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KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 86

Dnr 0399/11 - 000

DELGIVNINGAR KF 2011-10-17
Kommunfullmäktiges beslut
Godkänna redovisade delgivningar och lägga dem till handlingarna.
Kommunstyrelsen ser över kommunfullmäktiges arbetsordning § 30, beträffande rutiner kring handläggning av medborgarförslag.
_____
Ärendebeskrivning
Handlingar i ärendet
Redovisning av medborgarförslag beslutade av kommunstyrelsen
2011-05-30

Medborgarförslag om bowl (betonggrop för cykling) – Avslå begäran.
Uppmana VD Älvsbyns Fastigheter kontakta förslagsställarna för att hitta
andra billigare lösningar.
2011-08-29

Medborgarförslag om övergångsställe och farthinder vid gångvägen
Västanäsgatan/Östermalmsleden – Uppdra till Myndighetsnämnden att
besluta om ev flyttning av övergångsställe.
Medborgarförslag om att lämna del av gångbana osandad för
sparkåkare (omprövning av beslut) – Avslå medborgarförslaget.
Medborgarförslag om övergångsställe vi Norrabyvägen – Godta Trafikverkets beslutade åtgärd om sänkt hastighet vid Norrabyvägen från augusti
2011.
Medborgarförslag om gång- och cykelväg mellan Garvargatan och
Älvgatan – Uppdra till miljö- och byggkontoret att i samråd med Älvsbyns
Energi AB utreda möjlig utformning samt kostnaden för en GC-väg med
beaktande av trafiksäkerhetskrav i det berörda området.
Medborgarförslag om ny besöksparkering vid vårdcentralen – Bifalla
förslaget om ny parkering. Avslå förslaget om köp av fastigheten Lärkan 11.
Beslut att köpa fastigheten Lärkan 13 för 300 000 kronor och där skapa
parkeringsplatser.
Medborgarförslag om badhusets öppettider under sommaren – Avslå
förslaget med hänvisning till negativa konsekvenser avseende ekonomi och
underhållsåtgärder.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 86

Dnr 0399/11 – 000 forts

DELGIVNINGAR KF 2011-10-17
Medborgarförslag om uppvärmd pool – Anslå 200 000 kr till förprojektering och utredning om kostnader för investering och drift av uppvärmd
pool inom tätorten.
Medborgarförslag rörande driften av ishallen – Uppdra till KS ordf att
säga upp befintligt avtal med ÄIF Fotboll samt förhandla fram ett nytt.
Medborgarförslag om upprustning av tennisbanorna vid Kyrkmalmen
– Avslå förslaget. Ärendet hänskjuts till BUB för prövning inför 2012 års
investeringar.
Medborgarförslag om ”klotterplank” på kommunens hemsida – Avslå
förslaget att införa klotterplank/forum/lightBlocket på www.alvbyn.se. Bifall
till förslagets avsikter betr samåkningsmöjligheter. Uppdra till
kommunchefen att utreda om ”anslagstavla för samåkning” kan genomföras.
2011-10-03

Medborgarförslag om offentlig upphandling – Det är skillnad på mat
och mat - Avslå förslaget. Kommunen ska även fortsättningsvis upphandla
livsmedel tillsammans med Piteå kommun, under förutsättning att
möjligheten ges.
Medborgarförslag att placera en älg i rondellen på Norrabyn - Avslå
förslaget. Uppdras till kultur och fritid, att i samråd med Trafikverket, utlysa
en tävling om förslag till utsmyckning av rondellen på Norrabyn samt
rondellen på Storgatan.
Länsstyrelsen
Ny ersättare för Norrbottens sjukvårdsparti i kommunfullmäktige.
Arbete och Omsorgsutskottet
Statistikrapport ej verkställda beslut enligt SoL och LSS, kvartal 2 2011 –
AOU § 59/11-09-05.
Förslag till beslut
Godkänna redovisade delgivningar.

forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KF § 86

Dnr 0399/11 – 000 forts

DELGIVNINGAR KF 2011-10-17
Kommunstyrelsen
Matilda Wiklund (c) föreslår att medborgarförslagens förslagsställare ska ha
rätt att yttra sig i sitt ärende.
Bill Nilsson (s) föreslår att kommunstyrelsen ser över rutinerna beträffande
medborgarförslag.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 87

Dnr 0384/11 - 007

REVISIONSRAPPORT - BETYGSNIVÅ OCH MÅLUPPFYLLELSE
INOM GRUNDSKOLAN
Kommunfullmäktiges beslut
Revisionsrapporten – Betygsnivå och måluppfyllelse inom grundskolan
skickas till kommunstyrelsen för förslag på åtgärder som ska redovisas vid
kommunfullmäktiges sammanträde 18 juni 2012.
_____
Ärendebeskrivning
På uppdrag av Älvsbyns kommuns revisorer har KPMG gjort en granskning
av betygsnivå och måluppfyllelse inom grundskolan.
I revisionsrapporten som bifogas framgår några väsentliga iakttagelser och
rekommendationer.
Kommunfullmäktige
Kommunens lekmannarevisor Sigvard Lundgren och Helen Sundström-Hetta
sakkunnigt biträde KPMG föredrar rapporten.
Ordföranden föreslår att rapporten skickas till kommunstyrelsen för förslag
på åtgärder som redovisas vid kommunfullmäktiges sammanträde 18 juni
2012.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2011-10-17

6(40)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 88

Dnr 0208/11 - 008

INTERPELLATION (C) - MÅL OCH ÅTGÄRDSPROGRAM FÖR
SKOLAN I ÄLVSBYN
Kommunfullmäktiges beslut
Anse centerpartiets interpellation – Mål och åtgärdsprogram för skolan i
Älvsbyn, vara besvarad.
_____
Ärendebeskrivning
Centerpartiet har lämnat in en interpellation om – Mål och åtgärdsprogram
för skolan i Älvsbyn, enligt bilaga.
Kommunfullmäktige
Ordföranden föreslår att kommunfullmäktige överlämnar interpellationen till
kommunstyrelsens ordförande att besvara vid kommunfullmäktiges sammanträde den 20 juni 2011 och finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget.
_____
Kommunfullmäktige beslutade 26 april 2011, § 52, interpellation (c) om mål
och åtgärdsprogram för skolan i Älvsbyn, överlämnas till kommunstyrelsens
ordförande att besvara vid kommunfullmäktiges sammanträde den 20 juni
2011
_____
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsens ordförande Bill Nilsson (s) svarar på frågorna som ställs i
interpellationen, enligt bilaga.
Matilda Wiklund kommenterar svaret och tackar för detsamma.
Ordföranden föreslår därmed att interpellationen anses vara besvarad och
finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 26 april 2011, § 52.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 89

Dnr 0327/10 - 008

MOTION (C) ATT RIVA UPP BESLUTET ATT BYGGA EN NY
SKOLA PÅ TÄTORTEN
Kommunfullmäktiges beslut
Avslå motionen ”riva upp beslutet att bygga en ny skola på tätorten” med
anledning av att inget nytt tillförts ärendet, som föranleder en omprövning av
tidigare beslut.
Reservation
Lars-Ingvar Wendt (fp) reserverar sig mot beslutet.
_____
Ärendebeskrivning
Matilda Wiklund (c) har lämnat in en motion om att riva upp beslutet att
bygga ny skola på tätorten, enligt bilaga.
Kommunfullmäktige beslutade 18 oktober 2010, § 83, överlämna ärende till
kommunstyrelsen för beredning.
Skolchef Jan-Erik Backman har yttrat sig i ärendet, enligt bilaga.
Förslag till beslut
Avslå motionen ”riva upp beslutet att bygga en ny skola på tätorten” med
anledning av att inget nytt tillförts ärendet, som föranleder en omprövning av
tidigare beslut.
Kommunstyrelsen
Ordföranden yrkar bifall till beredningsförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
_____
Kommunfullmäktige
Matilda Wiklund (c) påtalar den långa handläggningstiden av motionen.
Ordföranden meddelar att motioner/medborgarförslag kommer att få ett
datum när ärendet senast ska överlämnas till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige för beslut.
Bill Nilsson (s) beklagar den långa handläggningstiden samt yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.

forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KF § 89

Dnr 0327/10 – 008 forts

MOTION (C) ATT RIVA UPP BESLUTET ATT BYGGA EN NY
SKOLA PÅ TÄTORTEN
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Bill Nilssons förslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller förslaget.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 29 augusti 2011, § 147.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 90

Dnr 0395/10 - 008

MOTION (V) - NYBERGAS GAMLA MATSAL BYGGS OM TILL
SÄRSKILT BOENDE
Kommunfullmäktiges beslut
Anse motionen om ”Nybergas gamla matsal byggs om till särskilt boende”
vara besvarad.
_____
Ärendebeskrivning
Harry Nyström (v) har lämnat in en motion om att Nybergas gamla matsal
som står tom snarast byggs om till ett särskilt boende, enligt bilaga.
Kommunfullmäktige beslutade 29 november 2010, § 108, överlämna ärendet
till kommunstyrelsen för beredning.
VD Anders Nilsson Älvsbyns Fastigheter AB har yttrat sig i ärendet.
De direktiv Älvsbyns Fastigheter AB fått är att avvakta tills äldreomsorgsutredningen är klar. Älvsbyns Fastigheter AB inväntar därför nya direktiv från
budgetberedningen utifrån äldreomsorgsutredningens rapport om när det är
aktuellt att eventuellt fortsätta med arbetet att skapa fler särskilda boenden
eller om man anser att det behövs andra lösningar/utredningar.
Förslag till beslut
Anse motionen om ”Nybergas gamla matsal byggs om till särskilt boende”
vara besvarad.
Kommunstyrelsen
Harry Nyström (v) yrkar bifall till beredningsförslaget och kommunstyrelsen
bifaller detsamma.
_____
Kommunfullmäktige
Harry Nyström (v) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 29 augusti 2011, § 148.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 91

Dnr 0212/11 - 008

MOTION (FP) OM UPPRUSTNING AV MILJÖSTATIONERNA
Kommunfullmäktiges beslut
Uppdra till Älvsbyns Energi AB att tillsammans med miljökontoret utreda
framtida placering samt utformning och upprustning av ÅVS i Älvsbyns
kommun. Därefter anslås erforderliga medel för detta arbete
Motionen om att rusta upp miljöstationerna anses därmed vara besvarad.
_____
Ärendebeskrivning
Folkpartiet Älvsbyliberalerna, Inger Lundberg och Esbjörn Henriksson har
lämnat in en motion om att rusta upp miljöstationerna, enligt bilaga.
Kommunfullmäktige beslutade 26 april 2011, § 55, överlämna ärendet till
kommunstyrelsen för beredning.
VD Jan Sipola Älvsbyns Energi AB har yttrat sig i ärendet.
Jan Sipola och miljöchef Ingrid Karlsson har haft samråd om återvinningsstationerna ÅVS och föreslår att samtliga miljöstationer inom kommunen
utreds med avsikt att få fungerande funktion på dessa. Juridiska medel saknas
för att ha god tillsyn över nuvarande drift av ÅVS.
Utredningen ska visa på bättre placering och utformning av ÅVS inkl skötsel.
Skötsel av ÅVS har förbättrats sedan Förpacknings- och tidningsinsamlingen
FTI bytt entreprenör för skötsel. Belysning är inte vanligt förekommande vid
ÅVS.
Förslag till beslut
Uppdra till Älvsbyns Energi AB att tillsammans med miljökontoret utreda
framtida placering samt utformning och upprustning av ÅVS i Älvsbyns
tätort och Vidsel. Därefter anslås erforderliga medel för detta arbete.
Motionen om att rusta upp miljöstationerna anses därmed vara besvarad.
Kommunstyrelsen
Ordföranden yrkar bifall till beredningsförslaget med tillägg att det ska gälla
samtliga miljöstationer i kommunen. Kommunstyrelsen bifaller förslaget.
_____
Kommunfullmäktige
Bill Nilsson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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MOTION (FP) OM UPPRUSTNING AV MILJÖSTATIONERNA
Beslutsgång
Ordföranden ställer Bill Nilssons förslag under proposition och finner att
kommunfullmäktige bifaller förslaget.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 29 augusti 2011, § 150.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

11(40)

PROTOKOLL
2011-10-17

12(40)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 92

Dnr 0319/11 - 009

UTMÄRKELSE FÖR PERSON ELLER PERSONER SOM VISAT
MOD OCH RÅDIGHET FÖR ATT FÖREBYGGA ELLER AVHJÄLPA OLYCKA
Kommunfullmäktiges beslut
Inrätta en utmärkelse till person eller personer som under året visat mod och
rådighet med regler enligt bilaga.
Utmärkelsen delas ut på nationaldagen varje år under förutsättning att en eller
flera värdiga mottagare av utmärkelsen har utsetts.
_____
Ärendebeskrivning
Risk- och säkerhetssamordnaren har inkommit med ett förslag om att
kommunen delar ut en utmärkelse till person eller personer som under året
visat särskilt mod och rådighet i samband med eller för att förebygga en
olycka.
En enskild persons insatser kan många gånger vara helt avgörande för
utgången vid en olycka. Ett rådigt ingripande kan många gånger rädda liv,
förhindra stora ekonomiska förluster eller skador på miljön.
Älvsbyns kommun kan genom att inrätta en utmärkelse visa på goda exempel
för att öka medvetandet och skapa engagemang när det gäller att förebygga
olyckor. Förhoppningsvis kan en utmärkelse inspirera till goda insatser för att
förebygga olyckor eller minska konsekvenserna av de olyckor som trots allt
sker.
Förslag till beslut
Inrätta en utmärkelse till person eller personer som under året visat mod och
rådighet med regler enligt bilaga.
Utmärkelsen delas ut på myndighetsnämndens första sammanträde varje år
under förutsättning att en eller flera värdiga mottagare av utmärkelsen har
utsetts.
Kommunstyrelsen
Rikard Granström (fp) yrkar bifall till förslag med ändring att utmärkelsen
delas ut på nationaldagen. Kommunstyrelsen bifaller förslaget.
_____
Kommunfullmäktige
Ordföranden yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller förslaget.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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UTMÄRKELSE FÖR PERSON ELLER PERSONER SOM VISAT
MOD OCH RÅDIGHET FÖR ATT FÖREBYGGA ELLER AVHJÄLPA OLYCKA
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 29 augusti 2011, § 152.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 93

Dnr 0331/11 - 042

DELÅRSRAPPORT AUGUSTI 2011
Kommunfullmäktiges beslut
Godkänna redovisad delårsrapport per 31 augusti, enligt bilaga.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens delegationsordning ändras beträffande ”Beslut om
bistånd till vuxna i form av vård (placering/-omplacering) i hem för vård eller
boende eller familjehem.” Lagrum 4 kap.1 § SoL. Delegat arbete- och
omsorgsutskottet.
_____
Ärendebeskrivning
Ekonomiavdelningen har sammanställt delårsrapport per den 31 augusti
2011, enligt bilaga. Delårsrapporter upprättas per april och augusti som en del
i den löpande planlagda uppföljningen.
Ekonomichef Ulla Lundberg har yttrat sig i ärendet.
Syftet med delårsrapporten är att vara;
• en uppföljning av resultat och ställning för rapportperioden
• en uppföljning av om verksamheten prognostiseras bedrivas inom
fastställda ramar samt prognos för helåret
• ett underlag för beslut
Periodresultat per augusti uppgår till 22,4 mkr. En försämring med 3,8 mkr
jämfört med motsvarande period föregående år. Försämringen förklaras
främst av konjunkturstödet samt ökade nettokostnader för verksamhet.
För 2011 beräknas årets resultat till 8,9 mkr att jämföras med det budgeterade
på 7,4 mkr. Den beräknade budgetavvikelsen för årets resultat beräknas
därmed till +1,5 mkr. Överskottet mot budget beror på högre skatte- och
statsbidragsintäkter samt ett bättre räntenetto än budgeterat.
För verksamhetens ramar prognostiseras ett underskott på -10,5 mkr. Underskotten som aviserats från Älvsbyns Fastigheter AB samt Älvsbyns Energi
AB avseende fastighetsdrift samt gatuverksamhet på sammantaget -4,8 mkr
finns inte med i prognosen för verksamhetens ramar. För de centralt budgeterade verksamhetskostnaderna prognostiseras en avvikelse på +4,5 mkr.
Periodens nettoinvesteringar uppgår till 3,2 mkr exklusive byggnationen av
den nya skolan. Den budgeterade investeringsvolymen för 2011 uppgår till
14,5 mkr.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 93

Dnr 0331/11 – 042 forts

DELÅRSRAPPORT AUGUSTI 2011
Projekteringen av den nya skolan är färdig och kostnaden uppgår till 0,9 mkr.
Byggnationen av skolan har påbörjats och per augusti är 8,6 mkr upparbetat.
Enligt prognos per augusti kommer byggnationen av den nya skolan att landa
på 61,2 mkr. Av dessa beräknas 28 mkr upparbetas under 2011.
Investeringsutgiften ska mötas av försäkringsersättningen kommunen erhållit
för Lekenskolan.
Rapporten föreläggs kommunstyrelsen för bedömning av nödvändiga åtgärder i syfte att anpassa den verksamhet som bedrivs till av kommunfullmäktige
fastställda budgetramar.
Kommunstyrelsen
Ekonomichef Ulla Lundberg föredrar ärendet.
Helena Öhlund (s) föreslår ändring i delegationsordningen där alla frivilliga
placeringar beslutas av arbete- och omsorgsutskottet.
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen godkänner redovisad delårsrapport samt ändrar delegationsordningen beträffande ”Beslut om bistånd till
vuxna i form av vård (placering/-omplacering) i hem för vård eller boende
eller familjehem.” Lagrum 4 kap.1 § SoL. Delegat arbete- och omsorgsutskottet. Kommunstyrelsen bifaller förslaget.
_____
Kommunsullmäktige
Ekonomichef Ulla Lundberg föredrar ärendet.
Bill Nilsson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer Bill Nilssons förslag under proposition och finner att
kommunfullmäktige bifaller förslaget.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 3 oktober 2011, § 166.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 94

Dnr 0223/11 - 049

FÖRTYDLIGANDE AV ÅTAGANDE GENTEMOT KOMMUNINVEST
Kommunfullmäktiges beslut
1) Ingå nytt regressavtal med Kommuninvest ekonomisk förening och
medlemmarna i föreningen samt Kommuninvest i Sverige AB.
2) Byta nuvarande avtal, benämnt ”Avtal”, daterat med början den 7 maj
1993 mot regressavtal.
3) Ingå avtal med Kommuninvest i Sverige AB gällande kommunens ansvar
för Kommuninvest i Sverige AB;s motpartsexponeringar avseende
derivat.
4) Uppdra till kommunstyrelsens ordförande och kommunchef i förening
att underteckna ovan angivna avtal för kommunens räkning.
_____
Ärendebeskrivning
Ekonomichef Ulla Lundberg har lämnat in tjänsteutlåtande om förtydligande
av åtagande mot Kommuninvest, enligt bilaga.
Medlemmarna i Kommuninvest ekonomisk förening beslutade vid stämman
2011 att medlemmarna ska ingå dels ett förtydligat regressavtal som ersätter
nuvarande regressavtal, dels ett garantiavtal om medlemmarnas ansvar för
Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat, enligt bilaga.
Samtliga medlemmar i Kommuninvest behöver ingå de två nya avtalen.
Dessa utgör en förutsättning för medlemskap i Kommuninvest och bygger på
de skyldigheter en medlem har mot föreningen och övriga medlemmar.
Vidare utgör ett ingående av de nya avtalen en förutsättning för att kunna
låna pengar från Kommuninvest.
Förslag till beslut
1) Ingå nytt regressavtal med Kommuninvest ekonomisk förening och
medlemmarna i föreningen samt Kommuninvest i Sverige AB.
2) Byta nuvarande avtal, benämnt ”Avtal”, daterat med början den 7 maj
1993 mot regressavtal.
3) Ingå avtal med Kommuninvest i Sverige AB gällande kommunens ansvar
för Kommuninvest i Sverige AB;s motpartsexponeringar avseende
derivat.
4) Uppdra till kommunstyrelsens ordförande och kommunchef i förening
att underteckna ovan angivna avtal för kommunens räkning.
Kommunstyrelsen
Helena Öhlund (s) yrkar bifall till beredningsförslaget.
_____
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

forts
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FÖRTYDLIGANDE AV ÅTAGANDE GENTEMOT KOMMUNINVEST
Kommunfullmäktige
Bill Nilsson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer Bill Nilssons förslag under proposition och finner att
kommunfullmäktige bifaller förslaget.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 29 augusti 2011, § 133
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

17(40)

PROTOKOLL
2011-10-17

18(40)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 95

Dnr 0377/11 - 001

ÖVERSYN POLITISK ORGANISATION – UPPDRAGSBESKRIVNING
Kommunfullmäktiges beslut
Godkänna upprättat projektuppdrag – framtidens politiska organisation,
enligt bilaga, med ändring enligt följande:
1) ”Tidsmässiga ramar”. Beredningsförslag ska vara klart 1 mars 2013 och
kunna införas under nästa mandatperiod.
2) ”Organisatorisk styrning”, Projektgruppen är en parlamentarisk
sammansatt grupp om fem personer. Representanter för övriga partier
adjungeras
_____
Ärendebeskrivning
Under 2010 lämnade Jörgen Afvander (Ns) in en motion om förändrad
politisk organisation. Motionen behandlades vid kommunfullmäktiges
sammanträde 21 februari 2011, § 10, där motionen bifölls och det beslutades
om att tillsätta parlamentarisk grupp för att utarbeta förslag till förändring av
nuvarande politiska organisation.
Syfte/uppgift
Syftet med beredningen är att arbeta fram ett underlag till ett beslut om framtidens politiska organisation i Älvsbyns kommun att gälla från mandatperioden 2014-2017.
Kommunchef Magnus Nordström har upprättat projektuppdrag fullmäktigeberedning – framtidens politiska organisation, enligt bilaga.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna upprättat projektuppdrag – framtidens politiska organisation, enligt bilaga.
Kommunstyrelsen
Ordföranden yrkar bifall till beredningsförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
_____
Kommunfullmäktige
Lars-Ingvar Wendt (fp) föreslår följande ändringar i upprättat projektuppdrag:
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2011-10-17

19(40)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 95

Dnr 0377/11 – 001 forts

ÖVERSYN POLITISK ORGANISATION – UPPDRAGSBESKRIVNING
1) ”Tidsmässiga ramar”. Utarbetat förslag ska vara klart 1 september 2012.
Projektet slutredovisas vid kommunfullmäktige i oktober 2012 och ska
genomföras 1 januari 2013.
2) ”Organisatoriska styrningar”. Projektgruppen är en parlamentarisk
sammansatt grupp om fem personer. Utöver dessa erbjuds en plats per
mandat för övriga partier i kommunfullmäktige.
Matilda Wiklund (c) yrkar bifall till Lars-Ingvar Wendts förslag avseende
projektgruppen.
Ajournering
Matilda Wiklund (c) begär ajournering av sammanträdet och kommunfullmäktige godkänner förslaget. Förhandlingarna återupptas efter ca 10 minuter.
Lars-Ingvar Wendt (fp) föreslår en ändring av eget förslag enligt följande:
1) ”Tidsmässiga ramar”. Beredningsförslag ska vara klart 1 mars 2013 och
införas under nästa mandatperiod.
Helena Öhlund (s) yrkar bifall till Lars-Ingvar Wendts förslag gällande tidsramar. Helena Öhlund föreslår vidare beträffande organisatorisk styrning, att
övriga partier adjungeras.
Beslutsgång
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Lars-Ingvar Wendts
förslag gällande tidsramar mot varandra och finner att kommunfullmäktige
bifaller Lars-Ingvar Wendts förslag.
Vidare ställer ordföranden kommunstyrelsens förslag och Helena Öhlunds
förslag beträffande organisatorisk styrning, att övriga partier adjungeras, mot
varandra och finner att kommunfullmäktige bifaller Helena Öhlunds förslag.
Slutligen ställer ordförande kommunstyrelsens förslag i övrigt under proposition och finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 3 oktober 2011, § 171.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2011-10-17

20(40)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 96

Dnr 0370/11 - 006

SAMMANTRÄDESPLAN 2012
Kommunfullmäktiges beslut
a) Kommunfullmäktiges sammanträde måndag den 30 april flyttas till
torsdag den 26 april 2012.
b) Arbete- och omsorgsutskottet 6, den 21 november ändras till arbete- och
omsorgsutskottet 7.
c) Fastställa upprättad sammanträdesplanering i övrigt, enligt bilaga.
_____
Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till sammanträdesplanering
för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, budgetberedning, barn- och
fritidsutskottet samt arbete- och omsorgsutskottet år 2012 enligt bilaga.
Förslaget innehåller 8 + 2 sammanträdestillfällen för kommunstyrelsen och 5
för kommunfullmäktige. Arbete- och omsorgsutskottet 7, barn- och fritidsutskottet 6. Därutöver finns boksluts- och budgetberedningssammanträden
inplanerade 1 + 8, samt 3 sammanträden för Älvsbyns kommunföretag AB.
Förslag till beslut
Fastställa upprättad sammanträdesplanering för år 2012, enligt bilaga.
Kommunstyrelsen
Ordföranden föreslår att flytta kommunfullmäktiges sammanträde måndag
den 30 april till torsdag den 26 april 2012 samt ändra arbete- och
omsorgsutskottet 6, den 21 november till arbete- och omsorgsutskottet 7.
I övrigt föreslår ordföranden fastställa upprättad sammanträdesplanering,
enligt bilaga.
Kommunstyrelsen bifaller förslagen.
_____
Kommunfullmäktige
Ordföranden yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 3 oktober 2011, § 172.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2011-10-17

21(40)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 97

Dnr 0400/11 - 102

VAL AV "TILLFÄLLIG BEREDNING" - FRAMTIDENS POLITISKA ORGANISATION
Kommunfullmäktiges beslut
Utse följande ledamöter till ”Tillfällig beredning” – Framtidens politiska
organisation:
Ordinarie
Helena Öhlund, s
Sture Nordin, s
Birger Seger, v
Lars-Ingvar Wendt, fp
Stefan Hardselius, c

Ersättare
Inger Grankvist, s
Linus Sköld, s
Ann-Sofie Holmström, v
Rikard Granström, fp
Eilert Isaksson, c

Lars-Ingvar Wendt (fp) utses till sammankallande till beredningsgruppens
första möte. Beredningen för därefter utse ordförande på egen hand.
_____
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 21 februari 2011, § 10, att bifalla motion (Ns)
om ”förändring av nuvarande politiska organisationen” samt att en
parlamentarisk grupp ska utses för att utarbeta underlag till beslut för en
förändring av den nuvarande politiska organisationen enligt motionens syfte.
Kommunala valberedningen har att nominera fem ledamöter/ersättare till
den parlamentariska gruppen (2 s, 1 v, 1 c och 1 valteknisk samverkan) som
ska utarbeta underlag till beslut för en förändring av nuvarande politiska
organisationen.
Kommunfullmäktige
Bill Nilsson (s) föredrar kommunala valberedningens förslag till ordinarie
och ersättande ledamöter enligt följande:
Ordinarie
Helena Öhlund, s
Sture Nordin, s
Birger Seger, v
Lars-Ingvar Wendt, fp
Stefan Hardselius, c

Ersättare
Inger Grankvist, s
Linus Sköld, s
Ann-Sofie Holmström, v
Rikard Granström, fp
Eilert Isaksson, c

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunala valberedningens förslag till
ordinarie ledamöter och finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2011-10-17

22(40)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 97

Dnr 0400/11 – 102 forts

VAL AV "TILLFÄLLIG BEREDNING" - FRAMTIDENS POLITISKA ORGANISATION
Vidare ställer ordföranden proposition på kommunala valberedningens
förslag till ersättande ledamöter och finner att kommunfullmäktige bifaller
förslaget.
Yrkanden
Bill Nilsson föreslår att Helena Öhlund (s) utses till beredningens ordförande.
Lars-Ingvar Wendt föreslår att beredningsgruppen själva väljer ordförande, i
stället utses en sammankallande till beredningens första sammanträde.
Beslutsgång
Ordföranden ställer Bill Nilssons och Lars-Ingvar Wendts förslag mot
varandra och finner att kommunfullmäktige bifaller Bill Nilssons förslag.
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:
- den som röstar ja bifaller Bill Nilssons förslag.
- den som röstar nej bifaller Lars-Ingvar Wendts förslag.
Omröstningsresultat
Med 15 ja röster mot 16 nej röster beslutar kommunfullmäktige bifalla LarsIngvar Wendts förslag. Omröstningsresultatet framgår av till protokollet
bifogad sammanträdeslista.
Yrkanden
Matilda Wiklund (c) föreslår att Lars-Ingvar Wendt (fp) utses till sammankallande till beredningens första sammanträde.
Kommunfullmäktige bifaller förslaget.
Beslutsunderlag
Kommunala valberedningens protokoll 17 oktober 2011, § 4.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2011-10-17

23(40)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 98

Dnr 0359/11 - 167

SÄKERHETSSKYDDSPLAN FÖR ÄLVSBYNS KOMMUN
Kommunfullmäktiges beslut
Fastställa upprättad ”Säkerhetsskyddsplan för Älvsbyns kommun”, enligt
bilaga att gälla t o m 2013-12-31. Dokumentansvarig ändras till risk- och
säkerhetssamordnare.
_____
Ärendebeskrivning
Risk- och säkerhetssamordnare Margareta Lundberg har upprättat ”Säkerhetsskyddsplan för Älvsbyns kommun”, enligt bilaga.
”För att säkerhetsskyddet i kommunen ska uppnå en tillfredställande nivå, i
enlighet med lagstiftningens krav, ska säkerhetsskyddsverksamheten anpassas
på ett praktiskt och rationellt sätt samt vara ett led i all verksamhet”
I ett antal lagar och förordningar finns bestämmelser om att myndigheter och
viktiga funktioner i samhället ska ha ett skydd mot bl.a. spionage och sabotage. Under senare tid har skyddet mot terrorism betonats.
Enligt säkerhetsskyddslagen (1996:627) och säkerhetsskyddsförordningen
(1996:633) är kommunstyrelsen högsta civila totalförsvarsmyndighet på lokal
nivå. Lagstiftningen ålägger kommunen att vidta särskilda åtgärder för att
skydda rikets säkerhet.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa upprättad
”Säkerhetsskyddsplan för Älvsbyns kommun”, enligt bilaga att gälla t o m
2012-12-31.
Kommunstyrelsen
Risk- och säkerhetssamordnare Margareta Lundberg föredrar ärendet.
Helena Öhlund (s) föreslår att planens giltighetstid fastställs till 2013-12-31
(mandatperioden) samt att dokumentansvarig ändras från att ange namn till
befattning
_____
Kommunfullmäktige
Ordföranden yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 3 oktober 2011, § 178.
_____
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2011-10-17

24(40)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 99

Dnr 0366/11 - 406

TAXA FÖR LIVSMEDELSKONTROLL
Kommunfullmäktiges beslut
Anta taxa för prövning och kontroll enligt livsmedelslagstiftningen, enligt
bilaga, att gälla från 2012-01-01 t o m 2013-12-31.
Dokumentansvarig ändras till miljö- och byggchef.
_____
Ärendebeskrivning
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson har lämnat in förslag till ny taxa för
prövning och kontroll enligt livsmedelslagstiftningen, enligt bilaga.
Enligt livsmedelslagen ska kommunerna i Sverige ta ut avgift för kontroll och
prövning av ärenden inom livsmedelslagens område. Miljö- och byggkontoret
har gjort ett förslag till ny taxa att gälla från 2012-01-01 enligt bilaga.
Förslag till beslut
Föreslå kommunfullmäktige anta taxa för prövning och kontroll enligt livsmedelslagstiftningen, enligt bilaga, att gälla från 2012-01-01.
Kommunstyrelsen
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson föredrar ärendet.
Det är samma system som tidigare. Verksamheterna klassas enligt risksystem.
Ju större risk man har i sin verksamhet ju högre taxa.
Taxan följer SKL, Sveriges Kommuner och Landstings modell.
Ordföranden yrkar bifall till beredningsförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Styrdokumentets dokumentansvarig ändras från namn till befattning.
_____
Kommunfullmäktige
Ordföranden yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 3 oktober 2011, § 181.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2011-10-17

25(40)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 100

Dnr 0308/11 - 612

SAMVERKANSAVTAL OM GENOMFÖRANDE AV GYMNASIESKOLANS NATURBRUKSPROGRAM
Kommunfullmäktiges beslut
Anta förslaget till Samverkansavtal mellan Norrbottens läns landsting och
kommunerna i Norrbottens län om genomförande av gymnasieskolans
naturbruksprogram, enligt bilaga.
_____
Ärendebeskrivning
Vid Kommunförbundet Norrbottens styrelsesammanträde 18 september
2008, § 202, rekommenderade styrelsen länets kommuner att godkänna en
förlängning av samverkansavtal mellan Norrbottens läns landsting och
kommunerna i Norrbottens län om genomförande av gymnasieskolans
naturbruksprogram för perioden 2009-01-01—2010-12-31, eller den tidpunkt
då förslagen enligt Gymnasieutredningen 09 ska genomföras. Utbildningarna
finns vid Kalix naturbruksprogram och Grans naturbruksskola.
Hösten 2011 påbörjas den nya gymnasieskolan enligt Gymnasieutredning 09,
och därför har förslag till nytt samverkansavtal upprättats. Förslaget har
behandlats i barn- och utbildningsberedningen den 3 maj 2011. Beredningen
tillstyrkte förslaget och föreslår styrelsen att rekommendera medlemskommunerna att teckna avtal enligt förslag. Förslaget reglerar:
Avtalsområde
Landstingets och kommunernas ansvar
Samråd
Ekonomisk ersättning
Avtalstid och former för uppsägning
Avtalets giltighet
Tidigare beslutat Ramavtal med följande ändring § 2 Punkt 5:
”Kommunerna äger inte rätt att starta naturbruksprogrammet eller teckna
samverkansavtal om detta program med annat landsting eller annan
kommun” fortsätter att gälla.
Styrelsen beslutade 9 juni 2011, § 33, rekommendera medlemskommunerna
att anta förslaget till Samverkansavtal mellan Norrbottens läns landsting och
kommunerna i Norrbottens län om genomförande av gymnasieskolans
naturbruksprogram

forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2011-10-17

26(40)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 100

Dnr 0308/11 – 612 forts

SAMVERKANSAVTAL OM GENOMFÖRANDE AV GYMNASIESKOLANS NATURBRUKSPROGRAM
Förslag till beslut
Rekommendera medlemskommunerna att anta förslaget till Samverkansavtal
mellan Norrbottens läns landsting och kommunerna i Norrbottens län om
genomförande av gymnasieskolans naturbruksprogram, enligt bilaga.
Kommunstyrelsen
Ordföranden yrkar bifall till förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller
detsamma.
_____
Kommunfullmäktige
Ordföranden yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 29 augusti 2011, § 156.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2011-10-17

27(40)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 101

Dnr 0288/11 - 701

GEMENSAMMA RIKTLINJER INOM OMRÅDET MEDICINTEKNISKA PRODUKTER 2011
Kommunfullmäktiges beslut
Anta de reviderade gemensamma riktlinjerna för Norrbottens kommuner
inom området medicintekniska produkter 2011, enligt bilaga.
_____
Ärendebeskrivning
Socialchef Birgit Nilsson har lämnat in tjänsteutlåtande gällande gemensamma riktlinjer inom området medicintekniska produkter 2011.
Kommunen erbjuder hälso- och sjukvårdsinsatser upp till läkarnivå enligt
18 § Hälso- och sjukvårdslagen. Kommunen har ett ansvar för hälso- och
sjukvård för medborgare som bor i särskilda boendeformer som avses i 20
och 21 §§.
Förskrivning av hjälpmedel ska utgå från brukarens behov av att upprätthålla
och/eller förbättra sina förmågor/funktioner som en del i habiliterings/rehabiliteringsprocessen. Ansvaret för hjälpmedelsverksamheten är i huvudsak delat mellan hälso- och sjukvårdshuvudmännen, kommunerna och landstinget.
De riktlinjer som finns har reviderats av en grupp arbetsterapeuter från
kommunerna och landstinget.
Förslag till beslut
Anta de reviderade riktlinjerna inom området medicintekniska produkter
2011, enligt bilaga.
Kommunstyrelsen
Ordföranden yrkar bifall till förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller
detsamma.
_____
Kommunfullmäktige
Ordföranden yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 29 augusti 2011, § 157.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2011-10-17

28(40)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 102

Dnr 0289/11 - 701

ÖVERENSKOMMELSE I NORRBOTTEN OM SAMARBETE FÖR
PERSONER MED PSYKISK FUNKTIONSNEDSÄTTNING
Kommunfullmäktiges beslut
Anta förslaget till länsövergripande överenskommelse i Norrbotten om
samarbete för personer med psykisk funktionsnedsättning, enligt bilaga.
_____
Ärendebeskrivning
Socialchef Birgit Nilsson har lämnat in tjänsteutlåtande gällande överenskommelse i Norrbotten om samarbete för personer med psykisk funktionsnedsättning.
Sedan den 1 januari 2010 är landsting och kommuner skyldiga att ha överenskommelser om samarbete när det gäller personer med psykiska funktionsnedsättningar (8 a § HSL, 5 kap 8 a § SoL).
Syftet med överenskommelsen är att med utgångspunkt från gällande lagstiftning, de förordningar och reglementen som reglerar parternas ansvar för
insatser och samverkan tydliggöra respektive huvudmans ansvarområde och
former för samverkan. Målgrupperna för överenskommelsen är
 Personer med psykisk störning och samtidigt missbruk
 Barn och ungdomar med psykiska och sociala problem samtidigt
 Äldre med psykiska funktionsnedsättningar
Kommunförbundet har tillsammans med representanter för landstinget
utarbetat förslag till överenskommelse, enligt bilaga.
Förslag till beslut
Anta förslaget till Länsövergripande överenskommelse i Norrbotten om samarbete för personer med psykisk funktionsnedsättning, enligt bilaga.
Kommunstyrelsen
Ordföranden yrkar bifall till förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller
detsamma.
_____
Kommunfullmäktige
Ordföranden yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 29 augusti 2011, § 158.
_____
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2011-10-17

29(40)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 103

Dnr 0307/11 - 777

ÖVERENSKOMMELSE OM SJUKVÅRDSINSATSER I ORDINÄRT
BOENDE
Kommunfullmäktiges beslut
Anta överenskommelsen om sjukvårdsinsatser i ordinärt boende.
Uppdra till socialchefen att följa upp och återredovisa sjukvårdsinsatser i
ordinärt boende till kommunstyrelsen.
_____
Ärendebeskrivning
Kommunerna i Norrbotten, genom Kommunförbundet Norrbotten, och
Norrbottens läns landsting har utarbetat förslag till överenskommelse om
sjukvårdsinsatser i ordinärt boende, enligt bilaga.
I ÄDEL-överenskommelsen från 1992 har kommunerna via skatteväxling
åtagit sig att svara för den kvalificerade omvårdnaden, ibland med inslag av
enklare sjukvårdsinsatser, i ordinärt boende.
Under tiden 1 januari 2005 – 31 december 2010 har ansvarsfördelningen
reglerats i ett särskilt avtal mellan landstinget och kommunerna.
I den föreslagna överenskommelsen finns reglerat gemensamma mål ur ett
medborgar- och verksamhetsperspektiv:
Den enskildes och närståendes förmågor nyttjas så långt som möjligt.
Antalet vårdgivare kring den enskilda i behov av vård- och omsorgsinsatser
ska minimeras.
Dubbelarbete ska undvikas.
Samhällets resurser ska användas kostnadseffektivt.
Denna överenskommelse är den gemensamma slutliga tolkningen av ÄDELöverenskommelsen 1992 avseende kommunernas åtagande att via skatteväxling svara för ”kvalificerad omvårdnad ibland med inslag av enklare sjukvård”. Överenskommelse gäller från och med 1 januari 2011 tillvidare med en
ömsesidig uppsägningstid om 12 månader.
Socialberedningen har behandlat ärendet under ett extra sammanträde
2011-05-26 och beslutar att rekommendera länets kommuner att anta överenskommelsen om sjukvårdsinsatser i ordinärt boende och ge kansliet i uppdrag att i samarbete med landstinget utarbeta förslag till länsgemensamma
administrativa rutiner.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2011-10-17

30(40)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 103

Dnr 0307/11 – 777 forts

ÖVERENSKOMMELSE OM SJUKVÅRDSINSATSER I ORDINÄRT
BOENDE
Förslag till beslut
Anta överenskommelsen om sjukvårdsinsatser i ordinärt boende, enligt
bilaga.
Kommunstyrelsen
Ordföranden yrkar bifall till förslaget.
Robert Andersson (kd) bifaller förslaget med tillägg om att uppdra till socialchefen att följa upp och återredovisa till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen
bifaller förslagen.
_____
Kommunfullmäktige
Ordföranden yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 29 augusti 2011, § 162.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2011-10-17

31(40)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 104

Dnr 0410/11 - 008

ENKEL FRÅGA OM NÄR MOTION OM FÖRBÄTTRAD INTEGRATION KOMMER ATT BEHANDLAS
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen kommer att behandlas vid kommunfullmäktiges sammanträde den
28 november 2011. Frågan anses därmed vara besvarad.
_____
Ärendebeskrivning
Folkpartiet Liberalerna Inger Lundberg har lämnat in en enkel fråga angående
när motion (fp) om förbättrad integration kommer att behandlas, enligt
bilaga.
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsens ordförande Bill Nilsson (s) meddelar att motionen
kommer att behandlas vid nästa kommunfullmäktige den 28 november 2011.
Inger Lundberg (fp) tackar för svaret.
Ordföranden föreslår därmed frågan vara besvarad och finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2011-10-17

32(40)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 105

Dnr 0411/11 - 008

ENKEL FRÅGA - KOMMER ÅSA-PROJEKTET ATT FORTSÄTTA?
Kommunfullmäktiges beslut
ÅSA-projektet kommer att övergå i linjeorganisationen och bli en del av
verksamheten. Frågan anses därmed vara besvarad.
_____
Ärendebeskrivning
Inger Lundberg, Folkpartiet Liberalerna, har lämnat in en enkel fråga –
Kommer ÅSA-projektet att fortsätta, enligt bilaga.
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsens ordförande Bill Nilsson (s) svarar på frågan om ÅSAprojektets fortsättning.
ÅSA-projektet kommer att övergå i linjeorganisationen och bli en del av
verksamheten.
Inger Lundberg (fp) tackar för svaret.
Ordföranden föreslår därmed frågan vara besvarad och finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2011-10-17

33(40)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 106

Dnr 0355/11 - 008

MOTION (KD) OM ÖKAD TILLGÄNGLIGHET TILL ÅTERVINNINGSCENTRALEN
Kommunfullmäktiges beslut
Motion (kd) om ökad tillgänglighet till återvinningscentralen enligt bilaga,
överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för beslut senast den 18 juni 2012.
_____
Ärendebeskrivning
Robert Andersson Kristdemokraterna, har lämnat in motion (kd) om ökad
tillgänglighet till återvinningscentralen, enligt bilaga.
Kommunfullmäktige
Ordföranden föreslår att kommunfullmäktige överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för beslut
senast den 18 juni 2012. Kommunfullmäktige bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2011-10-17

34(40)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 107

Dnr 0401/11 - 008

MOTION (FP) OM ATT INFÖRA "KLASSMORFAR/KLASSMORMOR" I KOMMUNENS SKOLOR
Kommunfullmäktiges beslut
Motion (fp) om att införa "klassmorfar/klassmormor" i kommunens skolor,
enligt bilaga, överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och vidare till
kommunfullmäktige för beslut senast den 18 juni 2012.
_____
Ärendebeskrivning
Lars-Ingvar Wendt, Folkpartiet Liberalerna, har lämnat in motion (fp) om att
införa "klassmorfar/klassmormor" i kommunens skolor, enligt bilaga.
Kommunfullmäktige
Ordföranden föreslår att kommunfullmäktige överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för beslut
senast den 18 juni 2012. Kommunfullmäktige bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2011-10-17

35(40)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 108

Dnr 0409/11 - 008

MOTION (C) - FÖRSÖK MED VÅRDHUND INOM ÄLDREOMSORGEN
Kommunfullmäktiges beslut
Motion (c) – om försök med vårdhund inom äldreomsorgen, enligt bilaga,
överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för beslut senast den 18 juni 2012.
_____
Ärendebeskrivning
Matilda Wiklund, Centerpartiet, har skickat in en motion (c) - om försök med
vårdhund inom äldreomsorgen, enligt bilaga.
Kommunfullmäktige
Ordföranden föreslår att kommunfullmäktige överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för beslut
senast den 18 juni 2012. Kommunfullmäktige bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2011-10-17

36(40)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 109

Dnr 0412/11 - 008

MOTION (FP) - SÄND KOMMUNFULLMÄKTIGESAMMANTRÄDENA PÅ HEMSIDAN
Kommunfullmäktiges beslut
Motion (fp) – om att sända kommunfullmäktigesammanträdena på hemsidan,
enligt bilaga, överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och vidare till
kommunfullmäktige för beslut senast den 18 juni 2012
_____
Ärendebeskrivning
Inger Lundberg, Folkpartiet Liberalerna, har skickat in en motion (fp) – om
att sända kommunfullmäktigesammanträdena på hemsidan, enligt bilaga.
Kommunfullmäktige
Ordföranden föreslår att kommunfullmäktige överlämnar ärendet till
kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för beslut
senast den 18 juni 2012. Kommunfullmäktige bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2011-10-17

37(40)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 110

Dnr 0413/11 - 008

MOTION (FP) - EN UNGDOMSGÅRD PÅ ÄLVÅKRASKOLAN
Kommunfullmäktiges beslut
Motion (fp) – om att inrätta en ungdomsgård på Älvåkraskolan, enligt bilaga,
överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för beslut senast den 18 juni 2012.
_____
Ärendebeskrivning
Inger Lundberg, Folkpartiet Liberalerna, har lämnat in en motion (fp) – om
att inrätta en ungdomsgård på Älvåkraskolan, enligt bilaga.
Kommunfullmäktige
Ordföranden föreslår att kommunfullmäktige överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för beslut
senast den 18 juni 2012. Kommunfullmäktige bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2011-10-17

38(40)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 111

Dnr 0414/11 - 008

MOTION (FP) - FLYTTA VÅRDCENTRALEN I ÄLVSBYN
Kommunfullmäktiges beslut
Motion (fp) – om att flytta vårdcentralen i Älvsbyn, enligt bilaga, överlämnas
till kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för
beslut senast den 18 juni 2012.
_____
Ärendebeskrivning
Inger Lundberg Folkpartiet Liberalerna, har skickat in en motion (fp) – om
att flytta vårdcentralen i Älvsbyn, enligt bilaga.
Kommunfullmäktige
Ordföranden föreslår att kommunfullmäktige överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för beslut
senast den 18 juni 2012.Kommunfullmäktige bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2011-10-17

39(40)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 112

Dnr 0290/11 - 008

MEDBORGARFÖRSLAG OM ATT GÖRA KÄLKBACKE VID
LINGONSTIGENS FÖRSKOLA
Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslag om att göra kälkbacke vid Lingonstigens förskola enligt
bilaga, överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för beslut senast den 18 juni 2012.
_____
Ärendebeskrivning
Orvo Hannlöv, har skickat in ett medborgarförslag om att göra kälkbacke vid
Lingonstigens förskola, enligt bilaga.
Kommunfullmäktige
Ordföranden föreslår att kommunfullmäktige överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för beslut
senast den 18 juni 2012. Kommunfullmäktige bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2011-10-17
KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 113

Dnr 0385/11 - 008

MEDBORGARFÖRSLAG OM UPPRUSTNING AV KULTURHUSET I VIDSEL
Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslag om upprustning av Kulturhuset i Vidsel, enligt bilaga,
överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för beslut senast den 18 juni 2012.
_____
Ärendebeskrivning
Harry Granlund har skickat in ett medborgarförslag om upprustning av
Kulturhuset i Vidsel, enligt bilaga.
Kommunfullmäktige
Ordföranden föreslår att kommunfullmäktige överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för beslut
senast den 18 juni 2012. Kommunfullmäktige bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

40(40)

