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Dnr 0388/16 - 008

INTERPELLATION (L) OM GEMENSAM SKRIVELSE TILL
LANDSTINGET OM YTTERLIGARE EN AMBULANS M M
Kommunfullmäktiges beslut
Interpellation (L) om gemensam skrivelse till Landstinget om ytterligare en
ambulans m m, besvaras vid kommunfullmäktiges sammanträde den 13
februari 2017.
_____
Sammanfattning av ärendet
Inger Lundberg (L) har lämnat in en interpellation om gemensam skrivelse till
Landstinget om ytterligare en ambulans m m, enligt bilaga.
Kommunfullmäktige
Ordföranden föreslår att interpellationen besvaras på nästkommande sammanträde den 13 februari 2017. Kommunfullmäktige bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 91

PROTOKOLL
2016-11-28

3(30)

Dnr 0389/16 - 008

MOTION (SD) - NYA FÖRSLAG OM PLACERING AV SÄBO
(SÄRSKILT BOENDE)
Kommunfullmäktiges beslut
Motion (sd) om nya förslag om placering av SÄBO (särskilt boende), överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för beslut senast den 13 februari 2017.
_____
Sammanfattning av ärendet
Sören Nilsson (sd) har lämnat in en motion om nya förslag om placering av
SÄBO (särskilt boende), enligt bilaga.
Kommunfullmäktige
Ordföranden föreslår att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för beslut senast den 13 februari
2017. Kommunfullmäktige bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 92

PROTOKOLL
2016-11-28

4(30)

Dnr 0392/16 - 008

MOTION (C) - ÅTGÄRDER KRING FÖRBÄTTRAD KOSTNADSEFFEKTIVITET
Kommunfullmäktiges beslut
Motion (c) om åtgärder kring förbättrad kostnadseffektivitet överlämnas till
kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för beslut
senast den 24 april 2017.
_____
Sammanfattning av ärendet
Berit Hardselius (c) och Göran Lundström (c) har lämnat in en motion om
åtgärder kring förbättrad kostnadseffektivitet, enligt bilaga.
Kommunfullmäktige
Ordföranden föreslår att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för beslut senast den 24 april 2017.
Kommunfullmäktige bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 93

PROTOKOLL
2016-11-28

Dnr 0380/16 - 000

DELGIVNINGAR KF 2016-11-28
Kommunfullmäktiges beslut
Ta del av redovisade delgivningar.
_____
Sammanfattning av ärendet
Handlingar i ärendet:
Länsstyrelsen – Ny ersättare (L) för ledamot i kommunfullmäktige
(dnr 275/16-102)

Älvsbyns kommun – Redovisning av motioner/medborgarförslag under
beredning (dnr 380/16-000)
Förslag till beslut
Ta del av redovisade delgivningar
Kommunfullmäktige
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommunfullmäktige bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

5(30)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 94

PROTOKOLL
2016-11-28

6(30)

Dnr 0282/16 - 003

INTRAPRENAD I ÄLVSBYNS KOMMUN - RIKTLINJE
Kommunfullmäktiges beslut
Fastställa riktlinjer för intraprenad i Älvsbyns kommun, enligt bilaga.
Reservation
Centerpartiet och Inger Lundberg (L) reserverar sig mot beslutet.
_____
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningskontoret utveckling Ann-Louise Öberg har utarbetat riktlinjer för intraprenad i Älvsbyns kommun, enligt bilaga.
I Strategisk plan för Älvsbyns kommun 2016-2018 står det att förutsättningar
för intraprenadlösningar ska skapas och att intraprenadmodell ska presenteras.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 7 november 2016, § 128.
Förslag till beslut
Föreslå kommunfullmäktige att fastställ riktlinjer för intraprenad i Älvsbyns
kommun, enligt bilaga.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Fastställa riktlinjer för intraprenad i Älvsbyns kommun, enligt bilaga.
_____
Kommunfullmäktige
Helena Öhlund (s) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.
Agneta Nilsson (c) bifaller beredningsförslaget med följande tillägg:
- Kommunen ska uppmuntra och underlätta för personal att påbörja engagemang för att driva intraprenad.
- Den ekonomiska modellen ska förtydligas för att underlätta för intresserade.
- Eventuell underskottstäckning i övrig aktuell verksamhet ska tillfalla intraprenaden.
- Personal som inte önskas ingå i intraprenaden ska beredas plats i annan
enhet.
Anna Lundberg (s) bifaller kommunstyrelsens förslag.
Birger Wallgren (v) bifaller kommunstyrelsens förslag.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 94

PROTOKOLL
2016-11-28

7(30)

Dnr 0282/16 – 003 forts

INTRAPRENAD I ÄLVSBYNS KOMMUN - RIKTLINJE
Berit Hardselius (c) meddelar att om lagen så föreskriver, så kan tredje strecksatsen i centerpartiets tilläggsförslag utgå.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Agneta
Nilssons förslag var för sej. Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens
förslag.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 95

PROTOKOLL
2016-11-28

8(30)

Dnr 0352/16 - 003

REVIDERING AV KOMMUNSTYRELSENS REGLEMENTE
Kommunfullmäktiges beslut
Fastställa reviderat reglemente för kommunstyrelsen i Älvsbyns kommun,
enligt bilaga.
_____
Sammanfattning av ärendet
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson har lämnat in en tjänsteskrivelse om
revidering av kommunstyrelsens reglemente.
I kommunstyrelsens reglemente finns inaktuella laghänvisningar som har
reviderats i bilagt förslag.
I reglementet har gjorts ett tillägg med anledning av revisorernas anmärkning
avseende kommunstyrelsens styrning av de kommunala bolagen.
Beslutsunderlag
Reviderat reglemente
Kommunstyrelsens protokoll 7 november 2016, § 129.
Förslag till beslut
Föreslå kommunfullmäktige fastställa reviderat reglemente för kommunstyrelsen i Älvsbyns kommun.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Fastställa reviderat reglemente för kommunstyrelsen i Älvsbyns kommun,
enligt bilaga.
_____
Kommunfullmäktige
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag vilket kommunfullmäktige bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 96

PROTOKOLL
2016-11-28

9(30)

Dnr 0362/16 - 003

STRATEGISK PLAN FÖR ÄLVSBYNS KOMMUN 2017-2019
Kommunfullmäktiges beslut
Fastställa strategisk plan för 2017-2019enligt bilaga, med tillägg/ändring:
Sid 11, Prioriterade mål 2017.
Sid 13, - Genomför/inför en intraprenad.
Sid 17, I kommunen finns sju partier…
_____
Sammanfattning av ärendet
Chef kommunledningskontoret har lämnat in en tjänsteskrivelse om strategisk
plan för 2017-2019 enligt bilaga.
Kommunfullmäktige antar i november den strategiska planen som omfattar
mål och resurser samt planeringsförutsättningar till kommunstyrelsen och dess
verksamhetsområden. Den strategiska planen innehåller nedanstående delar
som tillsammans utgör fullmäktiges styrning av kommunstyrelsen och de kommunala bolagen.
♦ Omvärldsbevakning
♦ Vision för Älvsbyns kommun
♦ Mål och strategier i perspektiven
- Medborgare/Kund
- Tillväxt/Utveckling
- Medarbetare
Ekonomi
♦ Verksamhetsutveckling
♦ Kommungemensamma serviceförklaringar
♦ Inriktning och uppdrag till verksamheterna
♦ Ekonomiska mål, ekonomisk ram per verksamhet för drift respektive
investeringar, utdebitering, resultat-, finansierings- och balansbudget för tre år
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 7 november 2016, § 130.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige har att fastställa en strategisk plan för 2017-2019.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Fastställa strategisk plan för 2017-2019, enligt bilaga.
_____
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE
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10(30)

Dnr 0362/16 – 003 forts

STRATEGISK PLAN FÖR ÄLVSBYNS KOMMUN 2017-2019
Kommunfullmäktige
Helena Öhlund (s) bifaller kommunstyrelsens förslag inkl redaktionella
ändringar i styrkortet (Prioriterade mål 2017) och på sidan 17 (i kommunen
finns sju partier).
Agneta Nilsson (c) bifaller kommunstyrelsen förslag med tillägg på sidan 13
Verksamhetsutveckling, under 2017 – Genomför/inför en intraprenad.
Helena Öhlund (s) bifaller Agneta Nilsson tilläggsförslag gällande intraprenaden.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Agneta
Nilssons tilläggsförslag. Kommunfullmäktige bifaller förslagen.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 97

PROTOKOLL
2016-11-28

11(30)

Dnr 0354/16 - 006

SAMMANTRÄDESPLAN 2017 FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE,
KOMMUNSTYRELSEN OCH ÄLVSBYNS KOMMUNFÖRETAG AB
Kommunfullmäktiges beslut
Fastställa upprättad sammanträdesplan för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och Älvsbyns kommunföretag AB år 2017, enligt bilaga.
_____
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningskontorets kansli har upprättat förslag till sammanträdesplan
för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, Älvsbyns kommunföretag AB
samt budgetberedningen, enligt bilaga
Förslaget innehåller 8 + 2 sammanträdestillfällen för kommunstyrelsen, 5 för
kommunfullmäktige, Älvsbyns kommunföretag AB 3 + 1 och 9 tillfällen för
budgetberedningen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 7 november 2016, § 131.
Förslag till beslut
Föreslå kommunfullmäktige fastställa upprättad sammanträdesplan för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och Älvsbyns kommunföretag AB år 2017,
enligt bilaga.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Fastställa upprättad sammanträdesplan för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och Älvsbyns kommunföretag AB år 2017, enligt bilaga.
_____
Kommunfullmäktige
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag vilket kommunfullmäktige bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 98

PROTOKOLL
2016-11-28

12(30)

Dnr 0353/16 - 008

MEDBORGARFÖRSLAG ANGÅENDE PLACERING AV NYA
ÄLDREBOENDET
Kommunfullmäktiges beslut
1) Förslagsställarna inbjuds till en dialog kring medborgarförslaget.
2) Medborgarförslag om placering av nytt SÄBO anses vara besvarat.
3) Förslaget överlämnas till miljö- och byggnämnden inför kommande planprocess.
Reservation
Sören Nilsson (sd) reserverar sig mot beslutet.
_____
Sammanfattning av ärendet
Nybyggare på Nygrensvägen har lämnat in ett medborgarförslag angående
placering av nya äldreboendet.
Kommunfullmäktige beslutade den 17 oktober 2016, § 68, överlämna ärendet
till kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för
beslut senast vid fullmäktiges sammanträde den 28 november 2016.
_____
Älvsbyns Fastigheter AB:s VD Lennart Lundgren, som har i uppdrag att förvalta kommunens fastigheter, har yttrat sig i ärendet.
Vi kan bara konstatera att kommunfullmäktige i Älvsbyn den 17/11 2016
beslutat att nytt särskilt boende (SÄBO) i Älvsbyns kommun placeras på
folkhögskoletomten ”Västermalmshöjden”.
Därmed anser Älvsbyns Fastigheter AB att medborgarförslaget är besvarat för
bolagets del. I övrigt bör hänsyn tas till denna skrivelse i planprocessen, men
detta är en fråga för miljö- och byggnämnden.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 17 oktober 2016, § 68.
Kommunstyrelsens protokoll 7 november 2016, § 133.
Förslag till beslut
Medborgarförslag om placering av nytt SÄBO anses vara besvarat.
Förslaget överlämnas vidare till miljö- och byggnämnden inför kommande
planprocess.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE
KF § 98

PROTOKOLL
2016-11-28

13(30)

Dnr 0353/16 – 008 forts

MEDBORGARFÖRSLAG ANGÅENDE PLACERING AV NYA
ÄLDREBOENDET
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1) Förslagsställarna inbjuds till en dialog kring medborgarförslaget.
2) Medborgarförslag om placering av nytt SÄBO anses vara besvarat.
3) Förslaget överlämnas till miljö- och byggnämnden inför kommande planprocess.
_____
Kommunfullmäktige
Wivianne Nilsson (v) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Sören Nilsson (sd) föreslår att förslagställarna blir remissinstans och får rätt att
lämna remissyttrande.
Tomas Egmark (s) förklarar att i detaljplaneprocessen blir förslagsställarna
inbjudna.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Sören
Nilssons tilläggsförslag var för sej. Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 99

PROTOKOLL
2016-11-28

14(30)

Dnr 0228/16 - 008

REDOVISNING AV VAD SOM HÄNT MED BEVILJADE MOTIONER OCH MEDBORGARFÖRSLAG
Kommunfullmäktiges beslut
Ta del av och godkänna redovisningen.
Reservation
Inger Lundberg (L) och Matilda Wiklund (c) reserverar sig mot beslutet.
_____
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.
Presidiets förslag till kommunfullmäktige
Ta del av och godkänna redovisningen.
Kommunfullmäktige
Inger Lundberg (L) föreslår att i stället för att motion nr 3 – Kommunal
handlingsplan för att upptäcka våldsbejakande extremism, ska anses vara slutredovisad, ska ett slutdatum stå när handlingsplanen ska vara klar.
Ordföranden läser upp svar från handläggaren, gällande det pågående arbete
med handlingsplanen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer presidiets förslag och Inger Lundbergs förslag mot varandra. Kommunfullmäktige bifaller presidiets förslag.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 100

PROTOKOLL
2016-11-28

15(30)

Dnr 0363/16 - 041

INVESTERINGSBUDGET 2017 SAMT PLAN FÖR 2018 OCH 2019
Kommunfullmäktiges beslut
Fastställa kommunens investeringsbudget för 2017 till 19 304 tkr enligt nedanstående fördelningstabell.
Investeringar 2017

Tkr

Fibernät

4 500

Diskmaskin/ugn

310

Dörrflytt Forum

72

Förskolan inventarier

350

Parkskolan toalett

150

SÄBO, lyftar

300

SÄBO, sängar

130

Profilering

500

Gator

1 500

Timmersvansen rep fastighet

850

Ventilationsaggregat Ugglan

815

Skidspår

300

Fontän Lomtjärn

300

Kanis kök

1 400

Åsen staket/bollplank

220

Byte av kvicksilver lampor

150

Ombyggnad Öberga

4 500

Nuddisar

177

Lärcentra

280

Nya elevskåp mm, Älvåkraskolan

200

Konstgräsplan

2 300

Summa investeringar

19 304

Reservation
Göran Lundström (c) och Inger Lundberg (L) reserverar sig mot beslutet.
Sören Nilsson (sd) reserverar sig mot beslutet och kommer att lämna in en
skriftlig reservation.
_____
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningskontoret ekonomi, har sammanställt kommunens investeringsäskanden för år 2017.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE
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16(30)

Dnr 0363/16 – 041 forts

INVESTERINGSBUDGET 2017 SAMT PLAN FÖR 2018 OCH 2019
Beslutsunderlag
Budgetberedningens protokoll 27 oktober 2016, § 5.
Kommunstyrelsens protokoll 7 november 2016, § 134.
Budgetberedningens förslag till kommunfullmäktige
Fastställa kommunens investeringsbudget för 2017 till 19 304 tkr enligt
nedanstående fördelningstabell.
Investeringar 2017

Tkr

Fibernät

4 500

Diskmaskin/ugn

310

Dörrflytt Forum

72

Förskolan inventarier

350

Parkskolan toalett

150

SÄBO, lyftar

300

SÄBO, sängar

130

Profilering

500

Gator

1 500

Timmersvansen rep fastighet

850

Ventilationsaggregat Ugglan

815

Skidspår

300

Fontän Lomtjärn

300

Kanis kök

1 400

Åsen staket/bollplank

220

Byte av kvicksilver lampor

150

Ombyggnad Öberga

4 500

Nuddisar

177

Lärcentra

280

Nya elevskåp mm, Älvåkraskolan

200

Konstgräsplan

2 300

Summa investeringar

19 304

_____
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Fastställa kommunens investeringsbudget för 2017 till 19 304 tkr enligt nedanstående fördelningstabell.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE
KF § 100

PROTOKOLL
2016-11-28

17(30)

Dnr 0363/16 – 041 forts

INVESTERINGSBUDGET 2017 SAMT PLAN FÖR 2018 OCH 2019
Investeringar 2017

Tkr

Fibernät

4 500

Diskmaskin/ugn

310

Dörrflytt Forum

72

Förskolan inventarier

350

Parkskolan toalett

150

SÄBO, lyftar

300

SÄBO, sängar

130

Profilering

500

Gator

1 500

Timmersvansen rep fastighet

850

Ventilationsaggregat Ugglan

815

Skidspår

300

Fontän Lomtjärn

300

Kanis kök

1 400

Åsen staket/bollplank

220

Byte av kvicksilver lampor

150

Ombyggnad Öberga

4 500

Nuddisar

177

Lärcentra

280

Nya elevskåp mm, Älvåkraskolan

200

Konstgräsplan

2 300

Summa investeringar

19 304

_____
Kommunfullmäktige
Helena Öhlund (s) redovisar föreslagna investeringar samt bifaller kommunstyrelsens förslag.
Göran Lundström (c) bifaller kommunstyrelsens förslag samt tillägger att om
inspringningsskydd saknas vid lekplatser så ska detta åtgärdas av Älvsbyns
Fastigheter AB.
Sören Nilsson (sd) föreslår att investering Kanis kök 1 400 tkr överförs till
konto, KS till förfogande.
Inger Lundberg (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och till Göran
Lundströms tilläggsförslag.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE
KF § 100

PROTOKOLL
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18(30)

Dnr 0363/16 – 041 forts

INVESTERINGSBUDGET 2017 SAMT PLAN FÖR 2018 OCH 2019
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Sören Nilssons förslag, vilket kommunfullmäktige avslår.
Vidare ställer ordföranden proposition på kommunstyrelsens förslag, vilket
kommunfullmäktige bifaller.
Slutligen ställer ordföranden proposition på Göran Lundströms tilläggsförslag
vilket kommunfullmäktige avslår.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 101

PROTOKOLL
2016-11-28

19(30)

Dnr 0364/16 - 041

SKATTESATS 2017 - UTDEBITERING 2017
Kommunfullmäktiges beslut
Fastställa skattesats för 2017 till 22,45 per skattekrona.
_____
Sammanfattning av ärendet
Den kommunala skattesatsen för 2016 fastställdes till 22,45 per skattekrona.
Beslutsunderlag
Budgetberedningens protokoll 27 oktober 2016, § 6.
Kommunstyrelsens protokoll 7 november 2016, § 135.
Budgetberedningens förslag till kommunfullmäktige
Fastställa skattesats för 2017 till 22,45 per skattekrona.
_____
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Fastställa skattesats för 2017 till 22,45 per skattekrona.
_____
Kommunfullmäktige
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag vilket kommunfullmäktige bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 102

PROTOKOLL
2016-11-28

20(30)

Dnr 0365/16 - 041

DRIFT-, RESULTAT-, FINANS- OCH BALANSBUDGET 2017
SAMT PLAN FÖR 2018 OCH 2019
Kommunfullmäktiges beslut
1) Fastställa driftbudget:
för 2017 till 496 894 tkr
för 2018 till 511 615 tkr
för 2019 till 535 813 tkr
2)

Fastställa resultatbudget:
för 2017 till 2 641 tkr
för 2018 till -7 125 tkr
för 2019 till -21 089 tkr

3)

Strategiska planen kompletteras enligt fullmäktiges beslut rörande budget
för verksamhetsåret 2017.
_____
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningskontoret ekonomi har sammanställt förslag till drift-,
resultat-, finans- och balansbudget för år 2017 samt plan för 2018 – 2019 med
utgångspunkt i budgetberedningens förslag till driftbudget, investeringsbudget
och utdebitering.
Beslutsunderlag
Budgetberedningens protokoll 27 oktober 2016, § 7.
Kommunstyrelsens protokoll 7 november 2016, § 136.
Budgetberedningens förslag till kommunfullmäktige
1) Fastställa driftbudget:
för 2017 till 496 894 tkr
för 2018 till 511 615 tkr
för 2019 till 535 813 tkr
2)

Fastställa resultatbudget:
för 2017 till 2 641 tkr
för 2018 till -7 125 tkr
för 2019 till -21 089 tkr

3)

Finans- och balansbudget 2017 översänds senare.

4)

Strategiska planen kompletteras enligt fullmäktiges beslut rörande budget
för verksamhetsåret 2017.
_____
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE
KF § 102

PROTOKOLL
2016-11-28

21(30)

Dnr 0365/16 – 041 forts

DRIFT-, RESULTAT-, FINANS- OCH BALANSBUDGET 2017
SAMT PLAN FÖR 2018 OCH 2019
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1) Fastställa driftbudget:
för 2017 till 496 894 tkr
för 2018 till 511 615 tkr
för 2019 till 535 813 tkr
2) Fastställa resultatbudget:
för 2017 till 2 641 tkr
för 2018 till -7 125 tkr
för 2019 till -21 089 tkr
3) Strategiska planen kompletteras enligt fullmäktiges beslut rörande budget
för verksamhetsåret 2017.
_____
Kommunfullmäktige
Ekonomichef Ulla Lundberg föredrar ärendet.
Helena Öhlund (s) bifaller kommunstyrelsens förslag samt meddelar att budgetramar 2017 kommer att fastställas i juni.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag vilket kommunfullmäktige bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 103

PROTOKOLL
2016-11-28

22(30)

Dnr 0348/16 - 041

REVISORERNAS BUDGETÄSKANDE 2017
Kommunfullmäktiges beslut
Revisionens tilldelas en utökad budgetram 2017 till 720 000 kronor.
_____
Sammanfattning av ärendet
Revisionen har lämnat in budgetäskanden om 748 000 kronor för verksamhetsåret 2017, en utökning av budget med totalt 46 000 kronor, enligt bilaga.
Fullmäktige beslutade 17 oktober 2016, § 77, att fastställt budgetramar för
verksamheten 2017 samt plan för 2018 och 2019.
Kommunfullmäktiges presidium har vid sammanträde den 17 november
2016, § 3, gått igenom ärendet och föreslår fullmäktige att revisionen för
verksamhetsår 2017 ska tilldelas en budgetram om totalt 720 000 kronor.
Presidiets förslag till kommunfullmäktige
Revisionens tilldelas en utökad budgetram 2017 till 720 000 kronor.
_____
Kommunfullmäktige
Ordföranden ställer proposition på presidiets förslag vilket kommunfullmäktige bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 104

PROTOKOLL
2016-11-28

23(30)

Dnr 0227/16 – 104

REDOVISNING AV PARTISTÖDET ÅR 2015
Kommunfullmäktiges beslut
Partistödet reduceras med 25 % för partier som inte lämnat in redovisningar
enligt förlängd tidsfrist, 18 oktober 2016.
_____
Sammanfattning av ärendet
Mottagarna av kommunalt partistöd (de politiska partierna) ska årligen till kommunfullmäktige ge in en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts
i enlighet med det ändamål som anges i 2 kapitlet 9 § första stycket kommunallagen samt partistödets syfte enligt ”Riktlinje för kommunalt partistöd.
Redovisningen ska avse perioden 1 januari ‐ 31 december varje år och återrapporteras in till kommunfullmäktige (Kommunledningskontoret) senast sex månader efter redovisningsperiodens (kalenderårets) utgång. Senast 30 juni 2016.
Kommunfullmäktige får besluta att partistöd inte ska betalas till parti som inte
lämnar redovisning och granskningsrapport enligt 2 kapitlet 11 § första och andra
styckena i kommunallagen.
Kommunstyrelsen tolkar och tillämpar bestämmelserna för partistöd.

Inkomna redovisningar
Parti
Norrbottens Sjukvårdsparti
Sverigedemokraterna
Socialdemokraterna
Liberalerna
Centerpartiet

datum
godkänd
26 april 2016
x
1 juni 2016
x
20 juni 2016
x
7 juli 2016, sent inkommen/inte komplett
2 sept 2016, sent inkommen
x

Enligt kommunfullmäktiges ordförande har påminnelse skickats till partier
som inte lämnat in sin redovisning/komplettering i tid. Senast inlämningsdag
18 oktober 2016.
Parti
Vänsterpartiet

datum
6 oktober 2016

Liberalerna

19 oktober 2016, sent ink/stadgar saknas
28 oktober 2016, stadgar ink
x
23 november 2016, sent ink x

Kristdemokraterna

godkänd
x

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 7 november 2016, § 137.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE
KF § 104

PROTOKOLL
2016-11-28

24(30)

Dnr 0227/16 – 104 forts

REDOVISNING AV PARTISTÖDET ÅR 2015
Förslag till beslut
Föreslå fullmäktige bevilja partistöd till partier som lämnat in godkända redovisningar i rätt tid, enligt riktlinjerna. Reducera partistödet till övriga.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges presidium beviljar partistöd till partier som lämnat in
godkända redovisningar enligt kommunfullmäktiges ordförandes förlängda
tidsfrist, 18 oktober 2016.
_____
Kommunfullmäktige
Göran Lundström (c) föreslår att alla partier får sitt partistöd kommande år
enligt tidigare. De nya kraven på godkända redovisningar fastställs att gälla
först 2018 års utbetalningar.
Tomas Egmark (s) föreslår att partistödet reduceras med 25 % för partier som
inte lämnat in redovisningar i tid.
Sören Nilsson (sd) bifaller Göran Lundströms förslag.
Ajournering
Berit Hardselius (c) föreslår att sammanträdet ajourneras i 5 minuter. Sammanträdet återupptas ca kl 15.40
Berit Hardselius (c) bifaller Tomas Egmarks förslag samt med önskemål om
en enklare hantering framöver.
Inger Lundberg (L) tycker att det är rimligt att reducera 25 % och bifaller
Tomas Egmarks förslag.
Sören Nilsson (sd) bifaller Tomas Egmarks förslag.
Ordföranden uppmanar att respektive parti lämnar till kommunsekreteraren,
namn och adressuppgifter på representant i de politiska föreningarna.
Beslutsgång
Ordföranden ställer Tomas Egmarks förslag och kommunstyrelsens förslag
mot varandra och finner att kommunfullmäktige bifaller Tomas Egmarks
förslag.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 105

PROTOKOLL
2016-11-28

25(30)

Dnr 0356/16 - 180

HANDLINGSPROGRAM FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTVERKSAMHET
Kommunfullmäktiges beslut
Fastställa upprättat förslag till handlingsprogram för räddningstjänstverksamhet, enligt bilaga. Dokumentet ersätter tidigare handlingsprogram fastställt
2012-06-18, KF § 79, dnr 142/15-180.
_____
Sammanfattning av ärendet
Risk- och säkerhetssamordnare Margareta Lundberg har lämnat in en tjänsteskrivelse om handlingsprogram för räddningstjänstverksamheten.
Handlingsprogram för skydd mot olyckor ska vara en kommunal process som
baseras på den lokala riskbilden, formulerar målen för räddningstjänst och den
förebyggande verksamheten, med syfte att minska olyckors förekomst och
konsekvenser. Räddningstjänstens förslag för kommande mandatperiod är att
ha två separata program, ett för räddningstjänsten och ett för förebyggande
verksamhet.
Med räddningstjänst avses de räddningsinsatser som staten eller kommunerna
ska ansvara för vid olyckor och överhängande fara för olyckor för att hindra
och begränsa skador på människor, egendom och miljön. Handlingsprogrammens innehåll regleras i lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO).
Kommunerna och de statliga myndigheter som ansvarar för verksamhet enligt
LSO ska samordna verksamheten samt samarbeta med varandra och med
andra som berörs. Handlingsprogrammet ska antas av kommunfullmäktige för
varje ny mandatperiod. Innan programmet antas ska samråd ha skett med de
myndigheter som kan ha ett väsentligt intresse i saken.
Räddningstjänsten har utarbetat ett förslag till handlingsprogram för räddningstjänstverksamhet, enligt bilaga. Dokumentet ersätter tidigare handlingsprogram fastställt 2012-06-18, KF § 79, dnr 142/15-180.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 7 november 2016, § 141.
Förslag till beslut
Fastställa upprättat förslag till handlingsprogram för räddningstjänstverksamhet, enligt bilaga.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE
KF § 105

PROTOKOLL
2016-11-28

26(30)

Dnr 0356/16 – 180 forts

HANDLINGSPROGRAM FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTVERKSAMHET
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Fastställa upprättat förslag till handlingsprogram för räddningstjänstverksamhet, enligt bilaga. Dokumentet ersätter tidigare handlingsprogram fastställt
2012-06-18, KF § 79, dnr 142/15-180.
_____
Kommunfullmäktige
Risk- och säkerhetssamordnare Margareta Lundberg föredrar ärendet.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag vilket kommunfullmäktige bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 106

PROTOKOLL
2016-11-28

27(30)

Dnr 0357/16 - 180

HANDLINGSPROGRAM FÖR FÖREBYGGANDE VERKSAMHET
TILL SKYDD MOT OLYCKOR
Kommunfullmäktiges beslut
Fastställa upprättat förslag till handlingsprogram för förebyggande verksamhet
till skydd mot olyckor, enligt bilaga. Dokumentet ersätter tidigare handlingsprogram fastställt 2012-06-18, KF § 79, dnr 142/15-180.
_____
Sammanfattning av ärendet
Risk- och säkerhetssamordnare Margareta Lundberg har lämnat in en tjänsteskrivelse om handlingsprogram för förebyggande verksamhet till skydd mot
olyckor.
Handlingsprogram för skydd mot olyckor ska vara en kommunal process som
baseras på den lokala riskbilden, formulerar målen för räddningstjänst och den
förebyggande verksamheten, med syfte att minska olyckors förekomst och
konsekvenser. Räddningstjänstens förslag för kommande mandatperiod är att
ha två separata program, ett för räddningstjänsten och ett för förebyggande
verksamhet.
Med räddningstjänst avses de räddningsinsatser som staten eller kommunerna
ska ansvara för vid olyckor och överhängande fara för olyckor för att hindra
och begränsa skador på människor, egendom och miljön. Handlingsprogrammens innehåll regleras i lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO).
Kommunerna och de statliga myndigheter som ansvarar för verksamhet enligt
LSO ska samordna verksamheten samt samarbeta med varandra och med
andra som berörs. Handlingsprogrammet ska antas av kommunfullmäktige för
varje ny mandatperiod. Innan programmet antas ska samråd ha skett med de
myndigheter som kan ha ett väsentligt intresse i saken.
Räddningstjänsten har utarbetat ett förslag till handlingsprogram för förebyggande verksamhet till skydd mot olyckor, enligt bilaga. Dokumentet ersätter
tidigare handlingsprogram fastställt 2012-06-18, KF § 79, dnr 142/15-180.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 7 november 2016, § 142.
Förslag till beslut
Fastställa upprättat förslag till handlingsprogram för förebyggande verksamhet
till skydd mot olyckor, enligt bilaga.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE
KF § 106

PROTOKOLL
2016-11-28

28(30)

Dnr 0357/16 – 180 forts

HANDLINGSPROGRAM FÖR FÖREBYGGANDE VERKSAMHET
TILL SKYDD MOT OLYCKOR
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Fastställa upprättat förslag till handlingsprogram för förebyggande verksamhet
till skydd mot olyckor, enligt bilaga. Dokumentet ersätter tidigare handlingsprogram fastställt 2012-06-18, KF § 79, dnr 142/15-180.
_____
Kommunfullmäktige
Risk- och säkerhetssamordnare Margareta Lundberg föredrar ärendet.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag vilket kommunfullmäktige bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 107

PROTOKOLL
2016-11-28

29(30)

Dnr 0358/16 - 209

TOMTPRIS INOM OMRÅDET ÄLVSBYN 25:1, BÄCKÄNGEN
Kommunfullmäktiges beslut
Fastställa tomtpriser på området Älvsbyn 25:1, Bäckängen enligt bilaga 1.
_____
Sammanfattning av ärendet
Älvsbyns Fastigheter AB:s VD Lennart Lundgren har lämnat in en tjänsteskrivelse med förslag på tomtpriser, enligt bilaga.
Beslutsunderlag
Bilaga 1 och 2.
Kommunstyrelsens protokoll 7 november 2016, § 143.
Förslag till beslut
Föreslå kommunfullmäktige fastställa tomtpriser på området Älvsbyn 25:1,
Bäckängen enligt bilaga 1.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Fastställa tomtpriser på området Älvsbyn 25:1, Bäckängen enligt bilaga 1.
_____
Kommunfullmäktige
Tomas Egmark (s) bifaller kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag vilket kommunfullmäktige bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 108

PROTOKOLL
2016-11-28

30(30)

Dnr 0338/16 - 439

REVIDERING AV STADGAR TILL MILJÖPRISET
Kommunfullmäktiges beslut
Anta reviderade stadgar till miljöpriset enligt bilaga.
_____
Sammanfattning av ärendet
Miljö- och byggchefen har i samråd med Sparbanken Nord tagit fram reviderade stadgar till Älvsbyns kommuns miljöpris enligt bilaga. Tidigare stadgar
har blivit inaktuella.
Beslutsunderlag
Förslag till stadgar för Älvsbyns kommuns miljöpris.
Kommunstyrelsens protokoll 7 november 2016, § 146.
Beslutet skickas till
Sparbanken Nord, Anette Grundström
Förslag till beslut
Föreslå fullmäktige anta reviderade stadgar till miljöpriset enligt bilaga.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Anta reviderade stadgar till miljöpriset enligt bilaga.
_____
Kommunfullmäktige
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag vilket kommunfullmäktige bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

