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Dnr 0247/16 - 008

MOTION (SD) - UNDERSÖKA HUR ELEVERS BETYG PÅVERKAS AV LÄRARES FRÅNVARO
Kommunfullmäktiges beslut
Överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för beslut senast vid kommunfullmäktiges första sammanträde 2017.
_____
Sammanfattning av ärendet
Donald Sundh (sd) har lämnat in en motion om att undersöka hur elevers
betyg påverkas av lärares frånvaro, enligt bilaga.
Kommunfullmäktige
Ordföranden föreslår att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för beslut senast vid fullmäktiges
första sammanträde 2017. Kommunfullmäktige bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 43

PROTOKOLL
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Dnr 0248/16 - 008

MOTION (SD) - INFÖRA EN FÖRBEREDELSESKOLA PÅ PROV
I KOMMUNEN
Kommunfullmäktiges beslut
Överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för beslut senast vid kommunfullmäktiges första sammanträde 2017.
_____
Sammanfattning av ärendet
Donald Sundh (sd) har lämnat in en motion om att införa en förberedelseskola på prov i kommunen, enligt bilaga.
Kommunfullmäktige
Ordföranden föreslår att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för beslut senast vid fullmäktiges
första sammanträde 2017. Kommunfullmäktige bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE
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Dnr 0249/16 - 008

MOTION (L) - SOMMARJOBB, PLANTERINGAR OCH UTSMYCKNINGAR I VÅR KOMMUN
Kommunfullmäktiges beslut
Överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för beslut senast vid kommunfullmäktiges första sammanträde 2017.
_____
Sammanfattning av ärendet
Inger Lundberg (L) har lämnat in en motion om sommarjobb, planteringar
och utsmyckningar i vår kommun, enligt bilaga.
Kommunfullmäktige
Ordföranden föreslår att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för beslut senast vid fullmäktiges
första sammanträde 2017. Kommunfullmäktige bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE
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Dnr 0245/16 - 008

MEDBORGARFÖRSLAG - FORTSATT MILJÖARBETE INOM
ÄLVSBYNS KOMMUN
Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslag om fortsatt miljöarbete inom Älvsbyns kommun överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och beslut senast den 19
december 2016.
_____
Sammanfattning av ärendet
Suzanne Jansson och Birgitta Olsson har lämnat in ett medborgarförslag om
fortsatt miljöarbete inom Älvsbyns kommun, enligt bilaga.
Kommunfullmäktige
Ordföranden föreslår att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och beslut senast den 19 december 2016 vilket kommunfullmäktige
bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE
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Dnr 0244/16 - 008

INTERPELLATION (C) OM BUDGETRAMARNA ENLIGT
BESLUT KF 30 NOV 2015
Kommunfullmäktiges beslut
Interpellation (c) gällande beslut tagna vid fullmäktige 30 november 2015
kring budgetramarna, anses vara besvarad.
_____
Sammanfattning av ärendet
Berit Hardselius (c) och Göran Lundström (c) har lämnat in en interpellation
om beslut tagna vid fullmäktige 30 november 2015 kring budgetramarna,
enligt bilaga.
Kommunfullmäktige
Ordföranden ställer frågan om fullmäktige godkänner att interpellationen
besvaras vid dagens sammanträde vilket kommunfullmäktige bifaller.
Helena Öhlund (s) svarar på interpellationen samt förtydligar fullmäktiges
beslut den 30 november 2015, § 113. Kommunfullmäktiges beslut gäller,
skolorna blir kvar.
Berit Hardselius (c) tackar för svaret.
Berit Hardselius (c), Inger Lundberg (L), Tomas Egmark (s), Sören Nilsson
(sd), Göran Lundström (c), Helena Öhlund (s) och Matilda Wiklund (c)
debatterar ärendet och särskilt skolfrågan. Diskussion om olika tolkningar av
beslutet samt vikten av tydliga beslut.
Beslutsgång
Ordföranden föreslår debatten vara avslutad och interpellationen besvarad.
Kommunfullmäktige bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 47

PROTOKOLL
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Dnr 0229/16 - 000

DELGIVNINGAR KF 2016-06-20
Kommunfullmäktiges beslut
Ta del av redovisade delgivningar.
_____
Sammanfattning av ärendet
Handlingar i ärendet.
1. Arbete och omsorgsutskottet – Statistikrapport ej verkställda beslut
enligt SoL och LSS – kvartal 1 2016 (dnr 160/16-709)
2. Älvsbyns kommun – Motioner och medborgarförslag under beredning
Förslag till beslut
Ta del av redovisade delgivningar.
Kommunfullmäktige
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommunfullmäktige bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

7(32)
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Dnr 0228/16 - 008

REDOVISNING AV VAD SOM HÄNT MED BEVILJADE
MOTIONER OCH MEDBORGARFÖRSLAG KF 2016-06-20
Kommunfullmäktiges beslut
Ta del av och godkänna redovisningen.
_____
Sammanfattning av ärendet
I kommunfullmäktiges arbetsordning fastställd 27 april 2015, § 32, ska kommunstyrelsen två gånger per år redovisa de motioner som inte har beretts
färdigt, samt beviljade motioners och medborgarförslags verkställighet.
Redovisningen ska göras på fullmäktiges sista ordinarie sammanträden under
våren och hösten.
Kommunledningskontorets kansli har gjort en sammanställning av vad som
hänt med beviljade medborgarförslag och motioner, enligt bilaga.
Ledamot kan inte förlänga slutredovisade motioner utan får återkomma med
ny motion.
Förslag till beslut
Ta del av och godkänna redovisningen.
Kommunfullmäktige
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommunfullmäktige bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE
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Dnr 0209/16 - 008

SVAR PÅ INTERPELLATION (C) - FALLSKADOR FÖR ÄLDRE
Kommunfullmäktiges beslut
Interpellation (c) gällande fallskador för äldre, anses vara besvarad.
_____
Sammanfattning av ärendet
Agneta Nilsson (c) och Göran Lundström (c) har lämnat in en interpellation
gällande fallskador för äldre, enligt bilaga.
Kommunfullmäktige beslutade 16 maj 2016, att interpellationen besvaras av
kommunstyrelsens ordförande vid nästa sammanträde den 20 juni 2016.
Kommunfullmäktige
Helena Öhlund (s) kommunstyrelsens ordförande redogör för svar på frågan
enligt medicinskt ansvarig sjuksköterska Annika Nilssons tjänsteskrivelse om
åtgärder för att förebygga och aktivt arbeta för färre antal fallskador i kommunen.
Agneta Nilsson (c) tackar för svaret samt påpekar att redogörelsen från
”Öppna Jämförelser” gäller personer över 80 år.
Sören Nilsson (sd) påtalar värdet av ökad personaltäthet och önskemål om
rapport om vad som hänt nu och ett år framåt i tiden.
Göran Lundström (c) förtydligar att antalet personer anges per 1000 invånare.
Beslutsgång
Ordföranden föreslår debatten vara avslutad och interpellationen besvarad.
Kommunfullmäktige bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 0200/16 - 003

FASTSTÄLLA FÖRETAGSPOLICY FÖR ÄLVSBYNS KOMMUNS
BOLAG
Kommunfullmäktiges beslut
Fastställa företagspolicy enligt bilaga med ändring under punkten 9, tredje
stycket, följande text stryks, utan hänsyn till partitillhörighet.
_____
Sammanfattning av ärendet
Kommunchef Magnus Nordström har gjort ändringar i styrdokument
Företagspolicy, enligt bilaga.
Älvsbyns kommunföretag AB har vid sammanträde den 18 maj 2016
behandlat ärendet och godkänt upprättat förslag till Företagspolicy, enligt
bilaga.
Beslutsunderlag
Älvsbyns kommunföretag AB protokoll 18 maj 2016, § 18.
Kommunstyrelsens protokoll 30 maj 2016, § 62.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Fastställa företagspolicy enligt bilaga med ändring under punkten 9, tredje
stycket, följande text stryks, utan hänsyn till partitillhörighet.
Reservation
Inger Lundberg (L) reserverar sig mot beslutet.
_____
Kommunfullmäktige
Berit Hardselius (c) lämnar kommentar med anledning av revisorernas kritik
och ser fram emot kommande revideringar av företagspolicy och andra
styrande dokument som rör de kommunala bolagen. Klart senast 31 december
2016.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 0196/16 - 003

ÄGARDIREKTIV ÄLVSBYNS ENERGI AB - 2016
Kommunfullmäktiges beslut
Fastställa upprättat förslag till ägardirektiv för Älvsbyns Energi AB, enligt
bilaga.
_____
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har att fastställa årliga ägardirektiv för de helägda kommunala bolagen.
Älvsbyns kommunföretag AB har vid sammanträde den 18 maj 2016 behandlat ärendet och godkänt upprättat förslag till ägardirektiv, enligt bilaga.
Beslutsunderlag
Älvsbyns kommunföretag AB protokoll 18 maj 2016, § 20.
Kommunstyrelsens protokoll 30 maj 2016, § 63.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Fastställa upprättat förslag till ägardirektiv för Älvsbyns Energi AB, enligt
bilaga.
_____
Kommunfullmäktige
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag vilket kommunfullmäktige bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE
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Dnr 0195/16 - 003

ÄGARDIREKTIV ÄLVSBYNS FASTIGHETER AB - 2016
Kommunfullmäktiges beslut
Fastställa upprättat förslag till ägardirektiv för Älvsbyns Fastigheter AB, enligt
bilaga.
_____
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har att fastställa årliga ägardirektiv för de helägda kommunala bolagen.
Älvsbyns kommunföretag AB har vid sammanträde den 18 maj 2016 behandlat ärendet och godkänt upprättat förslag till ägardirektiv, enligt bilaga.
Beslutsunderlag
Älvsbyns kommunföretag AB protokoll 18 maj 2016, § 19.
Kommunstyrelsens protokoll 30 maj 2016, § 64.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Fastställa upprättat förslag till ägardirektiv för Älvsbyns Fastigheter AB, enligt
bilaga.
_____
Kommunfullmäktige
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag vilket kommunfullmäktige bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 0194/16 - 003

ÄGARDIREKTIV ÄLVSBYNS KOMMUNFÖRETAG AB - 2016
Kommunfullmäktiges beslut
Fastställa upprättat förslag till ägardirektiv för Älvsbyns kommunföretag AB,
enligt bilaga.
_____
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har att fastställa årliga ägardirektiv för de helägda kommunala bolagen.
Älvsbyns kommunföretag AB har vid sammanträde den 18 maj 2016 behandlat ärendet och godkänt upprättat förslag till ägardirektiv, enligt bilaga.
Beslutsunderlag
Älvsbyns kommunföretag AB protokoll 18 maj 2016, § 21.
Kommunstyrelsens protokoll 30 maj 2016, § 65.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Fastställa upprättat förslag till ägardirektiv för Älvsbyns kommunföretag AB,
enligt bilaga.
_____
Kommunfullmäktige
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag vilket kommunfullmäktige bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE
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PROTOKOLL
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Dnr 0199/16 - 003

BOLAGSORDNING ÄLVSBYNS ENERGI AB - 2016
Kommunfullmäktiges beslut
Godkänna ändrad bolagsordning för Älvsbyns Energi AB, enligt bilaga.
_____
Sammanfattning av ärendet
Enligt bolagsordningarna måste ändringar i bolagsordningarna godkännas av
fullmäktige innan fastställande kan göras på en bolagsstämma.
Kommunfullmäktige har att fastställa bolagsordning för Älvsbyns Energi AB.
Älvsbyns kommunföretag AB har vid sammanträde den 18 maj 2016
behandlat ärendet och godkänt upprättat förslag till bolagsordning, enligt
bilaga.
Beslutsunderlag
Älvsbyns kommunföretag AB protokoll 18 maj 2016, § 23.
Kommunstyrelsens protokoll 30 maj 2016, § 66.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Godkänna ändrad bolagsordning för Älvsbyns Energi AB, enligt bilaga.
Reservation
Sören Nilsson (sd) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
_____
Kommunfullmäktige
Sören Nilsson (sd) föreslår att aktiekapitalet höjs till 2 mkr och högst 5 mkr.
Matilda Wiklund (c) hänvisar till kommande genomlysning av de kommunala
bolagen och därmed revidering av styrdokument gällande bolagen.
Tomas Egmark (s) bifaller Matilda Wiklunds (c) förslag.
Sören Nilsson (sd) drar tillbaka sitt förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag vilket kommunfullmäktige bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 0198/16 - 003

BOLAGSORDNING ÄLVSBYNS FASTIGHETER AB - 2016
Kommunfullmäktiges beslut
Godkänna ändrad bolagsordning för Älvsbyns Fastigheter AB, enligt bilaga.
_____
Sammanfattning av ärendet
Enligt bolagsordningarna måste ändringar i bolagsordningarna godkännas av
fullmäktige innan fastställande kan göras på en bolagsstämma.
Kommunfullmäktige har att fastställa bolagsordning för Älvsbyns Fastigheter
AB.
Älvsbyns kommunföretag AB har vid sammanträde den 18 maj 2016
behandlat ärendet och godkänt upprättat förslag till bolagsordning, enligt
bilaga.
Beslutsunderlag
Älvsbyns kommunföretag AB protokoll 18 maj 2016, § 22.
Kommunstyrelsens protokoll 30 maj 2016, § 67.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Godkänna ändrad bolagsordning för Älvsbyns Fastigheter AB, enligt bilaga.
_____
Kommunfullmäktige
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag vilket kommunfullmäktige bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE
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Dnr 0197/16 - 003

BOLAGSORDNING ÄLVSBYNS KOMMUNFÖRETAG AB - 2016
Kommunfullmäktiges beslut
Godkänna ändrad bolagsordning för Älvsbyns kommunföretag AB, enligt
bilaga.
_____
Sammanfattning av ärendet
Enligt bolagsordningarna måste ändringar i bolagsordningarna godkännas av
fullmäktige innan fastställande kan göras på en bolagsstämma.
Kommunfullmäktige har att fastställa bolagsordning för Älvsbyns
kommunföretag AB.
Älvsbyns kommunföretag AB har vid sammanträde den 18 maj 2016
behandlat ärendet och godkänt upprättat förslag till bolagsordning, enligt
bilaga.
Beslutsunderlag
Älvsbyns kommunföretag AB protokoll 18 maj 2016, § 24.
Kommunstyrelsens protokoll 30 maj 2016, § 68.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Godkänna ändrad bolagsordning för Älvsbyns kommunföretag AB, enligt
bilaga.
_____
Kommunfullmäktige
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag vilket kommunfullmäktige bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE
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Dnr 0191/16 - 042

DELÅRSRAPPORT PER APRIL 2016
Kommunfullmäktiges beslut
Godkänna upprättad delårsrapport per april 2016, enligt bilaga.
Besluta att det tillfälliga stödet för flyktingsituationen på 12,2 mkr ska användas under åren 2016 till 2018.
Reservation
Oppositionen genom Matilda Wiklund (c), Sören Nilsson (sd), Inger Lundberg
(L), Lena Hedman (ns) och Karin Markström (kd) reserverar sig mot beslutet.
_____
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningskontoret, ekonomi har på uppdrag av kommunstyrelsen
upprättat delårsrapport per april 2016, enligt bilaga.
Delårsrapporter upprättas per april och augusti som en del i den löpande
planlagda uppföljningen.
I delårsrapporten per april har inga periodiseringar gjorts.
Syftet med delårsrapporten är att vara;
- en uppföljning av resultat och ställning för rapportperioden
- en uppföljning av om verksamheten prognostiseras bedrivas inom fastställda ramar samt prognos för helåret
- ett underlag för beslut
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 30 maj 2016, § 74.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Godkänna upprättad delårsrapport per april 2016, enligt bilaga.
Besluta att det tillfälliga stödet för flyktingsituationen på 12,2 mkr ska
användas under åren 2016 till 2018.
Uppgift om vem som inte deltar i beslutet
Sören Nilsson (sd) deltar inte i beslutet.
Protokollsanteckning
Göran Lundström (c) påtalar att kontroll bör göras gällande investeringar vid
Kanis.
_____
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE
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Dnr 0191/16 – 042 forts

DELÅRSRAPPORT PER APRIL 2016
Kommunfullmäktige
Ekonomichef Ulla Lundberg föredrar ärendet.
Helena Öhlund (s) bifaller kommunstyrelsens förslag.
Ajournering
Sammanträdet ajourneras för fikarast 14.50 och återupptas efter ca 20 minuter.
Matilda Wiklund (c) föreslår att en granskning av Älvsbyns Fastigheter AB:s
investeringar ska genomföras.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Matilda Wiklunds tilläggsförslag vilket
kommunfullmäktige avslår.
Ordföranden ställer vidare proposition på kommunstyrelsens förslag och
finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 58

PROTOKOLL
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19(32)

Dnr 0382/15 - 106

SAMVERKAN REGIONAL TRAFIKSTRATEGI - SARETS
Kommunfullmäktiges beslut
Godkänna redovisningen samt ge klartecken till fortsatt samverkan i Samverkan regional trafikstrategi – SARETS.
_____
Sammanfattning av ärendet
Samhällsplanerare Arben Vojvoda har lämnat in en tjänsteskrivelse om trafikstrategi för Luleåregionen, enligt bilaga.
Ett unikt samarbete över kommungränserna ska i framtiden ge bättre reseförbindelser för de boende i Boden, Kalix, Luleå, Piteå och Älvsbyn.
Under ledning av en arbetsgrupp med representanter för kommunerna, Trafikverket, Länsstyrelsen, Regionala kollektivtrafikmyndigheten och Norrbottens
läns landsting har en strategi för gemensam trafikplanering tagits fram.
Arbetssättet har inte tidigare prövats i Sverige. Målet är en förstärkt arbetsmarknadsregion och ett hållbart transportsystem för de boende i hela Luleåregionen. Med hjälp av strategin ska nu samverkansformer skapas för planering av transportsystemet på regional nivå. Det är första gången i landet som
kommuner, myndigheter och andra aktörer arbetat tillsammans med en långsiktig strategi för trafik i en region. Intresset utifrån har varit stort. Många
andra områden och orter, inte bara i Sverige, kan ha stor nytta av vårt arbetssätt.
Trafikstrategin gäller persontrafik inom alla trafikslag. Man har fokuserat på
kommuninvånarnas arbets- och studiependling, med en vision om en enkel,
tillgänglig och fossiloberoende resa från dörr till dörr. Den regionala trafikstrategin har tagit två år för arbetsgruppen att arbeta fram. Nu tar en ny fas
vid, där kommunerna turas om med att leda arbetet med att realisera visionen.
Först ut att ta stafettpinnen är Piteå kommun.
Utifrån strategin ska man titta närmare på hur man tillsammans kan arbeta
vidare på olika områden. Förutom det regionala samarbetet i sig handlar det
om utvecklad kollektivtrafik, koldioxidsnåla transporter, klimatsmarta bilresor,
bättre infrastruktur och bättre förståelse för hur vi människor upplever vårt
resande i vardagen, mobility management (ett koncept att främja hållbara
transporter). Vid sammanträdet redovisas utvärdering av SARETS – Samverkan regional trafikstrategi.

forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 0382/15 – 106 forts

SAMVERKAN REGIONAL TRAFIKSTRATEGI - SARETS
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 30 maj 2016, § 75.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Godkänna redovisningen samt ge klartecken till fortsatt samverkan i Samverkan regional trafikstrategi – SARETS.
_____
Kommunfullmäktige
Helena Öhlund (s) bifaller kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag vilket kommunfullmäktige bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 59

PROTOKOLL
2016-06-20

21(32)

Dnr 0192/16 - 106

GEMENSAMT LÖNECENTER, PITEÅ OCH ÄLVSBYNS KOMMUNER
Kommunfullmäktiges beslut
Älvsbyns kommun etablerar ett för Piteå och Älvsbyns kommuner gemensamt
lönecenter.
_____
Sammanfattning av ärendet
Kommunchef Magnus Nordström har lämnat in en tjänsteskrivelse om gemensamt lönecenter i Piteå och Älvsbyns kommun.
Inledning/bakgrund
Lönecentrum i Älvsbyn är resultatet av ett målinriktat samverkansarbete
mellan Älvsbyns kommun och Piteå kommun. Den gemensamma löneadministrationen ska ses som en del i ett större samverkansarbete mellan
kommunerna.
Vision
Lönecentrums vision är att skapa ett regionalt kompetenscentrum inom
kvalificerad lönehantering. Lönecentrum ska sträva efter att leda utvecklingen
av lönearbetet, vilket bidrar till utveckling av både yrkesrollen och arbetsmetoder. Genom att använda digitala verktyg möjliggörs ett modernt och
flexibelt arbetssätt som kan underlätta för lönecentrum att erbjuda högkvalitativa tjänster till fler kunder samt vara en attraktiv arbetsgivare.
Lönecentrums uppdrag
Lönecentrum ska leverera kvalificerade lönetjänster med hög kvalitet och
produktivitet. Lönecentrum ska tillhandahålla standardiserade och väldefinierade processer i ett sammanhängande serviceutbud.
Utveckling
Redan vid etablering av Lönecentrum skapas förutsättningar att på sikt kunna
ta emot fler kommuner i samverkan och därmed kunna leverera tjänster från
lönecentrum till dessa kommuner. I utvecklingen ingår även möjligheten att
utveckla tjänsteutbudet efter efterfrågan.
Ledning och finansiering
Politiskt styrs Lönecentrum av den gemensamma servicenämnden som etableras mellan Älvsbyns och Piteå kommun. Verksamheten regleras av ett samverkansavtal.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 0192/16 – 106 forts

GEMENSAMT LÖNECENTER, PITEÅ OCH ÄLVSBYNS KOMMUNER
I linjeorganisationen är resultatenheten direkt underställd kommunchefen i
Älvsbyns kommun. Lönecentrum är en fristående resultatenhet. Lönecentrum
debiterar de samverkande kommunerna i pris/lönespecifikation. Utöver dessa
tjänster kommer kommunerna gemensamt finansiera utvecklingskostnaden för
lönecentrum, exempelvis viss resursförstärkning i etableringsfasen.
Ekonomisk effektivitet
Lönecentrum ska bidra till att löneadministrationen i Piteå och Älvsbyns kommuner blir mer ekonomiskt effektiv. Lönecentrum debiterar de samverkande
kommunerna i pris/lönespecifikation. Effektiviseringen ska därför ske genom
att priset per lönespecifikation sänks. I dagsläget produceras ca 78 000 lönespecifikationer årligen av Älvsbyns och Piteå kommuner.
Idag finns inga nyckeltal för exempelvis hur många lönespecifikationer som
betalas ut årligen. Kostnaden för personal och övriga kostnader är inbakad i
respektive personalavdelnings budget, vilket gör det svårt att beräkna den
exakta kostnaden/lönespecifikation. Lönecentrum får därför i uppdrag att föra
statistik över ett flertal relevanta nyckeltal, såsom exakt antal lönespecifikationer för att på ett bra sätt kunna följa kostnadsutveckling och kvalitet.
Lönecentrum ska kontinuerligt arbeta för att effektivisera sina arbetsprocesser.
Detta ska leda till att arbetet kan bedrivas mer kostnadseffektivt. Målsättningen kan vara att sänka priset per lönespecifikation med 5-10 kr, vilket med
en beräknad produktion av 78 000 lönespecifikationer per år ger en total besparing på 390 000-780 000 kr.
Då arbetet kontinuerligt ska effektiviseras ska varje beslut om att återbesätta
uppkomna vakanser övervägas noga och beslut fattas av lönechefen i samverkan med samrådsgrupp.
Effektivisering och utveckling som sker på lönecentrum kommer dock inte
enbart att uppvisa effektivisering i lönecentrums verksamhet. Det utvecklingsarbete som sker på lönecentrum, exempelvis digitalisering av underlag, effektivisering av användande av programvara etc kan leda till effektivare processer
inom övrig personaladministration som utförs i de samverkande kommunerna,
vilket kan frigöra resurser. Om fler kommuner väljer att ansluta sig ökar rationaliseringspotentialen.

forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 0192/16 – 106 forts

GEMENSAMT LÖNECENTER, PITEÅ OCH ÄLVSBYNS KOMMUNER
Kompetensförsörjning och arbetssätt
För att säkerställa kompetensförsörjning på kort och lång sikt är det viktigt att
lönecentrum upplevs som en attraktiv arbetsgivare. För att behålla den kompetens som finns i både Piteå och Älvsbyn ska lönecentrum ha ett flexibelt och
modernt arbetssätt som minimerar behovet av pendling. Detta bedöms även
viktigt för att attrahera framtidens arbetskraft samt verka för att fler kommuner ska välja att ansluta sig till lönecentrum.
Under 2016 kommer all personal att sitta kvar på respektive ort och leverera
tjänster som förut. Arbetet med att bli en arbetsgrupp med gemensamma
rutiner och arbetssätt påbörjas. Från och med 1 januari 2017 ska lönecentrum
vara en organisation på en plats och arbeta med gemensamma rutiner och
arbetssätt och vara en arbetsgrupp. Under 2017 ges möjlighet till distansarbete
för personal som övergått ifrån Piteå kommun. Piteå kommun tillhandahåller
lokal för verksamheten. Från och med 1 januari 2018 är det chef och medarbetare i lönecentrum som i samverkan beslutar om hur arbetet ska organiseras och i vilken omfattning distansarbete ska vara möjligt.
För personal som övergår från Piteå kommer ett lönetillägg om 4 000 kr/
månad att betalas ut under ett år från den tidpunkt samlokalisering sker i
Älvsbyn. Detta oberoende om personen väljer att använda möjligheten att
arbeta på distans eller inte.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 30 maj 2016, § 76.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Älvsbyns kommun etablerar ett för Piteå och Älvsbyns kommuner gemensamt
lönecenter.
_____
Kommunfullmäktige
Helena Öhlund (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Inger Lundberg (L) bifaller kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag vilket kommunfullmäktige bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 60

PROTOKOLL
2016-06-20

24(32)

Dnr 0193/16 - 106

GEMENSAM SERVICENÄMND, PITEÅ OCH ÄLVSBYNS KOMMUNER
Kommunfullmäktiges beslut
1) Inrätta en gemensam servicenämnd tillsammans med Piteå kommun.
2) Älvsbyn är lokaliseringsort för gemensam löneadministration.
3) Inrätta en gemensam servicenämnd från den 1 september 2016.
4) Anta reglemente för gemensam servicenämnd, enligt bilaga 193/16,
2016-05-24 bilaga 3 Reglemente.
5) Fastställa samverkansavtal mellan Piteå och Älvsbyns kommuner, enligt
bilaga 193/16, 2016-05-24 bilaga 1 Samverkansavtal och bilaga 2 Bilaga till
samverkansavtalet.
Ändringar i samverkansavtalet:
§ 4) tredje stycket ersätts, Under 2017 ges möjlighet till distansarbete för personal
som övergått från Piteå kommun. Från och med 1 januari 2018 är det chef och medarbetare i lönecentrat som i samverkan beslutar om hur arbetet ska organiseras och i
vilken omfattning distansarbete ska vara möjligt.
§ 9)…mandatperiod börjar 2016-09-01 till 2018-12-31.
§ 10) Nämnden ska bestå av lika många ledamöter från Piteå och Älvsbyn och
ordförandeskapet och vice ordförandeskapet växlar varje år. Nämnden ska bestå av
fyra ledamöter och fyra ersättare. Älvsbyns kommun utser två ledamöter och två
ersättare, Piteå kommun utser två ledamöter och två ersättare. Ordförandeskapet löper
med ett år i taget och avsikten är att det ska alternera mellan kommunerna.
§ 24) Avslutas enligt följande. I det fall medlemskommunerna beslutar att
samarbetet ska fortsätta kan därefter vardera medlemskommun säga upp avtalet.
Uppsägning av avtalet ska ske före sista december uppsägningsåret. Avtalet gäller
därefter i två år.
Ändringar i reglementet:
Sista meningen i inledningen avslutas…närarkiv. Slutarkiv sker hos respektive
medlemskommun.
§ 1) andra punkten avslutas. Med löneadministration avses löne-, försäkrings- och
pensionsadministration.
§ 6) Första stycket enligt följande: Nämnden ska bestå av fyra ledamöter och
fyra ersättare. Älvsbyns kommun utser två ledamöter och två ersättare, Piteå kommun
utser två ledamöter och två ersättare.
Tredje stycket utgår.
6) Redaktionella ändringar kommer att genomföras.
_____
Sammanfattning av ärendet
Kommunchef Magnus Nordström har lämnat in en tjänsteskrivelse om inrättande av en gemensam servicenämnd tillsammans med Piteå.
forts
Justerandes signatur
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Dnr 0193/16 – 106 forts

GEMENSAM SERVICENÄMND, PITEÅ OCH ÄLVSBYNS KOMMUNER
Utvecklingen av den mellankommunala samverkan gör att fler och fler verksamheter delas framför allt med Piteå kommun. För att politiskt kunna styra
dessa resurser bör en gemensam servicenämnd etableras.
Kommunalrättsligt är en gemensam nämnd ett organ för samverkan mellan
två eller flera kommuner. Nämnden är inte en egen juridisk person, utan ingår
i av de deltagande kommunernas organisation – ”värdkommun”.
En gemensam nämnd får fullgöra alla kommunala uppgifter, med undantag för
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Det finns även särskilda
bestämmelser för gemensamma nämnder inom vård- och omsorgsområdet.
Kommunallagens bestämmelser om nämnder gäller även för gemensamma
nämnder, dessutom finns vissa specialbestämmelser, vilka sammanfattas
nedan:
- En gemensam nämnds behörighet och befogenhet ska enligt lag preciseras i
en särskild överenskommelse mellan de berörda kommunerna.
- De förtroendevalda i den gemensamma nämnden har rätt till ersättning av
den kommun som valt dem.
- En gemensam nämnd har skyldighet att lämna upplysningar till fullmäktige i samtliga kommuner som bildat nämnden, upplysningsskyldigheten är
inte begränsad till fullmäktige i den kommun i vilkens organisation nämnden ingår.
- Frågan om ansvarsfrihet för och om eventuell anmärkning mot de förtroendevalda i nämnden ska prövas av fullmäktige i samtliga deltagande
kommuner.
- Kommunfullmäktiges ledamöter i samtliga deltagande kommuner får ställa
interpellationer om nämndens verksamhet, dessa får dock bara riktas till
den gemensamma nämndens ordförande.
- Var och en av de deltagande kommunerna ska vara representerade med
minst en ledamot och en ersättare, antalet ersättare måste vara lika många
som antalet ledamöter.
- Justeringen av en gemensam nämnds protokoll ska tillkännages på var och
en av de samverkande kommunernas anslagstavlor.
- Reglementet för den gemensamma nämnden ska antas av fullmäktige i
samtliga medverkande kommuner.
- En gemensam nämnd har möjlighet att delegera inte enbart till värdkommunens anställda, utan även till anställda inom de samverkande kommunerna.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 0193/16 – 106 forts

GEMENSAM SERVICENÄMND, PITEÅ OCH ÄLVSBYNS KOMMUNER
- Den gemensamma nämndens budget upprättas av värdkommunen, detta
ska dock ske efter samråd med övriga deltagande kommuner.
- Den gemensamma nämnden granskas av revisorerna i var och en av de
samverkande kommunerna.
- Den gemensamma nämndens beslut kan överklagas av varje medlem av de
samverkande kommunerna, inte enbart av värdkommunens medlemmar.
Den gemensamma servicenämndens verksamhet och ansvar regleras i ett
gemensamt reglemente och ett samverkansavtal, bilaga 1 och 2.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 30 maj 2016, § 77.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1) Inrätta en gemensam servicenämnd tillsammans med Piteå kommun.
2) Älvsbyn är lokaliseringsort för gemensam löneadministration.
3) Inrätta en gemensam servicenämnd från den 1 september 2016.
4) Anta reglemente för gemensam servicenämnd, enligt bilaga 193/16,
2016-05-24 bilaga 3 Reglemente.
5) Fastställa samverkansavtal mellan Piteå och Älvsbyns kommuner, enligt
bilaga 193/16, 2016-05-24 bilaga 1 Samverkansavtal och bilaga 2 Bilaga till
samverkansavtalet.
6) Ändring i samverkansavtalet under § 10 Nämndens sammansättning. –
Nämnden ska bestå av lika många ledamöter från Piteå och Älvsbyn och ordförandeskapet växlar varje år.
_____
Kommunfullmäktige
Ajournering
Ordföranden ajournerar sammanträdet. Förslag på tillägg/ändringar delas ut
till ledamöterna. Sammanträdet återupptas efter ca 5 minuter.
Helena Öhlund (s) föreslår följande:
1) Bifall till kommunstyrelsens förslag med tillägg/ändring enligt nedan:
Ändringar i samverkansavtalet:
§ 4) tredje stycket ersätts, Under 2017 ges möjlighet till distansarbete för personal
som övergått från Piteå kommun. Från och med 1 januari 2018 är det chef och medarbetare i lönecentrat som i samverkan beslutar om hur arbetet ska organiseras och i
vilken omfattning distansarbete ska vara möjligt.
§ 9)…mandatperiod börjar 2016-09-01 till 2018-12-31.
forts
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GEMENSAM SERVICENÄMND, PITEÅ OCH ÄLVSBYNS KOMMUNER
§ 10) Nämnden ska bestå av lika många ledamöter från Piteå och Älvsbyn och
ordförandeskapet och vice ordförandeskapet växlar varje år. Nämnden ska bestå av
fyra ledamöter och fyra ersättare. Älvsbyns kommun utser två ledamöter och två
ersättare, Piteå kommun utser två ledamöter och två ersättare. Ordförandeskapet löper
med ett år i taget och avsikten är att det ska alternera mellan kommunerna.
§ 24) Avslutas enligt följande. I det fall medlemskommunerna beslutar att
samarbetet ska fortsätta kan därefter vardera medlemskommun säga upp avtalet.
Uppsägning av avtalet ska ske före sista december uppsägningsåret. Avtalet gäller
därefter i två år.
Ändringar i reglementet:
Sista meningen i inledningen avslutas…närarkiv. Slutarkiv sker hos respektive
medlemskommun.
§ 1) andra punkten avslutas. Med löneadministration avses löne-, försäkrings- och
pensionsadministration.
§ 6) Första stycket enligt följande: Nämnden ska bestå av fyra ledamöter och
fyra ersättare. Älvsbyns kommun utser två ledamöter och två ersättare, Piteå kommun
utser två ledamöter och två ersättare.
Tredje stycket utgår.
2)

Redaktionella ändringar kommer att genomföras.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Helena Öhlunds tilläggsförslag, 1) var för
sig och finner att kommunfullmäktige bifaller samtliga förslag.
Därefter ställer ordföranden proposition om redaktionella ändringar, 2) vilket
kommunfullmäktige bifaller.
Slutligen ställer ordföranden proposition på kommunstyrelsens förslag vilket
kommunfullmäktige bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 61

PROTOKOLL
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28(32)

Dnr 0095/15 - 214

ANTAGANDE AV DETALJPLAN FÖR NORRA NYFORS INDUSTRIOMRÅDE - DEL AV ÄLVSBYN 24:1
Kommunfullmäktiges beslut
Anta detaljplan för Norra Nyfors industriområde enligt bilaga.
_____
Sammanfattning av ärendet
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson har lämnat in en tjänsteskrivelse om
antagande av detaljplan för del av Älvsbyn 24:1 m fl Norra Nyfors industriområde.
Ett förslag till detaljplan för Norra Nyfors industriområde har tagits fram.
Samråd om förslaget hölls 25 januari – 15 februari 2016 och därefter har
planförslaget efter revidering ställts ut för granskning under perioden
27 april – 15 maj 2016.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 30 maj 2016, § 80.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Anta detaljplan för Norra Nyfors industriområde enligt bilaga.
_____
Kommunfullmäktige
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag vilket kommunfullmäktige bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 62

PROTOKOLL
2016-06-20

29(32)

Dnr 0138/16 - 706

ÄNDRING AV TAXOR INOM SOCIALTJÄNSTEN (MAXTAXA)
Kommunfullmäktiges beslut
1. Anta förslaget om höjning av avgiftstak, så kallad maxtaxa, enligt riksdagens beslut, prop 2015/16:1.
2. Ändringarna träder ikraft den 1 juli 2016.
Reservation
Sören Nilsson (sd) reserverar sig mot beslutet och kommer att lämna in en
skriftlig reservation
_____
Sammanfattning av ärendet
Socialchef Hans Nyberg har lämnat in en tjänsteskrivelse om höjt avgiftstak
för omsorgsavgift (maxtaxa) enligt socialtjänstlagen (2001:453) 8 kap. 5 §.
Bestämmelserna om kommunernas rätt att ta ut avgifter inom äldreomsorgen
finns i 8 kap. socialtjänstlagen (2001:453). Kommunen får enligt 8 kap 2 §
socialtjänstlagen ta ut skäliga avgifter enligt grunder som kommunen bestämmer bland annat för hemtjänst, dagverksamhet, bostad i särskilt boende som
inte upplåts genom ett hyresförhållande enligt 12 kap. jordabalken (hyreslagen)
och för annan liknande social tjänst. Avgifterna får inte överskrida kommunens självkostnader. Kommunen får också ta ut vårdavgifter för kommunal
hälso- och sjukvård enligt 26 § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763).
Riksdagen har beslutat om höjt avgiftstak, så kallad maxtaxa. Ändringen gäller
från och med 2016-07-01. Det höjda avgiftstaket är kompletterat med en
minskning av anslaget till kommunalekonomisk utjämning med motsvarande
summa som avgiftsintäkterna beräknas öka med. Höjningen av avgiftstaket
minskar risken för inkomstbortfall.
Förslaget innebär att kommunerna ska ges förutsättningar att höja takbeloppet
för avgift för hemtjänst, särskilt boende, dagverksamhet samt kommunal
hälso- och sjukvård. Takbeloppet följer prisbasbeloppet om 44 300 kr och är
år 2016, 1 772:-/månad. Förslaget innebär en högsta höjning med 219:-/
månad till 1 991:-/månad, i 2016 års nivå i hemtjänsten. Motsvarande höjning
sker i särskilt boende och är för 2016, 1 846:-/månad. En höjning med 219:-/
månad innebär en högsta kostnad till 2 045:-/månad i 2016 års nivå.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 30 maj 2016, § 82.
forts
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ÄNDRING AV TAXOR INOM SOCIALTJÄNSTEN (MAXTAXA)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1) Anta förslaget om höjning av avgiftstak, så kallad maxtaxa, enligt riksdagens beslut, prop 2015/16:1.
2) Ändringarna träder ikraft den 1 juli 2016.
Reservation
Sören Nilsson (sd) reserverar sig mot beslutet.
_____
Kommunfullmäktige
Sören Nilsson (sd) yrkar avslag på förslaget.
Helena Öhlund (s) bifaller kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag och Sören Nilssons förslag mot
varandra och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 0233/16 - 102

VAL AV LEDAMOT OCH ERSÄTTARE I GEMENSAM SERVICENÄMND, PITEÅ OCH ÄLVSBYNS KOMMUN
Kommunfullmäktiges beslut
Utse ledamöter och ersättare till gemensam servicenämnd Piteå och Älvsbyns
kommuner enligt följande:
Ordinarie
Helena Öhlund (s)
Göran Lundström (c)
_____

Ersättare
Birger Wallgren (v)
Sture Nordin (s)

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige 30 maj 2016, § 77, att inrätta en
gemensam servicenämnd tillsammans med Piteå kommun.
Kommunfullmäktige har att utse två ledamöter (1 s och 1 valteknisk samverkan) och två ersättare (1 v och 1 s) till gemensam servicenämnd.
Beslutsunderlag
Kommunala valberedningens protokoll 20 juni 2016, § 3.
Kommunfullmäktige
Helena Öhlund (s), ordförande i kommunala valberedningen, redovisar valberedningens förslag till ledamöter och ersättare i gemensam servicenämnd
Piteå och Älvsbyn.
Ordinarie
Helena Öhlund (s)
Göran Lundström (c)

Ersättare
Birger Wallgren (v)
Sture Nordin (s)

Sören Nilsson (sd) föreslår att utse Donald Sundh (sd) till ersättare.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på valberedningens förslag gällande ordinarie
ledamöter, vilket kommunfullmäktige bifaller.
Därefter ställer ordföranden proposition på valberedningens förslag och
Sören Nilssons förslag gällande ersättare, var för sig. Kommunfullmäktige
bifaller valberedningens förslag.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 64

PROTOKOLL
2016-06-20

32(32)

Dnr 0231/16 - 102

VAL AV ERSÄTTARE (S) I KOMMUNALA VALBEREDNINGEN
OCH NORRBOTTENS KOMMUNERS FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE
Kommunfullmäktiges beslut
Utse Kerstin Backman (s) till ersättare i kommunala valberedningen och till
ersättare i Norrbottens kommuners förbundsfullmäktige.
_____
Sammanfattning av ärendet
Inger Grankvist (s) har avsagt sig uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige
samt ersättare i kommunala valberedningen och Norrbottens kommuners
förbundsfullmäktige.
Kommunfullmäktige har att utse ersättare i kommunala valberedningen och
ersättare i Norrbottens kommuners förbundsfullmäktige.
Länsstyrelsen utser ny ledamot i kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Kommunala valberedningens protokoll 20 juni 2016, § 4.
Kommunfullmäktige
Helena Öhlund (s), ordförande i kommunala valberedningen, redovisar valberedningens förslag att utse Kerstin Backman (s) till ersättare i kommunala
valberedningen och till ersättare i Norrbottens kommuners förbundsfullmäktige.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på valberedningens förslag vilket kommunfullmäktige bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

