PROTOKOLL
2017-10-16

KOMMUNFULLMÄKTIGE

1(25)

Tid:

Kl 13:00 - 15:30
14:55 - 15:15 ajournering för fikarast

Plats:

Lokal Forsen

Ledamöter:

Se närvarolista

Övriga:

Magnus Nordström, kommunchef, föredragande
Lilian Johansson, kommunsekreterare

Justeringsdag:

2017-10-23

Paragrafer:

§ 66 - 84

Justerare:

Inger Lundberg

Lilian Johansson
kommunsekreterare

Peter Eriksson
ordförande

Linus Sköld

Inger Lundberg
justerare

Linus Sköld
justerare

__________________________________________________
ANSLAGSBEVIS
Justeringen har tillkännagivits via anslag
Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2017-10-16

Protokollet är anslaget

2017-10-24 -- 2017-11-15

Förvaringsplats för protokoll

Kommunkansliet

Lilian Johansson

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 66
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Dnr 0254/17 - 008

MOTION (SD) - OMFÖRHANDLING AV AVTAL MED Q-PARK
AB ANGÅENDE PARKERINGSPLATSER I OMEDELBAR NÄRHET AV VÅRDCENTRAL OCH TANDVÅRD
Kommunfullmäktiges beslut
Överlämna ärendet om omförhandling av avtal med Q-Park AB angående
parkeringsplatser i omedelbar närhet av vårdcentral och tandvård, till kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för beslut
senast 12 februari 2018.
_____
Sammanfattning av ärendet
Sören Nilsson (sd) har lämnat in en motion om omförhandling av avtal med
Q-Park AB angående parkeringsplatser i omedelbar närhet av vårdcentral och
tandvård, enligt bilaga.
Kommunfullmäktige
Ordföranden redovisar presidiets förslag att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för beslut senast
12 februari 2018.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på presidiets förslag vilket fullmäktige bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 67

PROTOKOLL
2017-10-16

3(25)

Dnr 0318/17 - 008

MOTION (L) - INTRODUKTIONSÅR FÖR NYANSTÄLLDA
LÄRARE
Kommunfullmäktiges beslut
Överlämna ärendet om introduktionsår för nyanställda lärare till kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för beslut senast
12 februari 2018.
_____
Sammanfattning av ärendet
Inger Lundberg (L) har lämnat in en motion om introduktionsår för nyanställda lärare, enligt bilaga.
Kommunfullmäktige
Ordföranden redovisar presidiets förslag att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för beslut senast
12 februari 2018.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på presidiets förslag vilket fullmäktige bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 68

PROTOKOLL
2017-10-16

4(25)

Dnr 0253/17 - 008

MEDBORGARFÖRSLAG - IORDNINGSTÄLLANDE AV STÄLLPLATS FÖR HUSBILAR
Kommunfullmäktiges beslut
Överlämna ärendet om iordningställande av ställplats för husbilar till kommunstyrelsen för beredning och beslut senast 18 december 2017.
_____
Sammanfattning av ärendet
Torbjörn Eklund i Vistträsk har lämnat in ett medborgarförslag om iordningställande av ställplats för husbilar, enligt bilaga.
Kommunfullmäktige
Ordföranden redovisar presidiets förslag att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och för beslut senast 18 december 2017.
Johan Johansson (c) föreslår att ärendet ska beslutas i kommunfullmäktige
den 12 februari 2018.
Beslutsgång
Ordföranden ställer presidiets förslag och Johan Johanssons förslag mot varandra och finner att fullmäktige bifaller presidiets förslag.
Omröstning
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång.
- Den som röstar ja bifaller presidiets förslag.
- Den som röstar nej bifaller Johan Johanssons förslag.
Omröstningsresultat
Med 20 ja-röster, 9 nej-röster och 2 frånvarande enligt bifogad sammanträdeslista, beslutar kommunfullmäktige att bifalla presidiets förslag.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 69

PROTOKOLL
2017-10-16

5(25)

Dnr 0273/17 - 008

MEDBORGARFÖRSLAG - UTSMYCKNING AV KOMMUNEN BELYSNING VIDSELSBRON
Kommunfullmäktiges beslut
Överlämna ärendet om utsmyckning av kommunen - Belysning Vidselsbron,
till kommunstyrelsen för beredning och beslut senast 18 december 2017.
_____
Sammanfattning av ärendet
Eva Stråmo i Vidsel har lämnat in ett medborgarförslag om utsmyckning av
kommunen – Belysning av Vidselsbron, enligt bilaga.
Kommunfullmäktige
Ordföranden redovisar presidiets förslag att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och för beslut senast 18 december 2017.
Johan Johansson (c) föreslår att ärendet ska beslutas i kommunfullmäktige
den 12 februari 2018.
Beslutsgång
Ordföranden ställer presidiets förslag och Johan Johanssons förslag mot varandra och finner att fullmäktige bifaller presidiets förslag.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 70

PROTOKOLL
2017-10-16

6(25)

Dnr 0274/17 - 008

MEDBORGARFÖRSLAG - WEBBKAMERA LEKENTOMTEN
Kommunfullmäktiges beslut
Överlämna ärendet om webbkamera på Lekentomten till kommunstyrelsen
för beredning och beslut senast 18 december 2017.
_____
Sammanfattning av ärendet
Roger Kristoffersen Älvsbyn har lämnat in ett medborgarförslag om placering av webbkamera på Lekentomten, enligt bilaga.
Kommunfullmäktige
Ordföranden redovisar presidiets förslag att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och för beslut senast 18 december 2017.
Johan Johansson (c) föreslår att ärendet ska beslutas i kommunfullmäktige
den 12 februari 2018.
Beslutsgång
Ordföranden ställer presidiets förslag och Johan Johanssons förslag mot varandra och finner att fullmäktige bifaller presidiets förslag.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 71

PROTOKOLL
2017-10-16

7(25)

Dnr 0282/17 - 008

ENKEL FRÅGA (SD) OM HÄLSOCENTRALENS (GAMLA)
RÖNTGEN
Kommunfullmäktiges beslut
Enkel fråga om hälsocentralens (gamla) röntgen anses vara besvarad.
_____
Sammanfattning av ärendet
Sören Nilsson (sd) har lämnat in en enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande om hälsocentralens (gamla) röntgen, enligt bilaga.
Kommunfullmäktige
Helena Öhlund (s) kommunstyrelsens ordförande svarar att hon kontaktat
berörda regionsråd och att en översyn av utrustningar pågår i hela länet.
Sören Nilsson (sd) redogör för sin enkla fråga och tackar för utförligt svar.
Beslutsgång
Ordföranden föreslår att frågan därmed anses vara besvarad vilket kommunfullmäktige bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 72

PROTOKOLL
2017-10-16

8(25)

Dnr 0308/17 - 000

DELGIVNINGAR KF 2017-10-16
Kommunfullmäktiges beslut
Ta del av redovisade delgivningar.
_____
Sammanfattning av ärendet
Handlingar i ärendet:
Länsstyrelsen Norrbotten - Inspektion av överförmyndarverksamheten (dnr
215/17-199)

Förslag till beslut
Ta del av redovisade delgivningar.
Kommunfullmäktige
Kjell-Åke Larsson (c) föreslår att överförmyndarens åtgärdsplan ska redovisas
i fullmäktige.
Sören Nilsson (sd) yrkar bifall till Kjell-Åke Larssons (c) förslag.
Beslutsgång
Ordföranden tillåter inga ytterligare förslag i ärendet och ställer därmed inte
proposition på Kjell-Åke Larssons förslag.
Ordföranden ställer vidare proposition på beredningsförslaget vilket kommunfullmäktige bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 73

PROTOKOLL
2017-10-16

9(25)

Dnr 0062/17 - 003

KOMMUNAL REPRESENTATION - RIKTLINJER
Kommunfullmäktiges beslut
Anta riktlinjer för kommunal representation enligt bilaga.
_____
Sammanfattning av ärendet
Ekonomichef Ulla Lundberg och kommunchef Magnus Nordström har utarbetat riktlinjer för kommunal representation, enligt bilaga.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 21 augusti 2017, § 78.
Förslag till beslut
Anta riktlinjer för kommunal representation enligt bilaga.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Anta riktlinjer för kommunal representation enligt bilaga.
_____
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag vilket kommunfullmäktige bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 74

PROTOKOLL
2017-10-16

10(25)

Dnr 0289/17 - 004

AVGIFT FÖR UTLÄMNANDE AV ALLMÄNNA HANDLINGAR
Kommunfullmäktiges beslut
Återremiss av ärendet, avgift för utlämnande av allmänna handlingar, för
redovisning av:
- Kostnad i tid och materiel för utlämnande av fysiska- och digitala handlingar.
- Utvecklingen av efterfrågade handlingar. Omfattning och antal medborgare som efterfrågar allmänna handlingar.
_____
Sammanfattning av ärendet
Enligt tryckfrihetsförordningen TF 2 kap § 13, har medborgare rätt att få ta
del av allmän handling som inte omfattas av sekretess, på plats eller genom att
få en kopia av originalhandlingen. Vid utlämnande av allmän handling har
kommunen rätt att ta ut en avgift enligt Avgiftsförordningen 1992:191.
Kommunledningskontoret kansli har tittat på Luleå kommuns nya taxa gällande utlämnande av allmänna handlingar och anpassat den till Älvsbyns kommun, enligt bilaga.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2 oktober 2018, § 94.
Förslag till beslut
Fastställa förslag till avgift för utlämnande av allmänna handlingar enligt bilaga.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Fastställa förslag till avgift för utlämnande av allmänna handlingar enligt bilaga.
Reservationer
Berit Hardselius (c) och Sören Nilsson (sd) reserverar sig mot beslut gällande
återremiss av ärendet.
Sören Nilsson (sd) reserverar sig mot beslut om förslag till avgift.
_____
Kommunfullmäktige
Berit Hardselius (c) föreslår att ärendet återremitteras för ytterligare beredning
gällande redovisning av kostnaden för utlämnande av offentliga handlingar.
Sören Nilsson (sd), Inger Lundberg (L) och Robert Andersson (kd) bifaller
förslag på återremiss.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 74

PROTOKOLL
2017-10-16

11(25)

Dnr 0289/17 – 004 forts

AVGIFT FÖR UTLÄMNANDE AV ALLMÄNNA HANDLINGAR
Helena Öhlund (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Berit Hardselius förslag på återremiss och
förslag om att ärendet ska beslutas idag. Kommunfullmäktige beslutar att
ärendet beslutas idag.
Omröstning
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång.
- Den som röstar ja bifaller förslag på återremiss.
- Den som röstar nej avslår förslag på återremiss.
Omröstningsresultat
Med 11 ja-röster, 18 nej-röster och 2 frånvarande enligt bifogad sammanträdeslista, beslutar kommunfullmäktige bifalla förslag på återremiss.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 75

PROTOKOLL
2017-10-16

12(25)

Dnr 0280/17 - 006

SAMMANTRÄDESPLAN 2018
Kommunfullmäktiges beslut
Fastställa upprättad sammanträdesplan för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och Älvsbyns kommunföretag AB år 2018, enligt bilaga.
_____
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningskontorets kansli har upprättat förslag till sammanträdesplan
för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, Älvsbyns kommunföretag AB,
enligt bilaga
Förslaget innehåller 8 sammanträdestillfällen, 1 strategidag och 1 ekonomidag
(lunch-lunch) för kommunstyrelsen, 6 tillfällen för kommunfullmäktige och 3
+ 1 strategidag för Älvsbyns kommunföretag AB.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2 oktober 2017, § 95.
Förslag till beslut
Föreslå kommunfullmäktige fastställa upprättad sammanträdesplan för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och Älvsbyns kommunföretag AB år 2018,
enligt bilaga.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Fastställa upprättad sammanträdesplan för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och Älvsbyns kommunföretag AB år 2018, enligt bilaga.
_____
Kommunfullmäktige
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag vilket kommunfullmäktige bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE
KF § 76

PROTOKOLL
2017-10-16

13(25)

Dnr 0275/17 - 041

INVESTERINGSBUDGET 2018
Kommunfullmäktiges beslut
Fastställa kommunens investeringsbudget för 2018 till 13 010 tkr enligt nedanstående fördelningstabell.
_____
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningskontoret, ekonomi har sammanställt kommunens investeringsäskanden för år 2018.
Beslutsunderlag
Budgetberedningens protokoll 21 september 2017, § 5.
Kommunstyrelsens protokoll 2 oktober 2017, § 100.
Budgetberedningens förslag till kommunfullmäktige
Budgetberedningen går igenom investeringsäskanden och föreslår nedanstående fördelning. Investeringsbudgeten för Älvsbyns kommun fastställs för
2018 till 13 010 tkr.
Investeringsäskande 2018 samt investeringsplan för 2019 och 2020
Budget
2018

Projektnamn

Plan
2020

Nätverk

300

300

Serverrum/nodrum

200

200

Fiberutbyggnad

500

500

Köksmaskiner Fluxenköket, bl a skärmaskin, ugn

185

185

Värmebox komb kyla

500

500

500

Städmaskiner

300

200

200

Verksamhetssystem EDP Vision för miljö och bygg

500

Scoringsystem bowlinghall

80

Digitalt närvarosystem frititidsverkmsahet

150

Möbler till kommunens skolor

200

Utemiljön Parkskolan

200

Elevskåp

200

Inv. gemensamhetsutrymmen, personalrum Ugglan

200

200

100

Flyttning och upprustning av ÅVS

295

295

295

Lönngatan etapp 2 - Lövgatan

1 500

1 500

1 500

Fabriksgatan

2 200
3 880

2 595

Kommunala fastigheter, fritidsanläggningar, parker
Summa investeringar

5 500
13 010

_____
Justerandes signatur

Plan
2019

forts
Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 76

PROTOKOLL
2017-10-16

14(25)

Dnr 0275/17 – 041 forts

INVESTERINGSBUDGET 2018
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Fastställa kommunens investeringsbudget för 2018 till 13 010 tkr enligt ovanståendestående fördelningstabell.
_____
Kommunfullmäktige
Ekonomichef Ulla Lundberg föredrar ärendet.
Kjell-Åke Larsson (c) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.
Helena Öhlund (s) bifaller kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag vilket kommunfullmäktige bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 77

PROTOKOLL
2017-10-16

15(25)

Dnr 0276/17 - 041

SKATTESATS 2018 - UTDEBITERING 2018
Kommunfullmäktiges beslut
Fastställa skattesats för 2018 till 22,45 per skattekrona.
_____
Sammanfattning av ärendet
Den kommunala skattesatsen för 2017 fastställdes till 22,45 per skattekrona.
Beslutsunderlag
Budgetberedningens protokoll 21 september 2017, § 6.
Kommunstyrelsens protokoll 2 oktober 2017, § 101.
Budgetberedningens förslag till kommunfullmäktige
Fastställa skattesats för 2018 till 22,45 per skattekrona.
_____
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Fastställa skattesats för 2018 till 22,45 per skattekrona.
_____
Kommunfullmäktige
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag vilket kommunfullmäktige bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 78

PROTOKOLL
2017-10-16

16(25)

Dnr 0277/17 - 041

DRIFT-, RESULTAT-, FINANS- OCH BALANSBUDGET 2018
SAMT PLAN FÖR 2019 OCH 2020
Kommunfullmäktiges beslut
1) Fastställa driftbudget:
för 2018 till 505 630 tkr
för 2019 till 523 493 tkr
för 2020 till 544 287 tkr
2) Fastställa resultatbudget:
för 2018 till 5 353 tkr
för 2019 till -5 225 tkr
för 2020 till -17 122 tkr
3) Finans- och balansbudget 2018 översänds senare.
4) Strategiska planen kompletteras enligt fullmäktiges beslut rörande budget
för verksamhetsåret 2018.
_____
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningskontoret ekonomi har sammanställt förslag till drift-,
resultat-, finans- och balansbudget för år 2018 samt plan för 2019-2020 med
utgångspunkt i budgetberedningens förslag till driftbudget, investeringsbudget och utdebitering.
Beslutsunderlag
Budgetberedningens protokoll 21 september 2017, § 7.
Kommunstyrelsens protokoll 2 oktober 2017, § 102.
Budgetberedningens förslag till kommunfullmäktige
1) Fastställa driftbudget:
för 2018 till 505 630 tkr
för 2019 till 523 493 tkr
för 2020 till 544 287 tkr
2) Fastställa resultatbudget:
för 2018 till 5 353 tkr
för 2019 till -5 225 tkr
för 2020 till -17 122 tkr
3) Finans- och balansbudget 2018 översänds senare.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE
KF § 78

PROTOKOLL
2017-10-16

17(25)

Dnr 0277/17 – 041 forts

DRIFT-, RESULTAT-, FINANS- OCH BALANSBUDGET 2018
SAMT PLAN FÖR 2019 OCH 2020
4) Strategiska planen kompletteras enligt fullmäktiges beslut rörande budget
för verksamhetsåret 2018.
_____
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1) Fastställa driftbudget:
för 2018 till 505 630 tkr
för 2019 till 523 493 tkr
för 2020 till 544 287 tkr
2) Fastställa resultatbudget:
för 2018 till 5 353 tkr
för 2019 till -5 225 tkr
för 2020 till -17 122 tkr
3) Finans- och balansbudget 2018 översänds senare.
4) Strategiska planen kompletteras enligt fullmäktiges beslut rörande budget
för verksamhetsåret 2018.
_____
Kommunfullmäktige
Ekonomichef Ulla Lundberg föredrar ärendet.
Helena Öhlund (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag vilket kommunfullmäktige bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE
KF § 79

PROTOKOLL
2017-10-16

18(25)

Dnr 0278/17 - 042

DELÅRSRAPPORT PER AUGUSTI 2017
Kommunfullmäktiges beslut
Godkänna delårsrapport per augusti 2017, enligt bilaga.
_____
Sammanfattning av ärendet
Ekonomiavdelningen har sammanställt delårsrapport per den 31 augusti 2017,
enligt bilaga. Delårsrapporter upprättas per april och augusti som en del i den
löpande uppföljningen.
Syftet med delårsrapporten är att vara:
 en uppföljning av resultat och ställning för rapportperioden
 en uppföljning av om verksamheten
 ett underlag till beslut
För verksamhetens ramar prognostiseras ett underskott på 11,1 mkr. Underskottet förklaras främst av ökade interkommunala ersättningar samt minskade
interkommunala intäkter. För de centralt budgeterade verksamheterna prognostiseras ett överskott på 6,0 mkr. Det sammantagna underskottet för verksamhetens nettokostnader beräknas därmed till 5,5 mkr.
Periodresultatet per augusti uppgår till 29,2 mkr. En förbättring med 13,3 mkr
sedan föregående år. Främsta förklaringen till förbättringen är ökade skatteintäkter och ökade statsbidrag samt utjämning. För 2017 beräknas ett budgetöverskott avseende skatte- och statbidragsintäkterna på 2,9 mkr.
För 2017 beräknas resultatet till 0,1 mkr att jämföras med det budgeterade på
2,6 mkr. Den beräknade budgetavvikelsen för årets resultat är negativ och beräknad till 2,5 mkr.
Periodens investeringar uppgår till 4,8 mkr. Den budgeterade investeringsvolymen för 2017 uppgår till 25,0 mkr. Och budgetavvikelsen för pågående projekt
beräknas till -2,4 mkr.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2 oktober 2017, § 103
Förslag till beslut
Rapporten överlämnas till kommunstyrelsen för bedömning och godkännande.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Godkänna delårsrapport per augusti 2017, enligt bilaga.
_____
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

forts

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 79

PROTOKOLL
2017-10-16

19(25)

Dnr 0278/17 – 042 forts

DELÅRSRAPPORT PER AUGUSTI 2017
Kommunfullmäktige
Ekonomichef Ulla Lundberg föredrar ärendet.
Helena Öhlund (s), Tomas Egmark (s), Linus Sköld (s) och Sören Nilsson (sd)
bifaller kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag vilket kommunfullmäktige bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 80

PROTOKOLL
2017-10-16

20(25)

Dnr 0249/17 - 102

VAL AV ERSÄTTARE (SD) I KOMMUNSTYRELSEN
Kommunfullmäktiges beslut
Utse Orvo Hannlöv (sd) till ny ersättare i kommunstyrelsen.
_____
Sammanfattning av ärendet
Mikaela Dahl (sd) har avsagt sig uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktige har att utse ny ersättare (sd) i kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Sverigedemokraternas styrelseprotokoll 26 juni 2017, § 7.
Kommunala valberedningens protokoll 16 oktober 2017, § 6.
Kommunfullmäktige
Kommunala valberedningens ordförande Helena Öhlund (s) redovisar valberedningens förslag att utse Orvo Hannlöv (sd) till ny ersättare i kommunstyrelsen
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på valberedningens förslag vilket kommunfullmäktige bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 81

PROTOKOLL
2017-10-16

21(25)

Dnr 0268/17 - 102

VAL AV LEDAMOT (S) I KOMMUNSTYRELSEN, BUDGETBEREDNINGEN, MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN OCH STYRELSEN FÖR ÄLVSBYNS FASTIGHETER AB
Kommunfullmäktiges beslut
Utse följande (s) ledamöter och (s) ersättare:
Organ
ledamot
Kommunstyrelsen
Rikard Granström
Budgetberedningen
Sture Nordin
Miljö- och byggnämnden Linus Sköld
Älvsbyns Fastigheter AB Sara Risberg
_____

ersättare
Anne Labba
Anna Lundberg
Bill Nilsson
Helena Öhlund

Sammanfattning av ärendet
Annelie Johansson (s) har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i kommunstyrelsen, budgetberedningen, miljö- och byggnämnden och styrelsen för
Älvsbyns Fastigheter AB.
Kommunfullmäktige har att utse ny ledamot i kommunstyrelsen, budgetberedningen, miljö- och byggnämnden och styrelsen för Älvsbyns Fastigheter
AB.
Socialdemokraterna nominerar Sara Risberg till ordinarie ledamot och Helena
Öhlund till ersättare i styrelsen för Älvsbyns Fastigheter AB.
Beslutsunderlag
Kommunala valberedningens protokoll 2 oktober 2017, § 7.
Kommunfullmäktige
Ordförande i kommunala valberedningen Helena Öhlund (s) redovisar valberedningens förslag till kommunfullmäktige:
Organ
ledamot
ersättare
Kommunstyrelsen
Rikard Granström
Anne Labba
Budgetberedningen
Sture Nordin
Anna Lundberg
Miljö- och byggnämnden Linus Sköld
Bill Nilsson
Älvsbyns Fastigheter AB Sara Risberg
Helena Öhlund
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på valberedningens förslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller förslagen.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 82

PROTOKOLL
2017-10-16

22(25)

Dnr 0151/17 - 104

REDOVISNING AV HUR LOKALT PARTISTÖD HAR ANVÄNTS
UNDER ÅR 2016
Kommunfullmäktiges beslut
Bevilja partistöd till samtliga partier.
_____
Sammanfattning av ärendet
Mottagarna av kommunalt partistöd (de politiska partierna) ska årligen till
kommunfullmäktige lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet
har använts i enlighet med det ändamål som anges i 2 kapitlet 9 § första
stycket kommunallagen samt partistödets syfte enligt ”Riktlinje för partistöd”.
Redovisningen ska avse perioden 1 januari ‐ 31 december varje år och återrapporteras in till kommunfullmäktige (Kommunledningskontoret) senast sex
månader efter redovisningsperiodens (kalenderårets) utgång. Senast 30 juni
2017.
Kommunfullmäktige får besluta att partistöd inte ska betalas till parti som
inte lämnar redovisning och granskningsrapport enligt 2 kapitlet 11 § första
och andra styckena i kommunallagen.
Kommunstyrelsen tolkar och tillämpar bestämmelserna för partistöd.
Samtliga partier har lämnat in korrekt redovisning av hur partistödet har använts inom föreskriven tid.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 21 augusti 2017, § 83.
Förslag till beslut
Bevilja partistöd till samtliga partier.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Bevilja partistöd till samtliga partier.
_____
Kommunfullmäktige
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag vilket kommunfullmäktige bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 83

PROTOKOLL
2017-10-16

23(25)

Dnr 0269/17 - 106

ÄNDRING AV BOLAGSORDNING FÖR IT NORRBOTTEN
Kommunfullmäktiges beslut
Anta förslaget till ändring av bolagsordning IT Norrbotten AB, enligt bilaga.
_____
Sammanfattning av ärendet
Norrbottens kommuner 15 juni 2017, § 25, rekommenderar medlemskommunerna att anta förslag till ändring av bolagsordning IT Norrbotten AB,
enligt bilaga.
Det finns i länet ett ökat behov av att stödja både mindre och medelstora
kommuners stadsnät, där resurserna är små. Nätet har inte heller kunnat
uppfylla de nya kraven på ett säkert nät.
Efter diskussioner på ägarsamrådet 2017 beslutades att IT Norrbotten AB ska
kunna erbjuda länets kommuner tjänsten att förvalta och utveckla deras
stadsnät. För att det ska vara möjligt behöver bolagsordningen revideras under
punkter verksamhetens inriktning med tillägget att bolaget ska erbjuda länets
kommuner tjänsten att förvalta och utveckla deras stadsnät genom rollen som
stadsnätsoperatör.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2 oktober 2017, § 104.
Förslag till beslut
Anta förslaget till ändring av bolagsordning IT Norrbotten AB, enligt bilaga.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Anta förslaget till ändring av bolagsordning IT Norrbotten AB, enligt bilaga.
_____
Kommunfullmäktige
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag vilket kommunfullmäktige bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 84

PROTOKOLL
2017-10-16

24(25)

Dnr 0287/17 - 106

KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN I NORRBOTTEN (RKM) ÅRSREDOVISNING 2016
Kommunfullmäktiges beslut
- Bevilja ansvarsfrihet för RKM:s direktion samt de enskilda ledamöterna i
densamma.
- En åtgärdsplan ska snarast redovisas om hur RKM ska genomföra revisorernas rekommendationer.
_____
Sammanfattning av ärendet
Kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet, (RKM)
Översänder underlag till fullmäktige i respektive medlemskommun och till
fullmäktige i Norrbottens läns landsting för beslut om ansvarsfrihet för direktionen i RKM avseende verksamhetsåret 2016.
Denna typ av handling kräver inte nämndsberedning utan kan skickas direkt
till kommunfullmäktige för beslut.
Beslutsunderlag
Revisionsberättelse RKM 2016
Redogörelse för granskningar 2016
Revisionsrapport: Granskning av årsredovisning 2016
Revisionsrapport: Ansvarsgranskning 2016
Revisionsrapport: Granskning av arbetsmiljöarbetet
Granskningsrapport: Länstrafiken i Norrbotten AB
Granskningsrapport: Bussgods i Norrbotten AB
Granskningsrapport: Serviceresor i Norr AB
Granskningsrapport: Norrtåg AB
Förslag till beslut
Alt 1) Bevilja ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna i
densamma.
Alt 2) Inte bevilja ansvarsfrihet.
Kommunfullmäktige
Göran Lundström (c) föreslår att bevilja RKM ansvarsfrihet med tillägg att de
snarast ska återredovisa en åtgärdsplan om hur de ska komma till rätta med
revisorernas rekommendationer.
Helena Öhlund (s) föreslår att bevilja RKM ansvarsfrihet.
Inger Lundberg (L) bifaller Göran Lundströms (c) förslag.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 84

PROTOKOLL
2017-10-16

25(25)

Dnr 0287/17 – 106 forts

KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN I NORRBOTTEN (RKM) ÅRSREDOVISNING 2016
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förslagen var för sig och finner att kommunfullmäktige bifaller alt 1, bevilja ansvarsfrihet för RKM.
Ordföranden ställer vidare proposition på Göran Lundströms tilläggsförslag
vilket kommunfullmäktige bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

