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KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 77

Dnr 0391/07 - 000

DELGIVNING KF 2007-11-26
Ärendebeskrivning
1. Kammarrätten i Sundsvall – dom 2007-09-05 att ej meddela
prövningstillstånd (överklagat ärende – anhållan om höjning av fribelopp
kopplat till pension)
2007-11-26 Kommunfullmäktige
Kommunchef Ralph Forsberg föredrar ärendet.
Kommunfullfäktiges beslut
Godkänna redovisning av delgivning samt i övrigt lägga den till handlingarna.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 78

Dnr 0359/07 - 003

FÖRENKLAD HANTERING AV MEDBORGARFÖRSLAG
Ärendebeskrivning
Genom lagen (2007:68) om ändring i kommunallagen, som trädde i kraft den
1 juli 2007, infördes regler som gör det enklare att hantera vissa medborgarförslag. Förändringen innebär att Kommunfullmäktige ges möjlighet att besluta att överlåta till styrelsen eller annan nämnd att besluta i ärenden som
väckts genom medborgarförslag. Det framgår även att ett förbud finns för
nämnderna att delegera beslutanderätten i ärenden om medborgarförslag.
Kommunchef Ralph Forsberg har inlämnat yttrande i ärendet.
Förslag till beslut
Med hänvisning till ovanstående föreslås att § 30 (Medborgarförslag) i
Kommunfullmäktiges arbetsordning erhåller följande lydelse:
Den som är folkbokförd i kommunen får väcka ärende i Kommunfullmäktige
(medborgarförslag). Ett medborgarförslag ska vara skriftligt och undertecknat
av en eller flera personer. Namnförtydligande, adress och telefonnummer ska
anges.
Ämnen av olika slag får inte tas upp i samma medborgarförslag.
Ett medborgarförslag väcks genom att de lämnas in till antingen kommunens
kansli eller direkt till Kommunfullmäktiges presidium på Kommunfullmäktiges sammanträde.
Ett medborgarförslag kan bara behandlas i sak i Kommunfullmäktige om det
ligger inom Kommunfullmäktiges befogenhetsområde.
Kommunfullmäktige kan i vissa fall överlåta till Kommunstyrelsen eller
annan nämnd att besluta i ärendet. Föreslagsställaren ska i så fall underrättas
om vilken nämnd som i fortsättningen kommer att handlägga ärendet. Om
Kommunfullmäktige har överlåtit ärendet till en nämnd gäller inte följande
bestämmelser som avser handläggningen i Kommunfullmäktige.
Medborgarförslag ska beredas så att Kommunfullmäktige kan fatta beslut
inom ett år från det förslaget väcktes.
När ett medborgarförslag beretts färdigt och beslut ska fattas, ska förslagsställaren underrättas.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 78

Dnr 0359/07 – 003 forts

FÖRENKLAD HANTERING AV MEDBORGARFÖRSLAG
Kommunstyrelsen ska två gånger per år redovisa de medborgarförslag som
inte har beretts färdigt. Redovisningen ska göras på Kommunfullmäktiges
ordinarie sammanträde under våren och hösten.
Den som har väckt ett ärende genom medborgarförslag har rätt att delta i
överläggningarna när Kommunfullmäktige behandlar ärendet.
2007-11-05 KS § 215 Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
§ 30 (Medborgarförslag) i Kommunfullmäktiges arbetsordning erhåller
följande lydelse:
Den som är folkbokförd i kommunen får väcka ärende i Kommunfullmäktige
(medborgarförslag). Ett medborgarförslag ska vara skriftligt och undertecknat
av en eller flera personer. Namnförtydligande, adress och telefonnummer ska
anges.
Ämnen av olika slag får inte tas upp i samma medborgarförslag.
Ett medborgarförslag väcks genom att de lämnas in till antingen kommunens
kansli eller direkt till Kommunfullmäktiges presidium på Kommunfullmäktiges sammanträde.
Ett medborgarförslag kan bara behandlas i sak i Kommunfullmäktige om det
ligger inom Kommunfullmäktiges befogenhetsområde.
Kommunfullmäktige kan i vissa fall överlåta till Kommunstyrelsen eller
annan nämnd att besluta i ärendet. Föreslagsställaren ska i så fall underrättas
om vilken nämnd som i fortsättningen kommer att handlägga ärendet. Om
Kommunfullmäktige har överlåtit ärendet till en nämnd gäller inte följande
bestämmelser som avser handläggningen i Kommunfullmäktige.
Medborgarförslag ska beredas så att Kommunfullmäktige kan fatta beslut
inom ett år från det förslaget väcktes.
När ett medborgarförslag beretts färdigt och beslut ska fattas, ska förslagsställaren underrättas.
Kommunstyrelsen ska två gånger per år redovisa de medborgarförslag som
inte har beretts färdigt. Redovisningen ska göras på Kommunfullmäktiges
ordinarie sammanträde under våren och hösten.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 78

Dnr 0359/07 – 003 forts

FÖRENKLAD HANTERING AV MEDBORGARFÖRSLAG
Den som har väckt ett ärende genom medborgarförslag har rätt att delta i
överläggningarna när Kommunfullmäktige behandlar ärendet.
_____
2007-11-26 Kommunfullmäktige
Kommunchef Ralph Forsberg föredrar ärendet.
Proposition
Ordföranden ställer Kommunstyrelsens förslag under proposition och finner
att Kommunfullmäktige bifaller förslaget.
Kommunfullmäktiges beslut
§ 30 (Medborgarförslag) i Kommunfullmäktiges arbetsordning erhåller
följande lydelse:
Den som är folkbokförd i kommunen får väcka ärende i Kommunfullmäktige
(medborgarförslag). Ett medborgarförslag ska vara skriftligt och undertecknat
av en eller flera personer. Namnförtydligande, adress och telefonnummer ska
anges.
Ämnen av olika slag får inte tas upp i samma medborgarförslag.
Ett medborgarförslag väcks genom att de lämnas in till antingen kommunens
kansli eller direkt till Kommunfullmäktiges presidium på Kommunfullmäktiges sammanträde.
Ett medborgarförslag kan bara behandlas i sak i Kommunfullmäktige om det
ligger inom Kommunfullmäktiges befogenhetsområde.
Kommunfullmäktige kan i vissa fall överlåta till Kommunstyrelsen eller
annan nämnd att besluta i ärendet. Föreslagsställaren ska i så fall underrättas
om vilken nämnd som i fortsättningen kommer att handlägga ärendet. Om
Kommunfullmäktige har överlåtit ärendet till en nämnd gäller inte följande
bestämmelser som avser handläggningen i Kommunfullmäktige.
Medborgarförslag ska beredas så att Kommunfullmäktige kan fatta beslut
inom ett år från det förslaget väcktes.
forts

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 78

Dnr 0359/07 – 003 forts

FÖRENKLAD HANTERING AV MEDBORGARFÖRSLAG
När ett medborgarförslag beretts färdigt och beslut ska fattas, ska förslagsställaren underrättas.
Kommunstyrelsen ska två gånger per år redovisa de medborgarförslag som
inte har beretts färdigt. Redovisningen ska göras på Kommunfullmäktiges
ordinarie sammanträde under våren och hösten.
Den som har väckt ett ärende genom medborgarförslag har rätt att delta i
överläggningarna när Kommunfullmäktige behandlar ärendet.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 79

Dnr 0430/07 - 003

HANDLÄGGNING AV MEDBORGARFÖRSLAG I KOMMUNSTYRELSEN OCH NÄMNDERNA
Ärendebeskrivning
Av arbetsordningen för Kommunfullmäktige framgår att Kommunfullmäktige kan överlåta till Kommunstyrelsen eller annan nämnd att besluta i
ärende som initierats via ett medborgarförslag.
Kommunchef Ralph Forsberg har inkommit med yttrande i ärendet.
Förslag till beslut
Följande ska gälla för styrelse/nämnd i samband med handläggning av medborgarförslag.
-

-

När styrelsen eller en nämnd behandlar ett medborgarförslag ska den som
väckt förslaget ges möjlighet att delta i överläggningen när beslutet ska
fattas i anledning av förslaget, utom i de fall som anges i 6 kap 19 a §
tredje stycket kommunallagen.
Styrelsen/nämnden ska fortlöpande informera Kommunfullmäktige om
de beslut som fattas i anledning av medborgarförslag.
Styrelsen/nämnden ska två gånger/år redovisa de medborgarförslag som
inte avgjorts inom ett år från det att förslagen väcktes i Kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige ska informeras om anledningen till att
ärendena inte avgjorts och när beslut kan beräknas fattas. Redovisning
ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträde under våren och hösten.

2007-11-05 KS § 216 Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
Vid handläggning av medborgarförslag ska följande gälla;
När styrelsen eller en nämnd behandlar ett medborgarförslag ska den som
väckt förslaget ges möjlighet att delta i överläggningen när beslutet ska
fattas i anledning av förslaget, utom i de fall som anges i 6 kap 19 a §
tredje stycket kommunallagen.
- Styrelsen/nämnden ska fortlöpande informera Kommunfullmäktige om
de beslut som fattas i anledning av medborgarförslag.
- Styrelsen/nämnden ska två gånger/år redovisa de medborgarförslag som
inte avgjorts inom ett år från det att förslagen väcktes i Kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige ska informeras om anledningen till att
ärendena inte avgjorts och när beslut kan beräknas fattas. Redovisning
ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträde under våren och hösten.
_____
forts
-

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 79

Dnr 0430/07 – 003 forts

HANDLÄGGNING AV MEDBORGARFÖRSLAG I KOMMUNSTYRELSEN OCH NÄMNDERNA
2007-11-26 Kommunfullmäktige
Kommunchef Ralph Forsberg föredrar ärendet.
Proposition
Ordföranden ställer Kommunstyrelsens förslag under proposition och finner
att Kommunfullmäktige bifaller förslaget.
Kommunfullmäktiges beslut
Vid handläggning av medborgarförslag ska följande gälla;
När styrelsen eller en nämnd behandlar ett medborgarförslag ska den som
väckt förslaget ges möjlighet att delta i överläggningen när beslutet ska
fattas i anledning av förslaget, utom i de fall som anges i 6 kap 19 a §
tredje stycket kommunallagen.
- Styrelsen/nämnden ska fortlöpande informera Kommunfullmäktige om
de beslut som fattas i anledning av medborgarförslag.
- Styrelsen/nämnden ska två gånger/år redovisa de medborgarförslag som
inte avgjorts inom ett år från det att förslagen väcktes i Kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige ska informeras om anledningen till att
ärendena inte avgjorts och när beslut kan beräknas fattas. Redovisning
ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträde under våren och hösten.
_____
-

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 80

Dnr 0433/07 - 006

SAMMANTRÄDESPLAN 2008
Ärendebeskrivning
Stöd & Service har upprättat förslag till sammanträdesplanering för
Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige år 2008 enligt bilaga.
Förslaget innehåller 10 sammanträdestillfällen för Kommunstyrelsen och 5
för Kommunfullmäktige. Därutöver finns ekonomidag, boksluts- och
budgetberedningssammanträden inplanerade samt två sammanträden för
Älvsbyns Kommunföretag AB.
Förslag till beslut
Fastställa sammanträdesplan för år 2008 enligt bilaga.
2007-11-05 KS § 217 Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
Fastställa sammanträdesplanen för år 2008 enligt bilaga.
_____
2007-11-26 Kommunfullmäktige
Kommunchef Ralph Forsberg föredrar ärendet.
Johan Johansson (c) yrkar bifall till eget förslag i Kommunstyrelsen om
ändrad tid för Kommunfullmäktiges sammanträden till kl 13.00.
Bill Nilsson (s) yrkar bifall till Johan Johanssons förslag.
Proposition
Ordföranden ställer Johan Johanssons förslag mot Kommunstyrelsens förslag
och finner att Kommunfullmäktige bifaller Johan Johanssons förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
Fastställa sammanträdesplanen för år 2008 enligt bilaga med undantag att
tiden för Kommunfullmäktiges sammanträden ändras till kl 13.00.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 81

Dnr 0434/07 - 006

ANNONSERING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDEN 2008
Ärendebeskrivning
Under innevarande år har Kommunfullmäktiges sammanträden annonserats
enligt följande;
-

annons i Piteå-Tidningen och Norrbottens Kuriren med föredragningslista
annons i Norrländska socialdemokraten med kungörelse.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktiges sammanträden annonseras på samma sätt som under
innevarande år.
2007-11-05 KS § 218 Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges sammanträden 2008 annonseras enligt följande;
annons i Piteå-Tidningen och Norrbottens Kuriren med föredragningslista
- annons i Norrländska socialdemokraten med kungörelse.
- föredragningslista publiceras på kommunens hemsida.
_____
-

2007-11-26 Kommunfullmäktige
Kommunchef Ralph Forsberg föredrar ärendet.
Proposition
Ordföranden ställer Kommunstyrelsens förslag under proposition och finner
att Kommunfullmäktige bifaller förslaget
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktiges sammanträden 2008 annonseras enligt följande;
annons i Piteå-Tidningen och Norrbottens Kuriren med föredragningslista
- annons i Norrländska socialdemokraten med kungörelse.
- föredragningslista publiceras på kommunens hemsida.
_____
-

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 82

Dnr 0081/07 - 008

MEDBORGARFÖRSLAG OM SPECIELL SERVICE TILL
MÄNNISKOR I SORG
Ärendebeskrivning
Berit Löwenberg-Lundh har inkommit med medborgarförslag om att
kommunen ska erbjuda speciell service till människor i sorg enligt bilaga.
Socialchef Birgit Nilsson avger yttrande i ärendet enligt bilaga.. Nilsson
hävdar att bankerna kan bistå om sörjande behöver få praktisk hjälp när
exempelvis räkningar ska betalas.
Blanketter som ska fyllas i kan vederbörande få hjälp med från det organ som
blanketten avser. Vad gäller den mentala delen har socialtjänsten inte större
möjligheter att hjälpa till än exempelvis kyrkan eller sjukvården.
Förslag till beslut
Avslå medborgarförslaget.
2007-10-22 KS § 204 Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
Avslå medborgarförslaget.
_____
2007-11-26 Kommunfullmäktige
Kommunchef Ralph Forsberg föredrar ärendet.
Proposition
Ordföranden ställer Kommunstyrelsens förslag under proposition och finner
att Kommunfullmäktige bifaller förslaget.
Kommunfullmäktiges beslut
Avslå medborgarförslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 83

Dnr 0128/07 - 008

MOTION (FP) GÄLLANDE UPPRUSTNING AV SKOLGÅRD OCH
GRÖNOMRÅDEN I ANSLUTNING TILL ÄLVÅKRASKOLAN,
ÄLVSBYNS GYMNASIUM SAMT BADHUSET
Ärendebeskrivning
Ola Lindgren (fp) har inkommit med motion gällande upprustning av skolgård och grönområde i anslutning till Älvåkraskolan, Älvsbyns gymnasium
och badhuset.
Lindgren har inkommit med tillägg till motionen, enligt bilaga.
Barn- och utbildningschef, Magnus Nordström avger yttrande enligt bilaga.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige avslå Folkpartiet liberalernas
motion med tillägg rörande skolgård Älvåkraskolan.
2007-10-01 KS § 184 Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
Avslå Folkpartiet liberalernas motion med tillägg rörande skolgård Älvåkraskolan.
_____
2007-11-26 Kommunfullmäktige
Kommunchef Ralph Forsberg föredrar ärendet.
Bill Nilsson (s) och Bo Johansson (s) yrkar bifall till Kommunstyrelsens
förslag.
Ola Lindgren (fp), Jonny Lestander (v) och Ingrid Dahlberg (Ns) yrkar bifall
till motionen.
Matilda Wiklund (c) och Per-Erik Johansson (Kd) yrkar med hänvisning till
upprättat yttrande att motionen ska anses vara besvarad.
Proposition
Ordföranden ställer Ola Lindgrens förslag m fl under proposition och finner
att Kommunfullmäktige avslår förslaget.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 83

Dnr 0128/07 – 008 forts

MOTION (FP) GÄLLANDE UPPRUSTNING AV SKOLGÅRD OCH
GRÖNOMRÅDEN I ANSLUTNING TILL ÄLVÅKRASKOLAN,
ÄLVSBYNS GYMNASIUM SAMT BADHUSET
Ordföranden ställer Matilda Wiklunds förslag m fl under proposition och
finner att Kommunfullmäktige avslår förslaget.
Vidare ställer ordföranden Bill Nilssons förslag under proposition och finner
att Kommunfullmäktige bifaller förslaget.
Kommunfullmäktiges beslut
Avslå Folkpartiet liberalernas motion med tillägg rörande skolgård Älvåkraskolan.
Reservation
Ola Lindgren (fp) reserverar sig mot beslutet.
Jonny Lestander (v) reserverar sig mot beslutet.
Matilda Wiklund (c) reserverar sig mot beslutet.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 84

Dnr 0432/07 - 041

FÖRÄNDRINGAR AV DRIFTBUDGETRAMAR FÖR 2008
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige fastställde 2007-09-10 KF § 66, budgetdirektiv och
driftsbudgetramar för 2008. Stöd & Service, ekonomi har på uppdrag av
budgetberedningen sammanställt förslag avseende förändring av verksamhetsramar för 2008.
Budgetberedningens förslag utgår från en fortsatt befolkningsminskning med
50 personer per år. Lönekostnadsökningen beräknas uppgå till ca 13,5 miljoner kronor. Enligt budgetdirektiven kompenseras avtalsenliga lönekostnadsökningar medan övriga kostnadsökningar ska inrymmas inom respektive
verksamhetsram.
Kommunalskatt och generella statsbidrag samt utjämning beräknas uppgå till
436,7 miljoner kronor.
Beredningens förslag innebär att det budgeterade resultatet uppgår till 2,1 %
av skatte- och statsbidragsintäkter. Målet är att resultatet ska uppgå till minst
2 %.
2007-10-15 BUB § 9 Budgetberedningen
Budgetkamrer Margareta Holmström föredrar det sammanställda materialet.
Yrkanden
Ordföranden föreslår följande ramförändringar:
1) 998 000 kronor överförs till äldreomsorgens verksamhetsram från handikappomsorgens verksamhetsram pga minskade kostnader inom handikappomsorgen
2) 400 000 kronor överförs från verksamhet 7716 Arbetsmiljö (Äldreomsorg) till verksamhet 753 Ungdomsstöd (Individ- och familjeomsorg)
3) överföra 240 000 kronor från verksamhet 7832 Fluxen, allmänna utrymmen (äldreomsorg) till verksamhet 0522 Fastigheter, drift.
4) uppdra till kommunchefen och verksamhetsledarna (socialchef och barnoch utbildningschef) att till kommunstyrelsens sammanträde lämna förslag på omfördelning mellan verksamhetsramarna så att verksamhet
Miljö, bygg och räddning får ett tillskott om 300 000 kronor.
5) I övrigt fastställa verksamhetsramar för 2008 enligt bilaga.
forts

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2007-11-26

15(33)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 84

Dnr 0432/07 – 041 forts

FÖRÄNDRINGAR AV DRIFTBUDGETRAMAR FÖR 2008
Proposition
Ordföranden ställer egna förslag rörande ramförändringar (se punkt 1 – 5)
var för sig under proposition och finner att budgetberedningen bifaller förslagen.
Budgetberedningens förslag till kommunfullmäktige
Korrigera fastställda verksamhetsramar för 2008 enligt nedan;
a) 998 000 kronor överförs till äldreomsorgens verksamhetsram från handikappomsorgens verksamhetsram pga minskade kostnader inom handikappomsorgen
b) 400 000 kronor överförs från verksamhet 7716 Arbetsmiljö (Äldreomsorg) till verksamhet 753 Ungdomsstöd (Individ- och familjeomsorg)
c) överföra 240 000 kronor från verksamhet 7832 Fluxen, allmänna utrymmen (äldreomsorg) till verksamhet 0522 Fastigheter, drift.
d) uppdra till kommunchefen och verksamhetsledarna (socialchef och barnoch utbildningschef) att till kommunstyrelsens sammanträde lämna förslag på omfördelning mellan verksamhetsramarna så att verksamhet
Miljö, bygg och räddning får ett tillskott om 300 000 kronor.
e) I övrigt fastställa verksamhetsramar för 2008 enligt bilaga.
_____
2007-11-05 Kommunstyrelsen
Budgetkamrer Margaretha Holmström föredrar ärendet. MBL-förhandlingar
har genomförts enligt bilaga.
Budgetberedningen uppdrog till kommunchefen att utarbeta förslag på
finansiering av ramtillskott för Miljö- bygg och räddning.
Kommunchefen föreslår att minska ramen för Fastigheter, drift verksamhet
0522 med 300 000 kronor och samtidigt utöka ramen för Miljö- bygg och
räddning med motsvarande belopp.
Yrkanden
Matilda Wiklund (c) föreslår följande ändringar angående detaljbudget 2008;
- minska ramen för politisk verksamhet 012 Utbildning för förtroendevalda
med 50 000 kronor.
- utöka ramen med 50 000 kronor för Kommunövergripande verksamhet
1141 Ungdomsmottagning.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 84

Dnr 0432/07 – 041 forts

FÖRÄNDRINGAR AV DRIFTBUDGETRAMAR FÖR 2008
-

att den fastställda ramen för Miljö- bygg och räddning per 2007-09-10
kvarstår (7 498 600 kr).

Peter Eriksson (s) föreslår att punkt e i Budgetberedningens förslag utgår.
Ordföranden yrkar bifall till Budgetberedningens förslag och till Peter
Erikssons tilläggsförslag. Ordföranden yrkar därutöver bifall till finansieringen av ramökning för Miljö- bygg och räddning.
Proposition
Ordföranden ställer Matilda Wiklunds förslag mot eget förslag beträffande
Miljö- bygg och räddning och finner att Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.
Ordföranden ställer Matilda Wiklunds förslag i övrigt under proposition och
finner att Kommunstyrelsen avslår förslagen.
Vidare ställer ordföranden Budgetberedningens förslag a-c var för sig under
proposition och finner att Kommunstyrelsen bifaller förslagen.
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
Fastställda verksamhetsramar för 2008 korrigeras enligt nedan;
a) 998 000 kronor överförs till äldreomsorgens verksamhetsram från handikappomsorgens verksamhetsram pga minskade kostnader inom handikappomsorgen
b) 400 000 kronor överförs från verksamhet 7716 Arbetsmiljö (Äldreomsorg) till verksamhet 753 Ungdoms-/familjestöd (Individ- och familjeomsorg)
c) 240 000 kronor överförs från verksamhet 7832 Fluxen, allmänna utrymmen (äldreomsorg) till verksamhet 0522 Fastigheter, drift.
d) 300 000 kronor överförs från verksamhet 0522 fastigheter, drift till
verksamhet Miljö- bygg och räddning.
Reservationer
Matilda Wiklund (c) reserverar sig mot beslutet enligt bilaga.
_____
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2007-11-26

17(33)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 84

Dnr 0432/07 – 041 forts

FÖRÄNDRINGAR AV DRIFTBUDGETRAMAR FÖR 2008
2007-11-26 Kommunfullmäktige
Budgetkamrer Margaretha Holmström föredrar ärendet.
Bill Nilsson (s) och Helena Öhlund (s) yrkar bifall till Kommunstyrelsens
förslag.
Matilda Wiklund (c) yrkar bifall till eget förslag i Kommunstyrelsen.
Jonny Lestander (v) yrkar bifall till Matilda Wiklunds förslag med tillägg att
politisk verksamhet minskas med 200 000 kronor och överförs till badhuset
innebärande att det fortsättningsvis är gratis att bada i badhuset.
Proposition
Ordföranden ställer Matilda Wiklunds förslag under proposition och finner
att Kommunfullmäktige avslår förslaget.
Ordföranden ställer Jonny Lestanders tilläggsförslag under proposition och
finner att Kommunfullmäktige avslår förslaget.
Vidare ställer ordföranden Bill Nilssons förslag under proposition och finner
att Kommunfullmäktige bifaller förslaget.
Kommunfullmäktiges beslut
Fastställda verksamhetsramar för 2008 korrigeras enligt nedan;
a) 998 000 kronor överförs till äldreomsorgens verksamhetsram från handikappomsorgens verksamhetsram pga minskade kostnader inom handikappomsorgen
b) 400 000 kronor överförs från verksamhet 7716 Arbetsmiljö (Äldreomsorg) till verksamhet 753 Ungdoms-/familjestöd (Individ- och familjeomsorg)
c) 240 000 kronor överförs från verksamhet 7832 Fluxen, allmänna utrymmen (äldreomsorg) till verksamhet 0522 Fastigheter, drift.
d) 300 000 kronor överförs från verksamhet 0522 fastigheter, drift till
verksamhet Miljö- bygg och räddning.
Reservationer
Matilda Wiklund (c) och Jonny Lestander (v) reserverar sig mot beslutet.
_____
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2007-11-26

18(33)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 85

Dnr 0382/07 - 041

INVESTERINGSBUDGET VERKSAMHETSÅRET 2008
Ärendebeskrivning
Stöd & Service, ekonomi har sammanställt äskandena för investeringar år
2008 enligt bilaga.
Enligt direktiven ska kommunen avsätta ca 15 miljoner kronor för investeringar 2008.
2007-10-15 BUB § 11 Budgetberedningen
Ordföranden föreslår anslå 16 276 000 kronor för investeringar under 2008.
För åren 2009 och 2010 har prövning ej skett av enskilda objekt. Precisering
av investeringsobjekten 2008 framgår av bilaga.
Proposition
Ordföranden ställer eget förslag under proposition och finner att budgetberedningen bifaller förslaget.
Budgetberedningens förslag till kommunfullmäktige
Anslå 16 276 000 kronor för investeringar under 2008 enligt sammanställning
som framgår av bilaga.
_____
2007-11-05 Kommunstyrelsen
Budgetkamrer Margaretha Holmström föredrar ärendet.
Proposition
Ordföranden ställer Budgetberedningens förslag under proposition och
finner att Kommunstyrelsen bifaller förslaget.
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
Anslå 16 276 000 kronor för investeringar under 2008 enligt sammanställning
som framgår av bilaga.
_____
forts

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2007-11-26

19(33)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 85

Dnr 0382/07 – 041 forts

INVESTERINGSBUDGET VERKSAMHETSÅRET 2008
2007-11-26 Kommunfullmäktige
Budgetkamrer Margaretha Holmström föredrar ärendet.
Bill Nilsson (s) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Matilda Wiklund (c) föreslår att i planerad investeringsbudget för 2009 anslå
1 400 000 kronor, förbättring av Ugglans utemiljö.
Proposition
Ordföranden ställer Bill Nilssons förslag under proposition och finner att
Kommunfullmäktige bifaller förslaget.
Ordföranden ställer Matilda Wiklunds tilläggsförslag under proposition och
finner att Kommunfullmäktige bifaller förslaget.
Kommunfullmäktiges beslut
Anslå 16 276 000 kronor för investeringar under 2008 enligt sammanställning
som framgår av bilaga.
Anvisa 1 400 000 kronor, förbättring av Ugglans utemiljö i investeringsplanen
för 2009.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2007-11-26

20(33)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 86

Dnr 0423/07 - 041

UTDEBITERING VERKSAMHETSÅRET 2008
Ärendebeskrivning
Den kommunala skattesatsen för 2007 fastställdes till 22,23 per skattekrona.
Budgetberedningen har att föreslår kommunfullmäktige fastställa den skattesats som ska gälla för år 2008.
2007-10-15 BUB § 12 Budgetberedningen
Ordföranden föreslår fastställa oförändrad skattesats för 2008 det vill säga
22,23 per skattekrona.
Proposition
Ordföranden ställer eget förslag under proposition och finner att budgetberedningen bifaller förslaget.
Budgetberedningens förslag till kommunfullmäktige
Fastställa utdebiteringen för år 2008 till oförändrat belopp, det vill säga 22,23
per skattekrona.
_____
2007-11-05 Kommunstyrelsen
Budgetkamrer Margaretha Holmström föredrar ärendet.
Proposition
Ordföranden ställer Budgetberedningens förslag under proposition och
finner att Kommunstyrelsen bifaller förslaget.
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
Fastställa utdebiteringen för år 2008 till oförändrat belopp, det vill säga 22,23
per skattekrona.
_____
2007-11-26 Kommunfullmäktige
Budgetkamrer Margaretha Holmström föredrar ärendet.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2007-11-26

21(33)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 86

Dnr 0423/07 – 041 forts

UTDEBITERING VERKSAMHETSÅRET 2008
Proposition
Ordföranden ställer Kommunstyrelsens förslag under proposition och finner
att Kommunfullmäktige bifaller förslaget.
Kommunfullmäktiges beslut
Fastställa utdebiteringen för år 2008 till oförändrat belopp, det vill säga 22,23
per skattekrona.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2007-11-26

22(33)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 87

Dnr 0424/07 - 041

RESULTAT- OCH FINANSERINGSBUDGET 2008
Ärendebeskrivning
Stöd & Service, ekonomi har sammanställt förslag till resultat- och finansieringsbudget för 2008 och resultat- och finansieringsplan för 2009-2010 med
utgångspunkt i budgetberedningens förslag till drift-, investeringsbudget och
utdebitering.
2007-10-15 BUB § 13 Budgetberedningen
Ordföranden föreslår följande;
a) fastställa amorteringsnivån till lägst 10 miljoner kronor och om likviditeten tillåter amortera mer
b) fastställa resultat- och finansieringsbudget för 2008 samt resultat- och
finansieringsplan för 2009 och 2010 i övrigt enligt bilaga.
Proposition
Ordföranden ställer eget förslag under proposition och finner att budgetberedningen bifaller förslaget.
Budgetberedningens förslag till kommunfullmäktige
a) fastställa amorteringsnivån till lägst 10 miljoner kronor och om likviditeten tillåter amortera mer
b) fastställa resultat- och finansieringsbudget för 2008 samt resultat- och
finansieringsplan för 2009 och 2010 i övrigt enligt bilaga.
_____
2007-11-05 Kommunstyrelsen
Budgetkamrer Margaretha Holmström föredrar ärendet.
Proposition
Ordföranden ställer Budgetberedningens förslag punkt a och b var för sig
under proposition och finner att Kommunstyrelsen bifaller förslagen.
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
a) fastställa amorteringsnivån till lägst 10 miljoner kronor och om likviditeten tillåter amortera mer
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2007-11-26

23(33)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 87

Dnr 0424/07 – 041 forts

RESULTAT- OCH FINANSERINGSBUDGET 2008
b) fastställa resultat- och finansieringsbudget för 2008 samt resultat- och
finansieringsplan för 2009 och 2010 i övrigt enligt bilaga
_____
2007-11-26 Kommunfullmäktige
Budgetkamrer Margaretha Holmström föredrar ärendet.
Proposition
Ordföranden ställer Kommunstyrelsens förslag under proposition och finner
att Kommunfullmäktige bifaller förslaget.
Kommunfullmäktiges beslut
a) fastställa amorteringsnivån till lägst 10 miljoner kronor och om likviditeten tillåter amortera mer
b) fastställa resultat- och finansieringsbudget för 2008 samt resultat- och
finansieringsplan för 2009 och 2010 i övrigt enligt bilaga.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2007-11-26

24(33)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 88

Dnr 0378/07 - 042

DELÅRSRAPPORT PER DEN 31 AUGUSTI 2007
Ärendebeskrivning
Stöd & Service, ekonomi har sammanställt delårsrapport per den 31 augusti
2007. Rapporten redovisas vid sammanträdet.
2007-10-01 Kommunstyrelsen
Margaretha Holmström, budgetkamrer och Berit Eriksson controller, föredrar ärendet. Älvsbyns kommun redovisar ett resultat om 8,7 miljoner kronor
per den 31 augusti 2007. Det budgeterade resultatet enligt årsbudget och
tilläggsanslag uppgår till 2,7 miljoner kronor. Prognosen på helårsbasis pekar
mot ett resultat på 3,5 miljoner kronor d v s något bättre än budget
-

Ordföranden föreslår uppdra till IFO (individ och familjeomsorgen) att
anpassa verksamheten till befintlig budget.
I övrigt lägga delårsrapporten till handlingarna.
Redaktionella förändringar av delårsrapporten kommer att göras.

Proposition
Ordföranden ställer eget förslag under proposition och finner att Kommunstyrelsen bifaller förslaget.
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
Uppdra till IFO (individ och familjeomsorgen) att anpassa verksamheten
till befintlig budget.
- I övrigt lägga delårsrapporten till handlingarna.
- Redaktionella förändringar av delårsrapporten kommer att göras.
_____
-

2007-11-26 Kommunfullmäktige
Margaretha Holmström, budgetkamrer föredrar ärendet.
Proposition
Ordföranden ställer Kommunstyrelsens förslag under proposition och finner
att Kommunfullmäktige bifaller förslaget.
forts

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2007-11-26

25(33)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 88

Dnr 0378/07 – 042 forts

DELÅRSRAPPORT PER DEN 31 AUGUSTI 2007
Kommunfullmäktiges beslut
Uppdra till IFO (individ och familjeomsorgen) att anpassa verksamheten
till befintlig budget.
- I övrigt lägga delårsrapporten till handlingarna.
- Redaktionella förändringar av delårsrapporten kommer att göras.
_____
-

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2007-11-26

26(33)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 89

Dnr 0454/07 - 049

FINANSIERING AV CAPTIVE FÖRENADE SMÅKOMMUNERS
FÖRSÄKRING AB
Ärendebeskrivning
Den svenska försäkringsmarknaden har förändrats på senare år på ett för
försäkringstagarna ofördelaktigt sätt. Älvsbyns kommun tillsammans med 23
andra kommuner har därför valt att hitta nya vägar för att finansiera sina
risker. Det gör man genom att starta upp ett eget försäkringsbolag, ett så
kallat captive bolag. Älvsbyns kommun tog beslut 2007-01-08 att ingå i denna
captive lösning.
Beslut hos finansinspektionen i koncessionsärendet väntas ske tidigast i
början av december 2007. En konstituerande bolagsstämma kommer att äga
rum i Uppsala den 18.12 2007. Ett konstituerande styrelsemöte kommer
också att hållas i samband härmed.
Aktiekapitalet till Förenade Småkommuners Försäkring AB (FSF AB) ska
senast två veckor efter koncessionsansökans godkännande sättas in på ett
särskilt konto.
Bolagets aktiekapital kommer att uppgå till minst 45 miljoner kronor. Med
hänvisning till medlemsmötets beslut föreslås på angivet sätt berörda
kommuner besluta att ingå i FSF AB samt att för medverkan i FSF AB och
placering i bolagets aktiekapital anvisa och medge disposition av 2 miljoner
kronor.
Förslag till beslut
Älvsbyns kommun föreslås besluta att ingå i FSF AB samt att för medverkan
i FSF AB och placering i bolagets aktiekapital anvisa och medge disposition
av 2 miljoner kronor. Medel för ändamålet anslås ur likvida medel.
2007-11-26 Kommunfullmäktige
Kommunchef Ralph Forsberg föredrar ärendet.
Proposition
Ordföranden ställer proposition om ärendet ska behandlas eller ej och finner
att Kommunfullmäktige beslutar att behandla ärendet.
Ordföranden ställer utarbetat förslag under proposition och finner att
Kommunfullmäktige bifaller förslaget.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2007-11-26

27(33)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 89

Dnr 0454/07 – 049 forts

FINANSIERING AV CAPTIVE FÖRENADE SMÅKOMMUNERS
FÖRSÄKRING AB
Kommunfullmäktiges beslut
Älvsbyns kommun ska ingå i FSF AB samt att för medverkan i FSF AB och
placering i bolagets aktiekapital anvisa och medge disposition av 2 miljoner
kronor. Medel för ändamålet anslås ur likvida medel.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2007-11-26

28(33)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 90

Dnr 0436/07 - 284

FÖRSÄLJNING AV FASTIGHETEN ÄLVSBYN 24:37
Ärendebeskrivning
Frågan om försäljning av vatten har åter aktualiserats då Startmotorn 12 AB
(under namnändring) avser att köpa vatten av kommunen för produktion av
konsumtionsvatten. Verksamheten planeras bedrivas på fastigheten Älvsbyn
24:37 vilken avses förvärvas för ändamålet. Förslag till köpeavtal har upprättats.
Förslag till beslut
Godkänna köpeavtal av fastigheten Älvsbyn 24:37 enligt bilaga.
2007-11-05 KS § 226 Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
Försälja fastigheten Älvsbyn 24:37 i enlighet med upprättat köpeavtal.
_____
2007-11-26 Kommunfullmäktige
Kommunchef Ralph Forsberg föredrar ärendet.
Proposition
Ordföranden ställer Kommunstyrelsens förslag under proposition och finner
att Kommunfullmäktige bifaller förslaget.
Kommunfullmäktiges beslut
Försälja fastigheten Älvsbyn 24:37 i enlighet med upprättat köpeavtal.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2007-11-26

29(33)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 91

Dnr 0331/07 - 823

UTBYTE AV BELYSNINGSSTOLPAR OCH ARMATURER VID
KANIS I SAMBAND MED INSTALLATION AV SNÖKANON
Ärendebeskrivning
Tekniska utskottet har aktualiserat frågan om utbyte av belysningsstolpar och
armaturer vid Kanis. Utskottet uppdrog åt Älvsbyns Fastigheter AB att göra
en behovsinventering.
Älvsbyns Fastigheter AB har undersökt behovet och åtgärder för utbyte av
belysningsstolpar och armaturer enligt bilaga. Beräknad kostnad för elmaterial
inklusive arbete uppgår till 675 000 kronor och för markarbete 188 000
kronor. Total kostnad uppgår till 863 500 kronor.
2007-09-27 TU § 26 Tekniska utskottets förslag till Kommunstyrelsen
Byta ut belysningsstolpar och armaturer vid Kanis. Finansiering av investeringen sker genom omdisponering av investeringsmedel. Från projekt 242
Centrumhuset, konvertering + kyla överförs 864 000 kronor till nytt projekt
för utbyte av belysningsstolpar och armaturer i Kanis.
2007-10-22 KS § 212 Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
Byta ut belysningsstolpar och armaturer vid Kanis. Finansiering av investeringen sker genom omdisponering av investeringsmedel. Från projekt 242
Centrumhuset, konvertering + kyla överförs 864 000 kronor till nytt projekt
för utbyte av belysningsstolpar och armaturer i Kanis.
_____
2007-11-26 Kommunfullmäktige
Kommunchef Ralph Forsberg föredrar ärendet.
Jonny Lestander (v) yrkar bifall till förslaget.
Proposition
Ordföranden ställer Jonny Lestanders förslag under proposition och finner
att Kommunfullmäktige bifaller förslaget.
forts

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2007-11-26

30(33)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 91

Dnr 0331/07 – 823 forts

UTBYTE AV BELYSNINGSSTOLPAR OCH ARMATURER VID
KANIS I SAMBAND MED INSTALLATION AV SNÖKANON
Kommunfullmäktiges beslut
Finansiering av investeringen ”byta ut belysningsstolpar och armaturer vid
Kanis”, sker genom omdisponering av investeringsmedel. Från projekt 242
Centrumhuset, konvertering + kyla överförs 864 000 kronor till nytt projekt
för utbyte av belysningsstolpar och armaturer i Kanis.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2007-11-26
KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 92

Dnr 0470/07 - 008

MOTION (C) UPPDATERING AV SOPSORTERINGSGUIDE
Ärendebeskrivning
Matilda Wiklund (c) har inkommit med motion gällade uppdatering av
sopsorteringsguide för Älvsbyns kommunmedborgare.
2007-11-26 Kommunfullmäktiges beslut
Överlämna motionen till Kommunstyrelsen för beredning.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

31(33)

PROTOKOLL
2007-11-26
KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 93

Dnr 0471/07 - 008

MOTION (C) INTEGRATION I ÄLVSBYN
Ärendebeskrivning
Matilda Wiklund (c) har inkommit med motion gällande integration i
Älvsbyn.
2007-11-26 Kommunfullmäktiges beslut
Överlämna motionen till Kommunstyrelsen för beredning.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

32(33)

PROTOKOLL
2007-11-26

33(33)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 94

Dnr 0472/07 - 008

INTERPELLATION - REDOGÖRELSE FÖR KOMMUNENS
INKÖP AV LIVSMEDEL
Ärendebeskrivning
Matilda Wiklund (c) har inkommit med interpellation gällande redogörelse för
kommunens inköp av livsmedel.
2007-11-26 Kommunfullmäktiges beslut
Överlämna interpellationen till Kommunstyrelsens ordförande att besvara vid
Kommunfullmäktiges sammanträde 2008-02-11.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

