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Dnr 0209/16 - 008

INTERPELLATION (C) - FALLSKADOR FÖR ÄLDRE
Kommunfullmäktiges beslut
Interpellation (c) angående fallskador för äldre besvaras av kommunstyrelsens
ordförande vid nästa kommunfullmäktigesammanträde den 20 juni 2016.
_____
Sammanfattning av ärendet
Agneta Nilsson (c) och Göran Lundström (c) har lämnat in en interpellation
gällande fallskador för äldre, enligt bilaga.
Kommunfullmäktige
Ordföranden föreslår att interpellationen besvaras av kommunstyrelsens ordförande på nästkommande sammanträde, vilket kommunfullmäktige bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE
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Dnr 0204/16 - 008

MOTION (SD) ATT KOMMUNEN UPPRÄTTAR ETT ÅTERVÄNDARTEAM
Kommunfullmäktiges beslut
Överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för beslut senast den 28 november 2016.
_____
Sammanfattning av ärendet
Sören Nilsson (sd) har lämnat in en motion om att kommunen upprättar ett
återvändarteam, enligt bilaga.
Kommunfullmäktige
Ordföranden föreslår att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för beslut senast den 28 november
2016. Kommunfullmäktige bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 0139/16 - 008

MEDBORGARFÖRSLAG OM KOMMUNAL SIMSKOLA FÖR
NYANLÄNDA
Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslag om kommunal simskola för nyanlända överlämnas till
kommunstyrelsen för beredning och beslut senast den 7 november 2016.
_____
Sammanfattning av ärendet
Jeannet Brännström har skickat in ett medborgarförslag om kommunal simskola för nyanlända enligt bilaga.
Kommunfullmäktige
Ordföranden föreslår att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och beslut senast den 7 november 2016. Kommunfullmäktige bifaller
förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 24

PROTOKOLL
2016-05-16

5(37)

Dnr 0189/16 - 008

MEDBORGARFÖRSLAG ATT GLESA UT SKOGEN MELLAN
KYRKMALMEN OCH ÖSTERMALM
Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslag om att glesa ut skogen mellan Kyrkmalmen och Östermalm överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och beslut senast den 7
november 2016.
_____
Sammanfattning av ärendet
Lennart Berggren har skickat in ett medborgarförslag om att glesa ut skogen
mellan Kyrkmalmen och Östermalm enligt bilaga.
Kommunfullmäktige
Ordföranden föreslår att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och beslut senast den 7 november 2016. Kommunfullmäktige bifaller
förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 0151/16 - 000

DELGIVNINGAR KF 2016-05-16
Kommunfullmäktiges beslut
Ta del av redovisade delgivningar.
_____
Sammanfattning av ärendet
Handlingar i ärendet:
1.
2.
3.
4.
5.

Älvsbyns Fastigheter AB – Årsredovisning 2015 (dnr 148/16-042)
Älvsbyns Energi AB – Årsredovisning 2015 (dnr 149/16-042)
Älvsbyns kommunföretag AB – Årsredovisning 2015 (dnr 150/16-042)
Norrbottens patientnämnd – Rapport 2015 (övrig post 2016-04-01)
Arbete och omsorgsutskottet – Rapportering ej verkställda beslut enligt
SoL och LSS – kvartal 4 2015 (dnr 12/16-709)
6. Förvaltningsrätten i Luleå
- Beslut i överklagat ärende – ang inhibition – mål nr 2527-15
(dnr 360/15-041)

- Dom i överklagat ärende om laglighetsprövning – mål nr 2527-15
(dnr 360/15-041)

Förslag till beslut
Ta del av redovisade delgivningar.
Kommunfullmäktige
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommunfullmäktige bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE
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Dnr 0152/16 - 003

FINANSREGLEMENTE
Kommunfullmäktiges beslut
Fastställa ändrat finansreglemente enligt bilaga.
_____
Sammanfattning av ärendet
Ekonomichef Ulla Lundberg har gjort en ändring i finansreglementet på sidan
7 under rubriken Ränterisk, - den genomsnittliga räntebindningstiden bör
vara lägst 1 år och högst 4 år (tidigare 3 år).
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 25 april 2016, § 44.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Fastställa ändrat finansreglemente enligt bilaga.
_____
Kommunfullmäktige
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag vilket kommunfullmäktige bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 0076/16 - 008

SVAR PÅ INTERPELLATION (C) - REDOGÖRELSE OM VAD
SOM HÄNT I SKOLFRÅGAN
Kommunfullmäktiges beslut
Interpellation (c) – Redogörelse på vad som hänt i skolfrågan anses vara
besvarad.
_____
Sammanfattning av ärendet
Berit Hardselius (c) och Göran Lundström (c) har lämnat in en interpellation
gällande redogörelse om vad som hänt i skolfrågan, enligt bilaga.
Kommunfullmäktige beslutade 15 februari 2016, § 2 att interpellationen besvaras på nästkommande sammanträde vilket kommunfullmäktige bifaller.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 15 februari 2016, § 2.
Skolchef Jan-Erik Backmans tjänsteskrivelse 2 maj 2016.
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsens ordförande Helena Öhlund (s) svarar på interpellationen
och hänvisar till fullmäktiges beslut 30 november 2015, § 113, gällande
budgetramar samt skolchefens tjänsteskrivelse 2 maj 2016.
- Arbetssättet i Vidsel håller en hög kvalitet.
- NO-huset kommer att stängas.
- Blomstrande byar – dialog med berörda och lokalsamhället gäller hela
kommunen.
- Anser interpellationen därmed vara besvarad.
Berit Hardselius (c) anser inte att det skriftliga svaret är fullständigt och godkänner det inte och yrkar därför få ett nytt svar.
Ordföranden förtydligar vad som gäller vid interpellationer.
- Interpellation ställs till politiken.
- Om ledamot inte är nöjd med svaret får frågeställaren lämna in en ny
interpellation och vara tydlig med vem man riktar den till.
Beslutsgång
Ordföranden föreslår interpellationsdebatten avslutad och att interpellationen
ska anses vara besvarad, vilket kommunfullmäktige bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 0082/16 - 009

FÖRÄNDRING AV ANTALET STIPENDIER I ÄLVSBYNS
KOMMUN
Kommunfullmäktiges beslut
Avskaffa Älvsbyns kommuns pris för civilkurage samt jämställdhetspriset.
_____
Sammanfattning av ärendet
Älvsbyns kommun har fem olika stipendier som delas ut på kommunfullmäktiges sammanträde.
- Pris för visat civilkurage, 2005
- Jämställdhetspris, 2010
- Kultur- och ungdomsledarstipendier, 1982 och 1992
- Miljöpris, 1996
- Utmärkelse för rådig insats, 2011
Pris för civilkurage instiftades 2005, med avsikten att priset skulle delas ut
årligen. Priset utdelades senast 2006. På grund av dåligt intresse för ansökan av
priset, så kan det ifrågasättas om det finns anledning att ha det kvar.
Kommunfullmäktige beslutade 15 februari 2010, § 14, att inrätta ett jämställdhetspris på 5 000 kronor. Syftet med priset är att:
- uppmärksamma och stimulera arbetet för jämställdhet i kommunen,
- lyfta fram projekt, initiativ och konkreta resultat inom jämställdhetsområdet
- stimulera till utvecklandet av metoder och arbetssätt som förstärker jämställdhet inom olika grenar inom samhällslivet
Målgrupp är enskilda eller grupper av personer, näringsliv och föreningar.
Sedan priset inrättades har samhället utvecklats mot att jämställdhetsarbetet
ingår som en naturlig del av all verksamhet, något som gör att det kan ifrågasättas om det ska finnas ett särskilt pris för att uppmuntra och stimulera arbete
med jämställdhet. Exempelvis kan nämnas att Älvsbyns kommun 2013 undertecknade CEMR (Europeisk deklaration för jämställdhet mellan kvinnor och
män på lokal och regional nivå).
Beslutsunderlag
Kriterier för ovan uppräknade stipendier, priser och utmärkelse.
Kommunstyrelsens protokoll 7 mars 2016, § 25.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Avskaffa Älvsbyns kommuns pris för civilkurage samt jämställdhetspriset.
_____
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 0082/16 – 009 forts

FÖRÄNDRING AV ANTALET STIPENDIER I ÄLVSBYNS
KOMMUN
Kommunfullmäktige
Matilda Wiklund (c) föreslår att behålla pris för civilkurage och jämställdhetspriset, alltså avslag på kommunstyrelsens förslag.
Matilda Wiklund föreslår vidare bättre marknadsföring av priserna.
Sören Nilsson (sd) föreslår att pris för visat civilkurage behålls och att jämställdhetspriset avskaffas.
Helena Öhlund (s) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden utser kommunstyrelsens förslag till huvudförslag.
För att utse ett motförslag till huvudförslaget ställer ordföranden Matilda
Wiklunds förslag och Sören Nilssons förslag mot varandra. Kommunfullmäktige utser Matilda Wiklunds förslag till motförslag.
Slutligen ställer ordföranden kommunstyrelsens förslag och Matilda Wiklunds
förslag mot varandra och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE
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Dnr 0105/16 - 041

ANSLAGSÖVERFÖRINGAR AV INVESTERINGAR FRÅN 2015
TILL 2016 ÅRS INVESTERINGSBUDGET
Kommunfullmäktiges beslut
Bevilja anslagsöverföringar från 2015 till 2016 års investeringsbudget med
2 648 000 kronor enligt bilaga.
_____
Sammanfattning av ärendet
Ekonomiavdelningen har sammanställt äskanden om anslagsöverföringar från
2015 till 2016 års investeringsbudget enligt bilaga.
Den totala investeringsbudgeten för 2016 uppgår efter anslagsöverföringar till
15 798 000 kronor.
Beslutsunderlag
Bokslutsberedningens protokoll 17 mars 2016, § 2.
Kommunstyrelsens protokoll 25 april 2016, § 46.
Bokslutsberedningens förslag till kommunfullmäktige
Bevilja anslagsöverföringar från 2015 till 2016 års investeringsbudget med
2 648 000 kronor enligt bilaga.
_____
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Bevilja anslagsöverföringar från 2015 till 2016 års investeringsbudget med
2 648 000 kronor enligt bilaga.
_____
Kommunfullmäktige
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag vilket kommunfullmäktige bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE
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Dnr 0514/15 - 041

HÖJNING AV TAXA INOM HEMTJÄNSTEN OCH AVGIFT FÖR
LEDSAGNING - DETALJBUDGET 2016
Kommunfullmäktiges beslut
1) Återremissen anses vara besvarad.
2) Avslå höjning av taxa inom hemtjänsten och avgift för ledsagning.
3) Indexreglering av avgifter införs för beslut i november månad.
Reservation
Sören Nilsson (sd) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
_____
Sammanfattning av ärendet
Socialchef Hans Nyberg har svarat på återremiss om hur maxtaxan inom
äldreomsorgen påverkas av höjning av taxa inom hemtjänsten och avgift för
ledsagning.
Vid kommunfullmäktige 2016-02-15 beslutades om återremiss av ärendet
”Höjning av maxtaxa inom hemtjänsten och avgift för ledsagning”.
Förslaget innebär en höjning av timpriset med 50 kr för hemtjänstinsatser från
dagens taxa på 150 kr till 200 kr. Vidare innebär förslaget att även ledsagningen som hittills varit kostnadsfri avgiftsbeläggs med 200 kr/timme.
Konsekvenserna av dessa avgiftshöjningar är att de personer som inte uppnår
maxtaxa får en högre kostnad för sin hemtjänst. Det innebär troligen att färre
personer kommer att använda ledsagningen.
Återremissen från kommunfullmäktige beskrev att en utredning skulle genomföras hur maxtaxan inom äldreomsorgen påverkas av taxehöjningen.
Maxtaxan påverkas inte av avgiftshöjningen. Däremot påverkas enskilda individer av en höjning vilken varierar från person till person. Att beräkna effekten
av en avgiftshöjning på en insats är komplicerat eftersom avgifterna påverkas
både av högkostnadsskyddet (maxtaxa) och av varje persons enskilda avgiftsutrymme.
Kommunen erbjuder ett flertal insatser där maxtaxa gäller. Om summan av
dessa avgifter överstiger maxtaxan eller avgiftsutrymmet, fördelas den avgift
som debiteras procentuellt på de olika avgifterna, utifrån den faktiska avgiften
för varje insats. Detta gör det svårt att beräkna effekten för brukarna eftersom
i stort sett varje person har olika förutsättningar, gällande mängden insatser
och ekonomi.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 0514/15 – 041 forts

HÖJNING AV TAXA INOM HEMTJÄNSTEN OCH AVGIFT FÖR
LEDSAGNING - DETALJBUDGET 2016
Maxtaxan inom hemtjänst beräknas i dagsläget enligt följande; 1/12 av 48 %
av basbeloppet på 44 300 kr = 1772 kr,
Preliminära konsekvenser för personer med beslut om ledsagning: I januari 2016 hade 26
personer bistånd i form av ledsagning. Av dessa har 14 personer redan andra
insatser som debiteras med en avgift som uppnår maxtaxa. 11 personer har en
avgift som överstiger deras avgiftsutrymme. Återstår en person som skulle ha
påverkats om Ledsagning varit avgiftsbelagd i januari.
Preliminära konsekvenser för personer med beslut om hemtjänst: I januari 2016 hade187
personer bistånd i form av hemtjänst. Av dessa har 64 personer med bistånd
hemtjänst färre än 11,8 tim/mån. Av dessa 64 personer har 29 personer
avgiftsutrymme att betala högre avgift. 13 personer av dessa har en insatstid
mellan 8,86 tim/mån och 11,8 tim/mån vilket innebär att de uppnår maxtaxa
vid en höjning av timbeloppet. Av dessa 13 personer har 5 personer andra
insatser och betalar redan maxtaxa, vilket innebär att de inte påverkas av en
avgiftshöjning. 8 personer uppnår alltså maxtaxa vid en eventuell avgiftshöjning. Den genomsnittliga höjningen för dessa personer blir ett genomsnitt 342
kr/mån/person. Dessutom kommer en del av dessa personer att överskrida
maxtaxan och därmed inte debiteras för hela höjningen. 16 personer kommer
trots avgiftshöjningen inte uppnå maxtaxa men de har avgiftsutrymme att
betala en högre avgift vilket innebär en ökad kostnad i snitt om 216 kr/mån.
Ovanstående exempel bygger på de förutsättningar som gällde 31/1 2016.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 30 november 2015, § 113.
Kommunstyrelsens protokoll 18 januari 2016, § 12.
Kommunfullmäktiges protokoll 15 februari 2016, § 16.
Kommunstyrelsens protokoll 25 april 2016, § 47.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1) Remissen anses vara besvarad.
2) Avslå höjning av taxa inom hemtjänsten och avgift för ledsagning.
3) Indexreglering av avgifter införs för beslut i november månad.
_____
Kommunfullmäktige
Berit Hardselius (c) bifaller kommunstyrelsens förslag.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE
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Dnr 0514/15 – 041 forts

HÖJNING AV TAXA INOM HEMTJÄNSTEN OCH AVGIFT FÖR
LEDSAGNING - DETALJBUDGET 2016
Sören Nilsson (sd) bifaller kommunstyrelsens förslag 1 och 2 samt avslår
förslag 3 gällande indexreglering.
Beslutsgång
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag och Sören Nilssons förslag mot
varandra och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 31

PROTOKOLL
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Dnr 0177/16 - 042

REVISIONEN - REVISIONSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2015
Kommunfullmäktiges beslut
Bevilja nämnder och styrelser samt förtroendevalda ansvarsfrihet för år 2015.
_____
Sammanfattning av ärendet
Revisorerna har upprättat revisionsberättelse för verksamhetsåret 2015, enligt
bilaga.
Revisorerna bedömer att:
- Kommunstyrelsen har i allt väsentligt bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.
- Räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.
- Kommunstyrelsens och nämndernas interna kontroll generellt är tillräcklig.
- De finansiella målen inte nås fullt ut.
Revisorerna föreslår att kommunfullmäktige beviljar nämnder och styrelser
samt förtroendevalda ansvarsfrihet för år 2015 samt godkänner kommunens
årsredovisning för år 2015.
Kommunfullmäktige
Kommunens lekmannarevisor Robert Lidström (L) föredrar revisionens revisionsberättelse för verksamhetsåret 2015 och föreslår att kommunfullmäktige
bifaller revisorernas förslag.
Vidare lyfter Robert Lidström de sakkunnigas rekommendationer gällande
långfristiga lån. ”Att en genomgång av långfristiga fordringar utförs för att
säkerställa att dessa är balansgilla och värdet på tillgången kvarstår.”
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på revisionens förslag att kommunfullmäktige meddelar ansvarsfrihet till nämnder och styrelser med hänvisning till
revisionsrapporten. Kommunfullmäktige bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 32
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Dnr 0106/16 - 042

ÅRSREDOVISNING 2015
Kommunfullmäktiges beslut
Fastställa kommunens årsresultat för verksamhetsåret 2015 till 0 tkr.
Tillägg under rubriken Näringsliv:
Andra stycket avslutas med: Även många hantverksföretag och företag inom
”den gröna näringen” är viktiga för kommunen. Företagen inom den gröna
näringen vårdar skogen och den fina naturen i vår omgivning samt håller vårt
landskap öppet. De bidrar även till den viktiga råvaru- och livsmedelsförsörjningen. Deras verksamhet är en av förutsättningarna för kommunens långsiktiga hållbarhet och för miljön.
Redaktionella ändringar av årsredovisningen 2015 kommer att ske.
Reservation
Sören Nilsson (sd) reserverar sig mot beslutet och kommer att lämna in en
skriftlig reservation.
_____
Sammanfattning av ärendet
Årets resultat uppgår till 0 tkr att jämföra med det budgeterade resultatet som
var 1 426 tkr. Årets resultat är 897 tkr sämre än 2014 års resultat som uppgick till 897 tkr.
I resultatet ingår en återbetalning av premier från AFA. Posten har klassificerats som jämförelsestörande och har påverkat årets resultat positivt med
4 796 tkr.
I slutet av 2015 beslutade regeringen om att tillföra kommunsektorn ett extra
statsbidrag för att täcka merkostnader för kommunerna på grund av flyktingsituationen. Älvsbyns kommun erhöll 17 600 tkr att fördela mellan verksamhetsåren 2015 och 2016. 5 400 tkr av dessa återfinns som intäkter i 2015 års
räkenskaper.
Verksamhetens ramar uppvisar ett budgetunderskott på 12 373 tkr. I verksamhetens ramar ingår extra ersättning till Älvsbyns Energi AB med 201 tkr
och Älvsbyns Fastigheter AB med 1 000 tkr för den verksamhet bolagen
bedriver på kommunens uppdrag.
Beslutsunderlag
Kommunens årsredovisning för 2015 utgör beslutsunderlag i ärendet.
Bokslutsberedningens protokoll 17 mars 2016, § 1.
Kommunstyrelsens protokoll 25 april 2016, § 48.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 0106/16 – 042 forts

ÅRSREDOVISNING 2015
Bokslutsberedningen
Ekonomichef Ulla Lundberg föredrar ärendet.
Ordföranden föreslår att årsredovisningen återremitteras till förskola/skola
för förklaring varför arbetet med integrationsplanen inte har påbörjats. Svar
önskas till kommunstyrelsens sammanträde.
Göran Lundström (c) föreslår följande
- Under rubriken Näringsliv ska stå Älvsbyns kommun
- Andra stycket inleds med: De ”gröna näringarna” inom jord- och
skogsbruk skapar via många små företag ett stort antal arbetstillfällen
samtidigt som de vårdar vår fina natur och håller landskapet öppet.
Stycket avslutas med: Även många små hantverksföretag och de många
företagen inom den gröna näringen är viktiga för kommunen. Företagen
inom gröna näringen vårdar skogen och den fina naturen i vår omgivning
samt håller vårt landskap öppet. De bidrar även till den viktiga råvaruoch livsmedelsförsörjningen. Deras verksamhet är en av förutsättningarna för kommunens långsiktiga hållbarhet och för miljön.
-

Protokollsanteckning under rubriken Verksamhetsmässiga mål –
Utvärdera och utveckla resurstilldelningsmodeller:
Kommunen har inte lyckats med att utveckla resursfördelningsmodellen
för förskolan under året.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på eget förslag om återremiss till förskola/
skola, vilket bokslutsberedningen bifaller.
Därefter ställs proposition på Göran Lundströms förslag att under rubriken
Näringsliv skriva Älvsbyns kommun och inte bara Älvsbyn, vilket bokslutsberedningen bifaller.
Därefter ställs proposition på Göran Lundströms förslag att under rubriken
Näringsliv komplettera andra stycket med text om gröna näringar, vilket
bokslutsberedningen avslår.
Johannes Granström (L) och Göran Lundström anmäler reservation mot
beslutet.
Därefter ställs proposition på Göran Lundströms förslag om protokollsanteckning rörande resursfördelningsmodell för förskolan, vilket bokslutsberedningen bifaller.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 32

PROTOKOLL
2016-05-16

18(37)

Dnr 0106/16 – 042 forts

ÅRSREDOVISNING 2015
Ordföranden föreslår därefter följande:
1) Kommunstyrelsen avslutar räkenskaperna och fastställer resultatet för
kommunstyrelsens budgetområde för verksamhetsåret 2015 enligt bilaga.
Verksamheternas nettokostnader redovisar ett sammantaget underskott
på 6 733 tkr.
2) Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för verksamhetsåret
2015 med ett årsresultat om 0 tkr.
3) Redaktionella ändringar kommer att ske.
Bokslutsberedningen bifaller förslaget.
Bokslutsberedningens förslag till kommunstyrelsen
Avsluta räkenskaperna och fastställa resultatet för kommunstyrelsens
budgetområde för verksamhetsåret 2015, enligt bilaga. Verksamheternas
nettokostnader redovisar ett sammantaget budgetunderskott på 6 733 tkr,
enligt bifogad årsredovisning.
Bokslutsberedningens förslag till kommunfullmäktige
Fastställa kommunens årsresultat för verksamhetsåret 2015 till 0 tkr.
Redaktionella ändringar av årsredovisningen 2015 kommer att ske.
Återremiss till förskola/skola för förklaring varför arbetet med integrationsplanen inte har påbörjats – svar till kommunstyrelsen 25/4.
Under rubriken Näringsliv ska stå Älvsbyns kommun.
Protokollsanteckning
under rubriken Verksamhetsmässiga mål – Utvärdera och utveckla
resursfördelningsmodeller:
Kommunen har inte lyckats med att utveckla resursfördelningsmodellen för
förskolan under året.
_____
Kommunstyrelsen
Ekonomichef Ulla Lundberg föredrar ärendet.
Ordföranden föreslår en ändring i centerpartiets tidigare skrivning under
rubriken Näringsliv, som får följande lydelse:
Andra stycket avslutas med: Även många hantverksföretag och företag inom
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 32

PROTOKOLL
2016-05-16

19(37)

Dnr 0106/16 – 042 forts

ÅRSREDOVISNING 2015
”den gröna näringen” är viktiga för kommunen. Företagen inom den gröna
näringen vårdar skogen och den fina naturen i vår omgivning samt håller vårt
landskap öppet. De bidrar även till den viktiga råvaru- och livsmedelsförsörjningen. Deras verksamhet är en av förutsättningarna för kommunens långsiktiga hållbarhet och för miljön.
Berit Hardselius (c), Inger Lundberg (L), Sören Nilsson (sd) och Kristina
Sandsten (v) yrkar samtliga bifall till ordförandens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på bokslutsberedningens förslag samt
centerpartiets förslag med ändrad skrivning. Kommunstyrelsen bifaller
förslagen.
_____
Kommunstyrelsens beslut
Avsluta räkenskaperna och fastställa resultatet för kommunstyrelsens budgetområde för verksamhetsåret 2015, enligt bilaga. Verksamheternas nettokostnader redovisar ett sammantaget budgetunderskott på 6 733 tkr, enligt
bifogad årsredovisning.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Fastställa kommunens årsresultat för verksamhetsåret 2015 till 0 tkr.
Tillägg under rubriken Näringsliv:
Andra stycket avslutas med: Även många hantverksföretag och företag inom
”den gröna näringen” är viktiga för kommunen. Företagen inom den gröna
näringen vårdar skogen och den fina naturen i vår omgivning samt håller vårt
landskap öppet. De bidrar även till den viktiga råvaru- och livsmedelsförsörjningen. Deras verksamhet är en av förutsättningarna för kommunens långsiktiga hållbarhet och för miljön.
Redaktionella ändringar av årsredovisningen 2015 kommer att ske.
_____
Kommunfullmäktige
Ekonomichef Ulla Lundberg föredrar ärendet.
Kommunchef Magnus Nordström ger allmänheten tillfälle att ställa frågor
angående årsredovisning 2015. Inga frågor ställs.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 32

PROTOKOLL
2016-05-16

20(37)

Dnr 0106/16 – 042 forts

ÅRSREDOVISNING 2015
Helena Öhlund (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Inger Lundberg (L) bifaller kommunstyrelsens förslag.
Ajournering
Ordföranden ajournerar sammanträdet för fikarast. Sammanträdet återupptas
efter ca 20 minuter.
Sören Nilsson (sd) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag samt att lägga till
ett ramområde till driftredovisningen gällande flykting- och asylverksamheten.
Ahmed Hassan (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer först proposition på Sören Nilssons tilläggsförslag och
finner att kommunfullmäktige avslår förslaget.
Vidare ställer ordföranden proposition på kommunstyrelsens förslag vilket
kommunfullmäktige bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 33

PROTOKOLL
2016-05-16

21(37)

Dnr 0179/16 - 102

VAL AV ERSÄTTARE (S) I MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN SAMT
ÄLVSBYNS ENERGI AB
Kommunfullmäktiges beslut
Utse Linus Sköld (s) till ersättare i miljö- och byggnämnden och till ersättare i
Älvsbyns Energi AB utse Kerstin Backman (s).
_____
Sammanfattning av ärendet
Rutger Nyström (s) har avsagt sig uppdrag som ersättare i miljö- och byggnämnden och ersättare i Älvsbyns Energi AB.
Kommunfullmäktige har att utse nya ersättare (s) till miljö- och byggnämnden
och till Älvsbyns Energi AB.
Beslutsunderlag
Kommunala valberedningens protokoll 16 maj 2016, § 2
Kommunfullmäktige
Helena Öhlund (s), ordförande i kommunala valberedningen, redovisar valberedningens förslag att utse Linus Sköld (s) till ersättare i miljö- och byggnämnden och till ersättare i Älvsbyns Energi AB utse Kerstin Backman (s).
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på valberedningens förslag vilket kommunfullmäktige bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 34

PROTOKOLL
2016-05-16

22(37)

Dnr 0015/16 - 106

BOLAGSORDNING OCH AKTIEÄGARAVTAL FÖR NORRBOTTENS ENERGIKONTOR / ENERGIKONTOR NORR
Kommunfullmäktiges beslut
- Godkänna bolagsordningen för Energikontor Norr AB.
- Aktieägaravtalet uppdateras med det nya bolagsnamnet Energikontor
Norr AB.
_____
Sammanfattning av ärendet
Kommunförbundet Norrbottens styrelse har skickat in rekommendationer till
medlemskommunerna.
Norrbottens Energikontor AB:s styrelse föreslår ett namnbyte till Energikontor Norr AB. Detta för att bättre spegla bolagets verksamhet geografiskt
och för att vara i linje med hur flera andra energikontor namnges.
Förslaget har godkänts av ägarrepresentanter vid bolagets ägarsamråd den 17
mars 2015 och vid årsstämman den 30 april 2015.
För att ändringen ska träda ikraft behöver bolagsordningen ändras och därmed
även aktieägaravtalet. Av 18 § i bolagsordningen framgår att bolagsordningen
inte får ändras utan godkännande av ägarnas fullmäktige.
Namnändringen måste registreras vid Bolagsverket och för att Bolagsverket
ska bevilja detta kommer de, utifrån 18 § i bolagsordningen, att kräva att beslut
från fullmäktige bifogas för att namnbytet ska godkännas.
Beslut om namnändringen måste därmed godkännas av respektive ägares fullmäktige innan fastställande kan göras på en bolagsstämma. Bolagsordningen är
nu föremål för godkännande i respektive ägares fullmäktige.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 7 mars 2016, § 28.
Beslutet skickas till
Kommunförbundet Norrbotten, Kjell-Åke Halldén.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Godkänna bolagsordningen för Energikontor Norr AB.
- Aktieägaravtalet uppdateras med det nya bolagsnamnet Energikontor
Norr AB.
_____
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 34

PROTOKOLL
2016-05-16

23(37)

Dnr 0015/16 – 106 forts

BOLAGSORDNING OCH AKTIEÄGARAVTAL FÖR NORRBOTTENS ENERGIKONTOR / ENERGIKONTOR NORR
Kommunfullmäktige
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag vilket kommunfullmäktige bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 35

PROTOKOLL
2016-05-16

24(37)

Dnr 0064/16 - 180

KRISBEREDSKAP - ANTA STYRDOKUMENT
Kommunfullmäktiges beslut
Anta upprättat förslag till styrdokument för kommunens arbete med krisberedskap.
_____
Sammanfattning av ärendet
Risk- och säkerhetssamordnare Margareta Lundberg har lämnat in förslag till
nytt styrdokument – Krisberedskap, enligt bilaga.
Älvsbyns kommun får ersättning för uppgifter enligt lagen (SFS 2006:544) om
kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i
fredstid och höjd beredskap. Hur ersättningen ska användas regleras i en överenskommelse mellan Sveriges kommuner och landsting och Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap. Överenskommelsen preciserar även hur uppgifter inom krisberedskapsområdet ska genomföras samt hur verksamhet och
ersättning ska följas upp.
En del i överenskommelsen är att alla kommuner ska ta fram ett styrdokument
som på ett övergripande plan beskriver krisberedskapsarbetet. Dokumentet
ska innehålla en:
- Beskrivning av det arbete och de åtgärder som ska ske under mandatperioden för att reducera eller eliminera risker och sårbarheter samt för att
öka förmågan att kontinuerligt bedriva samhällsviktig verksamhet.
- Beskrivning av hur kommunen avser fullgöra åtaganden som beskrivs i
överenskommelsen samt hur ersättning ska användas
- Övnings- och utbildningsplan för mandatperioden
- Plan för hur kommunen ska hantera extraordinära händelser
Dessa områden behandlas i upprättat styrdokument för kommunens arbete
med krisberedskap. Planen för hantering av extraordinära händelser är en
bilaga till styrdokumentet samt utbildnings- och övningsplanen.
Beslutsunderlag
Styrdokument 2015-2018.
Plan för hantering av extraordinära händelser
Utbildnings- och övningsplan
Kommunstyrelsens protokoll 7 mars 2016, § 30.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Anta upprättat förslag till styrdokument för kommunens arbete med krisberedskap.
_____
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 35

PROTOKOLL
2016-05-16

25(37)

Dnr 0064/16 – 180 forts

KRISBEREDSKAP - ANTA STYRDOKUMENT
Kommunfullmäktige
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förlag vilket kommunfullmäktige bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 36

PROTOKOLL
2016-05-16

26(37)

Dnr 0144/16 - 212

BESLUT OM ÖVERSYN AV ÄLVSBYNS KOMMUNS ÖVERSIKTSPLAN
Kommunfullmäktiges beslut
Översiktsplanen ses över och mindre ändringar genomförs.
_____
Sammanfattning av ärendet
Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan, som omfattar hela kommunen.
Kommunfullmäktige ska enligt plan- och bygglagen minst en gång under mandattiden pröva om översiktsplanen är aktuell.
Översiktsplanen ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av
den fysiska miljön. Planen ska ge vägledning för beslut om hur mark- och
vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Översiktsplanen är inte bindande.
Kommunen ska i översiktsplanen redovisa sin bedömning av hur skyldigheten
att ta hänsyn till allmänna intressen vid beslut om användningen av mark- och
vattenområden kommer att tillgodoses. I redovisningen ska riksintressen enligt
3 och 4 kap. miljöbalken anges särskilt.
Av översiktsplanen ska framgå
1. grunddragen i fråga om den avsedda användningen av mark- och vattenområden,
2. kommunens syn på hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och
bevaras,
3. hur kommunen avser att tillgodose de redovisade riksintressena och följa
gällande miljökvalitetsnormer,
4. hur kommunen i den fysiska planeringen avser att ta hänsyn till och samordna översiktsplanen med relevanta nationella och regionala mål, planer
och program av betydelse för en hållbar utveckling inom kommunen,
5. hur kommunen avser att tillgodose det långsiktiga behovet av bostäder, och
6. sådana områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen som avses i 7
kap. 18 e § första stycket miljöbalken.
Översiktsplanen ska utformas så att innebörden och konsekvenserna av den
tydligt framgår.
Förslag till beslut
Föreslå kommunstyrelsen ta ställning till om översiktsplanen är aktuell samt
överlämna ärendet till kommunfullmäktige för beslut.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 36

PROTOKOLL
2016-05-16

27(37)

Dnr 0144/16 – 212 forts

BESLUT OM ÖVERSYN AV ÄLVSBYNS KOMMUNS ÖVERSIKTSPLAN
Miljö- och byggnämndens beslut
Föreslå kommunstyrelsen ta ställning till om översiktsplanen är aktuell samt
överlämna ärendet till kommunfullmäktige för beslut.
_____
Beslutsunderlag
Miljö- och byggnämndens protokoll 31 mars 2016, § 26.
Kommunstyrelsens protokoll 25 april 2016, § 49.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Översiktsplanen ses över och mindre ändringar genomförs.
_____
Kommunfullmäktige
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag vilket kommunfullmäktige bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 37

PROTOKOLL
2016-05-16

28(37)

Dnr 0232/15 - 214

ANTA DETALJPLAN FÖR PARKERINGAR VID KNUT LUNDMARKSKOLAN
Kommunfullmäktiges beslut
Anta detaljplan för parkering vid Knut Lundmarkskolan enligt bilaga.
_____
Sammanfattning av ärendet
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson har lämnat in en tjänsteskrivelse om antagande av detaljplan för del av Älvsbyn 25:1 – Parkering vid Knut Lundmarkskolan.
Miljö- och byggkontoret har låtit ta fram ett förslag till detaljplan för parkering
vid Knut Lundmarkskolan. Planförslaget har varit föremål för samråd under
perioden 2015-08-03 – 2015-08-24 och har varit utställt för granskning under
perioden 2016-01-25 – 2016-02-15. Efter granskningen har planbeskrivningen
utifrån ursprungsförslaget redigerats så att parkeringen får beläggas med asfalt.
Beslutsunderlag
Planhandlingar medföljer som bilagor till ärendet.
Kommunstyrelsens protokoll 7 mars 2016, § 33.
Beslutet skickas till
Sakägare enligt förteckning
Rektor Knut Lundmarkskolan
Enhetschef Pärlans förskola
Älvsbyns Fastigheter AB
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Anta detaljplan för parkering vid Knut Lundmarkskolan enligt bilaga.
_____
Kommunfullmäktige
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag vilket kommunfullmäktige bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 38

PROTOKOLL
2016-05-16

29(37)

Dnr 0109/16 - 301

ANTA VA-STRATEGI FÖR ÄLVSBYNS KOMMUN
Kommunfullmäktiges beslut
Anta VA-strategi för Älvsbyns kommun, enligt bilaga.
_____
Sammanfattning av ärendet
Ett förslag till VA-Strategi för Älvsbyns kommun har tagits fram av miljö- och
byggkontoret i samråd med Älvsbyns Energi AB under 2015. Förslaget har
varit på remiss till Älvsbyns Energi och har reviderats. Slutligt förslag föreligger i bilaga till ärendet.
Beslutsunderlag
Miljö- och byggnämndens protokoll 23 februari 2016, § 17.
Kommunstyrelsens protokoll 25 april 2016, § 54.
Miljö- och byggnämndens förslag till kommunfullmäktige
Anta VA-strategi för Älvsbyns kommun, enligt bilaga.
_____
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Anta VA-strategi för Älvsbyns kommun, enligt bilaga.
_____
Kommunfullmäktige
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag vilket kommunfullmäktige bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 39

PROTOKOLL
2016-05-16

30(37)

Dnr 0513/15 - 344

FASTSTÄLLA VERKSAMHETSOMRÅDE ÖVRABYN-NYSTRAND
Kommunfullmäktiges beslut
Bifall till verksamhetsområden enligt alternativ 1) (Övrabyn, Hällan samt
Nystrand) med beaktande av utförd information och gällande anslutningsavgifter.
VA-anslutningar görs enligt Lag om Allmänna vattentjänster (Lag 2006:412)
samt av kommunfullmäktige tidigare beslutad taxekonstruktion för VA-anläggningar.
Reservation
Sören Nilsson (sd) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
_____
Sammanfattning av ärendet
Miljöingenjör Johanna Marttala och VA-chef Roger Viklund har lämnat in en
tjänsteskrivelse gällande verksamhetsområde Övrabyn-Nystrand.
Övrabyn finns redan med i VA-nätet men har inget verksamhetsområde.
Förslaget innebär att verksamhetsområdet ska få sträckan Övrabyn till och
med Nystrand. Två alternativ ges. I alternativ 1 tvingas alla boende inom
område 1, 2 och 3 att koppla in sig på nätet. Sträckan mellan områdena, är det
möjligt att koppla in sig om det är tekniskt genomförbart ur VA-huvudmannens synvinkel. I alternativ 2 tvingas alla boende i område 1 att koppla in
sig på nätet och för boende inom område 3 byggs ett nytt vattenverk och
minireningsverk och kopplas samman med befintligt VA-system/ verksamhetsområde i Nystrand.
Idag kan inte en god vattenkvalité garanteras i Nystrand och avloppsanläggningen är i behov av totalrenovering. En ny vattentäkt och en ny avloppsanläggning med minireningsverk är det som behövs. Alternativet är VA från
Älvsbyn och det är detta alternativ som Älvsbyns Energi föredrar (alternativ
1), eftersom det är en säkrare lösning för VA-försörjningen för ÖvrabynNystrand. Dessutom håller ett nytt vattenskyddsområde på att tas fram för den
befintliga vattentäkten på Selholmen. Den sekundära zonen sträcker sig längs
älven, upp till bron i Nystrand. Detta är ytterligare ett skäl till att alternativ 1
bör väljas.
I Nystrand finns idag vattenledningar och de har en vattenförening. De har
egna enskilda avlopp. Det är åtta fastigheter i början av byn som kan räknas
som en sammanhängande bebyggelse. Dessa bör innefattas i verksamhetsområdet och därmed anslutas till det nya nätet som ska byggas.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 39

PROTOKOLL
2016-05-16

31(37)

Dnr 0513/15 – 344 forts

FASTSTÄLLA VERKSAMHETSOMRÅDE ÖVRABYN-NYSTRAND
På Övrabyn byts samtliga huvudledningar ut.
Kostnad för projektet: 14-17 miljoner.
Beslutsunderlag
Befintligt verksamhetsområde för Övrabyn.
Förslag till verksamhetsområde Övrabyn-Nystrand.
Kommunstyrelsens protokoll 18 januari 2016, § 18.
Kommunstyrelsens protokoll 7 mars 2016, § 38.
Beslutet skickas till
KS, KF, Bolagstyrelsen för Älvsbyns Energi AB, Älvsbyns Energi AB, Miljöoch bygg.
Förslag till beslut
Verksamhetsområde för Övrabyn-Nystrand:
Alt.1) alla boende inom område 1, 2 och 3 blir skyldiga att koppla in sig på
nätet. Ledningsrätt där emellan (endast ledning innefattas och det är frivilligt
att koppla in sig på ledningsnätet om det är tekniskt genomförbart ur VAhuvudmannens synvinkel).
Alt. 2) alla boende inom område 1 blir skyldiga att koppla in sig på nätet. För
område 3 föreslås ett nytt vattenverk och minireningsverk samt att det kopplas
samman med befintligt VA-system/verksamhetsområde i Nystrand.
Kommunstyrelsens beslut 18 januari 2016, § 18
1) Återremiss av ärendet ”Verksamhetsområde för Övrabyn-Nystrand”.
2) Uppdra till miljö- och byggnämnden och Älvsbyns Energi AB att
informera berörda fastighetsägare om hur de berörs av förslaget.
3) Älvsbyns Energi AB undersöker eventuellt finansieringsalternativ och
möjlighet till avbetalning.
4) Ärendet åter till kommunstyrelsens sammanträde den 7 mars 2016.
_____
Kommunstyrelsen
VD Älvsbyns Energi AB Jan Sipola och miljö- och byggchef Ingrid Karlsson
föredrar ärendet.
Miljö- och byggnämnden och Älvsbyns Energi AB har bjudit in och informerat berörda fastighetsägare den 15 februari 2016, enligt bilaga.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 39

PROTOKOLL
2016-05-16

32(37)

Dnr 0513/15 – 344 forts

FASTSTÄLLA VERKSAMHETSOMRÅDE ÖVRABYN-NYSTRAND
Eventuellt finansieringsalternativ och möjlighet till avbetalning.
1) Gällande VA-taxa nyttjas för anslutning till VA-nätet.
2) Enskilda anläggningar ges ersättning enligt:
- Anläggning är 10 år eller äldre – ingen ersättning
- Anläggning yngre än 10 år – avskrivning med 10 % per år mot uppvisande av godkända kvitton
3) Vattenförening - förhandling för reducerad avgift med avseende på ledningarnas skick samt anläggningens ålder.
Förslag till beslut
Bifall till verksamhetsområden enligt alternativ 1) (Övrabyn, Hällan samt
Nystrand) med beaktande av utförd information och gällande anslutningsavgifter.
VA-anslutningar görs enligt Lag om Allmänna vattentjänster (Lag 2006:412)
samt av kommunfullmäktige tidigare beslutad taxekonstruktion för VA-anläggningar.
Jäv
Ordföranden anmäler jäv och lämnar lokalen. Tomas Egmark (s) vice ordförande övertar ordförandeskapet.
Sören Nilsson (sd) yrkar avslag till dess en klar kostnadsbild levereras.
Inger Lundberg (L) och Robert Andersson (kd) yrkar bifall till beredningsförslag alt 1).
Protokollsanteckning
VA-utrymme finns för anslutning av ytterligare 1 000 hushåll.
Beslutsgång
Ordföranden ställer Sören Nilssons förslag och beredningsförslaget mot
varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller beredningsförslaget.
_____
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Bifall till verksamhetsområden enligt alternativ 1) (Övrabyn, Hällan samt
Nystrand) med beaktande av utförd information och gällande anslutningsavgifter.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 0513/15 – 344 forts

FASTSTÄLLA VERKSAMHETSOMRÅDE ÖVRABYN-NYSTRAND
VA-anslutningar görs enligt Lag om Allmänna vattentjänster (Lag 2006:412)
samt av kommunfullmäktige tidigare beslutad taxekonstruktion för VA-anläggningar.
_____
Kommunfullmäktige
Jäv
På grund av jäv deltar inte Helena Öhlund (s) i handläggningen av detta
ärende, hon lämnar lokalen.
Sören Nilsson (sd) bifaller kommunstyrelsens förslag med tillägg att anslutningskostnad inte får överstiga fastigheters taxeringsvärde.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Sören Nilssons tilläggsförslag och finner
att kommunfullmäktige avslår förslaget.
Vidare ställer ordföranden proposition på kommunstyrelsens förslag vilket
kommunfullmäktige bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 0094/16 - 612

FASTSTÄLLA BIDRAGSBELOPP TILL FRISTÅENDE GYMNASIESKOLOR
Kommunfullmäktiges beslut
Fastställa bidragsbelopp till fristående gymnasieskolor enligt riksprislistan.
Bidragsbelopp till fristående gymnasieskolor fastställs fortsättningsvis att
årligen följa Skolverkets riksprislista.
_____
Sammanfattning av ärende
Skolchef Jan-Erik Backman har lämnat in en tjänsteskrivelse om bidragsbelopp till fristående gymnasieskolor.
Bidraget till fristående gymnasieskolor och gymnasiesärskolor består av ett
grundbelopp och i vissa fall ett tilläggsbelopp. Hemkommunen ska lämna
bidrag för varje elev på ett nationellt program vid en fristående gymnasieskola
där huvudmannen fått godkännande från Skolinspektionen. Bidrag från hemkommunen till fristående gymnasie- och gymnasiesärskola regleras i 16 kap.
52-55 §§, 17 kap. 31-36 §§ samt 19 kap. 45-48 §§ skollagen (2010:800). I 13
kap. gymnasieförordningen (2010:2039) finns det närmare bestämmelser om
bidrag till enskilda huvudmän för dessa skolformer.
Grundbeloppet ska ge ersättning för undervisning, lärverktyg, elevhälsa, måltider, administration, mervärdesskatt och lokalkostnader. För utbildning på
sådana nationella program och nationella inriktningar som hemkommunen
erbjuder, ska grundbeloppet bestämmas efter samma grunder som kommunen
tillämpar vid fördelning av resurser till det programmet eller den inriktningen.
I andra fall ska elevens hemkommun betala bidragsbelopp enligt riksprislistan.
Utöver grundbeloppet ska kommunen betala ett tilläggsbelopp för elever som
har ett omfattande behov av särskilt stöd eller som ska erbjudas modersmålsundervisning. Tilläggsbeloppet bestäms efter en individuell prövning.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 25 april 2016, § 56.
Beslutet skickas till
Rektor Älvsbyns gymnasium, Mona Brännmark
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Fastställa bidragsbelopp till fristående gymnasieskolor enligt riksprislistan.
Bidragsbelopp till fristående gymnasieskolor fastställs fortsättningsvis att
årligen följa Skolverkets riksprislista.
_____
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 0094/16 – 612 forts

FASTSTÄLLA BIDRAGSBELOPP TILL FRISTÅENDE GYMNASIESKOLOR
Kommunfullmäktige
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag vilket kommunfullmäktige bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 0075/16 - 739

FASTSTÄLLA SERVICEAVGIFT MEDBOENDE SÄRSKILT
BOENDE (SÄBO)
Kommunfullmäktiges beslut
Från 1 juni 2016 tas en serviceavgift ut av medboende, för servicen som den
medboende får ta del av vid exempelvis servering av måltider, vid tvätt och
visst städ, vid kontakter med myndigheter, andra vårdinrättningar och dylikt
samt för användande av ovan nämnda förbrukningsartiklar.
Summan för serviceavgiften är 400 kronor per månad och är indexreglerad.
_____
Sammanfattning av ärendet
Socialchef Hans Nyberg har lämnat in en tjänsteskrivelse om förslag till
serviceavgift för medboende på särskilt boende.
Lagstiftning
Regeringen beslutade 2012-09-19 om en lagändring i Socialtjänstlagen
(2001:453) som slår fast att äldre människor, som varaktigt levt tillsammans
och sammanbott, ska kunna fortsätta att göra det även när den enes behov
kräver boende i ett särskild boende för service och omvårdnad för äldre.
Aktuell situation
I Älvsbyns kommun är det beslutat om Särskilt boende (SÄBO) med medboende på de särskilda boendena Nyberga samt Ugglan.
Vid verkställighet av SÄBO tecknas hyresavtal för själva boendet. Vid verkställighet av SÄBO med medboende tecknas ytterligare ett avtal där det preciseras att det är ett särskilt kategoriboende för den medboende. Vid inflyttning
får den medboende bo hyresfritt under tre månader, efter tre månader tas en
hyra på 6 550 kronor för SÄBO och medboende. Boende med SÄBO-beslut
betalar avgift för hyra från acceptansdatum och för kost, förbrukningsartiklar
och omvårdnad från inflyttningsdatum.
Hyran avser rum, hall, badrum samt del av gemensamma utrymmen som kök/
allrum och tvättstuga. Avgift för förbrukningsartiklar avser tvättmedel, städmedel/städutrustning, tvättlappar, toalett-, hushållspapper, handskar och glödlampor till fast armatur. Avgift för omvårdnad avser den hjälp som du får för
att få dina behov tillgodosedda.
Medboende betalar från inflyttningsdatum avgift för kost som avser frukost,
lunch, middag samt två mellanmål och kaffe.
forts
Justerandes signatur
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Dnr 0075/16 – 739 forts

FASTSTÄLLA SERVICEAVGIFT MEDBOENDE SÄRSKILT
BOENDE (SÄBO)
Som medboende saknar du tillgång till eget kök och är hänvisad till det gemensamma köket, där du blir serverad alla måltider av personal under dygnet. Du
har inte heller fri tillgång till kyl, frys, skafferi eller husgeråd på grund av
hygienriktlinjer.
Som medboende saknar du fri tillgång till tvättstugan med dess utrustning utan
är beroende av att personal öppnar, låser och handleder dig i användandet av
tvättstugan.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 7 mars 2016, § 39.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Från 1 juni 2016 tas en serviceavgift ut av medboende, för servicen som den
medboende får ta del av vid exempelvis servering av måltider, vid tvätt och
visst städ, vid kontakter med myndigheter, andra vårdinrättningar och dylikt
samt för användande av ovan nämnda förbrukningsartiklar.
Summan för serviceavgiften är 400 kronor per månad och är indexreglerad.
_____
Kommunfullmäktige
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag vilket kommunfullmäktige bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

