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PROTOKOLL
2018-02-12

2(23)

Dnr 0064/18 - 008

ENKEL FRÅGA KOMMER ARBETSGRUPPEN FÖR ATT BYGGA
ETT NYTT SÄBO ATT ÅTERUPPTA SITT ARBETE INNAN VALET
Kommunfullmäktiges beslut
Enkel fråga om arbetsgruppen för att bygga ett nytt SÄBO kommer att återuppta sitt arbete innan valet, anses vara besvarad.
_____
Sammanfattning av ärendet
Inger Lundberg (L) har lämnat in en enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande om arbetsgruppen för att bygga ett nytt SÄBO kommer att återuppta
sitt arbete innan valet, enligt bilaga.
Kommunfullmäktige
Inger Lundberg (L) redogör för sin fråga.
Helena Öhlund (s) kommunstyrelsens ordförande svarar att:
- Arbetsgruppen finns kvar och fortsätter sitt arbete.
- Tidsplanen har spruckit.
- Miljö- och byggavdelningen väntar svar från Länsstyrelsen om kostnadsförslag gällande arkeologiska utgrävningar på Västermalmshöjden.
Beslutsgång
Ordföranden föreslår att frågan därmed anses vara besvarad vilket kommunfullmäktige bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 2

PROTOKOLL
2018-02-12

3(23)

Dnr 0063/18 - 008

ENKEL FRÅGA - ÄR A-STAR KVAR SOM HYRESGÄST INOM
KOMMUNENS FASTIGHETSBESTÅND
Kommunfullmäktiges beslut
Enkel fråga om A-Star är kvar som hyresgäst inom kommunens fastighetsbestånd, anses vara besvarad.
_____
Sammanfattning av ärendet
Helena Öhlund (s) har lämnat in en enkel fråga till Bo Öhlund ordförande i
Älvsbyns Fastigheter AB, om A-Star är kvar som hyresgäst inom kommunens
fastighetsbestånd, enligt bilaga.
Kommunfullmäktige
Helena Öhlund (s) redogör för sin fråga.
Bo Öhlund, ordförande i Älvsbyns Fastigheter AB svarar att A-Star är kvar
som hyresgäst. A-Star har meddelat att de kommer att säga upp några lokaler.
Helena Öhlund (s) tackar för svaret.
Beslutsgång
Ordföranden föreslår att frågan därmed anses vara besvarad vilket kommunfullmäktige bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 3

PROTOKOLL
2018-02-12

4(23)

Dnr 0046/18 - 008

MOTION (SD) OM ÄLDRES BOENDEBEHOV OCH NYBYGGE
AV SÄBO
Kommunfullmäktiges beslut
Motion (sd) om äldres boendebehov och nybygge av SÄBO, överlämnas till
kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för beslut
senast den 18 juni 2018.
_____
Sammanfattning av ärendet
Sören Nilsson (sd) har lämnat in en motion om äldres boendebehov och nybygge av SÄBO, enligt bilaga.
Kommunfullmäktige
Ordföranden föreslår att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för beslut senast den 18 juni 2018.
Kommunfullmäktige bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 4

PROTOKOLL
2018-02-12

5(23)

Dnr 0066/18 - 008

MOTION (C) KONSTEN ATT "KUNNA LÄSA"
Kommunfullmäktiges beslut
Motion (c) om konsten att ”kunna läsa”, överlämnas till kommunstyrelsen för
beredning och vidare till kommunfullmäktige för beslut senast 18 juni 2018.
_____
Sammanfattning av ärendet
Berit Hardselius och Göran Lundström för Centerpartiet har lämnat in en
motion om konsten att ”kunna läsa”, enligt bilaga.
Kommunfullmäktige
Ordföranden föreslår att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för
beredning och vidare till kommunfullmäktige för beslut senast 18 juni 2018.
Kommunfullmäktige bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 5

PROTOKOLL
2018-02-12

6(23)

Dnr 0404/17 - 008

MEDBORGARFÖRSLAG OM UTÖKAD BELYSNING VID KANIS
ELLJUSSPÅR
Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslag om utökad belysning vid Kanis elljusspår överlämnas till
kommunstyrelsen för beredning och beslut senast den 28 maj 2018.
_____
Sammanfattning av ärendet
Orvo Hannlöv har lämnat in ett medborgarförslag om utökad belysning vid
Kanis elljusspår, enligt bilaga.
Kommunfullmäktige
Orvo Hannlöv redogör för sitt medborgarförslag.
Beslutsgång
Ordföranden föreslår att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och beslut senast den 28 maj 2018, vilket kommunfullmäktige bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 6

PROTOKOLL
2018-02-12

7(23)

Dnr 0018/18 - 000

DELGIVNINGAR KF 2018-02-12
Kommunfullmäktiges beslut
Ta del av delgivningarna.
_____
Sammanfattning av ärendet
Handlingar i ärendet:
Kommunrevisionen – granskning:
- av kommunens beslutsunderlag (dnr 416/17-007)
- efter skolinspektionens tillsyn 2016 (dnr 417/17-007)
- av behörigheter och loggkontroller (dnr 418/17-007)
Älvsbyns kommun – kommunstyrelsens yttrande på granskning:
- av kommunens beslutsunderlag (dnr 416/17-007)
- efter skolinspektionens tillsyn 2016 (dnr 417/17-007)
- av behörigheter och loggkontroller (dnr 418/17-007)
Länsstyrelsen Norrbotten
- Ny ledamot/ersättare (v) för ledamot i kommunfullmäktige (dnr 336/17-102)
- Ny ersättare (v) för ledamot i kommunfullmäktige (dnr 413/17-102)
Arbete- och omsorgsutskottet – Statistikrapport ej verkställda beslut enligt
SoL och LSS - kvartal 2, 2017, (dnr 330/17-709)
Förslag till beslut
Ta del av delgivningarna.
Kommunfullmäktige
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommunfullmäktige bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 7

PROTOKOLL
2018-02-12

8(23)

Dnr 0373/17 - 008

SVAR PÅ INTERPELLATION (C) PENDELPARKERING
Kommunfullmäktiges beslut
Interpellation (c) om pendelparkering anses vara besvarad.
_____
Sammanfattning av ärendet
Berit Hardselius (c) och Göran Lundström (c) har lämnat in en interpellation
om pendelparkering, enligt bilaga.
Kommunfullmäktige beslutade 27 november 2017, § 88, att interpellationen
ska besvaras vid kommunfullmäktiges sammanträde den 12 februari 2018.
_____
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 27 november 2017, § 88.
Kommunfullmäktige
Helena Öhlund (s) redovisar sitt svar, enligt bilaga.
- På fråga om Älvsbyns kommun kan medverka till att Trafikverket utökar
sin pendlarparkering i Nygård är svaret ja, i Sarets samverkan.
Berit Hardselius (c) tackar för svaret.
Beslutsgång
Ordföranden föreslår interpellationsdebatten avslutad och att interpellationen
ska anses vara besvarad, vilket kommunfullmäktige bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 8

PROTOKOLL
2018-02-12

9(23)

Dnr 0254/17 - 008

MOTION (SD) - OMFÖRHANDLING AV AVTAL MED Q-PARK
AB ANGÅENDE PARKERINGSPLATSER I OMEDELBAR NÄRHET AV VÅRDCENTRAL OCH TANDVÅRD
Kommunfullmäktiges beslut
Avslå motion om att omförhandla avtal med Q-park AB angående parkeringsplatser i omedelbar närhet av vårdcentral och tandvård.
Reservation
Sören Nilsson (sd) reserverar sig mot beslutet samt meddelar att han kommer
att lämna in en skriftlig reservation.
_____
Sammanfattning av ärendet
Sören Nilsson (sd) har lämnat in en motion om att omförhandla avtal med Qpark AB, enligt bilaga.
Kommunfullmäktige beslutade 16 oktober 2017, § 66, att överlämna ärendet
till kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för
beslut senast 12 februari 2018.
_____
Chef kommunledningskontoret Crister Lundgren har yttrat sig i ärendet.
Sverigedemokraterna föreslår i motion att Älvsbyns kommun omförhandlar
avtalet med Q-Park AB, så att parkeringsplatser i omedelbar närhet av vårdcentral och tandvård inte kan beläggas med böter för felparkering.
Älvsbyns kommun har via avtal uppdragit åt Q-park AB att övervaka parkeringsplatser på kommunens tomtytor. Syftet med avtalet är att säkerställa
allmän tillgång till dessa parkeringsplatser, motverka felaktigt nyttjande samt
förhindra långvarig uppställning av fordon.
Avtal är kostnadsfritt för Älvsbyns kommun, den avgift som tas ut vid felaktig
parkering tillfaller Q-Park
Vid Älvsbyns hälsocentral gäller tre timmars avgiftsfri parkering på uppmärkta
platser. Kravet för besökaren är att man via s.k. P-skiva kan påvisa sin
ankomsttid. Dessa p-skivor kan erhållas gratis bl a vid kommunens reception.
Syftet med denna övervakning är att säkerställa tillgång på parkeringsplatser
för de som besöker hälsocentral och tandvård och att de inte missbrukas av
närboende eller de som inte besöker hälsocentral och tandvård.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 8

PROTOKOLL
2018-02-12

10(23)

Dnr 0254/17 – 008 forts

MOTION (SD) - OMFÖRHANDLING AV AVTAL MED Q-PARK AB
ANGÅENDE PARKERINGSPLATSER I OMEDELBAR NÄRHET
AV VÅRDCENTRAL OCH TANDVÅRD
Parkeringsansvarig vid Älvsbyns kommun äger rätt att makulera avgift hos QPark AB om det visar sig att besök vid hälsocentral eller tandvård tagit längre
än tre timmar eller om besökare hänvisats till annan vårdinrättning och inte
haft möjlighet att flytta bil och förlänga parkeringstid.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 16 oktober 2017, § 66.
Kommunstyrelsens protokoll 22 januari 2018, § 7.
Förslag till beslut
Avslå motion om att omförhandla avtal med Q-park AB.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Avslå motion om att omförhandla avtal med Q-park AB angående parkeringsplatser i omedelbar närhet av vårdcentral och tandvård.
_____
Kommunfullmäktige
Sören Nilsson (sd) yrkar bifall till motionen.
Inger Lundberg (L) yrkar avslag på motionen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag och Sören Nilssons förslag mot
varandra. Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 9

PROTOKOLL
2018-02-12

11(23)

Dnr 0428/17 - 020

NORRBOTTENS FOLKHÄLSOSTRATEGI 2018-2026
Kommunfullmäktiges beslut
Anta den nya folkhälsostrategin för Norrbotten 2018-2026 enligt bilaga.
______
Sammanfattning av ärendet
Risk- och säkerhetssamordnare Margareta Lundberg har lämnat in en tjänsteskrivelse om folkhälsostrategin för Norrbotten 2018-2016.
Efter en process av dialoger med alla kommuner, olika organisationer och
intressegrupper kommer här ett förslag till en folkhälsostrategi för Norrbotten.
Den baseras på en analys av folkhälsan i länet och på de tankar och synpunkter som lyfts fram under internat, nätverksträffar och dialoger som genomförts
med tjänstepersoner, politiker, sakkunniga och intressegrupper. En sakgranskningsrunda är det sista tillfället att påverka innehållet och den är besvarad och
klar, fanns inte så mycket att tillägga.
Detta strategidokument har tagits fram med främsta mål att samordna länets
resurser, bidra till att länet arbetar i samma riktning och fungera som ett stöd i
arbetet för en förbättrad folkhälsa. En länsgemensam målsättning, en plan för
vägen dit samt hur länets regionala aktörer ska samverka är strategins viktigaste kärnpunkter.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 22 januari 2018, § 8.
Förslag till beslut
Anta den nya folkhälsostrategin för Norrbotten 2018-2026 enligt bilaga.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Anta den nya folkhälsostrategin för Norrbotten 2018-2026 enligt bilaga.
______
Kommunfullmäktige
Helena Öhlund (s) presenterar ärendet samt yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag vilket kommunfullmäktige bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 10

PROTOKOLL
2018-02-12

12(23)

Dnr 0016/18 - 102

VAL AV LEDAMOT (L) I VALNÄMNDEN
Kommunfullmäktiges beslut
Utse Jenny Lundqvist (L) till ledamot i valnämnden.
_____
Sammanfattning av ärendet
Anne Stenlund (L) har avsagt sig politiskt uppdrag i valnämnden.
Kommunfullmäktige har att utse ny ledamot i valnämnden
Beslutsunderlag
Kommunala valberedningens protokoll 12 februari 2018, § 1.
Förslag till beslut
Utse ny ledamot (L) i valnämnden.
Kommunfullmäktige
Helena Öhlund (s) ordförande i kommunala valberedningen redovisar valberedningens förslag att utse Jenny Lundqvist (L) till ledamot i valnämnden.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på valberedningens förslag vilket kommunfullmäktige bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 11

PROTOKOLL
2018-02-12

13(23)

Dnr 0019/18 - 102

VAL AV ERSÄTTARE (V) I STYRELSEN FÖR ÄLVSBYNS
FASTIGHETER AB
Kommunfullmäktiges beslut
Utse Kjell Pettersson (v) till ersättare i styrelsen för Älvsbyns Fastigheter AB.
_____
Sammanfattning av ärendet
Bo Domander (v) ersättare i styrelsen för Älvsbyns Fastigheter AB, har
avlidit.
Kommunfullmäktige har att utse ny ersättare i styrelsen för Älvsbyns
Fastigheter AB.
Beslutsunderlag
Kommunala valberedningens protokoll 12 februari 2018, § 2.
Förslag till beslut
Utse ny ersättare (v) i styrelsen för Älvsbyns Fastigheter AB.
Kommunfullmäktige
Helena Öhlund (s) ordförande i kommunala valberedningen, redovisar valberedningens förslag att utse Kjell Pettersson (v) till ersättare i styrelsen för
Älvsbyns Fastigheter AB.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på valberedningens förslag vilket kommunfullmäktige bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 12

PROTOKOLL
2018-02-12

14(23)

Dnr 0036/18 - 102

VAL AV LEDAMOT I SPIRA MARE
Kommunfullmäktiges beslut
Utse Ulrica Hamsch till ny ledamot i Spira Mare.
_____
Sammanfattning av ärendet
Tomas Egmark (s) har avsagt sig uppdrag som ledamot i Spira Mare.
Kommunstyrelsen har att utse ny ledamot.
Beslutsunderlag
Kommunala valberedningens protokoll 12 februari 2018, § 3.
Kommunfullmäktige
Helena Öhlund (s) ordförande i kommunala valberedningen redovisar valberedningens förslag att utse Ulrica Hamsch till ny ledamot i Spira Mare.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på valberedningens förslag vilket kommunfullmäktige bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 13

PROTOKOLL
2018-02-12

15(23)

Dnr 0151/17 - 104

UTBETALNING AV LOKALT PARTISTÖD OCH INSYNSARVODE - FEBRUARI 2018
Kommunfullmäktiges beslut
Betala ut kommunalt partistöd och insynsarvode för samtliga partier enligt
bilaga. Kostnad 923 650 kronor.
_____
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 16 oktober 2017, § 82, att bevilja partistöd till
samtliga partier.
Kommunledningskontorets kansli har sammanställt kommunalt partistöd och
insynsarvode enligt bilaga.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 21 augusti 2017, § 83.
Kommunfullmäktiges protokoll 16 oktober 2017, § 82.
Förslag till beslut
Betala ut kommunalt partistöd och insynsarvode för samtliga partier enligt
bilaga. Kostnad 923 650 kronor.
Kommunfullmäktige
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommunfullmäktige bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE
KF § 14

PROTOKOLL
2018-02-12

16(23)

Dnr 0414/17 - 409

TILLSYNSANSVAR ENLIGT LAGEN (2017:425) OM ELEKTRONISKA CIGARETTER OCH PÅFYLLNINGSBEHÅLLARE
Kommunfullmäktiges beslut
Uppdra åt miljö- och byggnämnden att från och med 2018 utföra tillsyn enligt
lagen (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.
Reservation
Sören Nilsson (sd) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en skriftlig
reservation.
_____
Sammanfattning av ärendet
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson har lämnat in tjänsteskrivelse om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare och förslag till reviderat reglemente
för miljö- och byggnämnden samt förslag till taxa för kontroll enligt lagen,
enligt bilaga.
Kommunerna har enligt 26 § lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare tillsyn av:
 förbudet mot att tillhandahålla elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare enligt 5-8, 10 och 14 §§ på försäljningsställen,
 produktpresentation enligt 9 § på försäljningsställen,
kommunen och Polismyndigheten har gemensamt ansvar när det gäller tillsyn
av:
 åldersgräns enligt 17 och 18 §§,
 anmälan om försäljning och egenkontroll enligt 20 och 23 §§ i andra fall än
avseende gränsöverskridande distansförsäljning.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 22 januari 2018, § 10.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås uppdra åt miljö- och byggnämnden att från och
med 2018 utföra denna tillsyn.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1) Uppdra åt miljö- och byggnämnden att från och med 2018 utföra tillsyn
enligt lagen (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare
2) Fastställa förslag till reviderat reglemente för miljö- och byggnämnden,
enligt bilaga.
3) Fastställa taxa för kontroll enligt lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare att gälla från 2018-02-12, enligt bilaga.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 14

PROTOKOLL
2018-02-12

17(23)

Dnr 0414/17 – 409 forts

TILLSYNSANSVAR ENLIGT LAGEN (2017:425) OM ELEKTRONISKA CIGARETTER OCH PÅFYLLNINGSBEHÅLLARE
Reservation
Sören Nilsson (sd) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en skriftlig
reservation. Skriftlig reservation har inte inkommit 2018-01-26, LJ.
_____
Kommunfullmäktige
Sören Nilsson (sd) yrkar på att få lägga till ett förslag till ärendet, att genomföra en utredning med syfte om en effektivare miljö- och byggnämnd.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Sören Nilssons tilläggsförslag vilket kommunfullmäktige avslår.
Ordföranden ställer vidare proposition på kommunstyrelsens förslag 1) vilket
kommunfullmäktige bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE
KF § 15

PROTOKOLL
2018-02-12

18(23)

Dnr 0039/18 - 003

REGLEMENTE FÖR MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN
Kommunfullmäktiges beslut
Fastställa förslag till reviderat reglemente för miljö- och byggnämnden, enligt
bilaga.
_____
Sammanfattning av ärendet
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson har lämnat in tjänsteskrivelse om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare och förslag till reviderat reglemente
för miljö- och byggnämnden samt förslag till taxa för kontroll enligt lagen,
enligt bilaga.
Kommunerna har enligt 26 § lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare tillsyn av:
 förbudet mot att tillhandahålla elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare enligt 5-8, 10 och 14 §§ på försäljningsställen,
 produktpresentation enligt 9 § på försäljningsställen,
kommunen och Polismyndigheten har gemensamt ansvar när det gäller tillsyn
av:
 åldersgräns enligt 17 och 18 §§,
 anmälan om försäljning och egenkontroll enligt 20 och 23 §§ i andra fall än
avseende gränsöverskridande distansförsäljning.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 22 januari 2018, § 10.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås uppdra åt miljö- och byggnämnden att från och
med 2018 utföra denna tillsyn.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
4) Uppdra åt miljö- och byggnämnden att från och med 2018 utföra tillsyn
enligt lagen (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare
5) Fastställa förslag till reviderat reglemente för miljö- och byggnämnden,
enligt bilaga.
6) Fastställa taxa för kontroll enligt lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare att gälla från 2018-02-12, enligt bilaga.
Reservation
Sören Nilsson (sd) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en skriftlig
reservation. Skriftlig reservation har inte inkommit 2018-01-26, LJ.
_____
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 15

PROTOKOLL
2018-02-12

19(23)

Dnr 0039/18 – 003 forts

REGLEMENTE FÖR MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN
Kommunfullmäktige
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag 2), vilket kommunfullmäktige bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 16

PROTOKOLL
2018-02-12

20(23)

Dnr 0040/18 - 406

TAXA FÖR KONTROLL ENLIGT LAGEN OM ELEKTRONISKA
CIGARETTER OCH PÅFYLLNINGSBEHÅLLARE
Kommunfullmäktiges beslut
Fastställa taxa för kontroll enligt lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare att gälla från 2018-02-12, enligt bilaga.
_____
Sammanfattning av ärendet
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson har lämnat in tjänsteskrivelse om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare och förslag till reviderat reglemente
för miljö- och byggnämnden samt förslag till taxa för kontroll enligt lagen,
enligt bilaga.
Kommunerna har enligt 26 § lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare tillsyn av:
 förbudet mot att tillhandahålla elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare enligt 5-8, 10 och 14 §§ på försäljningsställen,
 produktpresentation enligt 9 § på försäljningsställen,
kommunen och Polismyndigheten har gemensamt ansvar när det gäller tillsyn
av:
 åldersgräns enligt 17 och 18 §§,
 anmälan om försäljning och egenkontroll enligt 20 och 23 §§ i andra fall än
avseende gränsöverskridande distansförsäljning.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 22 januari 2018, § 10.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås uppdra åt miljö- och byggnämnden att från och
med 2018 utföra denna tillsyn.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
7) Uppdra åt miljö- och byggnämnden att från och med 2018 utföra tillsyn
enligt lagen (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare
8) Fastställa förslag till reviderat reglemente för miljö- och byggnämnden,
enligt bilaga.
9) Fastställa taxa för kontroll enligt lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare att gälla från 2018-02-12, enligt bilaga.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 16

PROTOKOLL
2018-02-12

21(23)

Dnr 0040/18 – 406 forts

TAXA FÖR KONTROLL ENLIGT LAGEN OM ELEKTRONISKA
CIGARETTER OCH PÅFYLLNINGSBEHÅLLARE
Reservation
Sören Nilsson (sd) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en skriftlig
reservation. Skriftlig reservation har inte inkommit 2018-01-26, LJ.
_____
Kommunfullmäktige
Tomas Egmark (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag 3).
Inger Lundberg (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag 3).
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag 3) vilket kommunfullmäktige bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE
KF § 17

PROTOKOLL
2018-02-12

22(23)

Dnr 0322/17 - 880

BIBLIOTEKSPLAN FÖR ÄLVSBYNS KOMMUN 2018-2021
Kommunfullmäktiges beslut
Fastställa biblioteksplan för Älvsbyns kommun 2018-2021 enligt bilaga.
_____
Sammanfattning av ärendet
Föreslagen biblioteksplan för Älvsbyns kommun 2018 - 2021 ersätter biblioteksplan för Älvsbyns kommun, fastställd av kommunfullmäktige 2010-10-18,
§ 78, enligt bilaga.
Bibliotekslagen, 2013:801 slår fast att alla kommuner ska upprätta en biblioteksplan. Älvsbyns biblioteksplan är ett strategiskt dokument som beskriver
och ger besked om verksamhetens inriktning.
Enligt lagen är folkbibliotekens uppdrag att:
 vara tillgänglig för alla och anpassade till användarnas behov
 särskilt främja läsning och tillgång till litteratur
 ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar för att främja deras
språkutveckling och stimulera till läsning.
Bestämmelser om avgiftsfrihet utvidgas till att gälla lån av litteratur oavsett
publiceringsform (fysisk eller digital). Lagen innebär ett utvidgat ansvar till
vissa grupper. De prioriterade grupperna är:
 personer med funktionsnedsättning
 personer med annat modersmål än svenska
 nationella minoriteter
Beslutsunderlag
Barn- och fritidsutskottets protokoll 14 november 2017, § 18.
Kommunstyrelsens protokoll 18 december 2017, § 141.
Förslag till beslut
Att Älvsbyns kommun fastställer biblioteksplan 2018-2021 enligt bilaga.
Barn- och fritidsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Barn- och fritidsutskottet beslutar att överlämna föreslagna biblioteksplan för
Älvsbyns kommun 2018-2021 till kommunstyrelsen för vidare behandling.
_____
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Fastställa biblioteksplan för Älvsbyns kommun 2018-2021 enligt bilaga.
_____
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 17

PROTOKOLL
2018-02-12

23(23)

Dnr 0322/17 – 880 forts

BIBLIOTEKSPLAN FÖR ÄLVSBYNS KOMMUN 2018-2021
Kommunfullmäktige
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag vilket kommunfullmäktige bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

