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KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 62

Dnr 0056/08 - 003

OPERATIVT ÄGARDIREKTIV FÖR ÄLVSBYNS FASTIGHETER
AB FÖR ÅR 2009
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa operativt ägardirektiv för Älvsbyns
Fastigheter AB, för år 2009, enligt bilaga.
Ärendebeskrivning
Operativa ägardirektiven avseende drift- och inventarieverksamheten för
fastigheter-, park- och fritidsanläggningar i Älvsbyns Fastigheter AB, ska
omprövas årligen.
Tekniska utskottet har den 9 april 2008 § 13, beslutat föreslå kommunstyrelsen fastställa operativt ägardirektiv samt uppdragsersättning för
Älvsbyns Fastigheter AB för år 2009, enligt bilaga.
Kommunstyrelsen
Kommunchef Magnus Nordström och ekonomichef Mats Björk föredrar
ärendet.
Några förändringar i operativt ägardirektiv för Älvsbyns fastigheter AB, år
2009 är;
Badhuset överförs till Älvsbyns Fastigheter AB vid årsskiftet.
Nyttjande av centralförrådet upphör.
Anpassning av upphandlingsfunktionen.
Samordning av ekonomi och administration undersöks.
Kommunstyrelsen föreslår 3 november 2008, § 141, kommunfullmäktige
besluta fastställa operativt ägardirektiv för Älvsbyns Fastigheter AB, år 2009,
enligt bilaga.
Beslutsunderlag
Tekniska utskottets protokoll § 13, 9 april 2008
Kommunstyrelsens protokoll 3 november 2008, § 141
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 63

Dnr 0057/08 - 003

OPERATIVT ÄGARDIREKTIV FÖR ÄLVSBYNS ENERGI AB FÖR
ÅR 2009
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa operativt ägardirektiv för Älvsbyns
Energi AB, för år 2009, enligt bilaga.
Ärendebeskrivning
Operativa ägardirektiven avseende drift- och inventarieverksamheten för
gatu-, va- och renhållningsverksamheten i Älvsbyns Energi AB, ska omprövas
årligen.
Tekniska utskottet har den 9 april 2008 § 14, beslutat föreslå kommunstyrelsen fastställa operativt ägardirektiv samt uppdragsersättning för
Älvsbyns Energi AB för år 2009, enligt bilaga
Kommunstyrelsen
Ordföranden föreslår kommunstyrelsen att fastställa operativt ägardirektiv för
Älvsbyns Energi AB, år 2009, enligt bilaga.
Kommunstyrelsen föreslår den 3 november 2008, § 142, kommunfullmäktige
besluta fastställa operativt ägardirektiv för Älvsbyns Energi AB, år 2009,
enligt bilaga.
Beslutsunderlag
Tekniska utskottets protokoll § 14, 9 april 2008
Kommunstyrelsens protokoll § 142, 3 november 2008
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 64

Dnr 0380/08 - 006

SAMMANTRÄDESPLAN ÅR 2009
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa tidpunkter för kommunstyrelsens
och kommunfullmäktiges möten i enlighet med sammanträdesplan år 2009
enligt bilaga.
Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till sammanträdesplanering
för kommunstyrelsen, kommunfullmäktige, budgetberedning och utskott år
2009 enligt bilaga.
Förslaget innehåller 7 sammanträdestillfällen för kommunstyrelsen och 5 för
kommunfullmäktige. Därutöver finns ekonomidag, boksluts- och budgetberedningssammanträden inplanerade samt 3 sammanträden för Älvsbyns
Kommunföretag AB, 4 för tekniska utskottet och 5 för personalutskottet.
Förslag till beslut
Fastställa sammanträdesplan för år 2009 enligt bilaga.
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår 3 november 2008, § 143, kommunfullmäktige att
fastställa sammanträdesplan år 2009, enligt bilaga.
Under hand har diskussion förts med önskemål om ytterligare ett kommunstyrelsesammanträde i mars 2009.
Administrativ chef Gunilla Lundin har reviderat sammanträdesplanen 2009
utifrån önskemål, enligt bilaga. Förändring är markerad med kursiv stil.
Kommunstyrelsen 2 den 9 mars och Budgetberedning 1 flyttas till den 11 mars. Totalt
kommunstyrelsesammanträden 2009 ändras till 8 st.
Extra kommunstyrelse
Kommunstyrelsen föreslår 24 november 2008, § 158, kommunfullmäktige att
fastställa tidpunkter för kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges möten i
enlighet med sammanträdesplan år 2009 enligt bilaga.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 64

Dnr 0380/08 – 006 forts

SAMMANTRÄDESPLAN ÅR 2009
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 3 november 2008, § 143
Extra kommunstyrelse protokoll 24 november 2008, § 158
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

5(32)

PROTOKOLL
2008-11-24

6(32)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 65

Dnr 0385/08 - 006

ANNONSERING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDEN 2009
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att under år 2009 annonsera kommunfullmäktiges sammanträden enligt följande;
-

annons i Piteå-Tidningen och Norrbottens Kuriren med föredragningslista
annons i Norrländska socialdemokraten med kungörelse
föredragningslista publiceras på kommunens hemsida

Ärendebeskrivning
Under innevarande år har kommunfullmäktiges sammanträden annonserats
enligt följande;
-

annons i Piteå-Tidningen och Norrbottens Kuriren med föredragningslista
annons i Norrländska socialdemokraten med kungörelse
föredragningslista publiceras på kommunens hemsida

Förslag till beslut
Kommunfullmäktiges sammanträden annonseras på samma sätt som under
innevarande år.
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår den 3 november 2008, § 144, kommunfullmäktige
att under år 2009 annonsera kommunfullmäktiges sammanträden enligt
följande;
-

annons i Piteå-Tidningen och Norrbottens Kuriren med föredragningslista
annons i Norrländska socialdemokraten med kungörelse
föredragningslista publiceras på kommunens hemsida

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 3 november 2008, § 144
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 66

Dnr 0209/08 - 008

MEDBORGARFÖRSLAG OM UPPRUSTNING AV LOMTJÄRNSPARKEN
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar anse medborgarförslaget vara besvarat med
hänvisning till investeringsbudget 2009 där det avsatts 1 150 000 kronor till
upprustning av Lomtjärnsparken.
Ärendebeskrivning
Fanny Westerlund, Tobias Tyrbo-Flodström, Ellen Lennahl och Ida
Sundström har skickat in ett medborgarförslag gällande upprustning av
Lomtjärnsparken, enligt bilaga.
Kommunfullmäktige har den 16 juni 2008, § 37, beslutat överlämna ärendet
till kommunstyrelsen för beredning.
Beredning
Fritids- och kulturchef Kjell Tegnelund och VD för Älvsbyns Fastigheter AB
Anders Nilsson har yttrat sig i ärendet, enligt bilaga.
VD Anders Nilsson föreslår att;
1) Omgående finansiera en projektering för att få fram några förslag på hur
parken kan se ut i framtiden
2) Besluta utifrån projekteringen vilket alternativ kommunen vill satsa på
3) Upprätta en budget och besluta om inom vilken tidsram projektet ska
genomföras
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår 3 november 2008, § 145, kommunfullmäktige
besluta anse medborgarförslaget vara besvarat med hänvisning till investeringsbudget 2009 där det avsatts 1 150 000 kronor till upprustning av
Lomtjärnsparken.
Beslutsunderlag
Älvsbyns Fastigheter AB kommentarer 23 september 2008.
Kommunstyrelse protokoll 3 november 2008, § 145
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 67

Dnr 0225/08 - 008

MEDBORGARFÖRSLAG ATT BYGGA EN LEKPARK VID
LOMTJÄRN
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar anse medborgarförslaget vara besvarat med
hänvisning till investeringsbudget 2009, där det avsatts 1 150 000 kronor till
Lomtjärnsparken.
Ärendebeskrivning
Saga Nyholm har skickat in ett medborgarförslag om att bygga en lekpark i
Lomtjärnsparken, enligt bilaga.
Kommunfullmäktige har den 16 juni 2008, § 40, beslutat överlämna ärendet
till kommunstyrelsen för beredning.
Beredning
VD för Älvsbyns Fastigheter AB Anders Nilsson har yttrat sig i ärendet,
enligt bilaga.
VD Anders Nilsson föreslår att;
1) Omgående finansiera en projektering för att få fram några förslag på hur
parken kan se ut i framtiden
2) Besluta utifrån projekteringen vilket alternativ kommunen vill satsa på
3) Upprätta en budget och besluta om inom vilken tidsram projektet ska
genomföras
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår 3 november 2008, § 146, kommunfullmäktige
anse medborgarförslaget vara besvarat med hänvisning till investeringsbudget
2009, där det avsatts 1 150 000 kronor till Lomtjärnsparken.
Beslutsunderlag
Älvsbyns Fastigheter AB kommentarer 23 september 2008
Kommunstyrelsens protokoll 3 november 2008, § 146
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 68

Dnr 0264/08 - 041

BUDGETÄSKANDE 2009 - REVISIONEN
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar fastställa revisionens budget 2009 till 700 000
kronor, en ökning med 50 000 kronor.
Ärendebeskrivning
Revisorerna har inkommit med budgetäskande om ökat anslag med 108 000
kronor för 2009 bl a till följd av att antalet revisorer ska vara minst fem,
utökade krav 2007 rörande granskning av bl a god ekonomisk hushållning,
behov av utbildning för revisorerna samt höjda arvoden. Revisorernas
sammanträdesprotokoll enligt bilaga.
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar 27 oktober 2008, § 52, återremittera ärendet till
kommunfullmäktiges presidium för ytterligare beredning.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 27 oktober 2008, § 52
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 69

Dnr 0325/08 - 041

INVESTERINGSBUDGET ÅR 2009
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar anslå 17 679 000 kronor för investeringar
2009 enligt sammanställning som framgår av bilaga.
Yrkanden
Bill Nilsson (s) och Bo Johansson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Ola Lindgren (fp) yrkar på att 1 500 000 kronor, medel för upprustning av
Lomtjärnsparken i stället fördelas lika mellan skola och äldreomsorg, alltså
flyttas från investerings- till driftbudget.
Propositionsvägran
Ordföranden Lars Hedberg vägrar ställa proposition på Lindgrens yrkande
p g a att driftbudgeten redan är fastställd. Det går inte att lyfta pengar från
kapitalbudget till driftbudget. Det är bara investeringsbudgeten som kan
ändras.
Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret, ekonomi har sammanställt investeringsäskanden om totalt 45 061 000 kronor för verksamhetsåret 2009 enligt
bilaga. Äskandena har prioriterats av verksamhetsföreträdare på sätt som
också framgår av bilagan.
Enligt direktiven ska kommunen avsätta 17,9 miljoner kronor för
investeringar år 2009.
Budgetberedningen
Budgetberedningen har den 8 oktober 2008 § 7, beslutat föreslå kommunfullmäktige anslå 17 679 000 kronor för investeringar 2009 enligt sammanställning som framgår av bilaga.
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår 3 november 2008, § 147, kommunfullmäktige
beslutar anslå 17 679 000 kronor för investeringar 2009 enligt sammanställning som framgår av bilaga.
Forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 69

Dnr 0325/08 – 041 forts

INVESTERINGSBUDGET ÅR 2009
Beslutsunderlag
Budgetberedningens protokoll § 7, 8 oktober 2008
Kommunstyrelsens protokoll 3 november 2008, § 147
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 70

Dnr 0340/08 - 041

UTDEBITERING VERKSAMHETSÅRET 2009
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa utdebiteringen för år 2009 till
oförändrat belopp, det vill säga 22,23 per skattekrona.
Ärendebeskrivning
Den kommunala skattesatsen för 2008 fastställdes till 22,23 per skattekrona.
Budgetberedningen har att föreslå kommunfullmäktige fastställa den
skattesats som ska gälla för år 2009.
Budgetberedningen
Budgetberedningen har den 8 oktober 2008, § 8, beslutat föreslå
kommunfullmäktige fastställa utdebiteringen för år 2009 till oförändrat
belopp, det vill säga 22,23 per skattekrona.
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår 3 november 2008, § 148, kommunfullmäktige
besluta fastställa utdebiteringen för år 2009 till oförändrat belopp, det vill
säga 22,23 per skattekrona.
Beslutsunderlag
Budgetberedningens protokoll § 8, 8 oktober 2008
Kommunstyrelsens protokoll § 148, 3 november 2008
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 71

Dnr 0341/08 - 041

RESULTAT- OCH FINANSIERINGSBUDGET 2009, PLAN 20102011
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag;
a) fastställa amorteringsnivån till lägst 10 miljoner kronor och om
likviditeten tillåter amortera mer
b) avsätta 2 miljoner kronor för pensionsutbetalningar
c) fastställa resultat- och finansieringsbudget för 2009 samt resultat- och
finansieringsplan för 2010 och 2011 i övrigt enligt bilaga.
Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret, ekonomi har sammanställt förslag till resultatoch finansieringsbudget för 2009 och resultat- och finansieringsplan för
2010-2011 med utgångspunkt i budgetberedningens förslag till drift-,
investeringsbudget och utdebitering.
Budgetberedningen
Ordföranden föreslår följande;
a)
b)
c)

fastställa amorteringsnivån till lägst 10 miljoner kronor och om
likviditeten tillåter amortera mer
avsätta 2 miljoner kronor för pensionsutbetalningar
fastställa resultat- och finansieringsbudget för 2009 samt resultat- och
finansieringsplan för 2010 och 2011 i övrigt enligt bilaga.

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår 3 november 2008, § 149, kommunfullmäktige
besluta;
a) fastställa amorteringsnivån till lägst 10 miljoner kronor och om
likviditeten tillåter amortera mer
b) avsätta 2 miljoner kronor för pensionsutbetalningar
c) fastställa resultat- och finansieringsbudget för 2009 samt resultat- och
finansieringsplan för 2010 och 2011 i övrigt enligt bilaga.
Beslutsunderlag
Budgetberedningens protokoll § 9, 8 oktober 2008
Kommunstyrelsens protokoll § 149, 3 november 2008
_____
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 72

Dnr 0363/08 - 041

KOMMUNPLAN FÖR VERKSAMHETSÅRET 2009
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag att fastställa
Kommunplan 2009 enligt bilaga, med komplettering av fullmäktiges beslut i
följande delar:
1)
2)
3)
4)
5)

Direktiv 2009
Driftbudget 2009
Investeringsbudget 2009
Utdebitering 2009
Resultat- och finansieringsbudget 2009 och plan 2010-2011

Redaktionell justering av kommunplanen enligt kommunstyrelsens förslag.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen och nämnderna har upprättat förslag till nämndsplaner
för verksamhetsåret 2009. Dessa har utgjort underlag för att upprätta en
kommunplan.
Budgetberedningen
Ordförande föreslår överlämna Kommunplanen för 2009 till
kommunfullmäktige för fastställelse. Planen ska kompletteras så att
fullmäktiges beslut i följande delar kommer att ingå:
Direktiv 2009
Driftbudget 2009
Investeringsbudget 2009
Utdebitering 2009
Resultat- och finansieringsbudget 2009 och plan 2010-2011
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår 3 november 2008, § 150, kommunfullmäktige
att fastställa Kommunplan 2009 enligt bilaga, med komplettering av
fullmäktiges beslut i följande delar:

forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 72

Dnr 0363/08 – 041 forts

KOMMUNPLAN FÖR VERKSAMHETSÅRET 2009
1)
2)
3)
4)
5)

Direktiv 2009
Driftbudget 2009
Investeringsbudget 2009
Utdebitering 2009
Resultat- och finansieringsbudget 2009 och plan 2010-2011

Redaktionella ändringar enligt nedan:
- nämndernas styrkort innehåller samma rubriker och vision 2015.
- organisationsplanen justeras med att Vux inordnas under gymnasiet och
stöd & service ändras till kommunledningskontoret
- ändring av texten på sid 3, 1. Målgrupper, Från och med 2008….. får
följande lydelse;
Från och med 2008 sker detta i en Nämndsplan med en styrmodell
som utgår från vision 2015, långsiktiga mål, prioriterade områden, prioriterade
mål 2009, uppföljning/utvärdering – s k styrkort.
Beslutsunderlag
Budgetberedningens protokoll § 6, 29 september 2008
Kommunstyrelsens protokoll § 150, 3 november 2008
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 73

Dnr 0350/08 - 042

DELÅRSRAPPORT PER DEN 31 AUGUSTI 2008
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar godkänna delårsrapport per 31 augusti 2008,
enligt bilaga inkluderande redaktionell ändring på sidan 16.
Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret, ekonomi har sammanställt delårsrapport per den
31 augusti 2008, enligt bilaga.
Kommunstyrelsen
Budgetkamrer Margaretha Holmström föredrar ärendet. Älvsbyns kommun
redovisar ett överskott om ca 3,9 miljoner kronor per den 31 augusti 2008.
Det budgeterade resultatet enligt den av kommunfullmäktige fastställda årsbudgeten uppgår till 8,1 miljoner kronor. Helårsprognosen pekar mot ett
resultat på ca 0,9 miljoner kronor d v s 7,1 miljoner kronor lägre än budgeterat.
Kommunstyrelsen har 6 oktober 2008, § 143 beslutat föreslå kommunfullmäktige att uppdra till kommunchefen att genomföra åtgärder för att få en
budget i balans. Kommunstyrelsens ordförande ansvarar för verksamhetsområdet ”politisk verksamhet”.
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige har den 27 oktober 2008, § 55, beslutat uppdra till
kommunstyrelsen att utarbeta förslag på åtgärder och beslut för att få en
budget i balans samt att kompletteringar i delårsrapporten (sidan 11-28)
återremitteras till kommunstyrelsen för ytterligare beredning.
Extra kommunstyrelse
Med anledning av återremitterade sidor av delårsrapporten redovisar Sture
Nordin (s) den del som rör barn- och utbildningsverksamheten. Nordin
påtalar ett redaktionellt fel på sidan 16, Gymnasium. I sista meningen under
Kortsiktiga verksamhetsmål ska antal elever vara 24 st.
Ordförande föreslår att kommunstyrelsen godkänner delårsrapport per den
31 augusti 2008.
Forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 73

Dnr 0350/08 – 042 forts

DELÅRSRAPPORT PER DEN 31 AUGUSTI 2008
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Beslutsunderlag
Delårsrapport januari – augusti 2008
Kommunstyrelsens protokoll 6 oktober 2008, § 134
Kommunfullmäktiges protokoll 27 oktober 2008, § 55
Extra kommunstyrelse protokoll 24 november 2008, § 157
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 74

Dnr 0392/08 - 102

AVSÄGELSE AV UPPDRAG SOM LEDAMOT I BRF EKEN
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar utse Jan Lundberg (s) till ordinarie och Anita
Backman till ersättare i bostadsrättsföreningen Eken.
Ärendebeskrivning
Inger Karlsson (s) har avsagt sig uppdraget som ordinarie ledamot i bostadsrättsföreningen Eken.
Kommunala valberedningen
Kommunala valberedningen har 24 november 2008, § 5, beslutat föreslå
kommunfullmäktige utse Jan Lundberg (s) till ordinarie och Anita Backman
till ersättare i bostadsföreningen Eken.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Beslutsunderlag
Kommunala valberedningens protokoll 24 november 2008, § 5
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 75

Dnr 0410/08 - 102

VAL MED ANLEDNING AV AVSÄGELSE AV UPPDRAG SOM
LEDAMOT (KD) I ÄLVSBYNS FASTIGHETER AB
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar utse Dick Öhman (kd) som ledamot i styrelsen
för Älvsbyns Fastigheter AB.
Ärendebeskrivning
Rickard Bohlin (kd) har avsagt sig uppdraget som ledamot i styrelsen för
Älvsbyns Fastigheter AB.
Kommunala valberedningen
Kommunala valberedningen föreslår 24 november 2008, § 6, kommunfullmäktige utse Dick Öhman (kd) som ledamot i styrelsen för Älvsbyns
Fastigheter AB.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Beslutsunderlag
Kommunala valberedningens protokoll 24 november 2008, § 6
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 76

Dnr 0322/08 - 106

SKOGLIG SAMVERKAN I NORRBOTTEN – NORRBOTTENSDEKLARATION
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar anta Norrbottensdeklarationen angående
skogsnäringens framtid.
Ärendebeskrivning
Skoglig Samverkan i Norrbotten anhåller om att Älvsbyns kommun uttalar
sitt stöd för Norrbottensdeklarationen senast den 1 december 2008.
Norrbottensdeklarationen: Den växande skogen – vår framtid, enligt bilaga.
Deklarationen är avsedd att vara ett kraftfullt uttalande angående skogspolitiken från den samlade skogsnäringen i Norrbotten, kommunerna i
Norrbotten och från Norrbottens läns landsting. Deklarationen ska tillställas
den svenska regeringen och riksdagen före utgången av år 2008.
Deklarationen syftar till drivande av ett aktivt och miljövänligt skogsbruk i
samklang med övriga markanvändare. Den norrbottniska modellen;
•
•
•
•

ökar kraftfullt tillväxten i de norrbottniska skogarna
ökar vidareförädlingen av skogsprodukter
motverkar klimateffekterna genom ökad produktion av biobränslen och
ökad tillväxt och fotosyntes
ökar arbetstillfällen och bruttoregionalprodukten i Norrbotten

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår 3 november 2008, § 151, kommunfullmäktige anta
Norrbottensdeklarationen angående skogsnäringens framtid.
Beslutsunderlag
Skoglig Samverkan i Norrbotten, skrivelse 4 september 2008
Kommunstyrelsens protokoll 3 november 2008, § 151
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2008-11-24

21(32)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 77

Dnr 0373/08 - 344

ÖVERLÅTELSE AV DET KOMMUNALA VA-NÄTET
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att överföra ägandet av Älvsbyns kommuns
VA-nät till Älvsbyns Energi AB. VA-nätet överförs till bokfört värde 31
december 2008.
Finansiering sker genom upprättande av en skuldrevers mellan Älvsbyns
Energi AB och Älvsbyns kommun.
Ärendebeskrivning
Jan Sipola, VD Älvsbyns Energi AB föredrar ärendet. Bolagisering av den
tekniska verksamheten inom Älvsbyns kommun skedde den 1 januari 2007.
Ägande av VA-verk och nät är kvar i kommunens ägo.
Lagen om Allmänna vattentjänster som trädde i kraft den 1 januari 2007,
möjliggör en effektivare verksamhet, där planerat underhåll och planerade,
budgeterade reinvesteringar kan utföras för en god långsiktighet. Hög
vattenkvalitet, minskad miljöpåverkan och trygghet i vatten-, spillvatten- och
dagvattenförsörjning kan på ett enklare sätt uppnås och upprätthållas.
Akutåtgärder på VA-verk och nät bedöms, inom en 5-års period, kunna
reduceras kraftigt.
Auktoriserad revisor Lennart Wiklund, KPMG i Piteå har tillsammans med
kommunledningskontoret och VD för Älvsbyns Energi AB, gått igenom
anläggningstillgångarna avseende VA-verk och nät. Bokfört värde beräknas
till ca 31 miljoner kronor.
Förslag att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
överföra ägandet av Älvsbyns kommuns VA-nät till Älvsbyns Energi AB.
VA-nätet överförs till bokfört värde 31 december 2008.
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår 3 november 2008, § 152, kommunfullmäktige
besluta överföra ägandet av Älvsbyns kommuns VA-nät till Älvsbyns Energi
AB. VA-nätet överförs till bokfört värde 31 december 2008.
Finansiering sker genom upprättande av en skuldrevers mellan Älvsbyns
Energi AB och Älvsbyns kommun.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2008-11-24
KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 77

Dnr 0373/08 – 344 forts

ÖVERLÅTELSE AV DET KOMMUNALA VA-NÄTET
Beslutsunderlag
VD Älvsbyns Energi AB, Jan Sipolas yttrande 24 oktober 2008
Kommunstyrelsens protokoll 3 november 2008, § 152
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

22(32)

PROTOKOLL
2008-11-24

23(32)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 78

Dnr 0382/08 - 356

TAXEKONSTRUKTION VA-TAXA
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar fastställa ny taxekonstruktion för VA, enligt
bilaga.
Nya VA-taxan ska gälla från 1 januari 2009.
Ärendebeskrivning
Jan Sipola, VD Älvsbyns Energi AB, föredrar ärendet. Sipolas yttrande enligt
bilaga.
Lagen betonar att VA-taxan ska nyttjas för nyttigheten, där VA-kollektivet
betalar för tjänst. Möjlighet finns att bygga upp en resultatfond för viss
verksamhet/kommande investeringar. Förebyggande underhåll och reinvesteringar ska finnas inlagda i taxan. Nytto- och kostnadsaspekten ska beaktas,
där avgiftsuttaget sker efter skälig grund. Intäkterna för VA-verksamheten ska
nyttjas inom VA-verksamheten.
Nuvarande VA-taxa är konstruerad med en stor andel rörlig del, (65% för
småhus och upp till 95% för hyreshus, verksamhetslokaler). Utfallet t o m
september 2008 är till mer än 80 % fasta kostnader.
För att bättre spegla kostnadsstrukturen i verksamheten har Älvsbyns Energi
AB föreslagit Tekniska utskottet en ny taxekonstruktion med sänkt rörlig del
(förbrukningsavgift) och höjd fast del.
Förslag att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa ny taxekonstruktion för VA, enligt bilaga, att gälla från 1 januari 2009.
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår 3 november 2008, § 152, kommunfullmäktige
besluta att fastställa ny taxekonstruktion för VA, enligt bilaga. Nya VA-taxan
ska gälla från 1 januari 2009.
Beslutsunderlag
VD Älvsbyns Energi AB, Jan Sipolas yttrande 24 oktober 2008
Kommunstyrelsens protokoll 3 november 2008, § 152
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2008-11-24

24(32)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 79

Dnr 0403/08 - 406

NY TAXA INOM MILJÖBALKENS OMRÅDE, SAMT UPPHÄVANDE AV TAXA INOM DJURSKYDDSLAGENS OMRÅDE
2009
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar anta ny taxa inom miljöbalkens område enligt
bifogat underlag samt upphäva taxa inom djurskyddslagens område den 31
december 2008.
Ärendebeskrivning
Med anledning av ändringar i förordningen om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd har ett förslag till ny taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken tagit fram enligt bilaga 1.
Från och med utgången av 2008 upphör kommunens tillsyn av djurskydd
enligt djurskyddslagen. Taxa inom djurskyddslagens område bör därför upphävas.
Samtliga taxor bör indexuppräknas från och med årsskiftet.
Myndighetsnämnden har den 9 oktober 2008, § 54 beslutat föreslå kommunfullmäktige anta ny taxa inom miljöbalkens område enligt bilaga 1 samt upphäva taxa inom djurskyddslagens område den 31 december 2008.
Extra kommunstyrelse
Kommunstyrelsen föreslår 24 november 2008, § 156, kommunfullmäktige
anta ny taxa inom miljöbalkens område enligt bifogat underlag samt upphäva
taxa inom djurskyddslagens område den 31 december 2008.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Beslutsunderlag
Myndighetsnämndens protokoll 9 oktober 2008, § 54
Extra kommunstyrelse protokoll 24 november 2008, § 156
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2008-11-24

25(32)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 80

Dnr 0386/08 - 450

RENHÅLLNINGSORDNING MED AVFALLSPLAN OCH FÖRESKRIFTER SAMT RENHÅLLNINGSTAXA
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar fastställa ny renhållningsordning med avfallsplan och föreskrifter, enligt bilaga samt fastställa ny renhållningstaxa för
Älvsbyns kommun, enligt bilaga.
Renhållningstaxan ska gälla från 1 januari 2009.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige är enligt 15 kapitlet i Miljöbalken skyldig att anta en
renhållningsordning för kommunen. Renhållningsordningen består av renhållningsföreskrifter och en avfallsplan.
Vatten & Miljöbyrån AB i Luleå har på uppdrag av Älvsbyns Energi AB
upprättat förslag på ny renhållningsordning med avfallsplan och föreskrifter,
enligt bilaga.
Några förändringar i nya planen är;
•
•
•
•
•
•

mjukplast sorteras som plastförpackningar
restavfall sorteras vid återvinningscentral ÅVC
ris och grenar ska separeras från övrigt trädgårdsavfall när det lämnas på
ÅVC
bruna tunnan hämtas var annan vecka maj – oktober och var fjärde vecka
november – april
fast fritidshustaxa (4 månader)
Framställning av industrijord av aska från värmeverket och slam från
reningsverket

Beredning
Älvsbyns Energi AB har på uppdrag av Älvsbyns kommun utfört upphandling av renhållningsentreprenad för åren 2009 – 2013. I samband med detta
har en ny renhållningsordning ställts ut.
Renhållningstaxan revideras i mindre omfattning. Index räknas årligen upp
med Renhållningsindex R77:4.
Forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2008-11-24

26(32)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 80

Dnr 0386/08 – 450 forts

RENHÅLLNINGSORDNING MED AVFALLSPLAN OCH FÖRESKRIFTER SAMT RENHÅLLNINGSTAXA
Ändringar i renhållningstaxan för år 2009 är;
- En separat taxa införs för fritidshus.
- Tömningsavgiften för containrar med restavfall ökar med 50 %. Avsikten
är att få leverantörerna att utföra en bättre sortering av restavfallet.
Förslag att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta fastställa ny renhållningstaxan, enligt bilaga. Nya taxan ska gälla från 1 januari
2009.
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår 3 november 2008, § 154, kommunfullmäktige
besluta fastställa ny renhållningsordning med avfallsplan och föreskrifter,
enligt bilaga samt fastställa ny renhållningstaxa för Älvsbyns kommun, enligt
bilaga. Renhållningstaxan ska gälla från 1 januari 2009.
Beslutsunderlag
VD Älvsbyns Energi AB, Jan Sipolas yttrande 24 oktober 2008
Kommunstyrelsens protokoll 3 november 2008, § 154
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2008-11-24

27(32)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 81

Dnr 0387/08 - 737

TAXA FÖR RESTAURANG FLUXEN 2009
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar fastställa taxa för restaurang Fluxen 2009, enligt
nedan
Pensionärer i hemmet som är biståndsbedömda:
2009
8-20 port 57:-/port
20- port 52:-/port
Efterrätt ingår alltid i lunchen!
Obs! Ingen biståndsbedömning på färre än 8 portioner/månad.
Övriga inom kommunen som restaurang Fluxen distribuerar mat till:
Tärnstigen 10,12
Dagcenter/Tärnstigen 14
Ped lunch dagverks
Ped lunch i restaurangen

52:61:- (efterrätt ingår)
52:64:-

Nyberga/Ugglan/Källbacken
Portionspris
Helpension

39,84:- (+4%)
3 038:- (+4%)

Helpensionspriset gäller även för enstaka personer boende i hemmet som
önskar helpension.
Ärendebeskrivning
Kostchef Åsa Fahlén har upprättat förslag till taxa för restaurang Fluxen 2009
enligt nedan;
Pensionärer i hemmet som är biståndsbedömda:
2008:
8-20 port 56:-/port
20- port 51:-/port

2009:
8-20 port 57:-/port
20- port 52:-/port

Efterrätt ingår alltid i lunchen!
Obs! Ingen biståndsbedömning på färre än 8 portioner/månad.
Forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2008-11-24
KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 81

Dnr 0387/08 – 737 forts

TAXA FÖR RESTAURANG FLUXEN 2009
Övriga inom kommunen som restaurang Fluxen distribuerar mat till:
Tärnstigen 10,12
Dagcenter/Tärnstigen 14
Ped lunch dagverks
Ped lunch i restaurangen

50:59:50:62:-

52:61:- (efterrätt ingår)
52:64:-

Nyberga/Ugglan/Källbacken
Portionspris
Helpension

38,31
2 921:-

39,84:- (+4%)
3 038:- (+4%)

Helpensionspriset gäller även för enstaka personer boende i hemmet som
önskar helpension.
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår 3 november 2008, § 155, kommunfullmäktige
besluta fastställa taxa för restaurang Fluxen 2009, enligt förslag.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 3 november 2008, § 155
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

28(32)

PROTOKOLL
2008-11-24
KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 82

Dnr 0409/08 - 008

MEDBORGARFÖRSLAG OM FÖRENKLING AV HANDIKAPPTILLSTÅND MINDRE ÄN 3 MÅNADER
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar överlämna ärendet till kommunstyrelsen för
beredning och beslut.
Ärendebeskrivning
Sören Nilsson har skickat in ett medborgarförslag om förenkling av att få
handikapptillstånd mindre än 3 månader, enligt bilaga.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

29(32)

PROTOKOLL
2008-11-24

30(32)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 83

Dnr 0414/08 - 008

MEDBORGARFÖRSLAG RÖRANDE BADHUSETS ÖPPETTIDER
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar överlämna ärendet till kommunstyrelsen för
beredning och beslut.
Ärendebeskrivning
Eva Norén har skickat in ett medborgarförslag om öppettider på badhuset,
enligt bilaga.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2008-11-24

31(32)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 84

Dnr 0427/08 - 008

ENKEL FRÅGA (C) - OM INSTIFTANDE AV JÄMSTÄLLDHETSPRIS SOM ÅRLIGEN SKA DELAS UT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar överlämna frågan till kommunstyrelsens
ordförande att besvara vid kommunfullmäktiges sammanträde den 23
februari 2009.
Ärendebeskrivning
Matilda Wiklund (c) har skickat in en enkel fråga om instiftande av jämställdhetspris som årligen ska delas ut av kommunfullmäktige, enligt bilaga.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2008-11-24

32(32)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 85

Dnr 0428/08 - 008

ENKEL FRÅGA (C) - ORSAK TILL ATT MOTION INTE HAR
BEHANDLATS INOM KOMMUNALLAGENS TIDSRAM
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar överlämna frågan till kommunstyrelsens
ordförande att besvara vid kommunfullmäktiges sammanträde den 23
februari 2009.
Ärendebeskrivning
Matilda Wiklund (c) har skickat in en enkel fråga om orsak till att en motion
inte har behandlats inom kommunallagens tidsram, enligt bilaga
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

