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KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 28

Dnr 0169/12 - 000

DELGIVNINGAR KF 2012-04-26
Kommunfullmäktiges beslut
Godkänna redovisade delgivningar och lägga dem till handlingarna.
_____
Ärendebeskrivning
Handlingar i ärendet:
1. Arbete och omsorgsutskottet – Statistikrapport ej verkställda beslut
enligt SoL och LSS – kvartal 4 2011.
2. Länsstyrelsen i Norrbottens län
–
Ny ledamot/ersättare för Arbetarepartiet - Socialdemokraterna i
kommunfullmäktige (Dnr 71/12-102)
–
Ny ledamot/ersättare för Arbetarepartiet – Socialdemokraterna
i kommunfullmäktige (Dnr 113/12-102)
–
Ny ledamot/ersättare för Vänsterpartiet i kommunfullmäktige
(Dnr 164/12-102)

–
–

Beslut 2012-01-31 – Er anmälan mot Överförmyndaren i
Älvsbyns kommun.
Protokoll 2012-02-14 – Inspektion hos Överförmyndaren i
Älvsbyns kommun enligt 19 kap. 17 § föräldrabalken och 20 §
förmynderskapsförordningen

3. Consensus i Älvsbyn – Årsredovisning 2011
4. Kommunrevisionen – Revisionsrapport om granskning av bokslut 2011
Förslag till beslut
Godkänna redovisade delgivningar.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 29

Dnr 0212/12 - 008

ENKEL FRÅGA (FP) - KOMMER UTVÄRDERINGEN AV KULTURSKOLAN ATT PRESENTERAS FÖR FULLMÄKTIGE?
Kommunfullmäktiges beslut
Anse frågan om tidpunkt när utvärdering av kulturskolan ska presenteras för
fullmäktige därmed vara besvarad.
_____
Ärendebeskrivning
Lars-Ingvar Wendt (fp) har lämnat in en enkel fråga – när kommer utvärderingen av kulturskolan att presenteras för fullmäktige, enligt bilaga.
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsens vice ordförande Helena Öhlund (s) meddelar att uppföljning ska ske inom ett år. Kommunchefen har fått uppdrag att utvärdera
kulturskolan under våren och presentera utvärderingen vid kommunfullmäktiges sammanträde den 29 oktober 2012.
Ordföranden föreslår därmed frågan vara besvarad och finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KF § 30

Dnr 0140/12 - 008

MOTION (FP) OM ÖVERSYN AV PARTISTÖD
Kommunfullmäktiges beslut
Motion (fp) om översyn av partistöd, överlämnas till kommunstyrelsen för
beredning och vidare till kommunfullmäktige för beslut senast den 26
november 2012.
_____
Ärendebeskrivning
Rikard Granström Folkpartiet Älvsbyliberalerna har lämnat in en motion om
översyn av partistöd, enligt bilaga.
Kommunfullmäktige
Ordföranden föreslår att kommunfullmäktige överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för beslut
senast den 26 november 2012. Kommunfullmäktige bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KF § 31

Dnr 0208/12 - 008

MOTION (FP) - NY TEKNISK UTRUSTNING BEHÖVS I
FLUXENS RESTAURANG
Kommunfullmäktiges beslut
Motion (fp) om att ny teknisk utrustning behövs i Fluxens restaurang,
överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för beslut senast den 29 oktober 2012.
_____
Ärendebeskrivning
Inger Lundberg (fp) har lämnat in motion om att ny teknisk utrustning
behövs i Fluxens restaurang, 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
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KF § 32

Dnr 0209/12 - 008

MOTION (FP) - PERMANENTA ÅSA-PROJEKTET
Kommunfullmäktiges beslut
Motion (fp) om att permanenta ÅSA-projektet, överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för beslut senast
den 29 oktober 2012.
_____
Ärendebeskrivning
Inger Lundberg (fp) har lämnat in motion om att permanenta ÅSA-projektet,
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
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 33

Dnr 0210/12 - 008

MOTION (FP) - ÖPPNA BADHUSET SOMMARTID
Kommunfullmäktiges beslut
Motion (fp) om att öppna badhuset sommartid, överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för beslut senast
den 29 oktober 2012.
_____
Ärendebeskrivning
Inger Lundberg (fp) har lämnat in motion om att öppna badhuset sommartid,
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
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 34

Dnr 0211/12 - 008

MOTION (FP) - ÖPPNA VÅRA BADSJÖAR OCH
IORDNINGSSTÄLL BADPLATSERNA
Kommunfullmäktiges beslut
Motion (fp) om att öppna våra badsjöar och iordningställa badplatserna,
överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för beslut senast den 29 oktober 2012.
_____
Ärendebeskrivning
Lars-Ingvar Wendt (fp) har lämnat in motion om att öppna våra badsjöar och
iordningställa badplatserna, 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
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KF § 35

Dnr 0136/12 - 008

MEDBORGARFÖRSLAG ATT ANSLÅ UTRYMME I FORUM FÖR
OLIKA FÖRENINGAR
Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslag om att anslå utrymme i Forum för olika föreningar överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och beslut senast 1 oktober 2012.
_____
Ärendebeskrivning
Inger Boström har skickat in ett medborgarförslag om anslå utrymme i
Forum för olika föreningar, 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
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KF § 36

Dnr 0144/12 - 008

MEDBORGARFÖRSLAG OM ELEVERS ARBETSUPPGIFTER
VID LÄRARES FRÅNVARO
Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslag om elevers arbetsuppgifter vid lärares frånvaro, överlämnas
till kommunstyrelsen för beredning och beslut senast 1 oktober 2012.
_____
Ärendebeskrivning
Gunvor Lidman har skickat in ett medborgarförslag om elevers arbetsuppgifter vid lärares frånvaro, 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
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KF § 37

Dnr 0154/12 - 008

MEDBORGARFÖRSLAG OM ATT BEHÅLLA FORUMS
LOKALER FÖR DANS OCH ANDRA AKTIVITETER
Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslag om att behålla Forums lokaler för dans och andra aktiviteter överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och beslut senast den 1
oktober 2012.
_____
Ärendebeskrivning
Ida Eklund har lämnat in ett medborgarförslag om att behålla Forums lokaler
för dans och andra aktiviteter, 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
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KF § 38

Dnr 0160/12 - 008

MEDBORGARFÖRSLAG ATT ANORDNA ÅSENS DAG FÖR
KOMMUNENS INVÅNARE
Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslag om att anordna Åsen dag för kommunens invånare överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och beslut senast den 1 oktober
2012.
_____
Ärendebeskrivning
Sture Dahlin har skickat in ett medborgarförslag om att anordna Åsens dag
för kommunens invånare, 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
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KF § 39

Dnr 0098/12 - 041

UNDERSKOTTSTÄCKNING FÖR ÄLVSBYNS ENERGI AB
VERKSAMHETSÅRET 2011
Kommunfullmäktiges beslut
Kostnadstäcka Älvsbyns Energi AB för det uppkomna underskottet om
2 207 000 kronor avseende den verksamhet som utförs på uppdrag av kommunen.
_____
Ärendebeskrivning
Älvsbyns Energi AB har under verksamhetsåret 2011 aviserat ett prognostiserat underskott avseende gatuverksamheten.
Bokslutsberedningen
Jan Sipola, VD för Älvsbyns Energi AB, redogör för verksamhetsåret 2011
och det uppkomna underskottet avseende den verksamhet som utförs på
uppdrag av Älvsbyns kommun.
Yrkanden
Ordföranden föreslår att kommunen kostnadstäcker Älvsbyns Energi AB för
det uppkomna underskottet om 2 207 000 kronor och finner att bokslutsberedningen bifaller förslaget.
Bokslutsberedningens förslag till kommunfullmäktige
Kostnadstäcka Älvsbyns Energi AB för det uppkomna underskottet om
2 207 000 kronor avseende den verksamhet som utförs på uppdrag av
kommunen.
_____
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kostnadstäcka Älvsbyns Energi AB för det uppkomna underskottet om
2 207 000 kronor avseende den verksamhet som utförs på uppdrag av
kommunen.
_____
Kommunfullmäktige
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller förslaget.
Beslutsunderlag
Bokslutsberedningens protokoll 16 februari 2012, § 2.
Kommunstyrelsens protokoll 12 mars 2012, § 34.
_____
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KF § 40

Dnr 0097/12 - 041

UNDERSKOTTSTÄCKNING FÖR ÄLVSBYNS FASTIGHETER AB
VERKSAMHETSÅRET 2011
Kommunfullmäktiges beslut
Kostnadstäcka Älvsbyns Fastigheter AB för det uppkomna underskottet om
587 000 kronor avseende den fastighetsdrift som utförs på uppdrag av kommunen.
_____
Ärendebeskrivning
Älvsbyns Fastigheter AB har under verksamhetsåret 2011 aviserat ett prognostiserat underskott vid verksamhetsuppföljningarna avseende fastighetsdriften.
Bokslutsberedningen
Anders Nilsson, VD för Älvsbyns Fastigheter AB, redogör för verksamhetsåret 2011 och det uppkomna underskottet avseende den verksamhet som
utförs på uppdrag av Älvsbyns kommun.
Yrkanden
Ordföranden föreslår att kommunen kostnadstäcker Älvsbyns Fastigheter
AB för det uppkomna underskottet om 587 000 kronor och finner att bokslutsberedningen bifaller förslaget.
Bokslutsberedningens förslag till kommunfullmäktige
Kostnadstäcka Älvsbyns Fastigheter AB för det uppkomna underskottet om
587 000 kronor avseende den fastighetsdrift som utförs på uppdrag av kommunen.
_____
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kostnadstäcka Älvsbyns Fastigheter AB för det uppkomna underskottet om
587 000 kronor avseende den fastighetsdrift som utförs på uppdrag av kommunen.
_____
Kommunfullmäktige
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller förslaget.
Beslutsunderlag
Bokslutsberedningens protokoll 16 februari 2012, § 1.
Kommunstyrelsens protokoll 12 mars 2012, § 34.
_____
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 41

Dnr 0100/12 - 041

UTDELNING AV VINST TILL ÄGAREN FRÅN ÄLVSBYNS
FASTIGHETER AB VERKSAMHETSÅRET 2011
Kommunfullmäktiges beslut
1) Uppdra till ordföranden i Älvsbyns Kommunföretag AB att aktualisera
frågan om utdelning av vinst till ägaren från Älvsbyns Fastigheter AB
samt
2) Uppdra till ägarens ombud att vid bolagsstämma för Älvsbyns Fastigheter
AB besluta om utdelning med 50 % av 2011 års vinst.
_____
Ärendebeskrivning
Enligt ägardirektivet för Älvsbyns Fastigheter AB ska resultatöverskottet återinvesteras i verksamheten eller användas för att amortera lån för att uppfylla
soliditetsmålet (20 %). Ägaren kan dock besluta särskilt om utdelning trots att
soliditetsmålet inte är uppfyllt.
Bokslutsberedningen
Ordföranden föreslår uppdra till ordföranden i moderbolaget Älvsbyns Kommunföretag AB att aktualisera ärendet i syfte att besluta om utdelning med 50
% av 2011 års vinst samt föreslå kommunfullmäktige ge kommunens ombud
i uppdrag att vid årets bolagsstämma besluta om vinstutdelningen.
Bokslutsberedningens förslag till kommunfullmäktige
1) uppdra till ordföranden i Älvsbyns Kommunföretag AB att aktualisera
frågan om utdelning av vinst till ägaren från Älvsbyns Fastigheter AB
samt
2) uppdra till ägarens ombud att vid bolagsstämma för Älvsbyns Fastigheter
AB besluta om utdelning med 50 % av 2011 års vinst.
_____
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1) Uppdra till ordföranden i Älvsbyns Kommunföretag AB att aktualisera
frågan om utdelning av vinst till ägaren från Älvsbyns Fastigheter AB
samt
2) Uppdra till ägarens ombud att vid bolagsstämma för Älvsbyns Fastigheter
AB besluta om utdelning med 50 % av 2011 års vinst.
_____
Kommunfullmäktige
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KF § 41

Dnr 0100/12 – 041 forts

UTDELNING AV VINST TILL ÄGAREN FRÅN ÄLVSBYNS
FASTIGHETER AB VERKSAMHETSÅRET 2011
Beslutsunderlag
Bokslutsberedningens protokoll 16 februari 2012, § 4.
Kommunstyrelsens protokoll 12 mars 2012, § 35.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KF § 42

Dnr 0174/12 - 042

REVISIONEN - REVISIONSBERÄTTELSE VERKSAMHETSÅRET 2011
Kommunfullmäktiges beslut
Bevilja nämnder och styrelser samt förtroendevalda ansvarsfrihet för år 2011.
_____
Ärendebeskrivning
Revisorerna har upprättat revisionsberättelse för verksamhetsåret 2011, enligt
bilaga.
Revisorerna bedömer att:
- Kommunstyrelsen har i allt väsentligt bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.
- Räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.
- Kommunstyrelsens och nämndernas interna kontroll generellt är tillräckligt, men har behov av att utvecklas inom vissa delar.
- De finansiella målen inte nås fullt ut och eftersom fullmäktige inte fattat
beslut om verksamhetsmässiga mål med bäring på god ekonomisk hushållning kan revisorerna inte uttala sig om detta.
Revisorerna föreslår att kommunfullmäktige beviljar nämnder och styrelser
samt förtroendevalda ansvarsfrihet för år 2011 samt godkänner kommunens
årsredovisning för år 2011.
Kommunfullmäktige
Kommunens lekmannarevisor Greger Andersson (c) föredrar revisionens
revisionsberättelse verksamhetsåret 2011.
Greger Andersson föreslår att kommunfullmäktige bifaller revisorernas förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på revisionens förslag att kommunfullmäktige meddelar ansvarsfrihet till nämnder och styrelser med hänvisning till
revisionsrapporten. Kommunfullmäktige bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 43

Dnr 0142/12 - 042

ÅRSREDOVISNING OCH BOKSLUT 2011
Kommunfullmäktiges beslut
Godkänna årsredovisningen för verksamhetsåret 2011 med ett överskott om
7 429 000 kronor.
Reservation
Matilda Wiklund (c) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget tilläggsförslag.
_____
Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret, ekonomi har sammanställt underlag för att fastställa resultatet för verksamhetsåret 2011 enligt bilaga.
Sammanfattning
Årets resultat för kommunen uppgår som helhet till 7 429 000 kr.
Årets resultat har belastats med två jämförelsestörande poster i form av förändrad diskonteringsränta på kommunens pensionsavsättning om 1,4 mkr
samt realisationsvinster i samband med försäljning av tomter om 0,6 mkr.
Balanskravutredning är upprättad enligt kommunallagens krav. 6 800 000 kr
har avsatts till en pensionsreserv. Detta innebär att om kommunen framgent
redovisar ett negativt årsresultat finns inget krav på att återställa ett underskott som är att hänföra till ökade pensionskostnader. Den sammantagna
pensionsavsättningen uppgår till 20 000 000 kronor.
Driftredovisning
Av driftredovisningen framgår att verksamhetens 19 ramar redovisar ett
underskott om 12 665 000 kr. För 2011 beslutade fullmäktige om avsteg från
målsättningen om att resultatet ska uppgå till 2 % av skatteintäkter och statsbidrag. Årets resultat i förhållande till skatteintäkter och statsbidrag uppgår till
1,7 %.
Förslag till beslut
1) Fastställa resultatet för kommunstyrelsens budgetområden för verksamhetsåret 2011 enligt ovan. Verksamheterna redovisar ett sammantaget
underskott om 12 665 000 kronor.
2) Fastställa kommunens årsresultat för 2011 till 7 429 000 kronor.
Bokslutsberedningen
Ekonomichef Ulla Lundberg går igenom underlaget till årsredovisning för
verksamhetsåret 2011.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KF § 43

Dnr 0142/12 – 042 forts

ÅRSREDOVISNING OCH BOKSLUT 2011
Bokslutsberedningens förslag till kommunstyrelsen
Avsluta räkenskaperna och fastställa resultatet avseende kommunstyrelsens
budgetområden för verksamhetsåret 2011 enligt nedan. Verksamheterna
redovisar ett sammantaget underskott om 12 665 000 kronor.
Budget

Utfall

Avvikelse

Driftredovisning (Tkr)
Politisk verksamhet
Revision
Överförmyndare
Kommunövergripande verksamhet
Kostverksamhet
Näringslivsverksamhet
Miljö/Bygg/Räddning
Kulturverksamhet
Fritidsverksamhet
Förskola
Grundskola
Gymnasieskola
Barn- och familjeenheten
Arbete och integration
Äldreomsorgen
Omsorg om funktionshindrade
Fastighetsdrift
Gatudrift
Verksamhetens ramar

3 713
700
307
28 743
14 034
11 108
8 248
5 035
2 817
25 868
71 069
41 333
13 728
13 868
95 879
31 239
44 192
12 070
423 951

3 752
723
524
28 201
13 562
11 299
8 100
4 711
2 184
24 900
69 178
46 114
15 270
17 184
99 861
32 505
43 935
14 613
436 616

-39
-23
-217
542
472
-191
148
324
633
968
1 891
-4 781
-1 542
-3 316
-3 982
-1 266
257
-2 543
-12 665

Bokslutsberedningens förslag till kommunfullmäktige
Godkänna årsredovisningen för verksamhetsåret 2011 med ett överskott om
7 429 000 kronor.
_____
Kommunstyrelsen
Yrkanden
Göran Lundström (c) lämnar förslag på kommentar kring årsredovisningen
2011. ”Underskotten visar att det finns en brist i ledningen av kommunen
och den måste påpekas när 6 verksamheter tillåts göra ett överdrag på sina
budgetar med drygt 17 miljoner.”
Helena Öhlund (s) yrkar bifall till bokslutsberedningens förslag. forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 43

Dnr 0142/12 – 042 forts

ÅRSREDOVISNING OCH BOKSLUT 2011
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Göran Lundströms förslag på kommentar
till årsredovisningen och finner att kommunstyrelsen avslår förslaget.
Vidare ställer ordföranden proposition på bokslutsberedningens förslag och
finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Kommunstyrelsens beslut
Avsluta räkenskaperna och fastställa resultatet avseende kommunstyrelsens
budgetområden för verksamhetsåret 2011 enligt nedan. Verksamheterna
redovisar ett sammantaget underskott om 12 665 000 kronor.
Budget

Utfall

Avvikelse

Driftredovisning (Tkr)
Politisk verksamhet
Revision
Överförmyndare
Kommunövergripande verksamhet
Kostverksamhet
Näringslivsverksamhet
Miljö/Bygg/Räddning
Kulturverksamhet
Fritidsverksamhet
Förskola
Grundskola
Gymnasieskola
Barn- och familjeenheten
Arbete och integration
Äldreomsorgen
Omsorg om funktionshindrade
Fastighetsdrift
Gatudrift
Verksamhetens ramar

3 713
700
307
28 743
14 034
11 108
8 248
5 035
2 817
25 868
71 069
41 333
13 728
13 868
95 879
31 239
44 192
12 070
423 951

3 752
723
524
28 201
13 562
11 299
8 100
4 711
2 184
24 900
69 178
46 114
15 270
17 184
99 861
32 505
43 935
14 613
436 616

-39
-23
-217
542
472
-191
148
324
633
968
1 891
-4 781
-1 542
-3 316
-3 982
-1 266
257
-2 543
-12 665

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Godkänna årsredovisningen för verksamhetsåret 2011 med ett överskott om
7 429 000 kronor.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2012-04-26

21(44)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 43

Dnr 0142/12 – 042 forts

ÅRSREDOVISNING OCH BOKSLUT 2011
Reservation
Göran Lundström (c) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
_____
Kommunfullmäktige
Ordföranden ger allmänheten tillfälle att ställa frågor angående årsredovisningen 2011. Inga frågor ställs.
Ekonomichef Ulla Lundberg föredrar ärendet.
Yrkanden
Matilda Wiklund (c) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med ett tillägg
kring årsredovisning 2011, att kommunfullmäktige ser allvarligt på verksamheternas budgetöverskridande.
Helena Öhlund (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Matilda Wiklunds tilläggsförslag och
finner att kommunfullmäktige avslår förslaget.
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Beslutsunderlag
Bokslutsberedningens protokoll 21 mars 2012, § 6.
Kommunstyrelsens protokoll 10 april 2012, § 59.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2012-04-26

22(44)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 44

Dnr 0101/12 - 041

OMFÖRING AV MEDEL I 2012 ÅRS DRIFTBUDGET
Kommunfullmäktiges beslut
Anslaget för fastighetsdrift reduceras med 1,5 miljoner kronor. Centralt
budgeterade medel utökas med motsvarande belopp.
_____
Ärendebeskrivning
Fullmäktige beslutade 2011-11-28 fastställa fördelningen av medel i driftbudget 2012. Anslaget för fastighetsdrift i årets budget uppgår till
50 894 000 kronor. Jämfört med 2011 års anslag innebär det ett tillskott om
6,7 miljoner kronor.
Bolaget har vid verksamhetsuppföljningar under 2011 prognostiserat ett antal
miljoner i underskott för den del av verksamheten som bedrivs på uppdrag av
kommunen. Bokslutsberedningen har beslutat föreslå kommunfullmäktige
underskottstäcka Älvsbyns Fastigheter AB med 587 000 kronor avseende
fastighetsdriften.
Budgetberedningen
Ordföranden föreslår reducera anslaget för fastighetsdrift i 2012 års driftbudget med 1,5 miljoner kronor. Centralt budgeterade medel utökas med
motsvarande belopp. Motivet till detta ska ses som ett försök att stärka
kommunens ekonomi.
Budgetberedningens förslag till kommunfullmäktige
Anslaget för fastighetsdrift reduceras med 1,5 miljoner kronor. Centralt
budgeterade medel utökas med motsvarande belopp.
_____
Kommunstyrelsen
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på budgetberedningens förslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller förslaget.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Anslaget för fastighetsdrift reduceras med 1,5 miljoner kronor. Centralt
budgeterade medel utökas med motsvarande belopp.
_____
Kommunfullmäktige
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller förslaget.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2012-04-26
KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 44

Dnr 0101/12 – 041 forts

OMFÖRING AV MEDEL I 2012 ÅRS DRIFTBUDGET
Beslutsunderlag
Budgetberedningens protokoll 16 februari 2012, § 5.
Kommunstyrelsens protokoll 12 mars 2012, § 32.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

23(44)

PROTOKOLL
2012-04-26

24(44)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 45

Dnr 0143/12 - 041

ANSLAGSÖVERFÖRING AV INVESTERINGAR FRÅN 2011 TILL
2012 ÅRS INVESTERINGSBUDGET
Kommunfullmäktiges beslut
Bevilja anslagsöverföring från 2011 till 2012 års investeringsbudget om
5 708 000 kronor enligt bilaga 1.
Reservation
Lars-Ingvar Wendt (fp) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
Harry Nyström (v) reserverar sig mot beslutet.
_____
Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret, ekonomi har sammanställt äskanden om anslagsöverföringar från 2011 till 2012 års investeringsbudget enligt bilaga.
Det totala äskandet om anslagsöverföringar uppgår till 7 223 000 kronor.
Bokslutsberedningen
Ekonomichef Ulla Lundberg föredrar ärendet.
Ordföranden (s) yrkar avslag på följande äskanden:
Nr 2 Förvaltningsbyggnaden konvertering fjärrvärme
Nr 10 Västermalms förskola utemiljö
Nr 11 Pedagogiskt utematerial
Nr 12 Inventerarier förskolan
Summa

100 tkr
65 tkr
45 tkr
105 tkr
315 tkr

Matilda Wiklund (c) yrkar avslag på överföring av medel avseende Klockarvägen om 1,2 mkr.
Helena Öhlund (s) yrkar bifall till Matilda Wiklunds förslag.
Lars-Ingvar Wendt (fp) yrkar bifall till anslagsöverföring avseende Klockarvägen om 1,2 mkr.
Beslutsgång
Ordföranden ställer eget förslag om avslag på totalt 315 tkr under proposition och finner att budgetberedningen bifaller förslaget.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2012-04-26

25(44)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 45

Dnr 0143/12 – 041 forts

ANSLAGSÖVERFÖRING AV INVESTERINGAR FRÅN 2011 TILL
2012 ÅRS INVESTERINGSBUDGET
Därefter ställer ordföranden Matilda Wiklunds och Lars-Ingvar Wendts
förslag mot varandra och finner att budgetberedningen bifaller Matilda
Wiklunds förslag om avslag på anslagsöverföring avseende Klockarvägen.
Bokslutsberedningens förslag till kommunfullmäktige
Bevilja anslagsöverföring från 2011 till 2012 års investeringsbudget om
5 708 000 kronor enligt bilaga 1.
Reservation
Lars-Ingvar Wendt reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
_____
Kommunstyrelsen
Yrkanden
Lars-Ingvar Wendt (fp) yrkar bifall till anslagsöverföring avseende Klockarvägen om 1,2 mkr.
Johan Johansson ( c) och Helena Öhlund (s) yrkar bifall till bokslutsberedningens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer bokslutsberedningens förslag och Lars-Ingvar Wendts
förslag mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller bokslutsberedningens förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Bevilja anslagsöverföring från 2011 till 2012 års investeringsbudget om
5 708 000 kronor enligt bilaga 1.
Reservation
Lars-Ingvar Wendt reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
_____
Kommunfullmäktige
Yrkanden
Lars-Ingvar Wendt och Inger Lundberg (fp) yrkar bifall till anslagsöverföring
avseende Klockarvägen om 1,2 mkr.
Helena Öhlund och Tomas Egmark (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2012-04-26

26(44)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 45

Dnr 0143/12 – 041 forts

ANSLAGSÖVERFÖRING AV INVESTERINGAR FRÅN 2011 TILL
2012 ÅRS INVESTERINGSBUDGET
Harry Nyström (v) bifaller folkpartiets förslag.
Johan Johansson (c) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Lars-Ingvar Wendts förslag och finner att
kommunfullmäktige avslår förslaget.
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller förslaget.
Beslutsunderlag
Bokslutsberedningens protokoll 21 mars 2012, § 7.
Kommunstyrelsens protokoll 10 april 2012, § 58.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2012-04-26

27(44)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 46

Dnr 0023/12 - 289

BRANDLARM OCH PASSAGEKONTROLL PÅ FORUM
Kommunfullmäktiges beslut
Godkänna ett tilläggsanslag om 1 500 000 kronor för investering i brandlarm,
passagekontroll och dörrar på Forum (fastigheten Bonden 1).
_____
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade 2012-01-30, KS § 20, att hänskjuta ärendet om
investering i brandlarm, passagekontroll och dörrar på Forum (fastigheten
Bonden 1), till bokslutsberedningen för eventuell omprioritering av medel
inom 2011 års anslag för investeringar.
VD för Älvsbyns Fastigheter AB, Anders Nilsson har redovisat förslag på
åtgärder som innefattar en investering i nytt brandlarm och passagekontroll
på Forum. Beräknad kostnad för dessa åtgärder uppgår till 1 500 000 kronor.
I samband med att Älvsbyns Fastigheter AB tog fram driftkostnader och
underhållsbehov föreslogs att, för att spara kostnader på driften skulle investeras i ett passagesystem för att inte behövda ha vaktmästare som låser upp/
låser alla utrymmen morgon och kväll. Systemet skulle också anpassas till ett
bokningssystem för att styra när och vem som har tillträde till olika utrymmen. Systemet måste också vara ihopkopplat med brandlarmet så att utrymningsdörrar låses upp vid brand.
Exakt omfattning kunde inte göras innan kommunen köpt fastigheten. Det
kan nu konstateras att det befintliga brandlarmet inte följer gällande krav.
- Befintligt larm går inte att anpassa utan måste bytas ut och byggas ut.
- Det måste vara ”talat” utrymningslarm i alla större samlingslokaler.
- Brandlarm saknas helt i flera lokaler.
- Vissa dörrar måste bytas ut.
En inventering av dörrar har genomförts och det har framkommit att nästan
alla dörrar måste byggas om/repareras för att klara passagekontroll och
brandlarm. Älvsbyns Fastigheter AB har begärt in offerter på dessa arbeten
och den totala investeringen beräknas bli ca 1 500 000 kronor.
Bokslutsberedningen
VD Anders Nilsson, Älvsbyns Fastigheter AB föredrar ärendet.
Ordföranden föreslår ett tilläggsanslag om 1 500 000 kronor för investering i
brandlarm, passagekontroll och dörrar på Forum (fastigheten Bonden 1).
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2012-04-26

28(44)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 46

Dnr 0023/12 – 289 forts

BRANDLARM OCH PASSAGEKONTROLL PÅ FORUM
Budgetberedningens förslag till kommunfullmäktige
Godkänna ett tilläggsanslag om 1 500 000 kronor för investering i brandlarm,
passagekontroll och dörrar på Forum (fastigheten Bonden 1).
_____
Kommunstyrelsen
Ordföranden föredrar ärendet samt yrkar bifall till budgetberedningens förslag. Kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Godkänna ett tilläggsanslag om 1 500 000 kronor för investering i brandlarm,
passagekontroll och dörrar på Forum (fastigheten Bonden 1).
_____
Kommunfullmäktige
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller förslaget.
Beslutsunderlag
Budgetberedningens protokoll 21 mars 2012, § 8.
Kommunstyrelsens protokoll 10 april 2012, § 67.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2012-04-26

29(44)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 47

Dnr 0445/11 - 008

MEDBORGARFÖRSLAG OM NEDSKRÄPNING OCH HUNDSKIT
Kommunfullmäktiges beslut
1) Avslå medborgarförslaget med hänvisning till miljö- och byggchefens
yttrande.
2) Uppdra till Älvsbyns Fastigheter AB att i samråd med Älvsbyns Energi
AB ta fram ett informationsmaterial där det framgår vilka kostnader som
faktiskt uppstår till följd av nedskräpning och som kan publiceras på
webben.
_____
Ärendebeskrivning
Jörgen Afvander har lämnat in ett medborgarförslag om att införa böter för
nedskräpning och även nedsmutsning av områden med hundskit, enligt
bilaga.
Kommunfullmäktige beslutade 28 november 2011, § 140, överlämna ärendet
till kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för
beslut senast den 18 juni 2012.
_____
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson har yttrat sig i ärendet.
Förslagsställaren anser att kommunen bör införa böter för nedskräpning på
allmänna platser samt böter för hundägare som inte tar reda på sin hunds avföring. Vidare föreslås att kommunens parkeringsvakt får ansvaret att kontrollera.
Miljö och byggchefen bedömer av erfarenhet att det är mycket svårt att utföra
övervakning av nedskräpning. Det är inte heller lätt att bedriva tillsyn av
hundägare som underlåter att plocka upp avföring från sin hund.
När det gäller nedskräpning är det i dagsläget endast polisen som har befogenhet att direkt utfärda böter för nedskräpning. Det finns en motion till riksdagen om att se över möjligheten för kommunala parkeringsvakter att få
utfärda böter men så vitt undertecknad känner till är den ännu inte behandlad. För kommunens del som tillsynsmyndighet enligt miljöbalken är det i
dagsläget endast polisanmälan eller åtalsanmälan som kan komma ifråga.
Kommunen har inte befogenhet att direkt bötfälla den som bryter mot förbudet att skräpa ned på plats dit allmänheten har tillträde eller insyn eller
underlåter att plocka upp avföring efter sin hund.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2012-04-26

30(44)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 47

Dnr 0445/11 – 008 forts

MEDBORGARFÖRSLAG OM NEDSKRÄPNING OCH HUNDSKIT
Kommunen bör eftersträva att i ännu större omfattning informera medborgarna om de olägenheter och kostnader som uppstår på grund av nedskräpning för att på detta sätt minska problemen. Eftersom det är Älvsbyns Energi
AB som har ansvar för renhållningen inklusive hundlatriner och Älvsbyns
Fastigheter AB som har hand om städning av kommunens mark, och därmed
bör ha kunskap om vad problemet med nedskräpning kostar för skattebetalarna, vore det önskvärt om de kan ta fram ett informationsmaterial som kan
kommuniceras till medborgarna. Det skulle exempelvis kunna läggas på kommunens webbplats eller meddelas via någon annan informationskanal.
Först när det finns juridiska befogenheter att utfärda böter kan det bli aktuellt
att ändra rutinerna för parkeringsvakten.
Förslag till beslut
Avslå medborgarförslaget med hänvisning till ovanstående.
Uppdra till Älvsbyns Fastigheter AB att i samråd med Älvsbyns Energi AB ta
fram ett informationsmaterial där det framgår vilka kostnader som faktiskt
uppstår till följd av nedskräpning och som kan publiceras på webben.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1) Avslå medborgarförslaget med hänvisning till miljö- och byggchefens
yttrande.
2) Uppdra till Älvsbyns Fastigheter AB att i samråd med Älvsbyns Energi
AB ta fram ett informationsmaterial där det framgår vilka kostnader som
faktiskt uppstår till följd av nedskräpning och som kan publiceras på
webben.
_____
Kommunfullmäktige
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller förslaget.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 28 november 2011, § 140.
Kommunstyrelsens protokoll 10 april 2012, § 56.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2012-04-26

31(44)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 48

Dnr 0414/11 - 008

MOTION (FP) - FLYTTA VÅRDCENTRALEN I ÄLVSBYN
Kommunfullmäktiges beslut
Anse motion om att flytta vårdcentralen i Älvsbyn vara besvarad.
_____
Ärendebeskrivning
Inger Lundberg, Folkpartiet liberalerna har inkommit med en motion där
man yrkar att Älvsbyns kommun ska föra diskussioner med Norrbottens läns
landsting om hur en flytt av Vårdcentralen i Älvsbyn skulle kunna utveckla
primärvården samt äldreomsorgen i kommunen, enligt bilaga.
Kommunfullmäktige beslutade 17 oktober 2011, § 111, 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.
Folkpartiet säger att vårdcentralen kämpar för att hitta mer ändamålsenliga
lokaler. Dels utifrån de förändringar som vårdvalet inneburit, dels inför de
kommande förändringar som förändrat huvudmannaskap inom hemsjukvården innebär. Vidare skriver man i sin motion att det är önskvärt att kommunen medverkar till att attraktiva och ändamålsenliga lokaler för vårdcentralen hittas. Ett förslag är att vårdcentralen kan ingå i de planer som finns för
Lekenskolans tomt. Avslutningsvis säger folkpartiet i sin motion att en flytt
av vårdcentralen skulle innebära att utrymmen för särskilda boendeplatser
frigörs samt att kommunen även skulle få plats för de 2 OBS-platser som
Landstinget vill finansiera.
Överföringen av hemsjukvården kommer inte att innebära så stora förändringar för vårdcentralen, uppskattningsvis så kommer det att röra sig om 3-4
tjänster som förs över till kommunen samt ansvaret för hjälpmedel. Vidare så
togs beslut i kommunstyrelsen den 12 mars 2012 om att inte införa OBSplatser i kommunen.
Att bygga fler SÄBO-platser är absolut angeläget för kommunen, var dessa
platser ska byggas bör dock utredas vidare och fler alternativ än vårdcentralens lokaler bör utredas innan beslut fattas.
Förslag till beslut
Avslå motionen och avvakta om Norrbottens läns landsting är intresserade av
att föra diskussion med kommunen om en eventuell flytt.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2012-04-26

32(44)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 48

Dnr 0414/11 – 008 forts

MOTION (FP) - FLYTTA VÅRDCENTRALEN I ÄLVSBYN
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Anse motion om att flytta vårdcentralen i Älvsbyn vara besvarad.
_____
Kommunfullmäktige
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller förslaget.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 17 oktober 2011, § 111.
Kommunstyrelsens protokoll 10 april 2012, § 57.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2012-04-26

33(44)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 49

Dnr 0170/12 - 102

VAL AV TILLFÄLLIG BEREDNING " FÖRBÄTTRAD INTEGRATION I ÄLVSBYN"
Kommunfullmäktiges beslut
1) Utse följande ledamöter och ersättare till beredningen ”förbättrad
integration i Älvsbyn”.
Ordinarie
Ersättare
Inger Lundberg, fp, ordförande
Robert Andersson, kd
Stefan Hortlund, s
Helena Öhlund, s
Eva Lundström, s
Ann-Sofie Holmström, v
Harry Nyström, v
Matilda Wiklund, c
Sture Lundström, c
2) Uppdra till kommunchefen att utarbeta förslag till projektuppdrag och
tidplan för fullmäktigeberedningen ”Förbättrad integration i Älvsbyn”.
_____
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 28 november 2011, § 116, efter förslag från
Folkpartiet Älvsbyliberalerna, att tillsätta en tillfällig beredning ”förbättrad
integration i Älvsbyn”.
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 förbättrad integration i Älvsbyn.
Kommunfullmäktige har att utse ledamöter och ersättare till beredningen.
Kommunfullmäktige
Helena Öhlund (s) föredrar kommunala valberedningens förslag att utse
ledamöter och ersättare enligt följande:
Ordinarie
Stefan Hortlund, s
Eva Lundström, s
Ann-Sofie Holmström, v
Matilda Wiklund, c
Inger Lundberg, fp

Ersättare
Helena Öhlund, s
Harry Nyström, v
Sture Lundström, c
Robert Andersson, kd

Inger Lundberg, fp utses till ordförande.
Matilda Wiklund (c) yrkar bifall till förslaget med tillägg om att uppdra till
kommunchefen att utarbeta förslag till projektuppdrag och tidplan för
fullmäktigeberedningen.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2012-04-26

34(44)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 49

Dnr 0170/12 – 102 forts

VAL AV TILLFÄLLIG BEREDNING " FÖRBÄTTRAD INTEGRATION I ÄLVSBYN"
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunala valberedningens förslag samt
Matilda Wiklunds tillägg och finner att kommunfullmäktige bifaller förslagen.
Beslutsunderlag
Kommunala valberedningens protokoll 26 april 2012, § 5.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2012-04-26

35(44)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 50

Dnr 0175/12 - 102

VAL AV LEDAMOT (V) TILLFÄLLIG BEREDNING "POLITISK
ORGANISATION" SAMT ERSÄTTARE (V) I KOMMUNALA VALBEREDNINGEN, KOMMUNSTYRELSEN OCH STYRELSEN
FÖR ÄLVSBYNS ENERGI AB.
Kommunfullmäktiges beslut
Utse följande ledamot/ersättare (v) till nedanstående förtroendeuppdrag:
Uppdrag
Ledamot i tillfällig beredning
”Politisk organisation”

Ledamot/ersättare
Harry Nyström, v

Ersättare i kommunala valberedningen

Ulf Lundberg, v

Ersättare i kommunstyrelsen

Kristina Sandsten, v

Ersättare i styrelsen för
Älvsbyns Energi AB
_____

Louise Hortlund, v

Ärendebeskrivning
Birger Seger (v) har den 29 mars sagt upp alla politiska förtroendeuppdrag.
Kommunfullmäktige har att utse ledamot (v) i tillfällig beredning ”Politisk
organisation samt ersättare (v) i kommunala valberedningen, kommunstyrelsen och till styrelsen för Älvsbyns Energi AB.
Kommunfullmäktige
Helena Öhlund (s) redovisar kommunala valberedningens förslag att utse
följande ledamot/ersättare (v) till nedanstående förtroendeuppdrag:
Uppdrag
Ledamot i tillfällig beredning
”Politisk organisation”

Ledamot/ersättare
Harry Nyström, v

Ersättare i kommunala valberedningen

Ulf Lundberg, v

Ersättare i kommunstyrelsen

Kristina Sandsten, v

Ersättare i styrelsen för
Älvsbyns Energi AB

Louise Hortlund, v
forts

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2012-04-26

36(44)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 50

Dnr 0175/12 – 102 forts

VAL AV LEDAMOT (V) TILLFÄLLIG BEREDNING "POLITISK
ORGANISATION" SAMT ERSÄTTARE (V) I KOMMUNALA VALBEREDNINGEN, KOMMUNSTYRELSEN OCH STYRELSEN
FÖR ÄLVSBYNS ENERGI AB.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunala valberedningens förslag och
finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget.
Beslutsunderlag
Kommunala valberedningens protokoll 26 april 2012, § 5.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2012-04-26

37(44)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 51

Dnr 0108/12 - 612

BIDRAGSBELOPP 2012 TILL FRISTÅENDE GYMNSIESKOLOR
Kommunfullmäktiges beslut
Godkänna bidragsbelopp 2012 till fristående gymnasieskolor, enligt bilaga.
_____
Ärendebeskrivning
Skolchef Jan-Erik Backman har lämnat in tjänsteutlåtande gällande bidragsbelopp 2012 till fristående gymnasieskolor, enligt bilaga.
För att säkerställa de interkommunala kostnaderna för elever vid de gymnasiala friskolorna har ett bidragsbelopp räknats fram där kostnaderna för
respektive program framgår i dokumenten;
- Samverkansområdets bidragsbelopp till friskolor, budgetåret 2012.
- Älvsbyns bidragsbelopp till friskolor, år 2012.
Förslag till beslut
Föreslå kommunfullmäktige godkänna bidragsbelopp 2012 till fristående
gymnasieskolor, enligt bilaga.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Godkänna bidragsbelopp 2012 till fristående gymnasieskolor, enligt bilaga.
_____
Kommunfullmäktige
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller förslaget.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 12 mars 2012, § 44.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 52

Dnr 0110/12 - 630

BARNOMSORGSPENG FÖR 2012
Kommunfullmäktiges beslut
Fastställa barnomsorgspeng för Älvsbyns kommun år 2012 enligt bilaga.
_____
Ärendebeskrivning
Skolchef Jan-Erik Backman har lämnat in tjänsteutlåtande om barnomsorgspeng i Älvsbyns kommun 2012.
Barnomsorgspengen är ett kommunalt bidrag till enskild godkänd förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg. Kommunerna är från och med 1 juli 2009
skyldiga att, förutom till förskolor och fritidshem, även lämna bidrag till godkända former av pedagogisk omsorg. Skapa ett system med en barnomsorgspeng. Det kommunala bidraget följer därmed barnet till den verksamhet som
föräldrarna själva väljer. Barnomsorgspengen i Älvsbyns kommun är för 2012
framtagen enligt bilaga.
Förslag till beslut
Föreslå kommunfullmäktige fastställa barnomsorgspeng för Älvsbyns kommun år 2012 enligt bilaga.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Fastställa barnomsorgspeng för Älvsbyns kommun år 2012 enligt bilaga.
_____
Kommunfullmäktige
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller förslaget.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 12 mars 2012, § 44.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2012-04-26

39(44)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 53

Dnr 0030/12 - 750

ERSÄTTNING TILL SÄRSKILT FÖRORDNAD VÅRDNADSHAVARE FÖR ENSAMKOMMANDE FLYKTINGBARN
Kommunfullmäktiges beslut
1) Ersättningen till särskilt förordnade vårdnadsvare för målgruppen ensamkommande flyktingbarn ändras till 2 000 kronor/månad samt möjlighet
att söka omkostnadsersättning i form av reseersättning. Kostnaden
finansieras av de ersättningar som tillfaller enheten för ensamkommande
flyktingbarn med de schablonersättningar som är ämnade att täcka sådana
kostnader.
2) Överförmyndaren ansvarar för att administrera utbetalningarna för uppdragen.
3) Uppföljning genomförs efter ett år.
_____
Ärendebeskrivning
Alla ensamkommande barn som kommer till Älvsbyn får en god man. Att
vara god man är ett förtroendeuppdrag som innebär ett stort ansvar. När
barnet får permanent uppehållstillstånd (PUT) ska istället en särskilt förordnad vårdnadshavare utses, men uppdraget är i stort sett detsamma.
Kostnaden för godmannaskapet kan återsökas fram till dess att barnet skrivits
över till kommunen, vilket sker en månad efter beslut om PUT. Därefter står
kommunen för kostnaden oavsett om det är för godmannaskap eller särskilt
förordnad vårdnadshavare. I dagsläget är ersättningen endast 170 kr/månad
för särskilt förordnade vårdnadshavare vilket medför att få, om någon, är
villig att ta på sig ett sådant uppdrag. Nuvarande ersättningsnivå baseras på
att den är inbakad i andra uppdrag och andra ersättningar såsom kontaktfamilj eller familjehem.
Arbete och Omsorgsutskottets förslag till kommunfullmäktige
Ersättningen till särskilt förordnade vårdnadsvare för målgruppen ensamkommande flyktingbarn ändras till 2 000 kronor/månad samt möjlighet att
söka omkostnadsersättning i form av reseersättning. Kostnaden finansieras av
de ersättningar som tillfaller enheten för ensamkommande flyktingbarn med
de schablonersättningar som är ämnade att täcka sådana kostnader.
Vidare föreslår utskottet kommunstyrelsen att överförmyndaren fortsätter
ansvara för att administrera utbetalningarna för uppdragen.
____
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 53

Dnr 0030/12 – 750 forts

ERSÄTTNING TILL SÄRSKILT FÖRORDNAD VÅRDNADSHAVARE FÖR ENSAMKOMMANDE FLYKTINGBARN
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Ersättningen till särskilt förordnade vårdnadsvare för målgruppen ensamkommande flyktingbarn ändras till 2 000 kronor/månad samt möjlighet att
söka omkostnadsersättning i form av reseersättning. Kostnaden finansieras av
de ersättningar som tillfaller enheten för ensamkommande flyktingbarn med
de schablonersättningar som är ämnade att täcka sådana kostnader.
Överförmyndaren ansvarar för att administrera utbetalningarna för uppdragen.
Uppföljning genomförs efter ett år.
_____
Kommunfullmäktige
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller förslaget.
Beslutsunderlag
Yttrande från Mikael Olofsson, enhetschef BROS, den 16 januari 2012.
Arbete- och omsorgsutskottets protokoll 1 februari 2012, § 4.
Kommunstyrelsens protokoll 12 mars 2012, § 50.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 54

Dnr 0157/12 - 633

FÖRSKOLOR I ÄLVSBYNS CENTRALORT
Kommunfullmäktiges beslut
1) Upphäva kommunfullmäktiges beslut, KF § 123, 2011-11-28, angående
samordning av förskoleverksamheten i tätorten till Tärnstigen.
2) Upphäva Kommunfullmäktiges beslut, KF § 124, 2011-11-28, angående
rivning av Bäckskolan.
3) Samordna förskoleverksamheten på centralorten (Stigen, Älvan och
Altuna) på Bäckskolan. Lokalerna anpassas enligt redovisat alt 2:3,
detta innebär en långsiktig kvalitativ lösning för förskolan.
4) Bevilja tilläggsanslag om 5,3 mkr.
5) Uppdra till VD för Älvsbyns Fastigheter AB att sälja fastigheterna Flisen
1 och Listen 1 (Altuna).
6) Anpassa kostverksamheten utifrån ny organisation för förskoleverksamheten på tätorten.
7) Plan för flytt av parkförvaltningen verkställs och åtgärder vidtas för att
säkerställa förskolans trafiksituation.
Reservation
Harry Nyström (v) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
Rikard Granström (fp) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
_____
Ärendebeskrivning
Budgetberedningen gav hösten 2011 kommunchefen i uppdrag att redovisa
förslag på kostnadsminskningar inom skolans verksamhet, den totala kostnadsminskningen skulle uppgå till 5.5 mkr. Skolchef inkom med bland annat
förslag på en förändrad förskoleorganisation vid tätorten. Förslaget byggde
på en avveckling av förskoleenheterna;
-

Stigens förskola
Altuna förskola
Älvans förskola

Syftet var att i Bäckskolans lokaler samordna verksamheterna till en 4-avdelningsförskola. Denna förändring skulle innebära en kostnadsminskning inom
förskolans verksamhet på 1 årsarbetare motsvarande 450 tkr. En förändring
av förskoleorganisationen vid tätorten föranleder kostverksamheten att
anpassa sin organisation för att harmonisera med förskolans verksamhet.
Kosten har därutöver anpassat organisationen och genomfört förändringar i
samband med att ny skola tas i drift.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 54

Dnr 0157/12 – 633 forts

FÖRSKOLOR I ÄLVSBYNS CENTRALORT
Kommunfullmäktige beslutade den 28 november 2011 att förskoleverksamheten vid Stigen, Älvan och Altuna skulle samordnas vid Tärnstigen från och
med hösten 2012.
Skolchef ansökte därefter om bygglov för att bedriva förskoleverksamhet vid
Tärnstigen. Detta avslogs dock av myndighetsnämndens 2012-02-02. Avslag
på ansökan grundade sig bland annat på att byggnaderna inte är anpassade för
sökt verksamhet.
Kommunstyrelsens ordförande har efter avslag om bygglov uppdragit till
kommunchef att ta fram tre nya förslag på en förskoleorganisation vid tätorten, förslagen som skulle utredas var (bilaga Kalkylsammanställning förskolealternativ Tärn, Bäck, Timmersvansen samt driftskonsekvenser);
-

Tärnstigen alt 1 anpassning av lokaler vid Tärnstigen
Bäckskolan alt 2:1 – 2:3 anpassning av lokaler vid Bäckskolan
Timmersvansen 3a och 3b tillbyggning av Timmersvansens förskola

MBL § 19 genomförs måndag 16 april då arbetstagarorganisationernas företrädare informeras om liggande förslag. Innan beslut fattas i fullmäktige
kommer MBL § 11 att genomföras. Vid denna förhandling ska arbetstagarorganisationernas huvudskyddsombud samt arbetsgivarföreträdare delta. I
anslutning till förhandlingen genomförs en arbetsmiljökonsekvensanalys där
parterna har möjlighet att påverka och yttra sig i ärendet.
Uppdraget har samordnats av skolchef via staben samt med hjälp av
Älvsbyns fastigheter AB och kostchef i Älvsbyns kommun.
Sammanfattning
Förslaget om alternativet Bäckskolan 2:3 ger de största samordningsvinsterna
för såväl verksamhet som driftsekonomi. Vidare är byggnaden den minst
kostsamma att iordningställa för föreslagen verksamhet. Det geografiska läget
för Bäckskolan är gott eftersom tätortens grundskoleverksamhet är belägen i
nära anslutning till denna. Dessutom innebär förslaget att hög kvalitet kan
bibehållas.
Förslag till beslut
Samordna förskoleverksamheten i tätorten enligt Bäckskolan alt 2:3. Bevilja
investeringsmedel om 5,3 mkr som tilläggsanslag i 2012 års investeringsbudget.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 54

Dnr 0157/12 – 633 forts

FÖRSKOLOR I ÄLVSBYNS CENTRALORT
Bilagor
1. Timmersvansen alt 3a
2. Tärnstigen
3. Tärnstigen
4. Bäckskolan 2:1-2:3
5. Fasad Bäckskolan
6. Förskolor i Älvsbyns centralort hösten 2012 och framåt (ÄFAB)
7. Komplettering skrivning om förskolor i Älvsbyn från ht 2012
8. Kalkylsammanställning olika förskolealternativ
9. Tjänsteutlåtande avseende luftkvalitémätning i Bäckskolan
10. Förslag avseende förskoleverksamheten (Åsa Fahlen)
11. Kalkylsammanställning förskolealternativ Tärn, Bäck, Timmersvansen
samt driftkonsekvenser
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1) Upphäva kommunfullmäktiges beslut, KF § 123, 2011-11-28, angående
samordning av förskoleverksamheten i tätorten till Tärnstigen.
2) Upphäva Kommunfullmäktiges beslut, KF § 124, 2011-11-28, angående
rivning av Bäckskolan.
3) Samordna förskoleverksamheten på centralorten (Stigen, Älvan och
Altuna) på Bäckskolan. Lokalerna anpassas enligt redovisat alt 2:3,
detta innebär en långsiktig kvalitativ lösning för förskolan.
4) Bevilja tilläggsanslag om 5,3 mkr.
5) Uppdra till VD för Älvsbyns Fastigheter AB att sälja fastigheterna Flisen
1 och Listen 1 (Altuna).
6) Anpassa kostverksamheten utifrån ny organisation för förskoleverksamheten på tätorten.
7) Plan för flytt av parkförvaltningen verkställs och åtgärder vidtas för att
säkerställa förskolans trafiksituation.
Reservation
Harry Nyström (v) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
Lars-Ingvar Wendt (fp) reserverar sig mot beslutet och lämnar skriftlig
reservation, enligt bilaga.
_____
Kommunfullmäktige
Yrkanden
Harry Nyström (v) yrkar bifall till alternativ Timmersvansen 3:b.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 54

Dnr 0157/12 – 633 forts

FÖRSKOLOR I ÄLVSBYNS CENTRALORT
Helena Öhlund och Jenny Dahlberg (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Matilda Wiklund (c) bifaller kommunstyrelsens förslag.
Rikard Granström (fp) föreslår att ärendet återremitteras och att underlaget
kompletteras med följande:
-

-

Utvärdering av folkpartiets förslag:
♦ nya skolan byggs i enlighet med originalplan med två stycken
förskolegrupper
♦ Altuna (Lingon och Blåbär) lämnas orörd
♦ Stigen och Älvans förskoleverksamheter flyttas till nya skolan
♦ två grundskoleklasser får gå kvar i de nyrenoverade lokalerna på
Bäckskolan
Utredning av inre kostnader (pengar som krävs för att göra en bra
innemiljö på Bäckskolan (4-5 avdelningar)
Utlåtande från förskolechefer och förskollärare om deras syn på att
bedriva verksamhet på Bäckskolan (4-5 avdelningar)

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Rikard Granströms förslag om återremiss
och finner att kommunfullmäktige avslår förslaget.
Därefter ställer ordföranden proposition på Harry Nyströms förslag och
finner att kommunfullmäktige avslår förslaget.
Slutligen ställer ordföranden proposition på kommunstyrelsens förslag och
finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 26 april 2012, § 71.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

