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KF § 85

PROTOKOLL
2017-11-27

2(31)

Dnr 0359/17 - 008

MEDBORGARFÖRSLAG OM UPPRUSTNING AV LOMTJÄRNSPARKEN
Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslag om upprustning av Lomtjärnsparken överlämnas till
kommunstyrelsen för beredning och beslut senast 9 april 2018.
_____
Sammanfattning av ärendet
David Berg har lämnat in ett medborgarförslag om upprustning av Lomtjärnsparken, enligt bilaga.
Kommunfullmäktige
Ordföranden redovisar presidiets förslag att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och för beslut senast 9 april 2018.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på presidiets förslag vilket fullmäktige bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 86

PROTOKOLL
2017-11-27

3(31)

Dnr 0371/17 - 008

MOTION (C) HANDLINGSPROGRAM FÖR ATT FÖREBYGGA
MISSBRUK
Kommunfullmäktiges beslut
Motion (c) om handlingsplan för att förebygga missbruk överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för beslut
senast den 23 april 2018.
_____
Sammanfattning av ärendet
Berit Hardselius (c), Göran Lundström (c) och Agneta Nilsson (c) har lämnat
in en motion om handlingsprogram för att förebygga missbruk, enligt bilaga.
Kommunfullmäktige
Ordföranden redovisar presidiets förslag att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för beslut senast
den 23 april 2018.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på presidiets förslag vilket fullmäktige bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 87

PROTOKOLL
2017-11-27

4(31)

Dnr 0372/17 - 008

MOTION (C) FÖRSKOLA I KORSTRÄSK
Kommunfullmäktiges beslut
Motion (c) om förskola i Korsträsk överlämnas till kommunstyrelsen för
beredning och vidare till kommunfullmäktige för beslut senast den 23 april
2018.
_____
Sammanfattning av ärendet
Berit Hardselius (c) och Göran Lundström (c) har lämnat in en motion om
förskola i Korsträsk, enligt bilaga.
Kommunfullmäktige
Ordföranden redovisar presidiets förslag att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för beslut senast
den 23 april 2018.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på presidiets förslag vilket fullmäktige bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 88

PROTOKOLL
2017-11-27

5(31)

Dnr 0373/17 - 008

INTERPELLATION (C) PENDELPARKERING
Kommunfullmäktiges beslut
Interpellation (c) om pendelparkering ska besvaras vid kommunfullmäktiges
sammanträde den 12 februari 2018.
_____
Sammanfattning av ärendet
Berit Hardselius (c) och Göran Lundström (c) har lämnat in en interpellation
om pendelparkering, enligt bilaga.
Kommunfullmäktige
Ordföranden föreslår att interpellationen ska besvaras vid kommunfullmäktiges sammanträde den 12 februari 2018.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på eget förslag vilket fullmäktige bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 89

PROTOKOLL
2017-11-27

Dnr 0328/17 - 000

DELGIVNINGAR KF 2017-11-27
Kommunfullmäktiges beslut
Ta del av delgivningarna.
_____
Sammanfattning av ärendet
Handlingar i ärendet:
Länsstyrelsen – Ny ledamot/ersättare (c) kommunfullmäktige (dnr 310/17,
102)

Arbete och omsorgsutskottet – Statistikrapport ej verkställda beslut enligt
SoL och LSS – kvartal 2 2017 (dnr 256/17-709)
Älvsbyns kommun – Redovisning av motioner/medborgarförslag under
beredning (dnr 353/17-008)
Förslag till beslut
Ta del av delgivningarna.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommunfullmäktige bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

6(31)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 90

PROTOKOLL
2017-11-27

7(31)

Dnr 0178/17 - 003

STRATEGISK PLAN FÖR ÄLVSBYNS KOMMUN 2018-2020
Kommunfullmäktiges beslut
Fastställa Strategisk plan för Älvsbyns kommun 2018-2020, enligt bilaga med
följande tillägg:
1) Sid 11, Verksamhetsutveckling, under 2018 kommer följande… - marknadsföra införande av intraprenad.
2) Sid 23, första meningen avslutas… enligt kostverksamhetens kostpolicy (KS §155
2014-11-10).
3) Sid 24, Kost- och lokalvårdsenheten, mål 2018 – skolkök utföra lunchmätningar och mätning av matsvinn.
_____
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige antar i november kommunens strategiska plan som omfattar mål, resurser samt planeringsförutsättningar till kommunstyrelsen och
dess verksamhetsområden. Den strategiska planen innehåller nedanstående
delar som tillsammans utgör fullmäktiges styrning av kommunstyrelsen och de
kommunala bolagen.
‒ Omvärldsbevakning
‒ Vision för Älvsbyns kommun
‒ Mål och strategier i perspektiven
o Medborgare/kund
o Tillväxt/utveckling
o Medarbetare
o Ekonomi
‒ Verksamhetsutveckling
‒ Kommungemensamma serviceförklaringar
‒ Serviceförklaringar, inriktningar samt uppdrag till verksamheterna
‒ Ekonomiska mål, ram per verksamhet för drift respektive investeringar,
utdebitering, resultat-, finansierings-, och balansbudget
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 13 november 2017, § 111.
Förslag till beslut
Fastställa Strategisk plan för Älvsbyns kommun 2018-2020, enligt bilaga.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Fastställa Strategisk plan för Älvsbyns kommun 2018-2020, enligt bilaga med
följande tillägg:
1) Sid 11, Verksamhetsutveckling, under 2018 kommer följande… - marknadsföra införande av intraprenad.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 90

PROTOKOLL
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8(31)

Dnr 0178/17 – 003 forts

STRATEGISK PLAN FÖR ÄLVSBYNS KOMMUN 2018-2020
2) Sid 23, första meningen avslutas… enligt kostverksamhetens kostpolicy (KS §155
2014-11-10).
3) Sid 24, Kost- och lokalvårdsenheten, mål 2018 – skolkök utföra lunchmätningar och mätning av matsvinn.
_____
Kommunfullmäktige
Helena Öhlund (s), Göran Lundström (c), Berit Hardselius (c), Tomas Egmark
(s), Inger Lundberg (L), Sören Nilsson (sd) och Kjell-Åke Larsson (c) bifaller
kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag vilket kommunfullmäktige bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 91

PROTOKOLL
2017-11-27

9(31)

Dnr 0341/17 - 003

RIKTLINJER FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING OCH
RESULTATUTJÄMNINGSRESERV (RUR)
Kommunfullmäktiges beslut
Fastställa uppdaterad policy för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv avseende nyttjandet av resultatutjämningsreserven, enligt
bilaga.
_____
Sammanfattning av ärendet
Ekonomichef Ulla Lundberg har lämnat in en tjänsteskrivelse gällande uppdaterad policy för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv
enligt bilaga.
Kommunallagen reglerar under vilka förutsättningar avsättning kan göras till
kommunens resultatutjämningsreserv. Kommunens riktlinje för avsättning till
och användande av RUR, användning av medel från kommunens resultatutjämningsreserv har uppdaterats utifrån förändring av praxis.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 13 november 2017, § 112.
Förslag till beslut
Föreslå kommunfullmäktige att fastställa uppdaterad policy för god ekonomisk
hushållning och resultatutjämningsreserv avseende nyttjandet av resultatutjämningsreserven, enligt bilaga.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Fastställa uppdaterad policy för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv avseende nyttjandet av resultatutjämningsreserven, enligt bilaga.
_____
Kommunfullmäktige
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag vilket kommunfullmäktige bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 92

PROTOKOLL
2017-11-27

10(31)

Dnr 0201/17 - 008

REDOVISNING AV VAD SOM HÄNT MED BEVILJADE MOTIONER OCH MEDBORGARFÖRSLAG
Kommunfullmäktiges beslut
Ta del av och godkänna redovisningen.
_____
Sammanfattning av ärendet
I kommunfullmäktiges arbetsordning fastställd 27 april 2015, § 32, ska kommunstyrelsen två gånger per år redovisa de motioner som inte har beretts färdigt, samt beviljade motioners och medborgarförslags verkställighet.
Redovisningen ska göras på fullmäktiges sista ordinarie sammanträden under
våren och hösten.
Kommunledningskontorets kansli har gjort en sammanställning av vad som
hänt med beviljade medborgarförslag och motioner, enligt bilaga.
Ledamot kan inte förlänga slutredovisade motioner utan får återkomma med
ny motion.
Förslag till beslut
Ta del av och godkänna redovisningen.
Kommunfullmäktige
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommunfullmäktige bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 93

PROTOKOLL
2017-11-27

11(31)

Dnr 0195/17 - 008

MOTION (L) - FÖRETAGARFRUKOST - VÅRAVSLUTNING
Kommunfullmäktiges beslut
Bifall till motionen om företagarfrukost – våravslutning.
_____
Sammanfattning av ärendet
Inger Lundberg (L) har lämnat in en motion om företagarfrukost – våravslutning, enligt bilaga.
Kommunfullmäktige beslutade 19 juni 2017, § 38, att överlämna ärendet till
kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för beslut
senast den 27 november 2017.
_____
Kommunchef Magnus Nordström har svarat på motionen.
Liberalerna yrkar i sin motion ”Företagsfrukost – våravslutning” på att vårens
sista företagsfrukost hålls i Vidsel på Hotell Storforsen. Liberalerna anser att
våra företagfrukostar är viktiga och uppskattade. Företagsfrukostarna genomförs på Polar Hotell och Liberalerna anser att vi även bör lägga en företagsfrukost på Hotell Storforsen.
Vid ett antal tillfällen har företagsfrukostar genomförts på Hotell Storforsen,
men tyvärr har uppslutningen från de lokala företagarna varit mycket begränsad. Det börjar nu vara ett antal år sedan det senast genomfördes en företagsfrukost på Hotell Storforsen och det börjar nog vara dags att genomföra en
där igen.
Med tanke på vår utveckling i Svenskt Näringslivsranking bör vi nog ta alla tillfällen i akt för att nå våra företagare. Vi bör hitta nya arenor för dialog med
våra företagare och en företagsfrukost på Hotell Storforsen kan vara en sådan
arena.
Däremot bör vi nog inte vänta tills våren, utan genomföra en företagsfrukost
på Hotell Storforsen under första kvartalet 2018.
Med detta som grund föreslås motionen bifallas.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 19 juni 2017, § 38.
Kommunstyrelsens protokoll 13 november 2017, § 114.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 0195/17 – 008 forts

MOTION (L) - FÖRETAGARFRUKOST - VÅRAVSLUTNING
Förslag till beslut
Bifall till motionen om företagarfrukost – våravslutning.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Bifall till motionen om företagarfrukost – våravslutning.
_____
Kommunfullmäktige
Inger Lundberg (L), Bill Nilsson (s) och Berit Hardselius (c) bifaller
kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag vilket kommunfullmäktige bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 94

PROTOKOLL
2017-11-27

13(31)

Dnr 0196/17 - 008

MOTION (L) - FLAGGSTÄNGER I LOMTJÄRNSPARKEN
Kommunfullmäktiges beslut
1) Bifall till motion om flaggstänger i Lomtjärnsparken.
2) Anslå 60 tkr ur 91200 KS till förfogande.
_____
Sammanfattning av ärendet
Inger Lundberg (L) har lämnat in en motion om flaggstänger i Lomtjärnsparken, enligt bilaga.
Kommunfullmäktige beslutade 19 juni 2017, § 39, att överlämna ärendet till
kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för beslut
senast den 27 november 2017.
_____
Älvsbyns Fastigheter AB, Lars Nyberg har yttrat sig i ärendet.
Liberalerna har skickat in en motion om att montera ett antal flaggstänger i
Lomtjärnsparken. Lomtjärnsparken används flitigt under sommarhalvåret och
vid flera högtidligatillfällen.
Nyanskaffning av 4 flaggstänger och montage av dessa kostar ca 60 tkr.
Pengar måste tillskjutas för det årliga underhållet och nyanskaffning av flaggor.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 19 juni 2017, § 39.
Kommunstyrelsens protokoll 13 november 2017, § 115.
Förslag till beslut
1) Bifall till Liberalernas motion om nyanskaffning av flaggstänger i Lomtjärnsparken.
2) Anslå 60 tkr för inköp av nya flaggstänger, montage av dessa samt flaggor.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1) Bifall till motion om flaggstänger i Lomtjärnsparken.
2) Anslå 60 tkr ur 91200 KS till förfogande.
_____
Kommunfullmäktige
Inger Lundberg (L), Göran Lundström (c) och Helena Öhlund (s) bifaller
kommunstyrelsens förslag.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE
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Dnr 0196/17 – 008 forts

MOTION (L) - FLAGGSTÄNGER I LOMTJÄRNSPARKEN
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag vilket kommunfullmäktige bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 95

PROTOKOLL
2017-11-27

15(31)

Dnr 0197/17 - 008

MOTION (L) - PROJEKT RETORIK I FÖRSKOLA OCH SKOLA
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen om projekt retorik i förskola och skola anses vara besvarad.
_____
Sammanfattning av ärendet
Liberalerna via Inger Lundberg har lämnat in en motion, projekt retorik i
förskola och skola.
Kommunfullmäktige beslutade 19 juni 2017, § 40, att överlämna ärendet till
kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för beslut
senast den 27 november 2017.
_____
Skolchef Jan-Erik Backman har svarat på motionen.
Liberalerna via Inger Lundberg har lämnat in en motion, projekt retorik i
förskola och skola. Huvudsakliga argumenten i motionen pekar på vikten vid
att barn och elever i våra verksamheter ges goda verktyg till att kommunicera
med sin omgivning. En viktig fråga som handlar om att skapa trygghet i sig
själv som person och på ett adekvat vis förhålla sig till sin omgivning.
I skolans läroplaner ingår tydliga delar i kommunikation och kommunikation
utgör en viktig del i skolans uppdrag. Jag tycker dock att ändamålet och syftet
med Liberalernas motion är viktig och vill med anledning av det inbjuda
Liberalerna till vidare dialog om hur vi arbetar med retorik i skolan och hur
detta kan utvecklas med utgångspunkt i såväl motionen som i läroplaner.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 19 juni 2017, § 40.
Kommunstyrelsens protokoll 13 november 2017, § 116.
Förslag till beslut
Motionen om projekt retorik i förskola och skola anses vara besvarad.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Motionen om projekt retorik i förskola och skola anses vara besvarad.
_____
Kommunfullmäktige
Inger Lundberg (L), Berit Hardselius (c) och Helena Öhlund (s) bifaller kommunstyrelsens förslag.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE
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Dnr 0197/17 – 008 forts

MOTION (L) - PROJEKT RETORIK I FÖRSKOLA OCH SKOLA
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag vilket kommunfullmäktige bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 96

PROTOKOLL
2017-11-27

17(31)

Dnr 0230/17 - 008

MOTION (L) UPPHÄV BESLUT OM SÄBO-PLACERING PÅ
VÄSTERMALMSHÖJDEN - NY PLACERING TÄRNSTIGEN
Kommunfullmäktiges beslut
Avslå motionen om att upphäva beslut om SÄBO-placering.
_____
Sammanfattning av ärendet
Inger Lundberg (L) har lämnat in en motion om att upphäva beslut av SÄBOplacering på Västermalmshöjden – ny placering Tärnstigen, enligt bilaga.
Kommunfullmäktige beslutade 19 juni 2017, § 41, att överlämna ärendet till
kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för beslut
senast den 27 november 2017.
____
Kommunchef Magnus Nordström har svarat på motionen.
Liberalerna påtalar i sin motion ”Upphäv beslutet av SÄBO-placeringen på
Västermalmshöjden och placera SÄBO på Tärnstigen” att en tid har förflutit
sedan beslutet om nytt SÄBO togs i fullmäktige. Under den tiden har ny fakta
framkommit som Liberalerna anser borde påverka beslutet och yrkar därmed
på:
- Beslut om SÄBO på Västermalmshöjden rivs upp.
- Ny utredning om att placera SÄBO på Tärnstigen och att hela området tas i
beaktande.
- Region Norrbotten erbjuds att flytta sin Hälsocentral till lokaler i SÄBObyggnaden.
- Folktandvården blir kvar i nuvarande lokaler.
- Nyberga utreds som lämplig förskola för Åsens förskolebarn.
- Del av befintliga byggnader på Tärnstigen flyttas till Kanis för nya användningsområden.
- Del av befintliga byggnader kan med fördel säljas.
Kommunstyrelsen har gett tjänstmannaorganisationen i uppdrag att ta fram ett
nytt beslutsunderlag inför SÄBO-beslutet. En arbetsgrupp bestående av interna och externa resurser arbetar med underlaget och det kommer att redovisas
för kommunstyrelsen under första kvartalet 2018. Bedömningen är att samtliga yrkandena från Liberalerna kommer att belysas i det nya beslutsunderlaget.
När det redovisats får kommunstyrelsen avgöra om man vill utreda ytterligare
eller vill föreslå kommunfullmäktige att fatta något nytt beslut.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE
KF § 96

PROTOKOLL
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18(31)

Dnr 0230/17 – 008 forts

MOTION (L) UPPHÄV BESLUT OM SÄBO-PLACERING PÅ
VÄSTERMALMSHÖJDEN - NY PLACERING TÄRNSTIGEN
Med det som grund föreslås motionen avslås.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 19 juni 2017, § 41.
Kommunstyrelsens protokoll 13 november 2017, § 117.
Förslag till beslut
Avslå motionen om att upphäva beslut om SÄBO-placering.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Avslå motionen om att upphäva beslut om SÄBO-placering.
Reservation
Sören Nilsson (sd) och Inger Lundberg (L) reserverar sig mot beslutet till
förmån för eget förslag.
_____
Kommunfullmäktige
Inger Lundberg (L) yrkar bifall till motionens 1:a strecksats.
Tomas Egmark (s) och Wivianne Nilsson (v) bifaller kommunstyrelsens
förslag.
Sören Nilsson (sd) yrkar bifall till motionens 1:a strecksats.
Helena Öhlund (s) och Berit Hardselius (c) bifaller kommunstyrelsens förslag.
Kommunchef Magnus Nordström informerar att pågående utredning kommer
att redovisas under första kvartalet 2018.
Beslutsgång
Ordföranden ställer kommunstyrelsens och Lundberg förslag mot varandra
och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 97

PROTOKOLL
2017-11-27

19(31)

Dnr 0318/17 - 008

MOTION (L) - INTRODUKTIONSÅR FÖR NYANSTÄLLDA
LÄRARE
Kommunfullmäktiges beslut
- Bifall till motionen om introduktionsår för nyanställda lärare.
- Fortsätta utreda ärendet och ta fram förslag på upplägg och innehåll för
introduktionsår i Älvsbyns kommun. Detta sker i samverkan med Lärarförbundet, LR, rektorer och förskolechefer.
- Ett processat innehåll är klart och att introduktionsår genomförs i alla verksamheter från och med ht 2018.
_____
Sammanfattning av ärendet
Inger Lundberg (L) har lämnat in en motion om introduktionsår för nyanställda lärare, enligt bilaga.
Kommunfullmäktige beslutade 16 oktober 2017, § 67, att överlämna ärendet
till kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för
beslut senast 12 februari 2018.
_____
Skolchef Jan-Erik Backman har svarat på motionen.
Liberalerna i Älvsbyns kommun framför i motion, Introduktionsår för nyanställda lärare vikten vid att nyutbildade lärare ges en god möjlighet att komma
in i sitt nya yrke. Sedan 2014 har kravet på ett genomfört introduktionsår för
att kunna ansöka om legitimation släppts. Dock kvarstår kravet på att en nyanställd och nyutexaminerad lärare har rätt till och ska genomföra en introduktionsperiod.
Som ny lärare har man alltså rätt till en introduktionsperiod med en mentor
och en plan. Arbetsgivaren ansvarar för att genomföra introduktionsperioden i
början av lärarens anställning.
En utgångspunkt är att arbetet ska planeras så att arbetsuppgifterna ryms inom
arbetstiden. Professionella lärare behöver också utrymme för att kunna prioritera sin egen, och arbetslagets tid, för barnens och elevernas bästa i olika situationer i arbetsvardagen. Detta kan innebära att vikariekostnader kan tillkomma
för att mentorlärare ska kunna genomföra sitt uppdrag på ett bra sätt.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 16 oktober 2017, § 67.
Kommunstyrelsens protokoll 13 november 2017, § 118.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

forts

KOMMUNFULLMÄKTIGE
KF § 97

PROTOKOLL
2017-11-27

20(31)

Dnr 0318/17 – 008 forts

MOTION (L) - INTRODUKTIONSÅR FÖR NYANSTÄLLDA
LÄRARE
Förslag till beslut
- Bifall till motionen om introduktionsår för nyanställda lärare.
- Fortsätta utreda ärendet och ta fram förslag på upplägg och innehåll samt
kostnader för introduktionsår i Älvsbyns kommun. Detta sker i samverkan
med Lärarförbundet, LR, rektorer och förskolechefer.
- Ett processat innehåll är klart och att introduktionsår genomförs i alla verksamheter från och med ht 2018.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Bifall till motionen om introduktionsår för nyanställda lärare.
- Fortsätta utreda ärendet och ta fram förslag på upplägg och innehåll för
introduktionsår i Älvsbyns kommun. Detta sker i samverkan med Lärarförbundet, LR, rektorer och förskolechefer.
- Ett processat innehåll är klart och att introduktionsår genomförs i alla verksamheter från och med ht 2018.
_____
Kommunfullmäktige
Inger Lundberg (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag vilket kommunfullmäktige bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 98

PROTOKOLL
2017-11-27

21(31)

Dnr 0356/17 - 102

VAL AV LEDAMOT (V) I KOMMUNALA VALBEREDNINGEN,
ERSÄTTARE (V) I KOMMUNSTYRELSEN OCH BARN- OCH
FRITIDSUTSKOTTET
Kommunfullmäktiges beslut
Utse Wivianne Nilsson (v) till ledamot i kommunala valberedningen.
Utse Louise Majunge (v) till ersättare i kommunstyrelsen samt ersättare i
barn- och fritidsutskottet.
_____
Sammanfattning av ärendet
Ann-Sofie Holmström (v) har avsagt sig samtliga politiska uppdrag fr o m
29 december 2017.
Kommunfullmäktige har att utse ny ledamot (v) i kommunala valberedningen, ersättare (v) i kommunstyrelsen och barn- och fritidsutskottet.
Länsstyrelsen utser ny ledamot (v) i kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Kommunala valberedningens protokoll 27 november 2017, § 8
Förslag till beslut
Utse ledamot (v) i kommunala valberedningen, ersättare (v) i kommunstyrelsen och barn- och fritidsutskottet.
Kommunfullmäktige
Kommunala valberedningens ordförande Helena Öhlund (s) redovisar valberedningens förslag att utse Wivianne Nilsson (v) till ledamot i kommunala
valberedningen och Louise Majunge (v) till ersättare i kommunstyrelsen samt
ersättare i barn- och fritidsutskottet.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på valberedningens förslag vilket kommunfullmäktige bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 99

PROTOKOLL
2017-11-27

22(31)

Dnr 0284/17 - 106

BOLAGSORDNING OCH ÄGARDIREKTIV I INERA AB
Kommunfullmäktiges beslut
Godkänna bolagsordning och ägardirektiv för Inera AB enligt bilaga.
_____
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2 oktober 2017, § 106, att av SKL Företag AB
förvärva 5 (fem) aktier i Inera AB för en köpeskilling om 42 500 kronor, i
enlighet med aktieöverlåtelseavtalet samt godkänna i ärendet redovisat
aktieägaravtal och att inträda som part i aktieägaravtalet genom redovisat
anslutningsavtal.
Kommunfullmäktige har att godkänna Bolagsordning och ägardirektiv för
Inera AB enligt bilaga.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 13 november 2017, § 119.
Förslag till beslut
Godkänna bolagsordning och ägardirektiv för Inera AB enligt bilaga.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Godkänna bolagsordning och ägardirektiv för Inera AB enligt bilaga.
_____
Kommunfullmäktige
Göran Lundström (c) bifaller kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag vilket kommunfullmäktige bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 100

PROTOKOLL
2017-11-27

23(31)

Dnr 0323/17 - 171

TAXA FÖR TILLSYN ENLIGT LAGEN OM SKYDD MOT OLYCKOR (LSO) OCH LAGEN OM BRANDFARLIGA OCH EXPLOSIVA
VAROR (LBE)
Kommunfullmäktiges beslut
Fastställa indexuppräknad taxa för tillsyn enligt LSO (Lagen om skydd mot
olyckor) och LBE (Lagen om brandfarliga och explosiva varor), samt att kommunfullmäktige delegerar till ansvarig nämnd att revidera taxorna årligen utifrån fastslaget index.
_____
Sammanfattning av ärendet
Räddningstjänsten har gjort en indexuppräkning av taxa för tillsyn enligt Lagen
om skydd mot olyckor (LSO) och Lagen om brandfarliga och explosiva varor
(LBE), enligt bilaga.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 13 november 2017, § 120.
Förslag till beslut
Fastställa indexuppräknad taxa för tillsyn enligt LSO (Lagen om skydd mot
olyckor) och LBE (Lagen om brandfarliga och explosiva varor), samt att kommunfullmäktige delegerar till ansvarig nämnd att revidera taxorna årligen utifrån fastslaget index.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Fastställa indexuppräknad taxa för tillsyn enligt LSO (Lagen om skydd mot
olyckor) och LBE (Lagen om brandfarliga och explosiva varor), samt att kommunfullmäktige delegerar till ansvarig nämnd att revidera taxorna årligen utifrån fastslaget index.
_____
Kommunfullmäktige
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag vilket kommunfullmäktige bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 101

PROTOKOLL
2017-11-27

24(31)

Dnr 0324/17 - 175

TAXA FÖR TILLSTÅND BRANDFARLIGA VAROR ENLIGT
LAGEN OM BRANDFARLIGA OCH EXPLOSIVA VAROR (LBE)
Kommunfullmäktiges beslut
Fastställa indexuppräknad taxa för tillstånd brandfarliga varor enligt LBE samt
att kommunfullmäktige delegerar till ansvarig nämnd att revidera taxorna årligen utifrån fastslaget index.
_____
Sammanfattning av ärendet
Räddningstjänsten har gjort en indexuppräkning av taxa för tillstånd brandfarliga varor enlig LBE, enligt bilaga.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 13 november 2017, § 121.
Förslag till beslut
Fastställa indexuppräknad taxa för tillstånd brandfarliga varor enligt LBE samt
att kommunfullmäktige delegerar till ansvarig nämnd att revidera taxorna årligen utifrån fastslaget index.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Fastställa indexuppräknad taxa för tillstånd brandfarliga varor enligt LBE samt
att kommunfullmäktige delegerar till ansvarig nämnd att revidera taxorna årligen utifrån fastslaget index.
_____
Kommunfullmäktige
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag vilket kommunfullmäktige bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 102

PROTOKOLL
2017-11-27

25(31)

Dnr 0325/17 - 175

TAXA FÖR TILLSTÅND EXPLOSIVA VAROR ENLIGT LAGEN
OM BRANDFARLIGA OCH EXPLOSIVA VAROR (LBE)
Kommunfullmäktiges beslut
Fastställa indexuppräknad taxa för tillstånd explosiva varor enligt LBE samt att
kommunfullmäktige delegerar till ansvarig nämnd att revidera taxorna årligen
utifrån fastslaget index.
_____
Sammanfattning av ärendet
Räddningstjänsten har gjort en indexuppräkning av taxa för tillstånd explosiva
varor enligt LBE, enligt bilaga.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 13 november 2017, § 122.
Förslag till beslut
Fastställa indexuppräknad taxa för tillstånd explosiva varor enligt LBE samt att
kommunfullmäktige delegerar till ansvarig nämnd att revidera taxorna årligen
utifrån fastslaget index.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Fastställa indexuppräknad taxa för tillstånd explosiva varor enligt LBE samt att
kommunfullmäktige delegerar till ansvarig nämnd att revidera taxorna årligen
utifrån fastslaget index.
_____
Kommunfullmäktige
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag vilket kommunfullmäktige bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 103

PROTOKOLL
2017-11-27

26(31)

Dnr 0326/17 - 179

TAXA FÖR EXTERNA TJÄNSTER, UTHYRNINGAR MM INOM
RÄDDNINGSTJÄNSTEN
Kommunfullmäktiges beslut
Fastställa indexuppräknad taxa för externa tjänster, uthyrning m m inom räddningstjänsten samt att kommunfullmäktige delegerar till ansvarig nämnd att
revidera taxorna årligen utifrån fastslaget index.
_____
Sammanfattning av ärendet
Räddningstjänsten har gjort en indexuppräkning av taxa för externa tjänster,
uthyrning m m inom räddningstjänsten enligt bilaga.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 13 november 2017, § 123.
Förslag till beslut
Fastställa indexuppräknad taxa för externa tjänster, uthyrning m m inom räddningstjänsten samt att kommunfullmäktige delegerar till ansvarig nämnd att
revidera taxorna årligen utifrån fastslaget index.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Fastställa indexuppräknad taxa för externa tjänster, uthyrning m m inom räddningstjänsten samt att kommunfullmäktige delegerar till ansvarig nämnd att
revidera taxorna årligen utifrån fastslaget index.
_____
Kommunfullmäktige
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsen förslag vilket kommunfullmäktige bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 104

PROTOKOLL
2017-11-27

27(31)

Dnr 0331/17 - 199

FÖRÄNDRING AV ARVODE FÖR GODE MÄN FÖR ENSAMKOMMANDE BARN
Kommunfullmäktiges beslut
1) Arvodet till god man för ensamkommande barn ändras till ett schablonbelopp á 2 000 kronor per månad.
2) Möjlighet för gode männen att ansöka om arvodestillägg vid förlorad
arbetsinkomst, vid tillfällen där de är skyldiga att biträda barnet. Detta
ersätts med 200 kronor per redovisad timme.
_____
Sammanfattning av ärendet
Regeringen fattade den 9 mars 2017 beslut om nytt ersättningssystem för mottagandet av ensamkommande barn och unga. Förändringarna i ersättningen
trädde i kraft den 1 juli 2017. Förändringarna innebär avsevärt lägre ersättning
till kommunerna för bland annat arvodeskostaderna till gode män.
Överförmyndaren i Älvsbyns kommun föreslår därför om nya arvodesregler
för gode männen till ensamkommande barn som ska börja gälla 1 januari 2018.
I dag arvoderas de gode männen 200 kronor per redovisad timme, utöver
detta tillkommer kostander med 18,5 kronor per körda mil, 35 kronor per
redovisad timme i reskostnader samt kostnadsersättning mot uppvisat kvitto.
Dessa kostander kan kommunen i dag söka ersättning för hos migrationsverket så länge barnet inte fått PUT. Efter den 31 december 2017 är det inte
längre möjligt för kommunen att få denna ersättning, utan i stället betalas det
ut en schablonersättning på 52 000 kronor för varje asylsökande ensamkommande barn som en kommun anvisats.
Schablonersättningen ska täcka anvisningskommunens kostnader för utredning enligt socialtjänstlagen, god man, resor, tolk och andra relaterade kostnader för mottagande av anvisade ensamkommande barn. Ersättningen betalas
ut för ensamkommande barn som anvisas från den 1 juli 2017.
Om barnet får PUT, får kommunen i stället ett schablon belopp á 30 000
kronor som bland annat ska täcka övergångskostnaderna för god man till en
särskild förordnad vårdnadshavare har tillförordnats av tingsrätten. Att
barnet/ungdomen tillförordnas en särskild förordnad vårdnadshavare brukar i
regel ta några månader.
Summan för arvoden för de godemännen till ensamkommande barn mellan
perioden 1 januari --30 september 2017 uppgår till 881 154 kronor.
Under 2017 fyller de flesta ensamkommande barnen 18 år och efter årsskiftet
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE
KF § 104

PROTOKOLL
2017-11-27

28(31)

Dnr 0331/17 – 199 forts

FÖRÄNDRING AV ARVODE FÖR GODE MÄN FÖR ENSAMKOMMANDE BARN
beräknas det finnas kvar 9 pojkar på kommunens HVB- hem. Det kommer
inte att betalas ut någon schablonsumma för dessa pojkar, då de anvisades före
den nya lagen trädde i kraft 1 juli 2017.
Utöver dessa finns tre barn som är familjehemsplacerade i Älvsbyns kommun,
samt fem stycken som är placerade av andra kommuner på det privata HVBhemmet Boromir, som finns i Älvsbyn.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 13 november 2017, §124.
Förslag till beslut
1) Arvodet till god man för ensamkommande barn ändras till ett schablonbelopp á 2 000 kronor per månad.
2) Möjlighet för gode männen att ansöka om arvodestillägg vid förlorad
arbetsinkomst, vid tillfällen där de är skyldiga att biträda barnet. Detta
ersätts med 200 kronor per redovisad timme.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1) Arvodet till god man för ensamkommande barn ändras till ett schablonbelopp á 2 000 kronor per månad.
2) Möjlighet för gode männen att ansöka om arvodestillägg vid förlorad
arbetsinkomst, vid tillfällen där de är skyldiga att biträda barnet. Detta
ersätts med 200 kronor per redovisad timme.
_____
Kommunfullmäktige
Helena Öhlund (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag vilket kommunfullmäktige bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 105

PROTOKOLL
2017-11-27

29(31)

Dnr 0334/17 - 282

HYRA KONFERENSLOKALER FÖR EXTERNA KUNDER – PRISLISTA
Kommunfullmäktiges beslut
Fastställa förslag till hyra av kommunens konferenslokaler för externa kunder
enligt nedan.
_____
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningskontorets kansli har lämnat förslag till pris för hyra av kommunens konferenslokaler, för externa kunder, enligt följande.
Lokal
hel dag
Forsen, 50-60 pers 1 500:Bäcken, 18 pers
1 000:Selet, 10 pers
700:Jokken, 10 pers
700:Älven, 12 pers
800:Datasal, 6 pers
500:-

halv dag
750:500:350:350:400:250:-

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 13 november 2017, § 126.
Förslag till beslut
Fastställa förslag till hyra av kommunens konferenslokaler för externa kunder
enligt nedan.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Fastställa förslag till hyra av kommunens konferenslokaler för externa kunder
enligt nedan.
_____
Kommunfullmäktige
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag vilket kommunfullmäktige bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 106

PROTOKOLL
2017-11-27

30(31)

Dnr 0176/17 - 450

RENHÅLLNINGSORDNING FÖR ÄLVSBYNS KOMMUN
Kommunfullmäktiges beslut
Anta förslag till Renhållningsordning enligt bilaga.
_____
Sammanfattning av ärendet
Älvsbyns Energi AB och Miljö- och bygg har tillsammans tagit fram ett förslag
till Renhållningsordning enligt bilaga.
Varje kommun måste ha en aktuell renhållningsordning som ska uppdateras
varje mandatperiod. Nuvarande renhållningsordning gäller t o m 2017-12-31.
Renhållningsordningen innehåller en avfallsplan och renhållningsföreskrifter.
Samråd har skett mellan 1 september till 15 oktober. Synpunkter har inkommit
från en anonym person.
Synpunkt gällande bilaga 3 föreskrifter
Ta bort ordet lämplig i: ”sökande förfogar över egen eller arrenderad mark lämplig för
nedbrukningen av slammet”. Ersätta det med en jordanalys och att man bestämmer vilken jordart det ska vara, typ en godkänd kornkurva som bekostas av
den som äger eller arrenderar den mark som det ska spridas på.
Synpunkt gällande bilaga 3 avfallsplan
Under avsnittet slam och aska står att anläggning är byggd: varför utför man
inte totalförbud att sprida på jordbruksmark inom natura 2000 området.
Kommentar: Anläggning för att ta emot slam från reningsverk och markbäddar finns.
Anläggning för att kunna ta emot från enskilda avloppsanläggningar finns inte i dagsläget.
Natura 2000 för Piteälven omfattar de habitat som finns för vattenlevande organismer i
Piteälvens avrinningsområde. Kommunens bedömning är att avloppsslam som sprids på
åkermark där en skyddszon lämnas närmast vattendrag och där nedmyllning sker enligt
vad som föreskrivs i det nationella regelverket, kan tillåtas utan att det negativt påverkar
Natura 2000-området för Piteälven.
Ovanstående synpunkter föranleder inte någon ändring av förslaget.
Beslutet skickas till
Johanna Marttala Älvsbyns Energi AB och Ingrid Karlsson Miljö- och bygg.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 13 november 2017, § 128.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE
KF § 106

PROTOKOLL
2017-11-27

31(31)

Dnr 0176/17 – 450 forts

RENHÅLLNINGSORDNING FÖR ÄLVSBYNS KOMMUN
Förslag till beslut
Anta förslag till Renhållningsordning enligt bilaga.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Anta förslag till Renhållningsordning enligt bilaga.
_____
Kommunfullmäktige
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag vilket kommunfullmäktige bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

