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2012-02-20
KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 1

Dnr 0093/12 - 000

ÄNDRING AV KUNGÖRELSE KF 2012-02-20
Kommunfullmäktiges beslut
Ärende nr 15 ”revidering av bevarandeplan”, i kommunfullmäktiges
kungörelse utgår.
_____
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige
Ordföranden föreslår ändrad föredragningsordning i förhållande till kungörelsen, ärende 15, Revidering av bevarandeplan, utgår.
Kommunfullmäktige bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 2

Dnr 0012/12 - 041

BUDGETDIREKTIV FÖR 2013 ÅRS BUDGET SAMT PLAN 2014
OCH 2015
Kommunfullmäktiges beslut
Fastställa budgetdirektiv för 2013 års budget samt för plan 2014 och 2015,
enligt bilaga.
Datum för Regeringens budgetproposition läggs till på sidan 4 i direktiven.
Reservation
Matilda Wiklund (c) och Lars Ingvar Wendt (fp) reserverar sig mot beslutet.
_____
Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret, ekonomi har sammanställt budgetdirektiv för
2013 års budget samt för plan 2014 och 2015, enligt bilaga.
Verksamhetens budgetramar ska årligen fastställas av kommunfullmäktige
innan juni månads utgång. Vidare ska även verksamheternas mål och riktlinjer
samt fullmäktiges speciella uppdrag behandlas av kommunfullmäktige innan
juni månads utgång.
Beslut om utdebiteringen för 2013 ska enligt kommunallagen behandlas
senast sista november 2012. I samband med detta behandlar även kommunfullmäktige resultat-, balans-, finansbudgeten samt investeringsbudget för
2013 samt för plan 2014 och 2015.
Tidplan för budgetberedningens sammanträden 2012 har antagits av
kommunfullmäktige under hösten 2011.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa budgetdirektiv för
2013 års budget samt för plan 2014 och 2015, enligt bilaga.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Fastställa budgetdirektiv för 2013 års budget samt för plan 2014 och 2015,
enligt bilaga.
Datum för Regeringens budgetproposition läggs till på sidan 4 i direktiven.
_____
Kommunfullmäktige
Bill Nilsson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2012-02-20
KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 2

Dnr 0012/12 – 041 forts

BUDGETDIREKTIV FÖR 2013 ÅRS BUDGET SAMT PLAN 2014
OCH 2015
Matilda Wiklund (c) föreslår ändring i direktiven, första stycket, första
meningen, … årligen fastställas av kommunfullmäktige oktober/november.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Matilda Wiklunds ändringsförslag och
finner att kommunfullmäktige avslår förslaget.
Vidare ställer ordföranden proposition på kommunstyrelsen förslag och
finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 30 januari 2012, § 2.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 3

Dnr 0011/12 - 041

JUSTERING SAMT OMFÖRING AV DRIFTBUDGET 2012
Kommunfullmäktiges beslut
Internräntan för 2012 revideras och sätts till 2,9 %.
Driftramarna justeras med effekten av den sänkta internräntan.
Godkänna föreslagna omföringar mellan driftramar.
_____
Ärendebeskrivning
Ekonomichef Ulla Lundberg har lämnat in tjänsteutlåtande om justering samt
omföring av driftbudget 2012.
Sveriges kommuner och Landsting, SKL har under december förordat en
justering av 2012 års internränta från 4,2 % till 2,9 %. Orsaken till detta är
den kraftiga räntenedgången som skett under det senaste året. Internräntan
syftar till att visa den genomsnittliga finansieringskostnaden för aktiverade
investeringar. Vidare har framkommit behov av vissa omföringar mellan
driftramar.
Av bilaga 1 framgår ekonomiavdelningens beräkning av effekterna av en
sänkt internränta samt ett antal kostnadsneutrala omföringar mellan ramarna.
Förslag till beslut
Internräntan för 2012 revideras och sätts till 2,9 %
Driftramarna justeras med effekten av den sänkta internräntan.
Godkänna föreslagna omföringar mellan driftramar.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Internräntan för 2012 revideras och sätts till 2,9 %.
Driftramarna justeras med effekten av den sänkta internräntan.
Godkänna föreslagna omföringar mellan driftramar.
_____
Kommunfullmäktige
Ordföranden yrkar bifall till förslaget och finner att kommunfullmäktige
bifaller detsamma.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 30 januari 2012, § 3.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 4

Dnr 0493/11 - 006

ANNONSERING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDEN 2012
Kommunfullmäktiges beslut
Under mandatperioden 2011-2014 annonseras kommunfullmäktiges sammanträden enligt följande.
- annons i Piteå-Tidningen och Norrbottens Kuriren med
föredragningslista
- annons i Norrländska socialdemokraten med kungörelse
- föredragningslista publiceras på kommunens hemsida
- annons i Älvsbybygdens annonsblad
- annons på webbsidan Älvsbyn just nu
_____
Ärendebeskrivning
Under 2011 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
Under mandatperioden 2011-2014 annonseras kommunfullmäktiges sammanträden på samma sätt som under innevarande år.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Under mandatperioden 2011-2014 annonseras kommunfullmäktiges sammanträden enligt följande.
- annons i Piteå-Tidningen och Norrbottens Kuriren med
föredragningslista
- annons i Norrländska socialdemokraten med kungörelse
- föredragningslista publiceras på kommunens hemsida
- annons i Älvsbybygdens annonsblad
- annons på webbsidan Älvsbyn just nu
Kommunfullmäktige
Jäv
Lars-Ingvar Wendt (fp) anmäler jäv.
Inger Lundberg (fp) föreslår att kommunfullmäktiges sammanträden inte
annonseras i Norrbottens Kuriren och Norrländska socialdemokraten.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 4

Dnr 0493/11 – 006 forts

ANNONSERING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDEN 2012
Beslutsgång
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag och Inger Lundbergs förslag
mot varandra och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens
förslag.
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång.
- den som röstar ja bifaller Inger Lundbergs förslag
- den som röstar nej bifaller kommunstyrelsens förslag
Omröstningsresultat
Med 14 ja-röster och 15 nej-röster, enligt bifogad sammanträdeslista, beslutar
kommunfullmäktige att bifalla kommunstyrelsens förslag.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 5

Dnr 0409/11 - 008

MOTION (C) - FÖRSÖK MED VÅRDHUND INOM ÄLDREOMSORGEN
Kommunfullmäktiges beslut
Motion om ”vårdhund” återremitteras för ytterligare beredning.
_____
Ärendebeskrivning
Centerpartiet har inkommit med motion angående försök med införande av
vårdhund inom äldreomsorgen. Centerpartiet säger att samspelet mellan hund
och människa har en positiv inverkan på hälsan samt att hunden har en
förmåga att avleda och skapa en stressfri miljö.
Kommunfullmäktige beslutade 17 oktober 2011, § 108, överlämna ärendet till
kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för beslut
senast den 18 juni 2012.
Socialchef Hans Nyberg har yttrat sig i ärendet.
Vårdhundar används idag inom äldreomsorgen främst inom demensvården
men även för rehabilitering. En vårdhund har noggrant testats och utbildats
tillsammans med sin förare för att jobba inom omsorgen och vården för att
öka brukarens förmågor och livskvalitet genom träning och stimulans.
Vårdhund ska inte förväxlas med en besökshund eller terapihund som har till
uppgift att sprida glädje genom att bara finnas till på t.ex. en avdelning på ett
särskilt boende.
Att införa vårdhund i kommunens vård och omsorg innebär ett stort ansvar
för kommunen som arbetsgivare och ansvarig för verksamheten på särskilt
boende. Idag är det relativ vanligt med pälsdjursallergier vilket innebär att det
måste finnas särskilda avdelningar eller boenden för att förhindra konsekvenser för människor med pälsallergi. Vi har idag för få boendeplatser på
särskilda boenden vilket begränsar möjligheten till att välja boende. Även
personal som har allergiproblem måste få möjlighet att välja arbetsplatser som
inte har vårdhund. Att införa en vårdhund krävs att det finns en hundförare
som tillsammans med hunden är utbildad för ändamålet. Idag finns inte
personella resurser till detta.
Medicinsk ansvarig sköterska ( MAS) i kommunen har yttrat sig i ärendet enl.
bil.1
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen avslår motionen eftersom det innebär ett stort ansvar för
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 5

Dnr 0409/11 – 008 forts

MOTION (C) - FÖRSÖK MED VÅRDHUND INOM ÄLDREOMSORGEN
kommunen som arbetsgivare och ansvarig för verksamheten på särskilt
boende. Idag är det relativt vanligt med pälsdjursallergi vilket innebär att det
måste finnas speciella avdelningar för att förhindra allergiproblem.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Avslå motionen om vårdhund eftersom det innebär ett stort ansvar för
kommunen som arbetsgivare och ansvarig för verksamheten, på särskilt
boende.
Reservation
Johan Johansson (c), Berit Hardselius (c) och Göran Lundström (c) reserverar sig mot beslutet.
_____
Kommunfullmäktige
Yrkanden
Harry Nyström (v) föreslår att ärendet återremitteras för ytterligare beredning.
Rikard Granström (fp), Helena Öhlund (s) och Matilda Wiklund ( c) yrkar
bifall till Harry Nyströms förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Harry Nyström m fl förslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller förslaget.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 19 december 2011, § 220.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 6

Dnr 0413/11 - 008

MOTION (FP) - EN UNGDOMSGÅRD PÅ ÄLVÅKRASKOLAN
Kommunfullmäktiges beslut
Bifall till motion om en ungdomsgård på Älvåkraskolan.
_____
Ärendebeskrivning
Inger Lundberg, Folkpartiet Älvsbyliberalerna har lämnat in en motion om
att inrätta en ungdomsgård på Älvåkraskolan, enligt bilaga.
Kommunfullmäktige beslutade 17 oktober 2011, § 110, överlämna ärendet till
kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för beslut
senast den 18 juni 2012.
Fritids- och kulturchefen Kjell Tegnelund har yttrat sig i ärendet.
Folkpartiet Älvsbyliberalerna anser att ungdomarna i yngre tonåren behöver
en mötesplats för att kunna umgås på eftermiddagstid och kvällstid.
I motionen föreslås att Älvåkraskolan blir ungdomsgård i samverkan med
skolans fritidspedagog och nystartade kulturskolan. Olika föreningar ska
också beredas medverka i någon form.
Historiskt har vi i Älvsbyn haft traditionell ungdomsgårdsverksamhet under
en lång följd av år. Den verksamheten lockade inte till sig många ungdomar.
Dagens ungdom är inte samma homogena grupp som den en gång var. I olika
undersökningar som gjorts under sista åren, bland annat LUPP (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken) framkommer det tydligt att ungdomarna vill
träffas i mindre grupperingar, över nätet och med kompisar med samma
intresse.
Att bygga upp en ny ungdomsgårdsverksamhet på Älvåkraskolan skulle med
all sannolikhet inte vara något större lyft för flertalet älvsbyungdomar.
Älvsbyns kommun har sedan ett antal år modellen med påse pengar, PUMA
för kortare verksamhet/arrangemang och mötesplatspengar till längre verksamhet som ska vara flexibel och utgå från intressen och lokaler som ungdomar vill ha. Exempel på sådan verksamhet som fått stöd är: Café Storgatan
med livegrupper, Internationella träffpunkten Storgatan, EFS ungdomsverksamhet, Las Vegas i Vidsel och dess föregångare i distriktsköterskemottagningen, bussar från Vidsel till Älvsbyn och nu provas subventionerade
hockeybussar till Luleå fram till nyår.
På ungdomstinget 2011-10-26 fanns ungdomsgård på Älvåkraskolan inte med
bland frågeställningarna.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 6

Dnr 0413/11 – 008 forts

MOTION (FP) - EN UNGDOMSGÅRD PÅ ÄLVÅKRASKOLAN
Förslag till beslut
Avslå motionen eftersom inte ungdomar själva har framfört önskemål om
ungdomsgård på Älvåkraskolan.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Bifalla motionen om en ungdomsgård på Älvåkraskolan.
_____
Kommunfullmäktige
Yrkanden
Inger Lundberg (fp) och Tomas Egmark (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller förslaget.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 19 december 2011, § 221.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 7

Dnr 0355/11 - 008

MOTION (KD) OM ÖKAD TILLGÄNGLIGHET TILL ÅTERVINNINGSCENTRALEN
Kommunfullmäktiges beslut
Bifalla motionen om ökad tillgänglighet till återvinningscentralen samt uppdra
till Älvsbyns Energi AB att i samband med nästa upphandling se över öppethållandet, så att återvinningscentralen blir tillgänglig för fler medborgare.
_____
Ärendebeskrivning
Robert Andersson, Kristdemokraterna, har lämnat in motion om ökad tillgänglighet till återvinningscentralen, enligt bilaga.
Kommunfullmäktige beslutade 17 oktober 2011, § 106, överlämna ärendet till
kommunstyrelsen för beredning och åter till kommunfullmäktige för beslut
senast den 18 juni 2012.
_____
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson har lämnat in tjänsteutlåtande om ökad
tillgänglighet till återvinningscentralen, ÅVC.
Miljö- och byggkontoret anser att det är viktigt med en hög servicegrad när
det gäller hantering av hushållens avfall för att förhindra att avfallet hamnar
på fel plats eller lagras vid fastigheterna vilket på sikt kan leda till onödiga
kostnader för kommunen.
I samband med upphandling av ny entreprenad för återvinningscentralen
skulle öppettiderna kunna ses över så att centralen är öppen längre en kväll i
veckan. På så sätt kan även de som arbetar utanför kommunen ges möjlighet
att få lämna sitt avfall efter arbetsdagens slut. Återvinningscentralen skulle
även kunna hållas öppen vissa helger.
Man kan även se över om den behöver vara öppen alla dagar i veckan.
Kanske det är tillräckligt att den är öppen tre dagar per vecka.
Förslag till beslut
Bifalla motionen samt uppdra till Älvsbyns Energi AB att i samband med
nästa upphandling se över öppethållandet vid återvinningscentralen så att den
blir tillgänglig för fler medborgare.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Bifalla motionen samt uppdra till Älvsbyns Energi AB att i samband med
nästa upphandling se över öppethållandet vid återvinningscentralen så att den
blir tillgänglig för fler medborgare.
_____
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 7

Dnr 0355/11 – 008 forts

MOTION (KD) OM ÖKAD TILLGÄNGLIGHET TILL ÅTERVINNINGSCENTRALEN
Kommunfullmäktige
Robert Andersson (kd) och Bill Nilsson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller förslaget.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 30 januari 2012, § 7.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 8

Dnr 0111/11 - 008

MOTION (C) MÖJLIGHET TILL KLIMATSMART UPPVÄRMNING AV FASTIGHETER ÄVEN I BYARNA.
Kommunfullmäktiges beslut
Bifall till motionen om möjlighet till klimatsmart uppvärmning i byarna.
Uppdra till näringslivskontoret att föra dialog med medborgare och undersöka eventuellt intresse av ”byafjärrvärme” samt ordna finansiering för en
möjlig projektstart.
Uppdra till näringslivskontoret att undersöka möjligheten att hos NENET
söka EU-bidrag för sol-el.
Älvsbyns Energi AB ingår som stödfunktion i projektet.
_____
Ärendebeskrivning
Matilda Wiklund Centerpartiet har lämnat in en motion om möjlighet till
klimatsmart uppvärmning av fastigheter även i byarna, enligt bilaga.
Kommunfullmäktige beslutade 21 februari 2011, § 28, överlämna ärendet till
kommunstyrelsen för beredning.
_____
VD för Älvsbyns Energi AB, Jan Sipola har yttrat sig i ärendet, enligt bilaga.
Centerpartiets motion beskriver ”byafjärrvärme” för energieffektivisering
vid uppvärmning av fastigheter i byarna där bebyggelsen är något samlad.
Förslaget innebär att tillsätta ett projekt ”Byafjärrvärme” där Älvsbyns Energi
föreslås som projektledare. Berörda byar är Vidsel, Korsträsk och Vistträsk.
Älvsbyns Energi har tidigare studerat möjligheterna till småskalig fjärrvärme i
Vidsel och Korsträsk. Vid denna studie konstaterades att bebyggelsen är för
gles, med påföljande stora värmeförluster, för att få lönsamhet i en småskalig
fjärrvärmeanläggning.
Byggnation och drift av småskalig fjärrvärme i Älvsbyns Energis regi innebär
att värmekostnader vida överstigande dagens fjärrvärmepris inom Älvsbyns
tätort. Bemanning och krav på tillgänglighet/värmeleverans/medför utökade
personalkostnader.
I Harads i Bodens kommun och Hedenäset i Övertorneå kommun har byakooperativ eller mindre bolag ägda av invånare i byarna byggt relativt framgångsrika anläggningar.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 8

Dnr 0111/11 – 008 forts

MOTION (C) MÖJLIGHET TILL KLIMATSMART UPPVÄRMNING AV FASTIGHETER ÄVEN I BYARNA.
Förslag till beslut
Älvsbyns Energi AB kan ingå som stödfunktion i ett projekt för ”byafjärrvärme”. Bolaget saknar idag personella resurser för att vara projektledare.
Finansiering av ett sådant projekt måste lösas före projektstart.
Älvsbyns Energi AB föreslår kommunstyrelsen att ge Näringslivskontoret i
uppdrag att ordna finansiering för en möjlig start av projekt ”byafjärrvärme”.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Bifalla motionen om möjlighet till klimatsmart uppvärmning i byarna.
Uppdra till näringslivskontoret att föra dialog med medborgare och undersöka eventuellt intresse av ”byafjärrvärme” samt ordna finansiering för en
möjlig projektstart.
Älvsbyns Energi AB ingår som stödfunktion i projektet.
_____
Kommunfullmäktige
Matilda Wiklund (c) och Bill Nilsson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Lars-Ingvar Wendt (fp) bifaller kommunstyrelsens förslag med tillägg att
uppdra till näringslivskontoret att undersöka möjligheten att hos NENET
söka EU-bidrag för sol-el.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller förslaget.
Vidare ställer ordförande proposition på Lars-Ingvar Wendts tilläggsförslag
och finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 30 januari 2012, § 8.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 9

Dnr 0072/12 - 102

VAL AV "TILLFÄLLIG BEREDNING" - ARBETSORDNING FÖR
FOLKHÄLSORÅDET
Kommunfullmäktiges beslut
Utse följande ledamöter ordinarie och ersättare till ”Tillfällig beredning” som
upprättar förslag på arbetsordning för folkhälsorådet:
Ordinarie
Bill Nilsson, s, ordförande
Inger Grankvist, s
Harry Nyström, v
Göran Lundström, c
Jörgen Afvander, ns
_____

Ersättare
Helena Öhlund, s
Camilla Wallin, s
Carina Nyström, v
Anita Lindström, c
Robert Andersson, kd

Ärendebeskrivning
Folkhälsorådet har sammanställt styrdokument för Älvsbyns kommuns
folkhälsoråd. Ärendet föredrogs vid kommunstyrelsemötet 8 november 2010,
§ 156. Styrdokumentet återremitterades till kommunchefen för ytterligare
beredning
Kommunstyrelsens beslut
Fortsätta bedriva folkhälsoarbetet i dess nuvarande form fram till och med att
en tillfällig fullmäktigeberedning arbetat fram förslag på arbetsformer för
Älvsbyns kommuns folkhälsoråd.
Kommunstyrelsens ordförande får uppdrag att vara ordförande och
kommunsekreteraren får uppdrag att vara sekreterare vid folkhälsorådets
första möte.
_____
Kommunfullmäktige har att utse en ”Tillfällig beredning” – Arbetsordning
för folkhälsorådet. Förslag till arbetsordning för folkhälsorådet ska redovisas
vid kommunfullmäktiges sammanträde den 18 juni 2012.
Kommunala valberedningen ska nominera fem ledamöter/ersättare till den
parlamentariska gruppen (2 s, 1 v, 1 c och 1 valteknisk samverkan) som ska
utarbeta förslag på arbetsordning för Älvsbyns kommuns folkhälsoråd.
Kommunfullmäktige
Bill Nilsson (s) föredrar kommunala valberedningens förslag att utse följande
ledamöter ordinarie och ersättare till ”Tillfällig beredning” – Arbetsordning
för folkhälsorådet:
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2012-02-20

17(40)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 9

Dnr 0072/12 – 102 forts

VAL AV "TILLFÄLLIG BEREDNING" - ARBETSORDNING FÖR
FOLKHÄLSORÅDET
Ordinarie
Bill Nilsson, s
Inger Grankvist, s
Harry Nyström, v
Göran Lundström, c
Jörgen Afvander, ns

Ersättare
Helena Öhlund, s
Camilla Wallin, s
Carina Nyström, v
Anita Lindström, c
Robert Andersson, kd

Bill Nilsson (s) utses till ordförande.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunala valberedningens förslag och
finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Beslutsunderlag
Kommunala valberedningens protokoll 20 februari 2012, § 1.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2012-02-20

18(40)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 10

Dnr 0076/12 - 102

VAL AV ERSÄTTARE (S) I KOMMUNSTYRELSEN
Kommunfullmäktiges beslut
Utse Linus Sköld (s) till ersättare i kommunstyrelsen.
_____
Ärendebeskrivning
Gerry Nilsson (s) har den 2 februari 2012 sagt upp sitt förtroendeuppdrag
som ersättare i kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktige har att utse ny ersättare i kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktige
Bill Nilsson (s) föredrar kommunala valberedningens förslag att utse Linus
Sköld (s) till ersättare i kommunstyrelsen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunala valberedningens förslag och
finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Beslutsunderlag
Kommunala valberedningens protokoll 20 februari 2012, § 2.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2012-02-20

19(40)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 11

Dnr 0062/12 - 102

VAL AV ERSÄTTARE (S) I VALNÄMNDEN
Kommunfullmäktiges beslut
Utse Rutger Nyström (s) till ersättare i valnämnden.
_____
Ärendebeskrivning
Gun-Britt Brommels (s) har den 23 januari 2012 sagt upp sitt förtroendeuppdrag som ersättare i valnämnden.
Kommunfullmäktige har att utse ny ersättare i valnämnden.
Kommunfullmäktige
Bill Nilsson (s) föredrar kommunala valberedningens förslag att utse Rutger
Nyström (s) till ersättare i valnämnden.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunala valberedningens förslag och
finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Beslutsunderlag
Kommunala valberedningens protokoll 20 februari 2012, § 3.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2012-02-20

20(40)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 12

Dnr 0059/12 - 102

VAL AV LEDAMOT OCH ERSÄTTARE I KOMMUNALFÖRBUNDET NORRBOTTENS LÄNS KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHET
Kommunfullmäktiges beslut
Utse Helena Öhlund (s) till ordinarie ledamot och Rikard Granström (fp) till
ersättare i Kommunalförbundet Norrbottens Läns Kollektivtrafikmyndighet
för perioden 2012-01-01 – 2014-12-31.
_____
Ärendebeskrivning
Lag om kollektivtrafik, SFS 2010:1065, börjar gälla från och med
2012-01-01. I varje län ska det finnas en regional kollektivtrafikmyndighet.
Myndigheten ansvarar för regional kollektivtrafik, enligt Lag om kollektivtrafik, SFS 2010:1065 och EU:s kollektivtrafikförordning, (EG) 1370/2007.
En politisk styrgrupp arbetar med frågan om bildande av kollektivtrafikmyndigheten i Norrbottens län.
Eftersom enighet inte kunde uppnås kring tidigare förslag måste myndigheten
enligt kollektivtrafiklagen organiseras i form av ett kommunalförbund, med
länets samtliga kommuner och landstinget. Nuvarande finansieringsmodell
kommer att tillämpas.
Kommunfullmäktiges beslut
Godkänna bildandet av regional kollektivtrafikmyndighet samt ingå för
ändamålet i ett kommunalförbund med länets samtliga kommuner och
landstinget.
_____
Kommunfullmäktige har att välja en ledamot samt ersättare för perioden
2012-01-01 till 2014-12-31 till kommunalförbundets direktion.
Kommunfullmäktige
Bill Nilsson (s) föredrar kommunala valberedningens förslag att utse Helena
Öhlund (s) till ordinarie ledamot och Rikard Granström (fp) till ersättare.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunala valberedningens förslag och
finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Beslutsunderlag
Kommunala valberedningens protokoll 20 februari 2012, § 4.
_____
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2012-02-20

21(40)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 13

Dnr 0007/11 - 103

ARBETSORDNING FÖR KOMMUNALA HANDIKAPP- OCH
PENSIONÄRSRÅDET (KHPR)
Kommunfullmäktiges beslut
Fastställa nu gällande Arbetsordning för kommunala handikapp- och
pensionärsrådet, enligt bilaga, med giltighetstid till och med 31 december
2014.
_____
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen fastställde vid sammanträde den 31 januari 2011 arbetsordning för KHPR att gälla till och med 31 december 2011. Vid kommunstyrelsens sammanträde den 20 december 2010 beslutades att rådets sammansättning ska utvärderas efter första året av mandatperioden.
Samrådsgruppen har vid träff den 24 oktober 2011 efterfrågat en utvärdering
av rådet samt föreslår att föreningsrepresentanter kan delta vid rådets sammanträden som åhörare utöver de fem representanter som är fastställda i
arbetsordningen.
Handikapp- och pensionärsrådets förslag till kommunstyrelsen
Fastställa nu gällande Arbetsordning för kommunala handikapp- och
pensionärsrådet, enligt bilaga, med giltighetstid till och med 31 december
2014.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Fastställa nu gällande Arbetsordning för kommunala handikapp- och
pensionärsrådet, enligt bilaga, med giltighetstid till och med 31 december
2014.
_____
Kommunfullmäktige
Bill Nilsson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 30 januari 2012, § 224.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2012-02-20

22(40)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 14

Dnr 0538/11 - 171

TAXA FÖR TILLSYN ENLIGT LAGEN OM SKYDD MOT
OLYCKOR (LSO) OCH LAGEN OM BRANDFARLIGA OCH
EXPLOSIVA VAROR (LBE)
Kommunfullmäktiges beslut
Fastställa indexuppräknad taxa för tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor
(LSO) och lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE), enligt bilaga.
_____
Ärendebeskrivning
Miljö- och byggkontoret har gjort en indexuppräkning av taxan för tillsyn
enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) och lagen om brandfarliga och
explosiva varor (LBE) enligt bilagt förslag.
Myndighetsnämndens förslag till kommunfullmäktige
Fastställa indexuppräknad taxa för tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor
(LSO) och lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE), enligt bilaga.
_____
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Fastställa indexuppräknad taxa för tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor
(LSO) och lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE), enligt bilaga.
_____
Kommunfullmäktige
Ordföranden yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 19 december 2011, § 224.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2012-02-20

23(40)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 15

Dnr 0475/11 - 611

REVIDERING AV TIMPLAN I GRUNDSKOLAN OCH GRUNDSÄRSKOLAN I ÄLVSBYNS KOMMUN
Kommunfullmäktiges beslut
Fastställa timplan för grundskolan och grundsärskolan enligt bilaga, att gälla
från och med läsårsstart ht 2012.
_____
Ärendebeskrivning
Skolchef Jan-Erik Backman har lämnat in tjänsteutlåtande om revidering av
timplan i grundsärskolan och grundskolan i Älvsbyns kommun.
Det finns en timplan för grundskolan som helhet. Timplanen anger den
minsta garanterade tid som eleverna har rätt att få lärarledd undervisning i
olika ämnen. Det är upp till varje hemkommun att fastställa timplan för sina
verksamheter, den ska dock uppgå till minst 6 665 timmar för hela grundskolan (år 1-9). Utbildningens omfattning i grundskolan i timmar om 60
minuter för ämnen och ämnesgrupper samt totalt antal timmar.
Ämnen
Bild
Hemkunskap
Idrott och hälsa
Musik
Textilslöjd och Trä- och metallslöjd
Svenska
Engelska
Matematik
Geografi, Historia, Religions- och
Samhällskunskap (sammanlagt)
Biologi, Fysik, Kemi, Teknik (sammanlagt)
Språkval
Elevens val
Total garanterade undervisningstid
Därav skolans val

230
118
500
230
330
1 490
480
900
885
800
320
382
6 665
600

Vid skolans val får antalet timmar i timplanen för ett ämne eller en ämnesgrupp minskas med högst 20 %.
De timmar i timplanen som är avsatta för elevens val innebär att den enskilda
eleven kan fördjupa studierna i ett eller flera ämnen. Dessutom kan en skola,
inom givna ramar, använda timmar till att ge vissa ämnen mer tid än den som
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2012-02-20
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 15

Dnr 0475/11 – 611 forts

REVIDERING AV TIMPLAN I GRUNDSKOLAN OCH GRUNDSÄRSKOLAN I ÄLVSBYNS KOMMUN
är angiven i timplanen. På det sättet får skolans undervisning en särskild
profil, eller inriktning.
Den nationellt fastställda timplanen anger således det minsta antalet timmar
en hemkommun är skyldig att tillhandahålla för grundskolan. Timplanen
fastställs av hemkommunen, i Älvsbyns kommun är det kommunstyrelsen
som fastställer timplan på förslag från rektorer och skolchef.
Den reviderade timplanen har utökats med 99 timmar för hela grundskolan.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen fastställer timplan enligt bilaga att gälla från och med
läsårsstart ht 2012.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Fastställa timplan för grundskolan och grundsärskolan enligt bilaga, att gälla
från och med läsårsstart ht 2012.
_____
Kommunfullmäktige
Ordföranden yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 19 december 2011, § 232.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2012-02-20

25(40)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 16

Dnr 0024/12 - 611

RAPPORT TILLFÄLLIG BEREDNING "RIKTLINJER INOM
GRUNDSKOLAN"
Kommunfullmäktiges beslut
Återremittera ”Riktlinjer inom grundskolan” med beaktande av partiernas
tilläggsyrkanden, till kommunstyrelsen för vidare hantering/ handläggning.
Därmed anses ”tillfälliga beredningens” arbete avslutat.
_____
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade februari 2010 att tillsätta en tillfällig beredning
med målet att arbeta fram förslag på en långsiktig struktur inom grundskolan
i Älvsbyns kommun. Den tillfälliga beredningen har letts av ordförande Sture
Nordin (s). Vidare har Johan Johansson (c), Magnus Danielsson (c), Linus
Sköld (s), Eva Westerlund (s), Ann-Sofie Holmström (v) samt Rikard
Granström (fp) ingått i den tillgälliga beredningen. Beredningen har bland
annat besökt Arvidsjaur och Kalix kommun för att ta del av deras arbete med
skolstrukturer. Vidare har beredningen genomfört medborgardialoger. Den
tillfälliga beredningens arbete och förslag till beslut presenteras i en rapport
som biläggs som underlag för beredningens ställningstagande.
Samtliga partier i den tillfälliga beredningen ställer sig bakom slutrapporten.
Förslag till beslut
Föreslå kommunfullmäktige besluta enligt följande:
1. Avveckla Vistträsk grundskola senast 2012-06-30. Elever i Vistträsk
erbjuds skolgång vid grundskoleenhet i Vidsel - ordinarie
upptagningsområde. Fritidshem erbjuds i Vistträsk och samlokaliseras
med förskolan.
Förskolan flyttas och verksamheten bedrivs i grundskolans lokaler fr o m
2012-08-01.
2. Avveckla Korsträsk grundskola senast 2012-06-30. Elever i Korsträsk
erbjuds fritidshem i Korsträsk.
Eller
I och med den positiva utvecklingen vad gäller antal födda barn i
Korsträsk tillsätts resurser för att säkerställa att minst 2 årsarbetare
lärarresurs finns för undervisning i år 1-3 (undervisning i B-form). Nytt
beslut om fortsatt drift eller avveckling under läsåret 2015/2016.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2012-02-20
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KF § 16

Dnr 0024/12 – 611 forts

RAPPORT TILLFÄLLIG BEREDNING "RIKTLINJER INOM
GRUNDSKOLAN"
3. Fortsatt verksamhet i Vidsel år F-9 samt tillsätta resurser för att säkerställa minst B-formsundervisning i de tidigare åren och säkerställa
samtliga ämneskombinationer i de senare åren. Nytt beslut om fortsatt
drift eller avveckling av hela eller delar av verksamheten under läsåret
2015/2016.
4. Ny skolorganisation på tätorten från och med ht 2012.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Överlämna rapporten ”Riktlinjer inom grundskolan” samt bifogade
tilläggsyrkanden från Centerpartiet, Folkpartiet och Socialdemokraterna till
kommunfullmäktige för vidare hantering.
_____
Kommunfullmäktige
Sture Nordin (s) föredrar rapporten.
Bill Nilsson (s) föreslår att kommunfullmäktige hänskjuter ärendet till
kommunstyrelsen för vidare hantering/handläggning. Därmed anses
”Tillfälliga beredningens” arbete avslutat.
Helena Öhlund (s) yrkar bifall till Bill Nilssons förslag.
Ajournering
Kommunfullmäktige beslutar att ajournera sammanträdet kl.14:50.
Förhandlingarna återupptas efter ca 15 minuter.
Matilda Wiklund (c) yrkar bifall till att ärendet återremitteras med tillägg att
frågeställningarna i partiernas tilläggsyrkanden beaktas.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Bill Nilssons och Matilda Wiklunds
förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller förslagen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 30 januari 2012, § 24.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

26(40)

PROTOKOLL
2012-02-20

27(40)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 17

Dnr 0243/11 - 720

INTEGRATIONSPOLICY
Kommunfullmäktiges beslut
Fastställa Integrationspolicy för Älvsbyns kommun, enligt bilaga, med
redaktionella ändringar enligt följande:
Sidan 2, rubrik Skolan, första stycket, näst sista meningen …utrikesfödda
barn och ungdomar inte kommer att…
Sidan 3, rubrik Ansvarsfördelning, första stycke, sista meningen stryks.
Andra stycket, första meningen: …anställa människor med olika bakgrund.
_____
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade 30 maj 2011, § 122, att återremittera integrationspolicy för Älvsbyns kommun, för ytterligare beredning.
Integrationssamordnare Anne-Britt Ferreira har utarbetat integrationspolicy
för Älvsbyns kommun, enligt bilaga.
Integrationspolicyn vänder sig till alla som lever sitt liv i Älvsbyn, genom
arbete och/eller boende. Den ska slå fast allas vår rätt att delta i samhället
och få ta del av samhällets utbud av utbildning, arbete, kultur och fritid. Inga
begränsningar ska finnas oavsett etniskt ursprung och kulturell och religiös
bakgrund. Alla människor måste ses som en tillgång.
Älvsbyn är numera ett mångkulturellt samhälle, en del av en globaliserad
värld.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen fastställer Integrationspolicy för Älvsbyns kommun, enligt
bilaga.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Fastställa Integrationspolicy för Älvsbyns kommun, enligt bilaga, med
redaktionella ändringar enligt följande:
Sidan 2, rubrik Skolan, första stycket, näst sista meningen …utrikesfödda
barn och ungdomar inte kommer att…
Sidan 3, rubrik Ansvarsfördelning, första stycke, sista meningen stryks.
Andra stycket, första meningen: …anställa människor med olika bakgrund.
_____
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2012-02-20

28(40)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 17

Dnr 0243/11 – 720 forts

INTEGRATIONSPOLICY
Kommunfullmäktige
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsen förslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller förslaget.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 30 januari 2012, § 26.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2012-02-20
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 18

Dnr 0009/12 - 730

RAPPORT TILLFÄLLIG BEREDNING "FRAMTIDENS
ÄLDREOMSORG"
Kommunfullmäktiges beslut
Återremittera ”Framtidens äldreomsorg” med partiernas reservationer/synpunkter enligt bilaga, till kommunstyrelsen för vidare hantering/handläggning. Därmed anses ”tillfälliga beredningens” arbete avslutat.
Reservation
Centerpartiet reserverar sig mot slutrapporten till förmån för eget förslag,
enligt bilaga.
Vänsterpartiet reserverar sig mot förslaget - skapa möjligheter för personal att
starta intraprenad.
Folkpartiet reserverar sig mot förslaget - projektanställa en verksamhetsutvecklare, enligt bilaga.
_____
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2010-11-29 att utse en beredning som fick till
uppdrag att ”arbeta fram lång- och kortsiktiga förslag till utveckling av
framtidens äldreomsorg i Älvsbyns kommun”. Beredningen har bestått av
Helena Öhlund (s) projektledare, Stefan Sundström (s), Stefan Hortlund (s),
Agneta Nilsson (c), Göran Lundström (c), Inger Lundberg (fp) och Harry
Nyström (v). Birgit Nilsson, tidigare socialchef, har fungerat som
tjänstemannastöd.
Sammanfattning
Den demografiska strukturen i kommunen visar att antalet så kallade
”äldreäldre”, det vill säga 85 år och äldre ökar och med det ökar efterfrågan
på den kommunala servicen. Vi har också vid flera tillfällen konstaterat att
människor födda på 40-talet och senare kommer att ställa betydligt högre
krav på kommunal service än vad dagens pensionärer gör! Utvecklingen mot
ett mer mångkulturellt samhälle kommer också att ställa krav på förändring
och utbildning.
Älvsbyns kommun ska verka för att äldre människor får möjlighet att leva
och bo självständigt och under trygga förhållanden och med respekt för deras
självbestämmande och integritet.
Målet är att alla äldre och funktionshindrade, som behöver omvårdnad, ska
kunna välja om de vill bo hemma eller i bostad med mera omfattande service.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2012-02-20
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 18

Dnr 0009/12 - 730 forts

RAPPORT TILLFÄLLIG BEREDNING "FRAMTIDENS
ÄLDREOMSORG"
Tanken med insatser inom äldreomsorgen är att underlätta/stärka kvarboendet och den dagliga livsföringen för personer som på grund av ålder,
sjukdom eller funktionshinder har svårt att klara sig på egen hand.
Äldreomsorgen omfattar i huvudsak verksamheter som stöd i eget boende,
dagverksamhet, särskilt boende och färdtjänst.
En fungerande äldreomsorg står i huvudsak på tre ben:
 uppsökande verksamhet och träffpunkter. Syftet är att undvika/uppskjuta/ minska
behovet av särskilt boende
 hemtjänst, dagverksamhet och möjlighet till alternativa boendeformer. Syftet är att
uppskjuta behovet av särskilt boende. Hemtjänst och dagverksamhet ska vara
differentierade utifrån behoven och av god kvalitet.
 särskilt boende med bra hälso- och sjukvårdsresurser. Syftet är god omvårdnad och
daglig verksamhet för att tillgodose det sociala innehållet i vården.

Det kan konstateras att Älvsbyns kommun har en äldreomsorg med god
kvalitet. Det är ändå så att ingenting är så bra så att det inte kan göras bättre.
I denna rapport beskrivs det aktuella läget, men också ett antal punkter, som
måste förbättras. I första hand handlar det om utökat antal platser för vård
och omsorg samt utökad dagverksamhet/träffpunkter. En rad åtgärder kan
också vidtagas för att förbättra verksamheten och då handlar det om åtgärder
på ”hur-nivå”.
Förslag till beslut
Äldreomsorgsberedningen föreslår kommunfullmäktige att ta två typer av
beslut dels inriktningsbeslut, så kallat ”vad” och dels ”hur”-beslut
-

omgående inrätta 16 platser för särskilt boende, beräknad driftskostnad ca
6,3 miljoner/år
utreda ett långsiktigt, hållbart boende och alternativa boendeformer för
äldre i framtiden
införa ”förenklad biståndsbedömning”
tillgodose utökat behov av dagverksamhet och behov av träffpunkter
införa resursfördelningssystem på särskilt boende
skapa möjligheter för personal att starta intraprenad.

För att kunna genomföra äldreomsorgsberedningens förslag behövs stöd till
verksamheten. Kommunfullmäktige förslås därför besluta
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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RAPPORT TILLFÄLLIG BEREDNING "FRAMTIDENS
ÄLDREOMSORG"
- projektanställa en verksamhetsutvecklare på två år, vars insats utvärderas
innan eventuell förlängning
- anställa en biståndshandläggare
- projektanställa en aktivitetssamordnare, vars insats utvärderas innan
eventuell förlängning
- anställa 0,75 administrativ personal
- förändra enhetschefernas anställningar till heltidsanställningar
- kostnaden beräknas till ca 1,7 miljoner kronor/år
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Överlämna rapporten ”Framtidens äldreomsorg” till kommunfullmäktige för
vidare hantering.
Reservation
Centerpartiet reserverar sig mot slutrapporten till förmån för eget förslag,
enligt bilaga.
Vänsterpartiet reserverar sig mot förslaget - skapa möjligheter för personal att
starta intraprenad.
Folkpartiet reserverar sig mot förslaget - projektanställa en verksamhetsutvecklare.
_____
Kommunfullmäktige
Helena Öhlund (s) föredrar rapporten ”Framtidens äldreomsorg”.
Bill Nilsson (s) föreslår att kommunfullmäktige hänskjuter ärendet med
partiernas reservationer och synpunkter, till kommunstyrelsen för vidare
hantering/handläggning. Därmed anses ”Tillfälliga beredningens” arbete
avslutat.
Göran Lundström (c) och Helena Öhlund (s) yrkar bifall till Bill Nilssons
förslag.
Inger Lundberg (fp) yrkar bifall till Bill Nilssons förslag samt lämnar skriftliga
synpunkter från Folkpartiet Älvsbyliberalerna, enligt bilaga.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Bill Nilssons förslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller förslaget.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 30 januari 2012, § 26.
_____
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2012-02-20

32(40)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 19

Dnr 0040/12 - 008

MEDBORGARFÖRSLAG OM UPPFRÄSCHNING AV BUSSSTATIONEN
Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslag om att rusta upp busstationen, enligt bilaga överlämnas till
kommunstyrelsen för beredning och beslut senast 1 oktober 2012.
_____
Ärendebeskrivning
Emma Jonsson, Fanny Bergman, Frida Stenberg och Emma Stenvall har
skickat in ett medborgarförslag om att fräscha upp busstationen, enligt bilaga.
Kommunfullmäktige
Ordföranden föreslår att kommunfullmäktige överlämnar ärendet till
kommunstyrelsen för beredning och beslut senast 1 oktober 2012.
Kommunfullmäktige bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2012-02-20

33(40)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 20

Dnr 0041/12 - 008

MEDBORGARFÖRSLAG OM INFÖRSKAFFANDE AV LOKALBUSSAR
Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslag om införskaffande av lokalbussar, enligt bilaga överlämnas
till kommunstyrelsen för beredning och beslut senast 1 oktober 2012.
_____
Ärendebeskrivning
Emma Jonsson, Fanny Bergman, Frida Stenberg och Emma Stenvall har
skickat in ett medborgarförslag om införskaffande av lokalbussar, enligt
bilaga.
Kommunfullmäktige
Ordföranden föreslår att kommunfullmäktige överlämnar ärendet till
kommunstyrelsen för beredning och beslut senast 1 oktober 2012.
Kommunfullmäktige bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2012-02-20

34(40)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 21

Dnr 0045/12 - 008

MEDBORGARFÖRSLAG OM SKYLT MED TEXTEN ÄLVSBYN
PÅ HUNDBERGET
Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslag angående att placera en skylt med texten ÄLVSBYN på
Hundberget, enligt bilaga överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och
beslut senast 1 oktober 2012.
_____
Ärendebeskrivning
Gerd Karlsson har skickat in ett medborgarförslag om att placera en skylt
med texten ÄLVSBYN på Hundberget, enligt bilaga.
Kommunfullmäktige
Ordföranden föreslår att kommunfullmäktige överlämnar ärendet till
kommunstyrelsen för beredning och beslut senast 1 oktober 2012.
Kommunfullmäktige bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2012-02-20

35(40)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 22

Dnr 0051/12 - 008

MEDBORGARFÖRSLAG OM UNGDOMSGÅRD I RÖDA
RUMMET
Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslag angående att göra en ungdomsgård i ”röda rummet”, enligt
bilaga överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och beslut senast 1
oktober 2012.
_____
Ärendebeskrivning
Jennifer Markström, Victoria Rundqvist, Malin Johansson, Felicia Lindkvist
och Julia Sandström har skickat in ett medborgarförslag om att göra en
ungdomsgård i ”röda rummet”, enligt bilaga.
Kommunfullmäktige
Ordföranden föreslår att kommunfullmäktige överlämnar ärendet till
kommunstyrelsen för beredning och beslut senast 1 oktober 2012.
Kommunfullmäktige bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2012-02-20

36(40)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 23

Dnr 0075/12 - 008

MOTION (S) - EN AVGIFTSFRI SKOLA - PÅ RIKTIGT
Kommunfullmäktiges beslut
Motion (s) – om en avgiftsfri skola – på riktigt, enligt bilaga, överlämnas till
kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för beslut
senast den 29 oktober 2012.
_____
Ärendebeskrivning
Helena Öhlund (s) har lämnat in en motion om en avgiftsfri skola – på riktigt,
enligt bilaga.
Kommunfullmäktige
Ordföranden föreslår att kommunfullmäktige överlämnar ärendet till
kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för beslut
senast den 29 oktober 2012. Kommunfullmäktige bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2012-02-20

37(40)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 24

Dnr 0092/12 - 008

ENKEL FRÅGA - KOMMER RONDELLEN PÅ NORRABYN ATT
VARA KLAR TILL SEMESTERN I ÅR?
Kommunfullmäktiges beslut
Anse frågan om rondellen på Norrabyn vara besvarad.
_____
Ärendebeskrivning
Inger Lundberg (fp) har lämnat in en enkel fråga – Kommer rondellen på
Norrabyn att vara färdig till sommaren, enligt bilaga.
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsens ordförande Bill Nilsson (s) svarar att träff med Trafikverket kommer att ske den 29 mars där Nilsson kommer att framföra kommunens synpunkter beträffande rondellen.
Inger Lundberg (fp) tackar för svaret.
Ordföranden föreslår därmed frågan vara besvarad och finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2012-02-20

38(40)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 25

Dnr 0102/12 - 008

ENKEL FRÅGA - UTREDNING OM FORUMS LOKALER,
NYTTJANDE, HYRESKOSTNADER OCH HYRESVILLKOR
Kommunfullmäktiges beslut
Anse frågan om utredning av Forums lokaler, nyttjande, hyreskostnader och
hyresvillkor vara besvarad.
_____
Ärendebeskrivning
Lars-Ingvar Wendt (fp) har lämnat in en enkel fråga – utredning om Forums
lokaler, nyttjande, hyreskostnader och hyresvillkor, enligt bilaga.
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsens ordförande Bill Nilsson (s) svarar att det är viktigt att
utredningen kommer igång snarast samt att lika villkor ska gälla för alla
föreningar. Kommersiella syften behandlas från fall till fall.
Lars-Ingvar Wendt (fp) tackar för svaret.
Ordföranden föreslår därmed frågan vara besvarad och finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2012-02-20

39(40)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 26

Dnr 0103/12 - 008

ENKEL FRÅGA - OM SKOLORGANISATIONEN
Kommunfullmäktiges beslut
Anse frågan om skolorganisationen vara besvarad.
_____
Ärendebeskrivning
Inger Lundberg (fp) har lämnat in en enkel fråga – om skolorganisationen,
enligt bilaga.
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsens ordförande Bill Nilsson (s) svarar att han vid behov
kommer att kalla verksamhetsledare m fl till träff angående skolorganisationen. Rapport delges kommunstyrelsen.
Inger Lundberg (fp) tackar för svaret.
Ordföranden föreslår därmed frågan vara besvarad och finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2012-02-20

40(40)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 27

Dnr 0104/12 - 008

ENKEL FRÅGA - KOMMER VARMVATTENBASSÄNGEN ATT
ÖPPNAS IGEN
Kommunfullmäktiges beslut
Anse frågan om varmvattenbassängens öppnande därmed vara besvarad.
_____
Ärendebeskrivning
Inger Lundberg (fp) har lämnat in en enkel fråga – kommer varmvattenbassängen att öppnas igen, enligt bilaga.
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsens ordförande Bill Nilsson (s) meddelar att Landstingen inte
har lämnat svar angående fortsatt drift av varmvattenbassängen.
Kommunstyrelsen är beredd att tillskjuta 300 000 kronor. Total kostnad är
600 000 kronor.
Inger Lundberg (fp) tackar för svaret.
Ordföranden föreslår därmed frågan vara besvarad och finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

