PROTOKOLL
2012-10-29

1(36)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Tid:

Kl 13:00 – 15:40

Plats:

Forsen

Ledamöter:

Se närvarolista

Övriga:

Magnus Nordström, kommunchef, föredragande
Lilian Johansson, kommunsekreterare

Justeringsdag:

2012-11-06

Paragrafer:

§ 84 - 102

Justerare:

Ingemar Larsson

Lilian Johansson
kommunsekreterare

Tommy Lindgren
ordförande

Rikard Granström

Ingemar Larsson
justerare

Rikard Granström
justerare

__________________________________________________
ANSLAGSBEVIS
Justeringen har tillkännagivits via anslag
Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2012-10-29

Protokollet är anslaget

2012-11-07 – 2012-11-29

Förvaringsplats för protokoll

Kommunkansliet
Lilian Johansson

PROTOKOLL
2012-10-29
KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 84

Dnr 0384/12 - 000

DELGIVNINGAR KF 2012-10-29
Kommunfullmäktige
Godkänna redovisade delgivningar.
_____
Ärendebeskrivning
Handlingar i ärendet:
1. Arbete och omsorgsutskottet – Statistikrapport ej verkställda beslut
enligt SoL och LSS – kvartal 2 2012
2. Kommunrevisionen – Granskning av projektarbetet inom Älvsbyns
kommun. Kommunens lekmannarevisor Sigvard Lundgren och Helen
Sundström-Hetta, sakkunnigt biträde KPMG, föredrar rapporten.
3. Länsstyrelsen i Norrbottens län
- Ny ersättare för Vänsterpartiet i kommunfullmäktige (dnr 319/12-102)
- Ny ersättare för Vänsterpartiet i kommunfullmäktige (dnr 365/12-102)
4. Älvsbyns kommun – Utvärdering ”Kulturskola”, fritid- och kulturchef
Kjell Tegnelund redovisar utvärderingen.
Förslag till beslut
Godkänna redovisade delgivningar.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
2012-10-29
KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 85

Dnr 0322/12 - 008

MEDBORGARFÖRSLAG OM SUBVENTIONERAT BUSSKORT
FÖR ELEVER ANTAGNA I GRUNDSKOLA MED SÄRSKILD
INRIKTNING I ANNAN KOMMUN
Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslag om översyn av skolskjutsregler överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och beslut senast den 27 maj 2013.
_____
Ärendebeskrivning
Ulrica Hamch har lämnat in ett medborgarförslag om subventionerat
busskort för elever antagna i grundskola med särskild inriktning i annan
kommun, enligt bilaga.
Kommunfullmäktige
Ordföranden föreslår att kommunfullmäktige överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för beredning och beslut senast 27 maj 2013. Kommunfullmäktige bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
2012-10-29
KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 86

Dnr 0383/12 - 008

MOTION (S) INRÄTTA EN SOCIALINVESTERINGSFOND
Kommunfullmäktiges beslut
Motion om att inrätta en socialinvesteringsfond överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för beslut senast
den 6 maj 2013.
_____
Ärendebeskrivning
Socialdemokraterna i Älvsbyn har lämnat in en motion om att inrätta en
socialinvesteringsfond enligt Norrköpings kommuns modell, enligt bilaga.
Kommunfullmäktige
Ordföranden föreslår att kommunfullmäktige överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för beslut
senast den 6 maj 2013.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 87

Dnr 0124/12 - 003

STRATEGISK PLAN FÖR ÄLVSBYNS KOMMUN 2013 - 2015
Kommunfullmäktiges beslut
Fastställa strategisk plan för Älvsbyns kommun Norrbottens pärla 2013-2015
enligt bilaga.
_____
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har att fastställa en strategisk plan för 2013-2015.
Planen görs för en rullande treårsperiod och innehåller följande delar:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Omvärldsanalys
Vision
Kommungemensam styrning och serviceförklaringar
Verksamhetsutveckling
Inriktning och uppdrag för de 19 verksamhetsområdena
Ekonomisk översikt

Budgetberedningens förslag till kommunfullmäktige
Fastställa strategisk plan för Älvsbyns kommun Norrbottens pärla 2013-2015,
enligt bilaga.
_____
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Fastställa strategisk plan för Älvsbyns kommun Norrbottens pärla 2013-2015
enligt bilaga, inkl följande ändringar.
Sidan 7, under rubrik Lokalmarknad, andra meningen ändras och får följande
lydelse: Det finns butiks- och kontorslokaler för etablering av näringsverksamheter,
främst….
Sidan 7, under rubrik Bostadsmarknad, lägg till, I kommunen finns det ytterligare
ett antal stora fastighetsägare.
Sidan 13, första meningen, och implementering, stryks.
Sidan 14, första meningen, en positiv attityd, stryks och ersätts med, ett professionellt förhållningssätt.
Sidan 30, sista strecksatsen under Mål 2013, ändra mening (anpassning till
kommunens kostpolicy).
- Inköp av miljömärkta livsmedel ska öka, men detta ska ske inom ramen för budget.
Sid 37, första strecksatsen under Mål 2013, lägg till, (personer med omfattande
behov av stöd).
Sidan 49, första meningen, lägg till, Förbered eventuellt övertagande av återvinningsstationer från 2013-07-01.
_____
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2012-10-29
KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 87

Dnr 0124/12 – 003 forts

STRATEGISK PLAN FÖR ÄLVSBYNS KOMMUN 2013 - 2015
Kommunfullmäktige
Matilda Wiklund (c) och Helena Öhlund (s) yrkar bifall kommunstyrelsens
förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller förslaget.
Beslutsunderlag
Budgetberedningens protokoll 13 september 2012, § 10.
Kommunstyrelsens protokoll 1 oktober 2012, § 156.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 88

Dnr 0385/11 - 008

MEDBORGARFÖRSLAG OM UPPRUSTNING AV KULTURHUSET I VIDSEL
Kommunfullmäktiges beslut
- Till kulturhuset i Vidsel anslå 350 000 kronor från verksamhet centrala
besparingar.
- Föreningens maximala driftskostnader (uppvärmning och vatten/avlopp,
inte fastighetsunderhåll) indexuppräknas med KPI och fastställs till
25 000 kronor/år, i 2012 års prisläge. Kommunen kompenserar föreningen för överstigande kostnader.
- Vidsels bygdeförening erbjuder gratis lokaler i föreningshuset för kommunens verksamhet.
- Vidsels bygdeförening köper kulturhuset för en krona.
- Uppdra till kommunchefen att upprätta köpebrev och avtal.
Därmed anses medborgarförslaget vara besvarat.
_____
Ärendebeskrivning
Harry Granlund har skickat in ett medborgarförslag om upprustning av kulturhuset i Vidsel, enligt bilaga.
Kommunfullmäktige beslutade 17 oktober 2011, § 113, överlämna ärendet till
kommunstyrelsen för beredning och till kommunfullmäktige för beslut senast
den 18 juni 2012.
_____
Kommunstyrelsen beslut 30 januari 2012, § 9, uppdra till kommunstyrelsens ordförande att fortsätta föra dialog med Vidsels bygdeförening.
Underlag för beslut ska finnas till kommunstyrelsens sammanträdde den 28
maj 2012.
_____
Kommunstyrelsens ordförande har fört dialog med Vidsels bygdeförening
och föreslår följande: Uppdra till Älvsbyns Fastigheter AB att utföra reparation av taket samt diverse övriga reparationer. Anslå 350 000 kronor, tillägg
till 2012 investeringsbudget. Vidsels bygdeförening köper därefter kulturhuset
för en krona.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Uppdra till kommunstyrelsens ordförande att träffa överenskommelse med
Vidsels bygdeförening angående driftkostnaden samt övertagande av Vidsels
kulturhus fastigheten Sävdal 6:1.
_____
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 88

Dnr 0385/11 – 008 forts

MEDBORGARFÖRSLAG OM UPPRUSTNING AV KULTURHUSET I VIDSEL
Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslag om upprustning av kulturhuset i Vidsel utgår och kommer
att redovisas vid kommunfullmäktige den 29 oktober 2012.
_____
Kommunstyrelsens ordförande har fört vidare dialog med Vidsels bygdeförening och föreslår följande: Till kulturhuset i Vidsel anslå 350 000 kronor,
som anvisas ur verksamhet centrala besparingar. Föreningens maximala
driftskostnader (inte underhållskostnader) indexuppräknas med KPI och
fastställs till 25 000 kronor/år, i 2012 års prisläge. Kommunen kompenserar
föreningen för överstigande kostnader. Bygdeföreningen erbjuder gratis
lokaler i föreningshuset för kommunens verksamhet. Vidsels bygdeförening
köper därefter kulturhuset för en krona. Kommunchefen får i uppdrag att
upprätta köpebrev och avtal.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Till kulturhuset i Vidsel anslå 350 000 kronor från verksamhet centrala
besparingar.
- Föreningens maximala driftskostnader (inte underhållskostnader)
indexuppräknas med KPI och fastställs till 25 000 kronor/år, i 2012 års
prisläge. Kommunen kompenserar föreningen för överstigande
kostnader.
- Vidsels bygdeförening erbjuder gratis lokaler i föreningshuset för
kommunens verksamhet.
- Vidsels bygdeförening köper kulturhuset för en krona.
- Uppdra till kommunchefen att upprätta köpebrev och avtal.
_____
Kommunfullmäktige
Bill Nilsson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller förslaget.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 17 oktober 2011, § 113.
Kommunstyrelsens protokoll 30 januari 2012, § 9, 18 juni 2012, § 61.
Kommunstyrelsens protokoll 1 oktober 2012, § 158.
_____
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 89

Dnr 0075/12 - 008

MOTION (S) - EN AVGIFTSFRI SKOLA - PÅ RIKTIGT
Kommunfullmäktiges beslut
Bifall till motion om en avgiftsfri skola – på riktigt.
_____
Ärendebeskrivning
Helena Öhlund (s) har lämnat in en motion om en avgiftsfri skola – på riktigt,
enligt bilaga.
Kommunfullmäktige beslutade 20 februari 2012, § 23, att överlämna ärendet
till kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för
beslut senast den 29 oktober 2012.
_____
Skolchef Jan-Erik Backman har yttrat sig i ärendet.
Skolan idag ska vara avgiftsfri, i generella termer kan huvudmannen ta ut en
kostnad för aktiviteter motsvarande en ”biobljett”, detta enligt Lars Werner
sakkunnig vid utbildningsdepartementet och en av personerna bakom den
nya skollagen. I Älvsbyns kommun ska elever alltid erbjudas kostnadsfria
aktiviteter, exempelvis i samband med friluftsdagar.
Skollunch erbjuds alltid elever i kommunens verksamheter (fastställt i strategisk plan och kostpolicy). I samband med friluftsdagar upplevs det i verksamheterna att utbudet inte motsvarar en ”riktig” skollunch.
Något behov av ytterligare medel för att erbjuda en avgiftsfri skola i Älvsbyns
kommun är idag inte aktuellt att tillföra verksamheterna.
Förslag till beslut
Motionen anses besvarad.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Bifall till motion om en avgiftsfri skola – på riktigt.
_____
Kommunfullmäktige
Helena Öhlund (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Matilda Wiklund (c) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 89

Dnr 0075/12 – 008 forts

MOTION (S) - EN AVGIFTSFRI SKOLA - PÅ RIKTIGT
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller förslaget.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 20 februari 2012, § 23.
Kommunstyrelsens protokoll 1 oktober 2012, § 162.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 90

Dnr 0209/12 - 008

MOTION (FP) - PERMANENTA ÅSA-PROJEKTET
Kommunfullmäktiges beslut
Bifall till motionens två första yrkanden om att permanenta och utveckla
drogförebyggande arbete samt avslag på tredje yrkandet, att anställa en resursperson.
Återkoppling av drogförebyggande arbete ska ske till kommunstyrelsen.
Reservation
Inger Lundberg (fp) reserverar sig mot beslutet och inlämnar en skriftlig
reservation, enligt bilaga.
Matilda Wiklund (c) reserverar sig mot beslutet.
_____
Ärendebeskrivning
Inger Lundberg (fp) har lämnat in en motion om att permanenta ÅSAprojektet, enligt bilaga.
Kommunfullmäktige beslutade 26 april 2012, § 32, att överlämna ärendet till
kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för beslut
senast den 29 oktober 2012.
_____
Skolchef Jan-Erik Backman och socialchef Hans Nyberg har yttrat sig i
ärendet.
ÅSA-projektet har varit ett förebyggande projekt i Älvsbyns kommun.
Projektet beviljades pengar av länsstyrelsen och har bedrivits i kommunen
under ett antal år. Projektledare har varit Anders Lindh och styrgrupp/ referensgrupp har varit skolchef och socialchef. Projektet avslutades 2011 då
finansieringen via länsstyrelsen upphörde.
Ett förebyggande arbete mot droger och kriminalitet är viktigt för en
kommun. Tidiga insatser och tidiga upptäckter av ungdomar som riskerar
utanförskap av olika former ska upptäckas i ett tidigt skede. I dag finns inte
något gemensamt projekt för att arbeta med detta.
Ett projekt typ ÅSA bör permanentas och intressenter bör förutom Älvsbyns
kommun också vara polisen, köpmännen och några andra intresseorganisationer.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 90

Dnr 0209/12 – 008 forts

MOTION (FP) - PERMANENTA ÅSA-PROJEKTET
Ett förebyggande arbete mot droger bör ingå i kommunens arbete med ungdomar i samverkan mellan skolan och socialtjänstens verksamheter.
Förslag till beslut
Bifall till förslaget.
Uppdra till skolchef och socialchef att utreda hur ett förebyggande arbete typ
ÅSA-projektet kan bedrivas permanent i Älvsbyns kommun. Underlaget delges kommunstyrelsen för vidare beslut.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Bifall till motionens två första yrkanden om att permanenta/utveckla drogförebyggande arbete och avslag på tredje, att anställa en resursperson.
_____
Kommunfullmäktige
Inger Lundberg (fp) yrkar bifall motionen som helhet. Resurser till en halvtidstjänst tillsätts, medel anvisas ur kommunövergripande verksamhet
Helena Öhlund (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Rikard Granström (fp) yrkar bifall till motionen.
Matilda Wiklund (c) yrkar bifall till Inger Lundbergs förslag med tillägg att
återkoppling av drogförebyggande arbete ska ske till kommunstyrelsen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag och Inger Lundbergs förslag
mot varandra och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens
förslag.
Omröstning
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige bifaller följande beslutsgång:
- den som röstar ja bifaller kommunstyrelsens förslag
- den som röstar nej bifaller Inger Lundbergs förslag
Omröstningsresultat.
Med 17 ja-röster, 13 nej-röster och 1 frånvarande, enligt bifogad sammanträdeslista, beslutar kommunfullmäktige bifalla kommunstyrelsens förslag.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2012-10-29
KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 90

Dnr 0209/12 – 008 forts

MOTION (FP) - PERMANENTA ÅSA-PROJEKTET
Vidare ställer ordföranden proposition på Matilda Wiklunds tilläggsförslag
om att återkoppling av drogförebyggande arbete ska ske till kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige bifaller förslaget.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 26 april 2012, § 32.
Kommunstyrelsens protokoll 1 oktober 2012, § 163.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 91

Dnr 0457/11 – 008

MOTION (FP) ATT SKAPA SOMMARFESTIVAL PÄRLSPELEN
Kommunfullmäktiges beslut
Anse motionen om att skapa en sommarfestival ”Pärlspelen”, vara besvarad.
_____
Ärendebeskrivning
Folkpartiet Älvsbyliberalerna, Rickard Granström, har lämnat in en motion
om att skapa en sommarfestival ”Pärlspelen”, enligt bilaga.
Kommunfullmäktiges beslut 28 november 2011, § 138, att överlämna
ärendet till kommunstyrelsen för beredning och till kommunfullmäktige för
beslut senast 18 juni 2012.
_____
Fritid- och kulturchef Kjell Tegnelund har yttrat sig i ärendet.
Arrangemang av motionsställarens typ har kommit och gått under åren. Det
har varit Sommarröj, Hemvändardagar, Sommarfest, Northern Pearls, Kul i
Parken, Rallarslaget, Matfestival etc.
I sommar är det under åtta torsdagar med start den 7 juni och avslut 2 augusti
livemusik i Lomtjärnsparken. Musikföreningen SMÄKK är arrangörer. De
hade en idé om livemusik och har fått olika former av stöd av Fritid & Kultur
för att kunna genomföra livespelningarna. Gemensamt har vi skapat arrangemanget genom att de är drivande och har en verklig vilja till att arrangera.
Fritid & Kultur tror på gruppen och ger dem förutsättningarna. Det är så
arrangörer får pröva sina vingar i arrangörsrollen.
För att Pärlspelen ska bli ett seriöst arrangemang så krävs intressenter som
vill ta på sig arbetsuppgiften att ordna det praktiska i arrangörsskapet.
Kommunen ska ha en stödjande roll och även till viss del bidra med medel till
arrangemangs förverkligande. Nu föreligger motionen om Pärlspelen men
ingen arrangörsvilja finns hos någon. Fritid & Kultur kommer att ta frågan
om Pärlspelen på högsta allvar i fall någon seriös arrangör vill förverkliga
drömmen om Pärlspelen.
Förslag till beslut
Avslå motionen.
Kommunstyrelsens beslut 28 maj 2012, § 94, att återremittera motionen till
näringslivskontoret för ytterligare beredning.
_____
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 91

Dnr 0457/11 - 008

MOTION (FP) ATT SKAPA SOMMARFESTIVAL PÄRLSPELEN
Näringslivschef Pär Jonsson har yttrat sig i ärendet.
Pärlspelen ska vara en folkfest för Älvsbybor i alla åldrar. Ett tillfälle för att
utveckla kulturlivet för kommuninvånare, byar och föreningar. Älvsbyns
kommun föreslås stå som sammanhållande organ för de olika aktiviteterna
som intressenter kan driva. Motionen kopplas till kommunens långsiktiga
målsättning med ökad livskvalitet och ökat samhällsengagemang hos kommuninvånarna.
Förvaltningens synpunkter/övervägande
Näringslivskontoret är positiv till att ingå som en stödfunktion i marknadsföringen av konceptet då det harmoniserar med kommunens varumärkesarbete.
Förslaget bör handläggas av Kultur och Fritid som har ett huvudansvar för
kultur och föreningslivet i Älvsbyns kommun.
Förslag till beslut
Avslå motionen.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Anse motionen ”om att skapa en sommarfestival ”Pärlspelen”, vara besvarad.
Reservation
Rikard Granström (fp) reserverar sig mot förslaget till förmån för eget
förslag.
_____
Kommunfullmäktige
Rikard Granström (fp) yrkar bifall till motionen.
Johan Johansson (c) och Helena Öhlund (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag och Rikard Granströms
förslag mot varandra och finner att kommunfullmäktige bifaller
kommunstyrelsens förslag.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2012-10-29
KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 91

Dnr 0457/11 – 008 forts

MOTION (FP) ATT SKAPA SOMMARFESTIVAL PÄRLSPELEN
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 28 november 2011, § 138.
Kommunstyrelsens protokoll 28 maj 2012, § 94.
Kommunstyrelsens protokoll 27 augusti 2012, § 115.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 92

Dnr 0482/11 - 008

MOTION (FP) OM SKÖRDEFEST I ÄLVSBYN
Kommunfullmäktiges beslut
Anse motionen om ”skördefest i Älvsbyn” vara besvarad.
_____
Ärendebeskrivning
Folkpartiet Liberalerna, Rikard Granström har lämnat in en motion om
skördefest i Älvsbyn, enligt bilaga.
Kommunfullmäktiges beslut 28 november 2011, § 139, att överlämna
ärendet till kommunstyrelsen för beredning och till kommunfullmäktige för
beslut senast den 18 juni 2012.
_____
Fritid- och kulturchef Kjell Tegnelund har yttrat sig i ärendet.
Skördefester har utvecklats i vissa kommuner tack vare ett lokalt engagemang
av intresserade personer som representerar agrara näringar och i viss mån
turism. Förutom motionsställaren så har inga förfrågningar om arrangemang
av typ skördefest framförts till Fritid & Kultur.
Ska det bli ett seriöst försök till arrangemang så krävs att intressenter finns
ute i verkliga livet och att kommunen går in med en stödjande roll och till viss
del kan även ekonomiskt stöd lämnas. Älvsbyns kommun har inte speciellt
mycket medel till arrangemang men brukar alltid göra det bästa av situationen
när det gäller att ge stöd och hjälp vid arrangemang. Om förfrågan om
skördefest kommer så är Fritid & Kultur, som vid alla andra seriösa förfrågningar positiv.
Förslag till beslut
Avslå motionen.
Kommunstyrelsens beslut 28 maj 2012, § 95: återremiss av motion om
skördefest, till näringslivskontoret för ytterligare beredning.
_____
Näringslivschef Pär Jonsson har yttrat sig i ärendet.
Folkpartiet Älvsbyliberalerna, Rickard Granström, har lämnat in en motion
om att skapa en skördefest. Det ska vara en folkfest som i första hand fokuserar på medborgarna i Älvsbyn. Syftet med festen är att medvetandegöra
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2012-10-29

18(36)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 92

Dnr 0482/11 – 008 forts

MOTION (FP) OM SKÖRDEFEST I ÄLVSBYN
medborgarna om de globala förändringar som vi står inför och samtidigt
uppmuntra dem att förändra sina konsumtionsvanor. Med en större lokal
livsmedelsmarknad kan Älvsbyn göra anspråk på att vara en hållbar kommun.
Älvsbyns kommun föreslås stå som sammanhållande organ för de olika
aktiviteterna som intressenter kan driva. Motionen kopplas till kommunens
långsiktiga målsättning med ökad livskvalitet och ökat samhällsengagemang
hos kommuninvånarna.
Förvaltningens synpunkter/övervägande
Näringslivskontoret är positiv till att ingå som en stödfunktion i marknadsföringen av konceptet då det harmoniserar med kommunens varumärkesarbete.
Förslaget bör handläggas av Kultur och Fritid som har ett huvudansvar för
kultur och föreningslivet i Älvsbyns kommun.
Förslag till beslut
Avslå motionen.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Avslå motionen om ”skördefest i Älvsbyn”.
Reservation
Rikard Granström (fp) och Johan Johansson (c) reserverar sig mot förslaget.
_____
Kommunfullmäktige
Rikard Granström (fp) yrkar bifall till motionen.
Matilda Wiklund (c), Bill Nilsson (s) och Harry Nyström (v) föreslår att
motionen ska anses vara besvarad.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige avslår förslaget.
Vidare ställer ordföranden proposition på Rikard Granströms förslag och
finner att kommunfullmäktige avslår detsamma.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2012-10-29

19(36)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 92

Dnr 0482/11 – 008 forts

MOTION (FP) OM SKÖRDEFEST I ÄLVSBYN
Slutligen ställer ordföranden proposition på Matilda Wiklund m fl förslag och
finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 28 november 2011, § 139.
Kommunstyrelsens protokoll 28 maj 2012, § 95.
Kommunstyrelsens protokoll 27 augusti 2012, § 115.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2012-10-29

20(36)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 93

Dnr 0140/12 - 008

MOTION (FP) OM ÖVERSYN AV PARTISTÖD
Kommunfullmäktiges beslut
Bifall till motionen om ”översyn av partistöd”. Inför nästa mandatperiod
överlämnas ärendet till en parlamentariskt utsedd arvodeskommitté.
_____
Ärendebeskrivning
Rikard Granström Folkpartiet Älvsbyliberalerna har lämnat in en motion om
översyn av partistöd, enligt bilaga.
Kommunfullmäktiges beslut, 26 april 2012, § 30, överlämna ärendet till
kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för beslut
senast den 26 november 2012.
_____
Kommunchef Magnus Nordström har yttrat sig i ärendet, enligt bilaga.
Intentionerna i Folkpartiet Älvsbyliberalernas motion ”Översyn av partistöd”
är helt i paritet med det utvecklingsarbete som genomförs på central nivå.
Det finns en rad anledningar till att se över partistödets utformning och
reglering även i Älvsbyns kommun. Det är i första hand en demokrati- och
insynsfråga.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Bifall till motionen om ”översyn av partistöd”. Inför nästa mandatperiod
överlämnas ärendet till en parlamentariskt utsedd arvodeskommitté.
_____
Kommunfullmäktige
Rikard Granström (fp) och Helena Öhlund (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller förslaget.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 26 april 2012, § 30.
Kommunstyrelsens protokoll 27 augusti 2012, § 118.
_____
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2012-10-29

21(36)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 94

Dnr 0356/12 - 026

ARBETSKLÄDER INOM SOCIALTJÄNSTENS VERKSAMHETER
Kommunfullmäktiges beslut
- Bifall till igångsättande av projektet fria arbetskläder inom socialtjänstens
verksamheter.
- Anslå 1 150 000 kronor från verksamhet centrala besparingar. Framtida
driftskostnader inarbetas i verksamhetens årliga budget.
_____
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens ordförande Bill Nilsson, Socialdemokraterna Älvsbyn,
har lämnat in förslag till igångsättande av projektet fria arbetskläder inom
socialtjänstens verksamheter.
Medel till projektet 1 150 000 kronor anvisas från verksamheten centrala
besparingar. Framtida kostnader (driften) inarbetas i verksamhetens årliga
budget.
Förslag till beslut
- Bifall till igångsättande av projektet fria arbetskläder inom socialtjänstens
verksamheter.
- Anslå 1 150 000 kronor från verksamhet centrala besparingar. Framtida
driftskostnader inarbetas i verksamhetens årliga budget.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Bifall till igångsättande av projektet fria arbetskläder inom socialtjänstens
verksamheter.
- Anslå 1 150 000 kronor från verksamhet centrala besparingar. Framtida
driftskostnader inarbetas i verksamhetens årliga budget.
_____
Kommunfullmäktige
Bill Nilsson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller förslaget.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 1 oktober 2012, § 167
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2012-10-29

22(36)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 95

Dnr 0351/12 - 041

BUDGETRAMAR FÖR VERKSAMHETEN 2013 SAMT PLAN FÖR
2014 OCH 2015
Kommunfullmäktiges beslut
1) Överföra ytterligare 400 tkr (totalt 900 tkr) från kommunövergripande verksamhet till grundskolans verksamhet.
2) Fastställa budgetramar för verksamheten 2013 samt plan för
budgetramar 2014 och 2015 till 426 140 tkr, enligt bilaga.
3) Redaktionella ändringar kommer att ske.
Reservation
Harry Nyström (v) och Rikard Granström (fp) reserverar sig mot beslutet.
_____
Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret ekonomi har sammanställt budgetramar för verksamhetsåret 2013 samt plan för 2014 och 2015.
Budgetberedningen
Ekonomichef Ulla Lundberg föredrar ärendet och redovisar hänskjutna
ärenden från kommunstyrelsen, verksamhetens äskanden samt förslag på
kompensation på generella kostnadsökningar enligt bilaga.
Beslutsgång
Ordföranden yrkar bifall till förslaget och finner att budgetberedningen
bifaller detsamma.
Ajournering
Matilda Wiklund (c) begär ajournering. Budgetberedningen beslutar att
ajournera sammanträdet. Förhandlingarna återupptas efter ca 10 minuter.
Matilda Wiklund (c) föreslår att 300 000 kr ur kommunövergripande
verksamhet och 200 000 kr ur verksamhet till kommunstyrelsens förfogande
omförs till grundskolans verksamhet. Syftet är att täcka upp där resursfördelningsmodellen inte räcker till.
Ajournering
Ordföranden begär ajournering. Budgetberedningen beslutar att ajournera
sammanträdet. Förhandlingarna återupptas efter ca 10 minuter.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2012-10-29

23(36)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 95

Dnr 0351/12 – 041 forts

BUDGETRAMAR FÖR VERKSAMHETEN 2013 SAMT PLAN FÖR
2014 OCH 2015
Ordföranden yrkar bifall till Matilda Wiklunds förslag med ändring att medel
omförs från kommunövergripande verksamhet till grundskolans verksamhet.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Matilda Wiklunds förslag att flytta
500 000 kr till grundskolans verksamhet och finner att budgetberedningen
bifaller förslaget.
Vidare ställer ordföranden proposition på eget förslag och finner att budgetberedningen bifaller förslaget.
Budgetberedningens förslag till kommunfullmäktige
Fastställa budgetramar för verksamheten 2013 samt plan för budgetramar
2014 och 2015 till 425 740 tkr, enligt bilaga.
_____
Kommunstyrelsen
Ekonomichef Ulla Lundberg föredrar ärendet.
Ordföranden föreslår att ytterligare 400 tkr (totalt 900 tkr) från kommunövergripande flyttas till grundskolans verksamhet
Ordföranden ställer proposition på budgetberedningens förslag och eget förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1) Överföra ytterligare 400 tkr (totalt 900 tkr) från kommunövergripande
verksamhet till grundskolans verksamhet.
2) Fastställa budgetramar för verksamheten 2013 samt plan för budgetramar
2014 och 2015 till 426 140 tkr, enligt bilaga.
3) Redaktionella ändringar kommer att ske.
_____
Kommunfullmäktige
Bill Nilsson (s) föredrar ärendet samt yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2012-10-29

24(36)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 95

Dnr 0351/12 – 041 forts

BUDGETRAMAR FÖR VERKSAMHETEN 2013 SAMT PLAN FÖR
2014 OCH 2015
Harry Nyström (v) föreslår ett tillägg att nattpersonalen på Nyberga ska förstärkas med en tjänst. 300 000 kr till Nybergas nattpersonal anvisas genom
resultatminskning.
Matilda Wiklund (c) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag
Inger Lundberg (fp) föreslår ett tillägg att 300 000 kr överförs från kommunövergripande verksamhet till grundskolan och drogförebyggande arbete.
Helena Öhlund (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Lars-Ingvar Wendt (fp) yrkar bifall till Harry Nyströms (v) tilläggsförslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Harry Nyströms tilläggsförslag och finner
att kommunfullmäktige avslår förslaget.
Vidare ställer ordföranden proposition på Inger Lundbergs tilläggsförslag och
finner att kommunfullmäktige avslår detsamma.
Slutligen ställer ordföranden proposition på kommunstyrelsens förslag och
finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget.
Beslutsunderlag
Budgetberedningens protokoll 13 september 2012, § 9.
Kommunstyrelsens protokoll 1 oktober 2012, § 168.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2012-10-29

25(36)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 96

Dnr 0292/12 - 042

DELÅRSRAPPORT PER AUGUSTI 2012
Kommunfullmäktiges beslut
Godkänna redovisad delårsrapport per augusti 2012 enligt bilaga.
_____
Ärendebeskrivning
Ekonomiavdelningen har sammanställt delårsrapport per den 31 augusti
2012, enligt bilaga. Delårsrapporter upprättas per april och augusti som en del
i den löpande planlagda uppföljningen.
Syftet med delårsrapporten är att vara;
• en uppföljning av resultat och ställning för rapportperioden
• en uppföljning av om verksamheten prognostiseras bedrivas inom fastställda ramar samt prognos för helåret
• ett underlag för beslut
Periodresultat per augusti uppgår till 35,3 mkr. En förbättring med 12,9 mkr
jämfört med motsvarande period föregående år. Förbättringen förklaras
främst av en återbetalning på 9,2 mkr från AFA Försäkring avseende gruppsjukförsäkring och avgiftsbefrielseförsäkring.
För 2012 beräknas årets resultat till 12,4 mkr att jämföras med det budgeterade på 64 tkr Den beräknade budgetavvikelsen för årets resultat beräknas
därmed till +12,3 mkr. Överskottet mot budget beror på återbetalningen från
AFA, försäljning av skog, reavinster på försålda fastigheter, högre skatte- och
statsbidragsintäkter samt ett bättre räntenetto än budgeterat.
För verksamhetens ramar prognostiseras ett underskott på -3,6 mkr. Underskottet som aviserats från Älvsbyns Energi AB avseende gatuverksamhet på
- 0,8 mkr finns inte med i prognosen för verksamhetens ramar. För de
centralt budgeterade verksamhetskostnaderna prognostiseras en avvikelse på
+8,5 mkr.
Periodens nettoinvesteringar uppgår till 10,2 mkr exklusive byggnationen av
den nya skolan. Den budgeterade investeringsvolymen för 2012 uppgår till
25,5 mkr.
Byggandet av Knut Lundmarkskolan har legat utanför ordinarie investeringsbudget. Bruttoinvesteringen uppgår nu till 48,7 mkr. Investeringsutgiften
ska mötas av försäkringsersättningen kommunen erhållit för Lekenskolan.
Den resterande delen av byggnationen beräknas vara klar under oktober
2012.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2012-10-29

26(36)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 96

Dnr 0292/12 – 042 forts

DELÅRSRAPPORT PER AUGUSTI 2012
Förslag till beslut
Rapporten föreläggs kommunstyrelsen för bedömning av nödvändiga
åtgärder i syfte att anpassa den verksamhet som bedrivs till av kommunfullmäktige fastställda budgetramar.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Godkänna redovisad delårsrapport per augusti 2012 enligt bilaga.
_____
Kommunfullmäktige
Bill Nilsson (s) föredrar ärendet samt yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller förslaget.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 1 oktober 2012, § 169.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2012-10-29

27(36)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 97

Dnr 0279/12 - 045

BEKRÄFTELSE AV BORGENSFÖRBINDELSE AVSEENDE
KOMMUNINVEST AB
Kommunfullmäktiges beslut
Älvsbyns kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 17 juni
2002 (”Borgensförbindelsen”), vari Älvsbyns kommun åtagit sig solidariskt
borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s (publ
”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommuninvest äger
företräda Älvsbyns Kommun genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder
för ingående och vidmakthållande av borgen enligt borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests borgenärer och blivande borgenärer.
_____
Ärendebeskrivning
Ekonomichef Ulla Lundberg har lämnat in ett tjänsteutlåtande gällande
bekräftelse av borgensförbindelse gentemot Kommuninvest.
Älvsbyns kommun är medlem i Kommuninvests Ekonomiska Förening.
Föreningens upplånings- och utlåningsverksamhet bedrivs i det av Föreningen helägda dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB, (publ ”Kommuninvest”). För att Kommuninvest i sin upplåning ska få bästa möjliga kreditvillkor på lånemarknaden återfinns i föreningens stadgar som villkor för medlemskap, att samtliga medlemmar enligt separat tecknad borgensförbindelse
ska ansvara solidariskt såsom för egen skuld för Kommuninvests samtliga
förpliktelser. Samtliga medlemmar har tecknat borgensförbindelse. Älvsbyns
kommun utfärdade sin borgensförbindelse den 17 juni 2002.
Samtliga kommunala borgensförbindelser förvaras hos Kommuninvest. Vid
Kommuninvests upptagande av lån på lånemarknaden presenteras borgensförbindelserna för långivaren, s.k legal opinions, från advokatbyrå som bekräftar förekomsten av borgen. I den praktiska hanteringen vid företeende av
borgensförbindelser i samband med Kommuninvests upplåning företräder
således Kommuninvest medlemmarna gentemot långivarna.
Inom Kommuninvest pågår nu ett arbete för samordning av medlemmarnas
borgensåtaganden. Inom ramen för detta arbete krävs från Kommuninvests
sida att en bekräftelse på den sedan tidigare tecknade borgen behandlas av
kommunfullmäktige.
Förslag till beslut
Älvsbyns kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 17 juni
2002 (”Borgensförbindelsen”), vari Älvsbyns kommun åtagit sig solidariskt
borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s (publ
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2012-10-29

28(36)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 97

Dnr 0279/12 – 045 forts

BEKRÄFTELSE AV BORGENSFÖRBINDELSE AVSEENDE
KOMMUNINVEST AB
”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommuninvest äger
företräda Älvsbyns Kommun genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder
för ingående och vidmakthållande av borgen enligt borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests borgenärer och blivande borgenärer.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Älvsbyns kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 17 juni
2002 (”Borgensförbindelsen”), vari Älvsbyns kommun åtagit sig solidariskt
borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s (publ
”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommuninvest äger
företräda Älvsbyns Kommun genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder
för ingående och vidmakthållande av borgen enligt borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests borgenärer och blivande borgenärer.
_____
Kommunfullmäktige
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller förslaget.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 27 augusti 2012, § 129.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2012-10-29

29(36)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 98

Dnr 0336/12 - 102

VAL AV ERSÄTTARE (S) I KOMMUNSTYRELSEN, STYRELSEN
FÖR ÄLVSBYNS ENERGI AB SAMT TILLFÄLLIG BEREDNING
FRAMTIDENS POLITISKA ORGANISATION
Kommunfullmäktiges beslut
Utse Peter Eriksson (s) till ersättare i kommunstyrelsen och ersättare i tillfällig
beredning ”Framtidens politiska organisation”.
Utse Rutger Nyström (s) till ersättare i Älvsbyns Energi AB.
_____
Ärendebeskrivning
Linus Sköld (s) har avsagt sig uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen,
Älvsbyns Energi AB, arbete och omsorgsutskottet samt tillfällig beredning
”Framtidens politiska organisation.
Kommunfullmäktige har att utse ny ersättare (s) i kommunstyrelsen,
Älvsbyns Energi AB och tillfällig beredning ”Framtidens politiska
organisation”.
Kommunstyrelsen utser ersättare (s) i arbete och omsorgsutskottet.
Kommunfullmäktige
Bill Nilsson (s) redovisar kommunala valberedningens förslag.
Peter Eriksson (s) utses till ersättare i kommunstyrelsen.
Rutger Nyström (s) utses till ersättare i Älvsbyns Energi AB.
Peter Eriksson (s) utses till ersättare i tillfällig beredning ”Framtidens politiska
organisation”.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunala valberedningens förslag och
finner att kommunfullmäktige bifaller förslagen.
Beslutsunderlag
Kommunala valberedningens protokoll 29 oktober 2012, § 9.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2012-10-29

30(36)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 99

Dnr 0394/12 - 102

VAL AV ERSÄTTARE (V) I MYNDIGHETSNÄMNDEN OCH
ÄLVSBYNS KOMMUNFÖRETAG AB
Kommunfullmäktiges beslut
Utse Kristina Sandsten (v) till ersättare i myndighetsnämnden och Nils
Nyström (v) till ersättare i Älvsbyns kommunföretag AB.
_____
Ärendebeskrivning
Ove Westin (v) har avsagt sig uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige,
myndighetsnämnden och Älvsbyns kommunföretag AB.
Kommunfullmäktige har att utse ny ersättare i myndighetsnämnden och
Älvsbyns kommunföretag AB.
Kommunfullmäktige
Bill Nilsson (s) redovisar kommunala valberedningens förslag.
Kristina Sandsten (v) utses till ersättare i myndighetsnämnden och
Nils Nyström (v) utses till ersättare i Älvsbyns kommunföretag AB
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunala valberedningens förslag och
finner att kommunfullmäktige bifaller förslagen.
Beslutsunderlag
Kommunala valberedningens protokoll 29 oktober 2012, § 10.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2012-10-29

31(36)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 100

Dnr 0298/12 - 106

BILDANDE AV REGIONKOMMUN NORRBOTTEN (REGION
NORRBOTTEN)
Kommunfullmäktiges beslut
Ställa sig positiv till ansökan från Norrbottens läns landsting att bilda
regionkommun.
Yttrande från kommunerna bör sändas in till Norrbottens läns landsting
under oktober 2012.
_____
Ärendebeskrivning
Norrbottens läns landsting har hos regeringen ansökt om att bli en
regionkommun, Region Norrbotten. En förutsättning för bildande av
regionkommun är att en betydande majoritet av länets kommuner tillstyrker
ansökan. Landstinget anhåller därför om kommunens ställningstagande,
enligt bilaga.
Kommunförbundets Norrbottens styrelse beslutade 14 juni 2012, § 34, att
ställa sig positiv till ansökan från Norrbottens läns landsting att bilda
regionkommun.
Yttrande från kommunerna bör sändas in till Norrbottens läns landsting
under oktober 2012.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Ställa sig positiv till ansökan från Norrbottens läns landsting att bilda
regionkommun.
Yttrande från kommunerna bör sändas in till Norrbottens läns landsting
under oktober 2012.
_____
Kommunfullmäktige
Bill Nilsson (s) föredrar ärendet samt yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller förslaget.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 1 oktober 2012, § 170.
____
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2012-10-29
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 101

Dnr 0319/10 - 214

DETALJPLAN KV LEKEN 12, LEKENSKOLAN-OMRÅDET
Kommunfullmäktiges beslut
Anta detaljplaneförslag för kvarteret Leken med följande undantag i
antagandet;
Parkeringsområdet på fastigheten Älvsbyn 25:77 utgår.
Godkänna följande revideringar av detaljplanen.
• Den byggbara marken på fastigheten Leken 9 har utökats till befintligt
staket, en zon om 10 meter inte byggbar mark har föreslagits mellan
fastigheterna Leken 9 och 12 mot Skolgatan. Byggnadsarean för fastigheten Leken 9 begränsas till 300 kvadratmeter.
• Byggnadsarean på fastigheten Leken 12 begränsas till 700 kvadratmeter.
_____
Ärendebeskrivning
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson har lämnat in tjänsteutlåtande gällande
antagandehandlingar till detaljplanen för kv. Leken, enligt bilaga.
Sammanfattning
Detaljplanen för kvarteret Leken har varit utställd för granskning under
perioden mellan 7 juli och 5 augusti 2012 och har efter utställningen
reviderats.

Justerandes signatur

•

Arean som får bebyggas på fastigheten Leken 9 har begränsats till 300
kvadratmeter och på fastigheten Leken 12 till 700 kvadratmeter i enlighet
med det som anfördes i länsstyrelsens samrådsyttrande.

•

Det punktprickade området (område som inte får bebyggas) mellan
fastigheterna Leken 9 och Leken 12 har utökats till 10 meter samt
förskjutits något österut mot Skolgatan. Korrigeringen har gjorts för att
tillgodose önskemål från fastighetsägarna till Leken 9 att köpa till mark
och kunna bygga ett garage på sin fastighet samt för att tillgodose
länsstyrelsens synpunkter angående skuggningseffekt från höga byggnader
på fastigheten Leken 12.

•

Parkeringar på fastigheten Älvsbyn 25:77 har utgått från planförslaget
enligt fastighetsägarnas önskemål. Istället möjliggör planen byggande av
garage för boende om behov uppstår av ytterligare parkeringsplatser.
forts
Utdragsbestyrkande
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•

Planen har kompletterats med höjdangivelser för att den fysiska
utformningen av byggnaderna inte ska ge upphov till alltför stora
nivåskillnader i markplan.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige i Älvsbyn beslutar att anta detaljplaneförslag för
kvarteret Leken med följande undantag i antagandet;
Parkeringsområdet på fastigheten Älvsbyn 25:77 utgår.
Kommunfullmäktige godkänner följande revideringar av detaljplanen.
• Den byggbara marken på fastigheten Leken 9 har utökats till befintligt
staket, en zon om 10 meter icke byggbar mark har föreslagits mellan
fastigheterna Leken 9 och 12 mot Skolgatan. Byggnadsarean för
fastigheten Leken 9 begränsas till 300 kvadratmeter.
• Byggnadsarean på fastigheten Leken 12 begränsas till 700
kvadratmeter.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Anta detaljplaneförslag för kvarteret Leken med följande undantag i
antagandet;
Parkeringsområdet på fastigheten Älvsbyn 25:77 utgår.
Godkänna följande revideringar av detaljplanen.
• Den byggbara marken på fastigheten Leken 9 har utökats till befintligt
staket, en zon om 10 meter inte byggbar mark har föreslagits mellan
fastigheterna Leken 9 och 12 mot Skolgatan. Byggnadsarean för fastigheten Leken 9 begränsas till 300 kvadratmeter.
• Byggnadsarean på fastigheten Leken 12 begränsas till 700 kvadratmeter.
_____
Kommunfullmäktige
Bill Nilsson (s) föredrar ärendet samt yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
forts
Justerandes signatur
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Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner
att kommunfullmäktige bifaller förslaget.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 27 augusti 2012, § 135.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROJEKTUPPDRAG FULLMÄKTIGEBEREDNING – FÖRBÄTTRAD INTEGRATION
Kommunfullmäktiges beslut
1) Godkänna utarbetad projektplan fullmäktigeberedning – förbättrad
integration, enligt bilaga, med tillägg under rubrik syfte/uppgift:
”Samråd med idag redan aktiva organisationer inom området.”
2) Anslår 30 000 kronor, som anvisas ur verksamhet 027 – till kommunstyrelsens förfogande.
3) Projektet ska vara klart tredje kvartalet 2013 och slutredovisas vid
fullmäktigesammanträdet i oktober 2013.
4) Gällande tjänstemannastöd, namn ändras till befattning.
_____
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 28 november 2011, § 116, efter förslag från
Folkpartiet Älvsbyliberalerna, att tillsätta en tillfällig beredning ”förbättrad
integration i Älvsbyn”.
Kommunchef Magnus Nordström har utarbetat förslag på projektuppdrag till
fullmäktigeberedningen – förbättrad integration, enligt bilaga.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna utarbetad projektplan.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1) Godkänna utarbetad projektplan fullmäktigeberedning – förbättrad
integration, enligt bilaga, med tillägg under rubrik syfte/uppgift:
”Samråd med idag redan aktiva organisationer inom området.”
2) Anslår 30 000 kronor, som anvisas ur verksamhet 027 – till
kommunstyrelsens förfogande.
_____
Kommunfullmäktige
Inger Lundberg (fp) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med önskan
om förlängd projekttid till hösten 2013.
Matilda Wiklund (c) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag samt förlängd
projekttid till 3 kvartalet 2013. Gällande tjänstemannastöd, namn ändras till
befattning.
forts
Justerandes signatur
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PROJEKTUPPDRAG FULLMÄKTIGEBEREDNING – FÖRBÄTTRAD INTEGRATION
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Inger Lundbergs och Matilda Wiklunds
tilläggsförslag och finner att kommunfullmäktige bifaller förslagen.
Vidare ställer ordföranden kommunstyrelsens förslag i övrigt under
proposition och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 27 augusti 2012, § 146.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

