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KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 122

Dnr 0425/18 - 008

ENKEL FRÅGA TILL KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE
(C) OM FÖRSTA FÖRSÖK TILL INTRAPRENAD I ÄLVSBYNS
KOMMUN
Kommunfullmäktiges beslut
Fråga om försök till intraprenad i Älvsbyns kommun, anses vara besvarad.
_____
Sammanfattning av ärendet
Berit Hardselius (c) har lämnat in en fråga till kommunstyrelsens ordförande
om försök till intraprenad i Älvsbyns kommun, enligt bilaga.
Kommunfullmäktige
Berit Hardselius (c) redogör för sin fråga.
Helena Öhlund (s) kommunstyrelsens ordförande svarar ja på frågan och att
riktlinjer för intraprenad finns.
Berit Hardselius (c) tackar för svaret.
Beslutsgång
Ordföranden föreslår att frågan därmed ska anses vara besvarad, vilket kommunfullmäktige bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 123

Dnr 0209/18 - 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.
Kommunfullmäktige
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommunfullmäktige bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 124

Dnr 0437/18 - 009

REGLER FÖR INKALLANDE AV ERSÄTTARE 2019-2022
Kommunfullmäktiges beslut
Fastställa följande regler för inkallande av ersättare i styrelser och nämnder
under mandatperiod 2019-2022. I första hand kallas ersättare till tjänstgöring som valts för viss ledamot. I andra hand kallas ersättare till tjänstgöring
enligt nedan:
För ledamot tillhörande: Inträder ersättare i nedan nämnd ordning:
c
c, kd, sjvp, L, s, v, sd
kd
kd, c, sjvp, L s, v, sd
sjvp
sjvp, c, kd, L, s, v, sd
L
L, c, kd, sjvp, s, v, sd
s
s, v, c, kd, sjvp, L, sd
v
v, s, c, kd, sjvp, L, sd
sd
sd, L, c, kd, sjvp, s, v
____
Sammanfattning av ärendet
För mandatperioden 2019-2022 finns 7 partier representerade i kommunfullmäktige; centerpartiet, liberalerna, kristdemokraterna, arbetarepartiet
socialdemokraterna, vänsterpartiet, sjukvårdspartiet och sverigedemokraterna.
Kommunfullmäktige har att fastställa i vilken ordning ersättare kallas in att
tjänstgöra i styrelser och nämnder.
Mandatperioden 2015-2018 fastställdes följande ordning:
För ledamot tillhörande: Inträder ersättare i nedan nämnd ordning:
c
c, kd, ns, L, s, v, sd
kd
kd, c, ns, L s, v, sd
ns
ns, c, kd, L, s, v, sd
L
L, c, kd, ns, s, v, sd
s
s, v, c, kd, ns, L, sd
v
v, s, c, kd, ns, L, sd
sd
sd, L, c, kd, ns, s, v,
Inom partigrupp inträder ersättare i den ordning de upptagits i fullmäktiges
protokoll.

forts

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KF § 124

Dnr 0437/18 – 009 forts

REGLER FÖR INKALLANDE AV ERSÄTTARE 2019-2022
Kommunala valberedningens förslag till kommunfullmäktige
Fastställa regler för inkallande av ersättare under mandatperiod 2019-2022.
För ledamot tillhörande:
c
kd
sjvp
L
s
v
sd

Inträder ersättare i nedan nämnd ordning:
c, kd, sjvp, L, s, v, sd
kd, c, sjvp, L s, v, sd
sjvp, c, kd, L, s, v, sd
L, c, kd, sjvp, s, v, sd
s, v, c, kd, sjvp, L, sd
v, s, c, kd, sjvp, L, sd
sd, L, c, kd, sjvp, s, v

Kommunfullmäktige
Tomas Egmark (s) kommunala valberedningens ordförande redovisar valberedningens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunala valberedningens förslag
vilket kommunfullmäktige bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 125

Dnr 0321/18 - 102

VAL AV REVISORER FÖR MANDATPERIODEN 2019-2022
Kommunfullmäktiges beslut
Utse revisorer för mandatperioden 2019-2022, enligt bilaga.
_____
Sammanfattning av ärendet
Under de år då val av fullmäktige har förrättats i hela landet ska nyvalda fullmäktige välja revisorer för granskning av verksamheten under de fyra följande
åren.
De flesta kommuner har en samlad revision vilket innebär att samtliga av fullmäktige valda revisorer gemensamt ansvarar för hela granskningen. Den som
är redovisningsskyldig får inte delta i valet av revisor för den verksamhet man
själv är redovisningsskyldig för. Minst fem revisorer ska väljas.
Efter valet den 9 september 2018 har följande partier meddelat att de ingått
valteknisk samverkan: Liberalerna, kristdemokraterna och sjukvårdspartiet.
Kommunala valberedningens förslag till kommunfullmäktige
Utse revisorer för mandatperioden 2019-2022, enligt bilaga.
_____
Kommunfullmäktige
Tomas Egmark (s) kommunala valberedningens ordförande redovisar valberedningens förslag att utse revisorer för mandatperioden 2019-2022 enligt
bifogad förteckning.
Älvsbyns Energi AB
Berit Hardselius (c) föreslår att till lekmannarevisor för Älvsbyns Energi AB
utse Kjell-Åke Larsson (c).
Beslutsgång
Ordföranden ställer valberedningens förslag och Berit Hardselius förslag mot
varandra och finner att kommunfullmäktige bifaller valberedningens förslag,
att utse Birgitta Strömgren till lekmannarevisor i Älvsbyns Energi AB.
Omröstning
Omröstning begärs. Ordföranden beslutar att omröstning ska genomföras.
Omröstningen är sluten eftersom ärendet avser personval. Ledamöterna
Anneli Johansson (s) och Göran Lundström (c) utses till rösträknare. De röstande avger efter upprop enligt kommunfullmäktiges sammanträdeslista, sina
valsedlar i en valurna. Kommunsekreteraren prickar av de röstande vid urnan.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 125

Dnr 0321/18 – 102 forts

VAL AV REVISORER FÖR MANDATPERIODEN 2019-2022
Omröstningsresultat
Antalet avgivna röster är 31. Samtliga valsedlar är giltiga. Valsedlarna räknas.
Med 16 röster för Birgitta Strömgren (s) och 15 röster för Kjell-Åke Larsson
(c), beslutar kommunfullmäktige utse Birgitta Strömgren (s) till lekmannarevisor för Älvsbyns Energi AB.
Älvsbyns Fastigheter AB
Inger Lundberg (L) föreslår att till lekmannarevisor för Älvsbyns Fastigheter
AB utse Robert Lidström (L).
Beslutsgång
Ordföranden ställer valberedningens förslag och Inger Lundbergs förslag mot
varandra och finner att kommunfullmäktige bifaller valberedningens förslag,
att utse Bo Johansson till lekmannarevisor i Älvsbyns Fastigheter AB.
Omröstning
Omröstning begärs. Ordföranden beslutar att omröstning ska genomföras.
Omröstningen är sluten eftersom ärendet avser personval. Ledamöterna
Anneli Johansson (s) och Göran Lundström (c) utses till rösträknare. De röstande avger efter upprop enligt kommunfullmäktiges sammanträdeslista, sina
valsedlar i en valurna. Kommunsekreteraren prickar av de röstande vid urnan.
Omröstningsresultat
Antalet avgivna röster är 31. Samtliga valsedlar är giltiga. Valsedlarna räknas.
Med 19 röster för Bo Johansson (s) och 12 röster för Robert Lidström (L),
beslutar kommunfullmäktige utse Bo Johansson (s) till lekmannarevisor för
Älvsbyns Fastigheter AB.
Beslutsgång
slutligen ställer ordföranden proposition på valberedningens förslag, att utse
Bo Johansson till lekmannarevisor i Älvsbyns kommunföretag AB, vilket
kommunfullmäktige bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 126

Dnr 0318/18 - 102

VAL AV NÄMNDER OCH STYRELSER M M, MANDATPERIODEN 2019-2022
Kommunfullmäktiges beslut
1) Utse Tomas Egmark (s) till ordförande i kommunstyrelsen/Älvsbyns
kommunföretag AB.
2) Utse Anna Lundberg (s) till vice ordförande i kommunstyrelsen/Älvsbyns
kommunföretag AB.
3) I övrigt utse ledamöter, ersättare, ordföranden och vice ordföranden till
styrelser och nämnder enligt bifogad förteckning.
_____
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har att utse ledamöter och ersättare till styrelser och
nämnder för mandatperioden 2019-2022.
Följande partier har meddelat att de ingått valteknisk samverkan: Liberalerna,
kristdemokraterna och sjukvårdspartiet.
Konsekvenserna för sammansättningen i de olika styrelserna/nämnderna
framgår av bilagan.
Kommunfullmäktige
Ordförande i kommunala valberedningen Tomas Egmark (s) informerar att
valberedningen har genomfört lottning om trettonde mandatet i kommunstyrelsen tillika Älvsbyns kommunföretag AB, tredje mandatet i överförmyndarnämnd Piteå och Älvsbyn samt ombud till möte med Norrbottens kommuners förbundsfullmäktige. Valsamverkan L, kd och sjvp har vunnit samtliga lottningar.
Tomas Egmark (s) redovisar valberedningens förslag till kommunfullmäktige,
enligt bifogad förteckning.
Kommunstyrelsen/Älvsbyns kommunföretag AB
Göran Lundström (c) föreslår att utse Berit Hardselius (c) till ordförande i
kommunstyrelsen tillika Älvsbyns kommunföretag AB.
Maria Hortlund (L) yrkar bifall till Göran Lundströms (c) förslag.
Linus Sköld (s) bifaller valberedningens förslag att utse Tomas Egmark (s) till
ordförande i kommunstyrelsen/Älvsbyns kommunföretag AB.
Peter Lundberg (kd) föreslår att utse Berit Hardselius (c) till ordförande.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 126

Dnr 0318/18 – 102 forts

VAL AV NÄMNDER OCH STYRELSER M M, MANDATPERIODEN 2019-2022
Helena Öhlund (s) föreslår att utse Tomas Egmark (s) till ordförande.
Stefan Engström (s) föreslår att utse Tomas Egmark till ordförande.
Beslutsgång
Ordföranden ställer valberedningens förslag och Göran Lundströms förslag
mot varandra och finner att kommunfullmäktige bifaller valberedningens förslag att utse Tomas Egmark (s) till ordförande i kommunstyrelsen tillika
Älvsbyns kommunföretag AB.
Omröstning
Omröstning begärs. Ordföranden beslutar att omröstning ska genomföras.
Omröstningen är sluten eftersom ärendet avser personval. Ledamöterna
Anneli Johansson (s) och Göran Lundström (c) utses till rösträknare. De röstande avger efter upprop enligt kommunfullmäktiges sammanträdeslista, sina
valsedlar i en valurna. Kommunsekreteraren prickar av de röstande vid urnan.
Omröstningsresultat
Antalet avgivna röster är 31. Samtliga valsedlar är giltiga. Valsedlarna räknas.
Med 16 röster för Tomas Egmark (s) och 15 röster för Berit Hardselius (c),
beslutar kommunfullmäktige utse Tomas Egmark (s) till ordförande för kommunstyrelsen tillika Älvsbyns kommunföretag AB.
Tomas Egmark (s) redovisar valberedningens förslag att utse Anna Lundberg
(s) till vice ordförande i kommunstyrelsen/Älvsbyns kommunföretag AB.
Göran Lundström (c) föreslår att utse Berit Hardselius (c) till vice ordförande
i kommunstyrelsen/Älvsbyns kommunföretag AB.
Göran Stenlund (L) föreslår att utse Berit Hardselius (c) till vice ordförande.
Linus Sköld (s) föreslår att utse Anna Lundberg (s) till vice ordförande.
Orvo Hannlöv (sd) föreslår att utse Berit Hardselius (c) till vice ordförande.
Peter Lundberg (kd) föreslår att utse Berit Hardselius (c) till vice ordförande.

forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGE
KF § 126

Dnr 0318/18 – 102 forts

VAL AV NÄMNDER OCH STYRELSER M M, MANDATPERIODEN 2019-2022
Beslutsgång
Ordföranden ställer valberedningens förslag och Göran Lundströms förslag
mot varandra och finner att kommunfullmäktige bifaller valberedningens förslag att utse Anna Lundberg (s) till vice ordförande i kommunstyrelsen tillika
Älvsbyns kommunföretag AB.
Omröstning
Omröstning begärs. Ordföranden beslutar att omröstning ska genomföras.
Omröstningen är sluten eftersom ärendet avser personval. Ledamöterna
Anneli Johansson (s) och Göran Lundström (c) utses till rösträknare. De röstande avger efter upprop enligt kommunfullmäktiges sammanträdeslista, sina
valsedlar i en valurna. Kommunsekreteraren prickar av de röstande vid urnan.
Omröstningsresultat
Antalet avgivna röster är 31. Samtliga valsedlar är giltiga. Valsedlarna räknas.
Med 16 röster för Anna Lundberg (s) och 15 röster för Berit Hardselius (c),
beslutar kommunfullmäktige utse Anna Lundberg (s) till vice ordförande för
kommunstyrelsen tillika Älvsbyns kommunföretag AB.
Överförmyndarnämnd Piteå och Älvsbyn
Tomas Egmark (s) redovisar valberedningens förslag att utse Ingemar
Larsson (s) till vice ordförande i överförmyndarnämnd Piteå och Älvsbyn.
Peter Lundberg (kd) föreslår att till vice ordförande i överförmyndarnämnd
Piteå och Älvsbyn utse Robert Andersson (kd)
Inger Lundberg (L) föreslår att utse Robert Andersson (kd) till vice ordförande.
Berit Hardselius (c) föreslår att utse Robert Andersson (kd) till vice ordförande.
Beslutsgång
Ordföranden ställer valberedningens förslag och Peter Lundbergs förslag mot
varandra och finner att kommunfullmäktige bifaller valberedningens förslag
att utse Ingemar Larsson (s) till vice ordförande i överförmyndarnämnd Piteå
och Älvsbyn.

forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGE
KF § 126

Dnr 0318/18 – 102 forts

VAL AV NÄMNDER OCH STYRELSER M M, MANDATPERIODEN 2019-2022
Omröstning
Omröstning begärs. Ordföranden beslutar att omröstning ska genomföras.
Omröstningen är sluten eftersom ärendet avser personval. Ledamöterna
Anneli Johansson (s) och Göran Lundström (c) utses till rösträknare. De röstande avger efter upprop enligt kommunfullmäktiges sammanträdeslista, sina
valsedlar i en valurna. Kommunsekreteraren prickar av de röstande vid urnan.
Omröstningsresultat
Antalet avgivna röster är 31. Samtliga valsedlar är giltiga. Valsedlarna räknas.
Med 16 röster för Ingemar Larsson (s) och 15 röster för Robert Andersson
(kd), beslutar kommunfullmäktige utse Ingemar Larsson (s) till vice ordförande i överförmyndarnämnd Piteå och Älvsbyn.
Älvsbyns Energi AB
Tomas Egmark (s) redovisar valberedningens förslag att utse Thor Viklund
(s) till ordförande i Älvsbyns Energi AB.
Maria Hortlund (L) föreslår att utse Jan Öberg (c) till ordförande i Älvsbyns
Energi AB.
Beslutsgång
Ordföranden ställer valberedningens förslag och Maria Hortlunds förslag mot
varandra och finner att kommunfullmäktige bifaller valberedningens förslag
att utse Thor Viklund (s) till ordförande i Älvsbyns Energi AB.
Omröstning
Omröstning begärs. Ordföranden beslutar att omröstning ska genomföras.
Omröstningen är sluten eftersom ärendet avser personval. Ledamöterna
Anneli Johansson (s) och Göran Lundström (c) utses till rösträknare. De röstande avger efter upprop enligt kommunfullmäktiges sammanträdeslista, sina
valsedlar i en valurna. Kommunsekreteraren prickar av de röstande vid urnan.
Omröstningsresultat
Antalet avgivna röster är 31. Samtliga valsedlar är giltiga. Valsedlarna räknas.
Med 16 röster för Thor Viklund (s) och 15 röster för Jan Öberg (c), beslutar
kommunfullmäktige utse Thor Viklund (s) till ordförande i Älvsbyns Energi
AB.
Tomas Egmark (s) redovisar valberedningens förslag att till vice ordförande i
Älvsbyns Energi AB utse Helena Öhlund (s).
Maria Hortlund (L) föreslår till vice ordförande utse Jan Öberg (c).
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

forts
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 126

Dnr 0318/18 – 102 forts

VAL AV NÄMNDER OCH STYRELSER M M, MANDATPERIODEN 2019-2022
Beslutsgång
Ordföranden ställer valberedningens förslag och Maria Hortlunds förslag mot
varandra och finner att kommunfullmäktige bifaller valberedningens förslag
att utse Helena Öhlund (s) till vice ordförande i Älvsbyns Energi AB.
Omröstning
Omröstning begärs. Ordföranden beslutar att omröstning ska genomföras.
Omröstningen är sluten eftersom ärendet avser personval. Ledamöterna
Anneli Johansson (s) och Göran Lundström (c) utses till rösträknare. De röstande avger efter upprop enligt kommunfullmäktiges sammanträdeslista, sina
valsedlar i en valurna. Kommunsekreteraren prickar av de röstande vid urnan.
Omröstningsresultat
Antalet avgivna röster är 31. Samtliga valsedlar är giltiga. Valsedlarna räknas.
Med 16 röster för Helena Öhlund (s) och 15 röster för Jan Öberg (c), beslutar
kommunfullmäktige utse Helena Öhlund (s) till vice ordförande i Älvsbyns
Energi AB.
Älvsbyns Fastigheter AB
Tomas Egmark (s) redovisar valberedningens förslag att utse Sara Risberg (s)
till vice ordförande i Älvsbyns Fastigheter AB.
Peter Lundberg (kd) föreslår att utse Nils Sundström (kd) till vice ordförande.
Maria Hortlund (L) bifaller Peter Lundbergs förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer valberedningens förslag och Peter Lundbergs förslag mot
varandra och finner att kommunfullmäktige bifaller valberedningens förslag
att utse Sara Risberg (s) till vice ordförande i Älvsbyns Fastigheter AB.
Omröstning
Omröstning begärs. Ordföranden beslutar att omröstning ska genomföras.
Omröstningen är sluten eftersom ärendet avser personval. Ledamöterna
Anneli Johansson (s) och Göran Lundström (c) utses till rösträknare. De röstande avger efter upprop enligt kommunfullmäktiges sammanträdeslista, sina
valsedlar i en valurna. Kommunsekreteraren prickar av de röstande vid urnan.

forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGE
KF § 126

Dnr 0318/18 – 102 forts

VAL AV NÄMNDER OCH STYRELSER M M, MANDATPERIODEN 2019-2022
Omröstningsresultat
Antalet avgivna röster är 31. Samtliga valsedlar är giltiga. Valsedlarna räknas.
Med 16 röster för Sara Risberg (s) och 15 röster för Nils Sundström (kd),
beslutar kommunfullmäktige utse Sara Risberg (s) till vice ordförande i
Älvsbyns Fastigheter AB.
Slutligen ställer ordföranden proposition på resterande del av valberedningens förslag enligt förteckning. Kommunfullmäktige bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

