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Dnr 0337/16 - 008

MEDBORGARFÖRSLAG OM ÖPPEN SPORTHALL I VIDSEL
UNDER JULHELGERNA
Kommunfullmäktiges beslut
Överlämna ärendet om att sporthallen i Vidsel ska hållas öppen under julhelgerna, till kommunstyrelsen för beredning och beslut senast den 19
december 2016.
_____
Sammanfattning av ärendet
Patrik Nilsson har lämnat in ett medborgarförslag om att sporthallen i Vidsel
ska hållas öppen under julhelgerna, enligt bilaga.
Kommunfullmäktige
Ordföranden föreslår att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och beslut senast den 19 december 2016. Kommunfullmäktige bifaller
förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 66

PROTOKOLL
2016-10-17

3(42)

Dnr 0344/16 - 008

MEDBORGARFÖRSLAG OM TYDLIGARE INFORMATIONSTAVLOR M M I FLUXENS FOAJÉ
Kommunfullmäktiges beslut
Överlämna ärendet om tydligare informationstavlor m m i Fluxens foajé till
kommunstyrelsen för beredning och beslut senast vid kommunstyrelsens
sammanträde i april 2017.
_____
Sammanfattning av ärendet
Birgitta Olsson har lämnat in ett medborgarförslag om tydligare informationstavlor m m i Fluxens foajé, enligt bilaga.
Kommunfullmäktige
Ordföranden föreslår att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och beslut senast vid kommunstyrelsens sammanträde i april 2017.
Kommunfullmäktige bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 67

PROTOKOLL
2016-10-17

4(42)

Dnr 0345/16 - 008

MEDBORGARFÖRSLAG OM SAMMANHÅLLEN TURISTINFORMATION OCH ÖVERSYN AV KOMMUNENS HEMSIDA
Kommunfullmäktiges beslut
Överlämna ärendet om sammanhållen turistinformation och översyn av
kommunens hemsida till kommunstyrelsen för beredning och vidare till
kommunfullmäktige för beslut senast vid fullmäktiges sammanträde i april
2017.
_____
Sammanfattning av ärendet
Birgitta Olsson har lämnat in ett medborgarförslag om sammanhållen turistinformation och översyn av kommunens hemsida, enligt bilaga.
Kommunfullmäktige
Ordföranden föreslår att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för beslut senast vid fullmäktiges
sammanträde i april 2017. Kommunfullmäktige bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 68

PROTOKOLL
2016-10-17

5(42)

Dnr 0353/16 - 008

MEDBORGARFÖRSLAG ANGÅENDE PLACERING AV NYA
ÄLDREBOENDET
Kommunfullmäktiges beslut
Överlämna ärendet angående placering av nya äldreboendet till kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för beslut senast
vid fullmäktiges sammanträde den 28 november 2016.
_____
Sammanfattning av ärendet
Nybyggare på Nygrensvägen har lämnat in ett medborgarförslag angående
placering av nya äldreboendet, enligt bilaga.
Kommunfullmäktige
Ordföranden föreslår att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för beslut senast vid fullmäktiges
sammanträde den 28 november 2016. Kommunfullmäktige bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 69

PROTOKOLL
2016-10-17

6(42)

Dnr 0341/16 - 000

DELGIVNINGAR KF 2016-10-17
Kommunfullmäktiges beslut
Ta del av redovisade delgivningar.
_____
Sammanfattning av ärendet
Handlingar i ärendet.
Länsstyrelsen
- Ny ledamot/ersättare (s) i kommunfullmäktige (dnr 231/16-102)
- Ny ledamot/ersättare (v) i kommunfullmäktige (dnr 261/16-102)
- Protokoll – Inspektion av Överförmyndaren i Älvsbyn den 25 maj 2016
(dnr 240-199)
Arbete och omsorgsutskottet – Statistikrapport ej verkställda beslut enligt
SoL och LSS – kvartal 2 2016 (dnr 270/16-709)
Förvaltningsrätten – Beslut i överklagat ärende om laglighetsprövning (dnr
513/15-344)
Förslag till beslut
Ta del av redovisade delgivningar.
Kommunfullmäktige
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommunfullmäktige bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 70

PROTOKOLL
2016-10-17

7(42)

Dnr 0311/16 - 003

HANDLINGSPLAN JÄMSTÄLLDHET
Kommunfullmäktiges beslut
Anta handlingsplan för jämställdhetsintegrering Älvsbyns kommun, enligt
bilaga.
_____
Sammanfattning av ärendet
Chef kommunledningskontoret Crister Lundgren har inlämnat yttrande om
handlingsplan jämställdhet.
Kommunerna i Norrbotten har ett ansvar att verka för att uppnå det nationella
jämställdhetsmålet - kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället
och sina egna liv (prop. 05/06:155). Det förutsätter lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom livets alla områden. Kommunerna ska arbeta för
att flickor och pojkar, kvinnor och män ska erbjudas likvärdig skola, omsorg
och övrig medborgarservice.
Kommunförbundet Norrbottens förbundsfullmäktige antog i april 2012
CEMR (Council of European Municipalities and Regions) jämställdhetsdeklaration och rekommenderade kommunerna i Norrbotten att underteckna
densamma.
För att nå jämställd medborgarservice ska kommunerna arbeta utifrån
strategin jämställdhetsintegrering. Det innebär att ett jämställdhetsperspektiv
ska finnas med i ordinarie styrning och ledning, samt i utvecklings- och förbättringsarbete. Det inkluderar ett jämställdhetsperspektiv i beslutsprocesser,
vid resursfördelning, i genomförande av all verksamhet samt vid uppföljning.
Jämställdhetsintegrering är ett sätt att arbeta för att synliggöra om det finns
likvärdiga förhållanden och villkor för flickor, pojkar, kvinnor och män.
Norrbottenskommunerna ska stödja kommunernas arbete med jämställdhetsintegrering, för att nå målet att kvinnor och män ska ha samma makt att forma
samhället och sina egna liv. Målet är att samtliga kommuner ska ha har antagit
CEMR Jämställdhetsdeklaration, utsett ansvariga (en man och en kvinna),
deltagit i av förbundet tillhandahållen utbildning och upprättat en handlingsplan.
Fullmäktige i Älvsbyns kommun antog CEMR Jämställdhetsdeklaration
2013-10-28.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 26 september 2016, § 106.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

forts

KOMMUNFULLMÄKTIGE
KF § 70

PROTOKOLL
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8(42)

Dnr 0311/16 – 003 forts

HANDLINGSPLAN JÄMSTÄLLDHET
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Anta handlingsplan för jämställdhetsintegrering Älvsbyns kommun, enligt
bilaga.
_____
Kommunfullmäktige
Helena Öhlund (s) bifaller kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag vilket kommunfullmäktige bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 71

PROTOKOLL
2016-10-17

9(42)

Dnr 0016/16 - 008

MOTION (L) OM ATT INRÄTTA EN BUDGETNÄMND
Kommunfullmäktiges beslut
Avslå motion om att inrätta en budgetnämnd.
_____
Sammanfattning av ärendet
Liberalerna har inkommit med en motion där de anser att nuvarande budgetberedning har svagheter. I och med att ledamöterna väljs från kommunstyrelsen begränsas urvalet och Liberalerna anser att antalet måste öka och med det
breddas kompetensen. Med det kommer även demokratin att stärkas.
Liberalerna yrkar på att budgetberedningen avskaffas och att en budgetnämnd
inrättas.
Kommunchef Magnus Nordström har yttrat sig i ärendet om att inrätta en
budgetnämnd.
Idag har kommunstyrelsen en budgetberedning, som bereder frågor relaterade
till kommunens ekonomi och styrning. Budgetberedningen har 5 ledamöter
och lika många ersättare. Detta regleras i kommunstyrelsens reglemente.
Kommunstyrelsen har en särställning bland nämnderna genom att lagstiftaren
förutsätter att den har en ledande och samordnande roll. Detta visas också
genom styrelsens speciella uppgifter i beredningsprocessen, inte minst när det
gäller budgetbehandlingen.
I kommunallagen framgår att kommunstyrelsen ansvarar för kommunens förvaltning och ekonomi samt för beredningen och verkställigheten av fullmäktiges beslut och för tillsynen över beslutens laglighet. I kommunallagens 6
kapitel 4 § framgår det att det särskilt åligger kommunstyrelsen att ha hand om
den ekonomiska förvaltningen. Vad som menas med ekonomisk förvaltning
tydliggörs i kommunallagens 8 kapitel.
Enligt kommunallagen 8 kapitlet 6 § upprättar styrelsen ett budgetförslag till
kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 22 augusti 2016, § 89.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Avslå motion om att inrätta en budgetnämnd.
_____
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE
KF § 71

PROTOKOLL
2016-10-17

Dnr 0016/16 – 008 forts

MOTION (L) OM ATT INRÄTTA EN BUDGETNÄMND
Kommunfullmäktige
Inger Lundberg (L) yrkar bifall till motionen.
Helena Öhlund (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Sören Nilsson (sd) yrkar bifall till motionen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag och Inger Lundbergs förslag
mot varandra. Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

10(42)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 72

PROTOKOLL
2016-10-17

11(42)

Dnr 0017/16 - 008

MOTION (L) - LÄMNA VICE ORDFÖRANDEPOSTERNA TILL
OPPOSITIONEN
Kommunfullmäktiges beslut
Parlamentariska organisationer och valresultatet är vägledande för fullmäktiges
valbeslut. Nomineringsrätten är fri och fullmäktige beslutar i demokratisk
anda. Motionen anses därmed vara besvarad.
Reservation
Inger Lundberg (L), Matilda Wiklund (c), Lena Hedman (ns) och Karin
Markström (kd) reserverar sig mot beslutet.
_____
Sammanfattning av ärendet
Liberalerna yrkar i sin motion ”Lämna över vice ordförandeposterna i styrelser, nämnder, utskott och bolag till oppositionspartierna” på att viceordförandeposterna i styrelser, nämnder, utskott och bolag tilldelas oppositionen.
Liberalerna påtalar att så är fallet i de flesta kommuner i Sverige.
Kommunchef Magnus Nordström har yttrat sig i ärendet.
Några kommunalrättsliga hinder för att tilldela oppositionen viceordförandeposterna föreligger inte och precis som Liberalerna påtalar har huvuddelen av
Sveriges kommuner överlåtit viceordförandeposten till oppositionen.
Det är dock viktigt att påtala att ordförande- och vice ordförandeposterna är
en funktion och har i egentlig mening inget med partipolitiskt arbete att göra.
Vice ordförande företräder således inte oppositionen utan har som uppgift att
kunna ersätta ordförande när så behövs.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 22 augusti 2016, § 90.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Parlamentariska organisationer och valresultatet är vägledande för fullmäktiges
valbeslut. Nomineringsrätten är fri och fullmäktige beslutar i demokratisk
anda. Motionen anses därmed vara besvarad.
Reservation
Johannes Granström (L), Göran Lundström (c) och Lena Hedman (ns) reserverar sig mot beslutet.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE
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12(42)

Dnr 0017/16 – 008 forts

MOTION (L) - LÄMNA VICE ORDFÖRANDEPOSTERNA TILL
OPPOSITIONEN
Uppgift om vem som inte deltar i beslutet
Sören Nilsson (sd) deltar inte i beslutet.
_____
Kommunfullmäktige
Inger Lundberg (L) yrkar bifall till motionen.
Matilda Wiklund (c) bifaller motionen.
Tomas Egmark (s) bifaller kommunstyrelsens förslag.
Sören Nilsson (sd) bifaller motionen.
Helena Öhlund (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Birger Wallgren (v) bifaller motionen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag och Inger Lundbergs förslag
mot varandra och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens
förslag.
Omröstning
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång.
- den som röstar ja bifaller motionen.
- den som röstar nej bifaller kommunstyrelsens förslag.
Omröstningsresultat
Med 13 ja-röster och 17 nej-röster och 1 frånvarande enligt bifogad sammanträdeslista, beslutar kommunfullmäktige att bifalla kommunstyrelsens förslag.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 73

PROTOKOLL
2016-10-17

13(42)

Dnr 0018/16 - 008

MOTION (L) OM ATT ÖPPNA KOMMUNSTYRELSESAMMANTRÄDENA FÖR ALLMÄNHETEN
Kommunfullmäktiges beslut
Avslå motion om att öppna kommunstyrelsesammanträdena för allmänheten.
Reservation
Inger Lundberg (L) reserverar sig mot beslutet.
_____
Sammanfattning av ärendet
I motion om öppna kommunstyrelsemöten 2016-01-14 anser Liberalerna att
kommunstyrelsesammanträdena i Älvsbyns kommun ska vara öppna för allmänheten. Liberalerna vill genom det öka öppenheten och transparensen i
politiken.
Kommunchef Magnus Nordström har yttrat sig i ärendet om att öppna kommunstyrelsesammanträdena för allmänheten.
Aktuell lagstiftning
Av 6 kapitlet 19a § Kommunallagen (1991:900) framgår följande: En nämnds
sammanträden ska hållas inom stängda dörrar. Nämnden får dock besluta att
dess sammanträden ska vara offentliga, om fullmäktige har medgett det.
En nämnds sammanträden ska dock alltid hållas inom stängda dörrar i ärenden:
1) som avser myndighetsutövning, eller
2) i vilka det förekommer uppgifter som hos nämnden omfattas av sekretess
enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Lag (2009:447).
Nämndsammanträden är i princip slutna, men det finns alltså en möjlighet att
ha offentliga sammanträden. Möjligheten gäller enbart nämndernas sammanträden och inte utskottssammanträden, presidiemöten eller beredande möten.
Om fullmäktige medger offentlighet är det nämnden som avgör om offentliga
sammanträden ska förekomma och, om så är fallet, vilka ärenden som kan
handläggas vid ett offentligt sammanträde.
Med stöd av 4 kap 19 §, 4 kap 23 § och 7 kap 8-15 §§ Kommunallagen finns
vissa förutsättningar för nämnden att låta andra än nämndens ledamöter och
ersättare delta vid slutna nämndssammanträden. Dessa lagrum inriktar sig på
särskilda uppdrags- eller anställningsförhållanden och inte på allmänheten.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE
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Dnr 0018/16 – 008 forts

MOTION (L) OM ATT ÖPPNA KOMMUNSTYRELSESAMMANTRÄDENA FÖR ALLMÄNHETEN
Bakgrunden till tillägget i kommunallagen om möjligheten till öppna nämndsammanträden var bland annat att medborgarna skulle ges möjlighet till ökad
insyn i och information om den kommunala verksamheten.
Erfarenheter från andra kommuner
Erfarenheter från andra kommuner som infört öppna styrelsesammanträden
visar att de flesta har haft en låg besöksfrekvens på sammanträdena. Antalet
besökare har ökat vid de tillfällen när någon särskilt aktuell eller kontroversiell
fråga har behandlats. De vanligaste besökarna vid styrelsesammanträdena har
varit journalister.
Eventuellt kan diskussionen vid styrelsens sammanträden hämmas av närvaro
från allmänheten. Det kan bli så att diskussionen flyttas från styrelsesammanträdet och istället sker i högre grad i till exempel ett utskott. Å andra sidan kan
kanske öppna styrelsesammanträden i vissa fall kunna leda till en mer öppen
diskussion.
Ansvarsfördelning mellan politik och förvaltning
Öppna kommunstyrelsemöten ställer högre krav på en strikt ansvarsfördelning
mellan politik och förvaltning under sammanträdets gång. Kommunstyrelsemötena kommer att påminna om fullmäktigesammanträdena i sitt praktiska
genomförande.
Effektivitet och kvalitet i beslutsprocessen
Vid styrelsens sammanträden bör extraärenden endast tas upp i undantagsfall.
I samband med öppna styrelsemöten bör beredning och beslutsprocess delvis
förändras.
Den beredning som numera föreligger i samband med kallelseförfarandet till
styrelsen kommer att öka i betydelse. Vid ordförandeberedningen måste ett
första ställningstagande tas om huruvida varje enskilt ärende ska behandlas
öppet eller inom stängda dörrar. De ärenden som omfattas av myndighetsutövning eller sekretess måste definieras.
Det kan finnas tillfällen då det är olämpligt att behandlingen av ett ärende är
offentlig även om ärendet inte omfattas av sekretess eller innebär myndighetsutövning mot enskild. Detta bör utredas redan i samband med upprättandet av
kallelsen.
Att en del ärenden är öppna för allmänheten medan andra behandlas inom
stängda dörrar kan innebära en del praktiska problem. Förslagsvis behandlas
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE
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Dnr 0018/16 – 008 forts

MOTION (L) OM ATT ÖPPNA KOMMUNSTYRELSESAMMANTRÄDENA FÖR ALLMÄNHETEN
alla ärenden, där diskussionen inte är offentlig, i början eller i slutet av ett sammanträde, så att åhörarna bara behöver lämna lokalen vid ett enda tillfälle. Det
bör framgå av föredragningslistan vilka ärenden som avses behandlas inom
stängda dörrar. Det är upp till styrelsens ordförande att avgöra hur det hela ska
organiseras rent praktiskt.
Lokal och tidpunkt för sammanträdena
Offentliga kommunstyrelsemöten ställer andra krav på lokaler än slutna sammanträden. Lokalerna måste vara så pass stora att de kan ta emot åhörare.
Lokalen bör också iordningsställas så att åhörarna rent placeringsmässigt skiljs
från beslutsfattarna.
Kommunstyrelsen bör, i samband med ett beslut om ifall styrelsens sammanträden ska vara offentliga eller inte, reflektera över lämplig tidpunkt för nämndens sammanträden. Om sammanträdena öppnas för allmänheten bör de
hållas vid en tidpunkt som underlättar för medborgarna att besöka sammanträdena.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 15 februari 2016, § 7.
Kommunstyrelsens protokoll 22 augusti 2016, § 91.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Avslå motion om att öppna kommunstyrelsesammanträdena för allmänheten.
Reservation
Johannes Granström (L) reserverar sig mot beslutet.
_____
Kommunfullmäktige
Inger Lundberg (L) yrkar bifall till motionen.
Helena Öhlund (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Birger Wallgren (v) bifaller motionen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Inger
Lundbergs förslag var för sig. Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens
förslag.
_____
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 74

PROTOKOLL
2016-10-17

16(42)

Dnr 0019/16 - 008

MOTION (V) OM BARNOMSORG PÅ OBEKVÄM ARBETSTID
Kommunfullmäktiges beslut
1) Avslå motionen om barnomsorg på obekväm arbetstid.
2) Uppdra till kommunchefen att till mars 2017 utreda behov, omfattning
och juridik kring barnomsorg på obekväm arbetstid.
_____
Sammanfattning av ärendet
Skolchef Jan-Erik Backman har yttrat sig i ärendet om barnomsorg på obekväm arbetstid.
Kommunfullmäktige beslutade 15 februari 2016, § 8, att överlämna ärendet till
kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för beslut
senast den 17 oktober 2016.
Ärendet att erbjuda barnomsorg på kvällar, nätter och helger har tidigare behandlats i kommunstyrelsen. Under 2012-2013 genomfördes en kartläggning
av det verkliga behovet av barnomsorg på obekväm tid i Älvsbyns kommun.
Av de svar som inkom kunde det konstateras att endast ett fåtal hade det reella
behovet av omsorg på obekväm tid.
I skollagen 25 kap, § 5 framgår dock att en kommun ska sträva efter att erbjuda omsorg för barn under den tid då förskole- eller fritidshem inte erbjuds i
den omfattning det behövs, med hänsyn tagen till föräldrars arbetstider och
familjens situation i övrigt. Med det senare framhålls att vårdnadshavare har
ett ansvar att finna lösningar på omsorgsbehov för sina barn och att bestämmelserna inte innebär någon rättighet för att erbjudas omsorg på obekväm
arbetstid.
Under september har en undersökning gjorts i länet för att klargöra i vilken
utsträckning barnomsorg erbjuds på obekväm tid. 12 av länets 14 kommuner
har svarat. Av dessa erbjuder Arvidsjaur, Boden, Luleå och Kiruna barnomsorg på obekväm tid kontinuerligt och vid behov även i Övertorneå. Övriga
kommuner, Arjeplog, Pajala, Gällivare, Jokkmokk, Överkalix, Haparanda samt
Älvsbyn erbjuder inte barnomsorg på obekväm tid.
Något behov av barnomsorg i större utsträckning har inte inkommit varför
heller inte frågan förts fram för politisk bedömning.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 15 februari 2016, § 8.
Kommunstyrelsens protokoll 26 september 2016, § 107
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

forts

KOMMUNFULLMÄKTIGE
KF § 74

PROTOKOLL
2016-10-17

Dnr 0019/16 – 008 forts

MOTION (V) OM BARNOMSORG PÅ OBEKVÄM ARBETSTID
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1) Avslå motionen om barnomsorg på obekväm arbetstid.
2) Uppdra till kommunchefen att till mars 2017 utreda behov, omfattning
och juridik kring barnomsorg på obekväm arbetstid.
_____
Kommunfullmäktige
Wivianne Nilsson (v), Matilda Wiklund (c), Madelene Nyman (s) och Inger
Lundberg (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige bifaller förslagen.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

17(42)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 75

PROTOKOLL
2016-10-17

18(42)

Dnr 0418/15 - 041

TILLÄGGSBUDGET INVESTERINGAR - KANIS OCH GEMENSAMT LÖNECENTRA
Kommunfullmäktiges beslut
Bevilja tilläggsbudget avseende investeringar om;
 1,0 mkr för en fortsatt utbyggnad av Kanisområdet
 0,6 mkr för färdigställande av kontor för gemensamt lönecentra
_____
Sammanfattning av ärendet
Ekonomichef Ulla Lundberg har lämnat in en tjänsteskrivelse om tilläggsbudget investeringar – fortsatt utbyggnad av Kanis och gemensamt lönecentra.
Kommunens åtaganden med en utbyggnad av Kanisområdet kräver investeringar med 1,0 mkr i fasta strukturer såsom ny transformatorstation, anslutningar av el och vatten samt passagesystem.
Vidare innebär etableringen av ett gemensamt lönecentra för Piteå och
Älvsbyn i Älvsbyn att ett kontor måste färdigställas. Investeringen för detta
beräknas till 0,6 mkr.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 22 augusti 2016, § 92.
Förslag till beslut
Föreslå kommunfullmäktige bevilja tilläggsbudget avseende investeringar på;
 1,0 mkr för en fortsatt utbyggnad av Kanisområdet
 0,6 mkr för färdigställande av kontor för gemensamt lönecentra
_____
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Bevilja tilläggsbudget avseende investeringar om;
 1,0 mkr för en fortsatt utbyggnad av Kanisområdet
 0,6 mkr för färdigställande av kontor för gemensamt lönecentra
Reservation
Sören Nilsson (sd) reserverar sig mot beslutet.
_____
Kommunfullmäktige
Sören Nilsson (sd) bifaller kommunstyrelsens förslag med tillägg att
investeringskostnaden gällande Kanis ska belasta Älvsbyns Fastigheter AB:s
budget.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE
KF § 75

PROTOKOLL
2016-10-17

19(42)

Dnr 0418/15 – 041 forts

TILLÄGGSBUDGET INVESTERINGAR - KANIS OCH GEMENSAMT LÖNECENTRA
Helena Öhlund (s) förklarar att investering på Kanis är på grund av gåva till
Älvsbyns kommun från Älvsbyhus AB. Öhlund yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag och Sören Nilssons förslag mot
varandra. Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 76

PROTOKOLL
2016-10-17

20(42)

Dnr 0320/16 - 041

UPPHÄVANDE AV BESLUT OM PLAN FÖR BUDGETRAMAR
FÖR 2017 OCH 2018
Kommunfullmäktiges beslut
Upphäva kommunfullmäktiges beslut 30 november 2015, § 113 (dnr 360/15041), avseende plan för ramjusteringar 2017 och 2018.
_____
Sammanfattning av ärendet
Ekonomichef Ulla Lundberg har lämnat in en tjänsteskrivelse om att upphäva
beslut om ramjusteringar för 2017 och 2018.
I samband med att budgeten för 2016 behandlades av kommunfullmäktige
fattades även beslut om plan för 2017 och 2018. Den beslutade planen för
2017 och 2018 innehöll en rad justeringar av verksamhetens budgetramar.
Genomgång av dessa justeringars aktualitet har gjorts under budgetarbetet för
2017, samt arbetet med planen för 2018 och 2019.
Beslutsunderlag
Budgetberedningens protokoll 15 september 2016, § 3.
Kommunstyrelsens protokoll 26 september 2016, § 108.
Budgetberedningens förslag till kommunfullmäktige
Upphäva kommunfullmäktiges beslut 30 november 2015, § 113 (dnr 360/15041), avseende plan för ramjusteringar 2017 och 2018.
_____
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Upphäva kommunfullmäktiges beslut 30 november 2015, § 113 (dnr 360/15041), avseende plan för ramjusteringar 2017 och 2018.
_____
Kommunfullmäktige
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag vilket kommunfullmäktige bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 77

PROTOKOLL
2016-10-17

21(42)

Dnr 0312/16 - 041

BUDGETRAMAR FÖR VERKSAMHETEN 2017 SAMT PLAN FÖR
2018 OCH 2019
Kommunfullmäktiges beslut
1) Fastställa budgetramar för verksamheten för 2017 till 483 991 tkr.
Tillägg/ändring i bilaga 2, socialdemokraternas förslag, där minskade ramar SÄBO
- 500 tkr, ändras enligt följande:
Hemtjänst
- 200 tkr
Särskilt boende
- 200 tkr
Hälso- och sjukvårdsteamet
- 100 tkr
Fastställa budgetramar för 2018 till 481 091 tkr
Fastställa budgetramar för 2019 till 481 091 tkr
2) Återföra delar av uppdragsersättning från Älvsbyns Fastigheter AB till
Älvsbyns kommun.
3) Återbetalning av villkorat aktieägartillskott 2017 om 30 mkr.
_____
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningskontoret ekonomi har sammanställt budgetramar för verksamheten 2017 samt plan för 2018 och 2019.
Beslutsunderlag
Budgetberedningens protokoll 15 september 2016, § 4.
Kommunstyrelsens protokoll 26 september 2016, § 109.
Budgetberedningen
Ekonomichef Ulla Lundberg föredrar ärendet. Sedan tidigare information
kommer budgetram om 1 mkr för samhällsplanering att ligga under ramen KS
till förfogande.
Göran Lundström (c) lämnar centerpartiets förslag till driftbudgeten för 2017,
enligt bilaga 1.
Ordföranden redovisar socialdemokraternas förslag till driftbudget 2017, enligt
bilaga 2 med tillägg:
1) Återföra delar av uppdragsersättning från Älvsbyns Fastigheter AB till
Älvsbyns kommun.
2) Återbetalning av villkorat aktieägartillskott 2017 om 30 mkr.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på centerpartiets och socialdemokraternas
förslag om driftbudget 2017 var för sig och finner att budgetberedningen
bifaller socialdemokraternas förslag.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE
KF § 77

PROTOKOLL
2016-10-17

22(42)

Dnr 0312/16 – 041 forts

BUDGETRAMAR FÖR VERKSAMHETEN 2017 SAMT PLAN FÖR
2018 OCH 2019
Vidare ställer ordföranden proposition på socialdemokraternas tilläggsförslag 1
och 2 gällande uppdragsersättning och aktieägartillskott. Budgetberedningen
bifaller förslagen.
Ordföranden föreslår slutligen att en konsekvensbeskrivning av centerpartiets
förslag ska genomföras och redovisas på kommunstyrelsens sammanträde den
26 september 2016, vilket budgetberedningen bifaller.
Budgetberedningens förslag till kommunfullmäktige
Fastställa budgetramar för verksamheten
för 2017 till 483 991 tkr
för 2018 till 481 091 tkr
för 2019 till 481 091 tkr enligt bilaga.
1) Återföra delar av uppdragsersättning från Älvsbyns Fastigheter AB till
Älvsbyns kommun.
2) Återbetalning av villkorat aktieägartillskott 2017 om 30 mkr.
3) Konsekvensbeskrivning av centerpartiets förslag ska genomföras och
redovisas på kommunstyrelsens sammanträde den 26 september 2016.
Reservation
Göran Lundström (c) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
_____
Kommunstyrelsen
Ekonomichef Ulla Lundberg föredrar ärendet.
Kommunchef Magnus Nordström har sammanställt konsekvensbeskrivning
av ramjusteringar budget 2017, enligt bilaga.
Göran Lundström (c) bifaller centerpartiets förslag till driftbudgeten för 2017,
enligt bilaga 1 samt förslag på hantering av besparingsförslagen enligt bilaga
1.1.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Göran Lundströms förslag och budgetberedningens förslag var för sig och finner att kommunstyrelsen bifaller budgetberedningens förslag.
_____
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE
KF § 77

PROTOKOLL
2016-10-17

23(42)

Dnr 0312/16 – 041 forts

BUDGETRAMAR FÖR VERKSAMHETEN 2017 SAMT PLAN FÖR
2018 OCH 2019
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Fastställa budgetramar för verksamheten
för 2017 till 483 991 tkr
för 2018 till 481 091 tkr
för 2019 till 481 091 tkr enligt bilaga.
1) Återföra delar av uppdragsersättning från Älvsbyns Fastigheter AB till
Älvsbyns kommun.
2) Återbetalning av villkorat aktieägartillskott 2017 om 30 mkr.
Reservation
Göran Lundström (c) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
Sören Nilsson (sd) reserverar sig mot beslutet.
_____
Kommunfullmäktige
Ordföranden förklarar beslutsgången av ärendet. Ordföranden kommer att
ställa proposition på punkterna 1, fastställa ramar…, 2, uppdragsersättning…
och 3, återbetalning…var för sig.
Helena Öhlund (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med tillägg/
ändring i bilaga 2, socialdemokraternas förslag, minskade ramar SÄBO - 500
tkr ändras enligt nedan:
Hemtjänst
- 200 tkr
Särskilt boende
- 200 tkr
Hälso- och sjukvårdsteamet - 100 tkr
Göran Lundström (c) föredrar centerpartiets förslag bilaga 1 och bifaller detsamma. Lundström lämnar in centerpartiets kompletteringsförslag till ordföranden.
Ajournering
Sammanträdet ajourneras för fikarast kl 15.15. Förhandlingarna återupptas
efter ca 25 minuter.
Berit Hardselius (c) yrkar bifall till centerpartiets förslag enligt Göran
Lundströms framställning.
Inger Lundberg (L) yrkar bifall till centerpartiets förslag.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE
KF § 77

PROTOKOLL
2016-10-17

24(42)

Dnr 0312/16 – 041 forts

BUDGETRAMAR FÖR VERKSAMHETEN 2017 SAMT PLAN FÖR
2018 OCH 2019
Tomas Egmark (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med ändringar
enligt Helena Öhlunds förslag.
Sören Nilsson (s) bifaller centerpartiets förslag.
Beslutsgång
Ordföranden sammanfattar beslutsgång av ärendet. Under punkten 1, finns tre
förslag. Kommunstyrelsens förslag, centerpartiets förslag bilaga 1 och socialdemokraternas förslag bilaga 2 inkl ändring.
Ordföranden ställer socialdemokraternas förslag mot centerpartiets förslag och
finner att kommunfullmäktige bifaller socialdemokraternas förslag.
Ordföranden ställer vidare proposition på kommunstyrelsens förslag och
socialdemokraternas förslag var för sig och finner att kommunfullmäktige
bifaller socialdemokraternas förslag.
Slutligen ställer ordföranden proposition på punkterna 2 och 3 var för sig och
finner att kommunfullmäktige bifaller förslagen.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 78

PROTOKOLL
2016-10-17

25(42)

Dnr 0319/16 - 042

DELÅRSRAPPORT PER AUGUSTI 2016
Kommunfullmäktiges beslut
Godkänna delårsrapport per augusti 2016, enligt bilaga.
_____
Sammanfattning av ärendet
Ekonomichef Ulla Lundberg har lämnat in en tjänsteskrivelse gällande delårsrapport per augusti 2016.
Ekonomiavdelningen har sammanställt delårsrapport per den 31 augusti 2016,
enligt bilaga. Delårsrapporter upprättas per april och augusti som en del i den
löpande uppföljningen.
Syftet med delårsrapporten är att vara:
 en uppföljning av resultat och ställning för rapportperioden
 en uppföljning av om verksamheten
 ett underlag till beslut
För verksamhetens ramar prognostiseras ett överskott på 3,3 mkr. Överskottet
förklaras i första hand av pågående avtal med Migrationsverket. För de centralt
budgeterade verksamheterna prognostiseras ett överskott på 2,7 mkr. Det
sammantagna överskottet för verksamhetens nettokostnader beräknas därmed
till 6,0 mkr.
Periodresultatet per augusti uppgår till 15,9 mkr. En förbättring med 0,4 mkr
sedan föregående år. För 2016 beräknas ett budgetöverskott avseende skatteoch statbidragsintäkterna på 2,2 mkr.
För 2016 beräknas resultatet till 5,0 mkr att jämföras med det budgeterade på
noll. Den beräknade budgetavvikelsen för årets resultat beräknas därmed till
5,0 mkr.
Periodens investeringar uppgår till 5,7 mkr. Den budgeterade investeringsvolymen för 2016 uppgår till 17,8 mkr, och budgetavvikelsen för pågående
projekt beräknas till -3,1 mkr.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 26 september 2016, § 110.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Godkänna delårsrapport per augusti 2016, enligt bilaga.
_____
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

forts

KOMMUNFULLMÄKTIGE
KF § 78

PROTOKOLL
2016-10-17

26(42)

Dnr 0319/16 – 042 forts

DELÅRSRAPPORT PER AUGUSTI 2016
Kommunfullmäktige
Ekonomichef Ulla Lundberg föredrar ärendet.
Helena Öhlund (s) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.
Sören Nilsson (sd) föreslår ett tillägg att rekvirera pengar från Migrationsverket
med kortare betaltid.
Kommunens lekmannarevisor Bo Johansson föredrar revisionens bedömning
av delårsrapporten, enligt bilaga.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Sören Nilssons förslag vilket kommunfullmäktige avslår.
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag vilket kommunfullmäktige bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 79

PROTOKOLL
2016-10-17

27(42)

Dnr 0503/15 - 049

BORGENSÅTAGANDE
Kommunfullmäktiges beslut
Att kommunen såsom för egen skuld ingår borgen för Älvsbyns Fastigheter
AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 150 mkr, jämte
därpå löpande ränta och kostnader. Det högsta totala lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens ursprungliga lånebelopp.
_____
Sammanfattning av ärendet
VD Älvsbyns Fastigheter har lämnat in en tjänsteskrivelse gällande komplettering till beslutat borgensåtagande.
I det redan beslutade borgensåtagandet ingår tidigare borgensåtaganden med
en summa av 100 mkr samt nytt borgensåtagande för nybyggnation av
kooperativa hyresrätter med 50 mkr.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 15 februari 2016, § 18, dnr 503/15-049.
Kommunfullmäktiges protokoll 28 november 2011, § 129, dnr 470/11-048.
Kommunstyrelsens protokoll 22 augusti 2016, § 93.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Att kommunen såsom för egen skuld ingår borgen för Älvsbyns Fastigheter
AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 150 mkr, jämte
därpå löpande ränta och kostnader. Det högsta totala lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens ursprungliga lånebelopp.
_____
Kommunfullmäktige
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag vilket kommunfullmäktige bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 80

PROTOKOLL
2016-10-17

28(42)

Dnr 0261/16 - 102

VAL AV LEDAMOT (V) I KOMMUNSTYRELSEN OCH GODE
MÄN ENLIGT FASTIGHETSBILDNINGSLAGEN
Kommunfullmäktiges beslut
Utse Birger Wallgren (v) till ledamot i kommunstyrelsen och Gode män enligt
fastighetsbildningslagen.
Utse Wivianne Nilsson (v) till ny ersättare i kommunstyrelsen
_____
Sammanfattning av ärendet
Kristina Sandsten (v) har avsagt sig samtliga politiska uppdrag.
Kommunfullmäktige har att utse ledamot (v) i kommunstyrelsen och Gode
män enligt fastighetsbildningslagen.
Kommunfullmäktige
Kommunala valberedningens ordförande Helena Öhlund (s) redovisar
valberedningens förslag.
Utse Birger Wallgren (v) till ledamot i kommunstyrelsen och Gode män enligt
fastighetsbildningslagen.
Utse Wivianne Nilsson (v) till ny ersättare i kommunstyrelsen
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på valberedningens förslag vilket kommunfullmäktige bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 81

PROTOKOLL
2016-10-17

29(42)

Dnr 0275/16 - 102

VAL AV ERSÄTTARE (L) I KOMMUNSTYRELSEN, BUDGETBEREDNINGEN OCH STYRELSEN FÖR ÄLVSBYNS FASTIGHETER AB
Kommunfullmäktiges beslut
Utse Göran Stenlund (L) till ny ersättare i kommunstyrelsen, budgetberedningen och i styrelsen för Älvsbyns Fastigheter AB.
_____
Sammanfattning av ärendet
Johannes Granström (L) har avsagt sig samtliga politiska uppdrag.
Kommunstyrelsen har att utse ny ersättare i budgetberedningen.
Kommunfullmäktige har att utse ersättare i kommunstyrelsen och till styrelsen
för Älvsbyns Fastigheter AB.
Länsstyrelsen utser ersättare (L) i kommunfullmäktige.
Liberalerna, Kristdemokraterna och Norrbottens Sjukvårdsparti har beslutat
att ingå i valteknisk samverkan under mandatperioden 2014-2018.
Förslag till beslut
Utse ny ersättare i budgetberedningen.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Utse ny ersättare (L) i budgetberedningen vid kommunfullmäktiges sammanträde den 17 oktober 2016.
_____
Kommunfullmäktige
Ordföranden i kommunala valberedningen Helena Öhlund (s) redovisar
valberedningens förslag att utse Göran Stenlund (L) till ersättare i kommunstyrelsen, ersättare i budgetberedningen och styrelsen för Älvsbyns Fastigheter
AB.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på valberedningens förslag vilket kommunfullmäktige bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 82

PROTOKOLL
2016-10-17

30(42)

Dnr 0239/16 - 106

KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN I NORRBOTTEN (RKM) ÅRSREDOVISNING 2015
Kommunfullmäktiges beslut
Bevilja ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma.
_____
Sammanfattning av ärendet
Kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet, (RKM)
Översänder underlag till fullmäktige i respektive medlemskommun och till
fullmäktige i Norrbottens läns landsting för beslut om ansvarsfrihet för direktionen i RKM avseende verksamhetsåret 2015.
Denna typ av handling kräver inte nämndsberedning utan kan skickas direkt
till kommunfullmäktige för beslut.
Beslutsunderlag
Redogörelse för granskning 2015
Revisionsrapport: Årlig granskning 2015
Revisionsrapport: Övertagande av färdtjänstverksamhet
Granskning av årsredovisning 2015 – Kollektivtrafikmyndigheten i
Norrbotten
Åsredovisning och koncernredovisning 2015 – Länstrafiken i Norrbotten AB
Årsredovisning 2015 – Bussgods i Norrbotten Aktiebolag
Förslag till beslut
Alt 1) Bevilja ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna i
densamma.
Alt 2) Inte bevilja ansvarsfrihet.
Kommunfullmäktige
Ordföranden föredrar ärendet samt yrkar bifall till alternativ 1, bevilja
ansvarsfrihet.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på eget förslag vilket kommunfullmäktige
bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 83

PROTOKOLL
2016-10-17

31(42)

Dnr 0339/13 - 214

ÄNDRING AV DETALJPLANEN FÖR ALTUNA INDUSTRIOMRÅDE - BESLUT OM ANTAGANDE
Kommunfullmäktiges beslut
Anta detaljplan för Altuna industriområde enligt bilaga samt upphäva motsvarande del av tidigare detaljplaner för området.
_____
Sammanfattning av ärendet
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson har lämnat in en tjänsteskrivelse gällande
detaljplan för Altuna industriområde enligt bilaga.
Miljö- och byggkontoret har tagit fram ett förslag till detaljplan för Altuna
industriområde. Detaljplanen har granskats under perioden 2016-06-09 –
2016-06-30. Av granskningsutlåtandet framgår vilka ändringar som har gjorts i
förslaget till detaljplanen efter granskningen.
Beslutsunderlag
Plankarta med bestämmelser
Planbeskrivning med genomförandebeskrivning
Granskningsutlåtande
Kommunstyrelsens protokoll 26 september 2016, § 113.
Beslutet skickas till
Fastighetsägare enligt fastighetsförteckning
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Anta detaljplan för Altuna industriområde enligt bilaga samt upphäva motsvarande del av tidigare detaljplaner för området.
_____
Kommunfullmäktige
Göran Lundström (c) ställer en fråga till Tomas Egmark (s) ordförande i miljöoch byggnämnden. Lundström undrar om avtal är tecknat enligt sidan 12 i
planbeskrivning, punkt 1.6.3 Avtal, där kostnader och ansvar regleras.
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson meddelar att en överenskommelse finns
men inget undertecknat avtal.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag vilket kommunfullmäktige bifaller.
_____
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 84

PROTOKOLL
2016-10-17

32(42)

Dnr 0435/15 - 214

DEL AV DETALJPLAN FÖR ÄLVSBYN 25:1 NYA VÄSTERMALM BESLUT OM ANTAGANDE
Kommunfullmäktiges beslut
Anta detaljplan för del av Älvsbyn 25:1 m fl Nya Västermalm enligt bilagda
antagandehandlingar.
_____
Sammanfattning av ärendet
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson har lämnat in en tjänsteskrivelse gällande
antagande av detaljplan för del av Älvsbyn 25:1 m fl Nya Västermalm.
Ett planförslag har upprättats avseende detaljplan för del av Älvsbyn 25:1 m.fl.
Nya Västermalm. Förslaget har granskats och reviderats utifrån inkomna synpunkter. Av granskningsutlåtandet framgår hur inkomna synpunkter under
granskningstiden har beaktats. Granskningen avslutades 2016-09-16.
Området omfattar ett småindustriområde öster om Korsträskbäcken. Området
har tidigare varit planlagt för småhusbebyggelse men i det nya planförslaget
tillåts bebyggelse närmare bäcken vilket är syftet med ändringen av detaljplanen.
Beslutsunderlag
Miljö- och byggnämndens protokoll 4 maj 2016, § 37.
Kommunstyrelsens protokoll 22 augusti 2016, § 99.
Kommunstyrelsens protokoll 26 september 2016, § 114.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Anta detaljplan för del av Älvsbyn 25:1 m fl Nya Västermalm enligt bilagda
antagandehandlingar.
_____
Kommunfullmäktige
Tomas Egmark (s) föredrar ärendet.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag vilket kommunfullmäktige bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 0317/16 - 293

BESLUT OM PLACERING AV NYTT SÄRSKILT BOENDE (SÄBO)
Kommunfullmäktiges beslut
1) Nytt särskilt boende (SÄBO) i Älvsbyns kommun placeras på folkhögskoletomten ”Västermalmshöjden”.
2) Centerpartiets frågeställningar ska utredas/besvaras innan byggprocessen
startar.
- Plan för hur befintliga lokaler ska användas i framtiden och kostnader för
detta.
- Plan för nödvändig infrastruktur kring nya byggnaden, inkl parkeringar
etc, samt kostnader för detta (delvist besvarat)
- Tydlig utredning över för- och nackdelar med att samlokalisera med
Landstingets verksamhet.
Reservation
Inger Lundberg (L) och Birger Wallgren (v) reserverar sig mot beslutet.
_____
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens sammanträde den 22 augusti 2016 inleddes med ett ”workshop” gällande placering av nytt särskilt boende i Älvsbyns kommun (SÄBO).
Socialchef Hans Nyberg, enhetschef Monica Sjölund, verksamhetsutvecklare
Ann-Louise Öberg, VD Älvsbyns Fastigheter AB Lennart Lundgren, miljöoch byggchef Ingrid Karlsson samt ekonomichef Ulla Lundberg deltog i
diskussionen.
Föreslagna platser är Timmersvansen-, Nybergshägnan- och folkhögskoletomterna, enligt bilaga. Beslut om placering av nya SÄBO tas vid kommunstyrelsens sammanträde den 26 september 2016.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 26 september 2016, § 117.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar om lokalplacering av nytt särskilt boende (SÄBO) i
Älvsbyns kommun.
Kommunstyrelsen
Ordföranden föredrar ärendet.
Tomas Egmark (s) föreslår folkhögskoletomten som plats för nytt SÄBO.
forts
Justerandes signatur
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Dnr 0317/16 – 293 forts

BESLUT OM PLACERING AV NYTT SÄRSKILT BOENDE (SÄBO)
Birger Wallgren (v) föreslår Nybergshägnan som plats för nytt SÄBO.
Göran Lundström (c) föreslår att innan beslut om plats fattas ska följande
frågor klargöras:
1) En plan för hur befintliga lokaler ska användas i framtiden och eventuella
kostnader.
2) En plan för nödvändig infrastruktur kring nya byggnaden och kostnad för
detta.
3) Storleken på boende måste ses över. (inte enbart 11 platser fler än idag)
4) Ska demens- och dagverksamheten också inrymmas?
5) Utredning över fördelar och nackdelar med att samlokalisera med
Landstingets verksamhet.
Inger Lundberg (L) föreslår Nybergshägnan som plats för nytt SÄBO samt
bifaller Göran Lundströms frågeställningar.
Stefan Engström (s) bifaller Tomas Egmarks förslag.
Sören Nilsson (sd) föreslår en utbyggnad av Nyberga.
Ajournering
Ordföranden föreslår att sammanträdet ajourneras 14.30. Sammanträdet återupptas efter ca 15 minuter.
Ordföranden föreslår bifall till Tomas Egmarks förslag och att centerpartiets
frågeställningar 1, 2 och 5 besvaras den 19 december 2016.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på samtliga fyra förslag var för sig och finner
att kommunstyrelsen bifaller Tomas Egmarks och ordförandens förslag.
_____
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1) Nytt särskilt boende (SÄBO) i Älvsbyns kommun placeras på folkhögskoletomten ”Västermalmshöjden”.
2) Centerpartiets frågeställningar 1, 2 och 5 besvaras på kommunstyrelsens
sammanträde den 19 december.
Reservation
Göran Lundström (c), Sören Nilsson (sd), Inger Lundberg (L) och Birger
Wallgren (v) reserverar sig mot beslutet.
_____
forts
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Dnr 0317/16 – 293 forts

BESLUT OM PLACERING AV NYTT SÄRSKILT BOENDE (SÄBO)
Kommunfullmäktige
Berit Hardselius (c) bifaller kommunstyrelsens förslag med tillägg att svar på
centerpartiets frågeställningar ska utredas/besvaras innan byggprocessen
startar.
Wivianne Nilsson (v) föreslår alternativ 1, Nybergshägnan som plats för nytt
SÄBO.
Inger Lundberg (L) föreslår att ärendet återremitteras för ytterligare beredning.
Helena Öhlund (s) yrkar bifall till centerpartiets förslag.
Sören Nilsson (sd) föreslår återremiss av ärendet där centerpartiets frågor 1-5
ska besvaras.
Birger Wallgren (v) föreslår bifall till återremiss.
Matilda Wiklund (c) bifaller centerpartiets förslag.
Wivianne Nilsson (v) återtar sitt förslag till förmån för Birger Wallgrens
förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Inger Lundbergs förslag om återremiss.
Kommunfullmäktige avslår förslaget.
Omröstning
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång.
- den som röstar ja bifaller förslag om återremiss.
- den som röstar nej avslår förslag om återremiss.
Omröstningsresultat
Med 9 ja-röster, 21 nej-röster och 1 frånvarande enligt bifogad
sammanträdeslista, beslutar kommunfullmäktige att avslå förslag om
återremiss.
Ordföranden ställer vidare kommunstyrelsens förslag och centerpartiets
förslag mot varandra och finner att kommunfullmäktige bifaller centerpartiets
förslag.
_____

Justerandes signatur
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Dnr 0264/16 - 426

TILLSYN OCH TAXA ENLIGT EU-FÖRORDNING 98/2013 OCH
LAGEN (2014:799) OCH FÖRORDNINGEN (2014:880) OM
SPRÄNGÄMNESPREKURSORER
Kommunfullmäktiges beslut
1. Fastställa Miljö- och byggnämndens reglemente som har kompletterats
(bilaga 1) samt uppdra åt enheten Miljö och bygg att utföra tillsyn enligt
EU-förordning 98/2013 samt lagen (2014:799) och förordningen
(2014:880) om sprängämnesprekursorer.
2. Fastställa taxa enligt lagen (2014:799) om sprängämnesprekursorer
(bilaga 2)
_____
Sammanfattning av ärendet
Från den 2 september 2014 gäller nya regler för produkter som innehåller vissa
kemiska ämnen som kan användas för tillverkning av hemgjorda sprängämnen. Dessa ämnen kallas för sprängämnesprekursorer, och syftet med reglerna
är att försvåra tillverkning av hemgjorda sprängämnen.
Reglerna har sin grund i EU-förordning 98/2013, som kompletterats med
lagen (2014:799) och förordningen (2014:880) om sprängämnesprekursorer.
De ställer bland annat krav på tillstånd för enskilda personer (privatpersoner),
samt krav på märkning och rapportering för ekonomiska aktörer.
Mot bakgrund av bl.a. att de ekonomiska aktörer som berörs av reglerna är
spridda över landet och kommunernas tidigare erfarenhet av tillsyn över
märkning av kemikalier, har kommunerna fått tillsynsansvar enligt den nya
lagen. Kommunerna ska enligt lagen utöva tillsyn över att de ekonomiska
aktörerna kräver att tillstånd uppvisas innan de tillhandahåller enskilda
personer väteperoxid, nitrometan och salpeter utöver uppgivna koncentrationsgränser. Tillstånden till enskilda ges av Myndigheten för samhällsskydd
och beredskap (MSB) efter skriftlig ansökan.
Tillsyn ska även avse att de förpackningar som innehåller sprängämnesprekursorer som omfattas av restriktioner är märkta på ett korrekt sätt.
Märkningskravet finns i art. 5 och innebär att det på förpackningen tydligt
anges att enskilda personers förvärv, innehav eller användning av produkten
omfattas av restriktioner - förbud (art 4.1), krav på tillstånd (art. 4.2) eller
registrering (art. 4.3).
Eftersom enheten miljö och bygg på uppdrag av miljö- och byggnämnden
sedan tidigare har ansvar enligt miljöbalken för tillsyn av verksamheter som
hanterar kemikalier bedöms det vara lämpligt att göra tillsyn av sprängämnesforts
Justerandes signatur
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Dnr 0264/16 – 426 forts

TILLSYN OCH TAXA ENLIGT EU-FÖRORDNING 98/2013 OCH
LAGEN (2014:799) OCH FÖRORDNINGEN (2014:880) OM
SPRÄNGÄMNESPREKURSORER
prekursorer i anslutning till denna tillsyn i de fall dessa produkter förekommer.
Därför föreslås enheten miljö och bygg få uppdraget att utföra tillsynen av
dessa.
Tillsynen av sprängämnesprekursorer bör i likhet med andra tillsynsområden
finansieras genom avgifter varför ett förslag till taxa med timavgift har tagits
fram.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 22 augusti 2016, § 101.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Fastställa Miljö- och byggnämndens reglemente som har kompletterats
(bilaga 1) samt uppdra åt enheten Miljö och bygg att utföra tillsyn enligt
EU-förordning 98/2013 samt lagen (2014:799) och förordningen
(2014:880) om sprängämnesprekursorer.
2. Fastställa taxa enligt lagen (2014:799) om sprängämnesprekursorer
(bilaga 2)
_____
Kommunfullmäktige
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag vilket kommunfullmäktige bifaller.
_____

Justerandes signatur
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Dnr 0313/16 - 450

RENHÅLLNINGSORDNING - FÖRESKRIFTER
Kommunfullmäktiges beslut
Anta renhållningsordning med föreskrifter enligt bilagor med följande
ändringar:
1) § 23, andra stycket om brunnsbotten, stryks.
2) Omprövning vid kompostering ändras till 10 år i stället för 5 år.
_____
Sammanfattning av ärendet
Miljöingenjör Johanna Marttala har utarbetat ett förslag till renhållningsordning med föreskrifter enligt bilaga.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 26 september 2016, § 118.
Förslag till beslut
Anta renhållningsordning med föreskrifter enligt bilagor.
_____
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Anta renhållningsordning med föreskrifter enligt bilagor med följande
ändringar:
1. § 23, andra stycket om brunnsbotten, stryks.
2. Omprövning vid kompostering ändras till 10 år i stället för 5 år.
_____
Kommunfullmäktige
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag vilket kommunfullmäktige bifaller
_____

Justerandes signatur
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Dnr 0321/16 - 612

FÖRSLAG TILL SAMVERKANSAVTAL - FYRKANTENS GYMNASIESAMVERKAN
Kommunfullmäktiges beslut
Fortsatt samverkan mellan de kommunala gymnasieskolorna i Fyrkanten från
och med 2017-01-01, enligt bilaga.
_____
Sammanfattning av ärendet
Skolchef Jan-Erik Backman har lämnat in en tjänsteskrivelse gällande fortsatt
samverkan mellan de kommunala gymnasieskolorna i 4-kanten från och med
2017-01-01.
2005 togs beslut om att utreda förutsättningarna för ett samverkansarbete
inom gymnasieskolan i 4-kantenkommunerna. 2006 skrevs det första avtalet
under av Boden, Luleå och Älvsbyns kommuner, Piteå valde då att avvakta
samverkan. 2007 skrev Piteå under avtalet och sedan dess har avtal om
gymnasiesamverkan funnits. Under 2013-2015 genomfördes en utredning om
möjligheten att utöka samverkan med att bilda ett gymnasieförbund i 4-kanten.
2015 togs beslut om att bildandet av ett gymnasieförbund skulle läggas till
handlingarna. Samverkan ska fortsättningsvis utgöras av ett fördjupat samverkansavtal.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 26 september 2016, § 120.
Förslag till beslut
Föreslå kommunfullmäktige besluta om fortsatt samverkan mellan de kommunala gymnasieskolorna i 4-kanten från och med 2017-01-01, enligt bilaga.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Besluta om fortsatt samverkan mellan de kommunala gymnasieskolorna i Fyrkanten från och med 2017-01-01, enligt bilaga.
_____
Kommunfullmäktige
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag vilket kommunfullmäktige bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 0274/16 - 706

AVGIFT FÖR DÖDSBOFÖRVALTNING
Kommunfullmäktiges beslut
Enheten för Arbete och integration med stöd av 18 kap 2 § ärvdabalken och 5
kap 2 § begravningslagen ska få ta ut en ersättning av dödsbo för dödsboförvaltning och för åtgärder enligt begravningslagen samt att ersättningen ska
uppgå till 0,8 procent av gällande prisbasbelopp per påbörjad timme exklusive
mervärdesskatt.
Beslutet ska gälla från och med den 1 december 2016.
_____
Sammanfattning av ärende
Enhetschef Arbete och integration Nataliya Nilsson har lämnat in en tjänsteskrivelse gällande avgift för dödsboförvaltning.
När en person avlider ska dödsbodelägarna enligt ärvdabalken gemensamt förvalta den avlidnes egendom under dödsboets utredning. Socialnämnden har
ansvaret för dödsboets provisoriska förvaltning till dess nämnden spårat och
underrättat dödsbodelägare. Utgångspunkten är att socialnämndens förvaltning av dödsboet ska vara så kortvarig som möjligt. Socialnämnden har också
en skyldighet enligt begravningslagen att ordna med gravsättning i de fall det
saknas någon som kan ordna med det.
Enligt gällande lagstiftning har socialnämnden rätt att ta ut ersättning för sina
kostnader för dödsboförvaltning och åtgärder enligt begravningslagen. En
kommun får inte ta ut högre avgifter än vad som motsvarar kostnaden för
tjänsten som kommunen tillhandahåller. Ersättningen ska därför motsvara
kommunens självkostnad.
Dödsboförvaltningen
När en person avlider ska en boutredning alltid genomföras. Boutredningen
syftar till att avveckla den avlidnes hem och egendom genom att betala skulder
och fördela överskottet mellan dödsbodelägarna. Utgångspunkten vid dödsboförvaltning är att det är den avlidnes anhöriga som ska förvalta dödsboet
enligt 18 kap 1 § ärvdabalken (ÄB) och även ta hand om begravningen.
När särskilda förutsättningar föreligger åligger det socialnämnden att göra en
dödsboanmälan och i vissa fall att förvalta och avveckla dödsbon. Om varken
dödsbodelägare eller efterlevande make som inte är delägare, kan ta hand om
dödsboet är det socialnämnden som är ansvarig. I de situationer där tillgångarna endast täcker utgifter till begravning och avveckling av dödsboet, och
tillgångarna inte omfattas av fast egendom eller tomträtt, ska socialnämnden
göra en dödsboanmälan och förvalta och avveckla dödsboet.
forts
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Dnr 0274/16 – 706 forts

AVGIFT FÖR DÖDSBOFÖRVALTNING
Socialnämnden är endast ansvarig för boets provisoriska förvaltning till dess
nämnden spårat och underrättat dödsbodelägare, vilket följer av 18 kap 2 §
Ärvdabalken (ÄB). Utgångspunkten är att socialnämndens förvaltning av
dödsboet ska vara så kortvarig som möjligt och förvaltningen överlämnas, så
snart någon behörig kan ta hand om den avlidnes egendom.
Ansvaret för gravsättning
När en person avlider är det den avlidnes anhöriga som ska ordna med begravningen. Finns det ingen anhörig som kan ordna med begravningen har socialnämnden inom ramen för den provisoriska dödsboförvaltningen skyldighet att
ordna med gravsättning. Socialnämnden har rätt att ta ut ersättning ur dödsboet för dessa kostnader. Detta är reglerat i 5 kap. 2 § begravningslagen
(BegrL).
Timtaxa och tidsåtgång
En jämförelse har gjorts med andra kommuner och flertalet kommuner baserar sin timtaxa på prisbasbeloppet. Denna konstruktion möjliggör att taxan
justeras årligen i samband med ändring av prisbasbeloppet. En kommun får
enligt 8 kap 3 c § kommunlagen inte ta ut högre avgift än vad som motsvarar
kostnaden för tjänsten som kommunen tillhandahåller. Ersättningen ska därmed motsvara kommunens självkostnad. Flertalet kommuner har valt
procentsatsen 0,8 procent av prisbasbeloppet.
Exempel; 0,8 procent x 44 300 kronor (2016 års prisbasbelopp) = 354 kr/
timme exklusive mervärdesskatt.
Socialnämnden ska dokumentera tidsåtgången och dokumentationen av tidsåtgången utgör sedan debiteringsunderlaget. En faktura som är utställd på dödsboet för socialnämndens kostnader, enligt debiteringsunderlaget, ska alltid
upprättas.
Kommentar
Älvsbyns kommun har tidigare inte tagit ut någon avgift för tillfällig dödsboförvaltning och åtgärder enligt begravningslagen. Arbetet med tillfällig dödsboförvaltning kan vara mycket tidskrävande. I många fall ska kontakter tas med
ett flertal myndigheter, fordringsägare och fastighetsägare. Därmed är det
rimligt att ta ut en avgift motsvarande kommunens självkostnad. Det rör sig
troligen inte om några större intäkter för enheten. Under perioden 1 januari
t o m 31 juli 2016 hade Arbete och integration 7 dödsboanmälningar, ärenden
där de var provisorisk förvaltare. Av dessa 7 ärenden var det endast 2 ärenden
som hade medel kvar för att kunna betala en avgift. Någon tidmätning gjordes
inte på dessa ärenden då det inte var möjligt att debitera kostnaden. Andra
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE
KF § 89

PROTOKOLL
2016-10-17

42(42)

Dnr 0274/16 – 706 forts

AVGIFT FÖR DÖDSBOFÖRVALTNING
kommuner svarar att det rör sig om mellan 5 - 10 timmar per ärende.
Enheten för Arbete och integration bedömer att det är skäligt att Älvsbyns
kommun, i likhet med andra kommuner, fastställer en avgift för dödsboförvaltning i enlighet med ovan nämnda förslag.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 26 september 2016, § 121
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Enheten för Arbete och integration med stöd av 18 kap 2 § ärvdabalken och 5
kap 2 § begravningslagen ska få ta ut en ersättning av dödsbo för dödsboförvaltning och för åtgärder enligt begravningslagen samt att ersättningen ska
uppgå till 0,8 procent av gällande prisbasbelopp per påbörjad timme exklusive
mervärdesskatt.
Beslutet ska gälla från och med den 1 december 2016.
_____
Kommunfullmäktige
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag vilket kommunfullmäktige bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

