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Dnr 0361/16 - 000

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING KS 2016-11-07
Kommunstyrelsens beslut
Ta del av och godkänna informationen.
_____
Sammanfattning av ärendet
Kommunchef Magnus Nordström har sammanställt kommungemensam
verksamhetsredovisning enligt bilaga.
Kommunstyrelsen
♦ Verksamhetsutvecklare Ann-Louise Öberg och chef kommunledningskontoret Crister Lundgren redovisar riktlinjer för intraprenad.
♦ Risk- och säkerhetssamordnare Margareta Lundberg och räddningschef
Torbjörn Johansson informerar om riktlinje/handlingsplan för räddningstjänsten.
♦ VD Älvsbyns Fastigheter AB Lennart Lundgren redovisar tomtpriser inom
området Älvsbyn 25:1, Bäckängen.
♦ Socialchef Hans Nyberg, skolchef Jan-Erik Backman redovisar sina respektive verksamheter.
♦ Kommunchef Magnus Nordström berättar om Lönecentrat och ny organisation inom kommunledningskontoret.
♦ Ekonomichef Ulla Lundberg redovisar ekonomiärenden.
♦ Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson föredrar detaljplaner.
Förslag till beslut
Ta del av och godkänna informationen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommunstyrelsen bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 125

PROTOKOLL
2016-11-07

Dnr 0330/16 - 000

DELGIVNINGAR KS 2016-11-07
Kommunstyrelsens beslut
Ta del av redovisade delgivningar.
_____
Sammanfattning av ärendet
Handlingar i ärendet:
Kommunchef – Remissyttrande över indelningskommitténs delbetänkande,
Regional indelning – tre nya län (SOU 2016:48) (dnr 340/16-106)
Arbete och Omsorgsutskottet – protokoll 2016-10-12
Barn- och fritidsutskottet – protokoll 2016-09-13
Personalutskottet – protokoll 2016-09-26
Älvsbyns Energi AB – Styrelseprotokoll 2016-09-14
Älvsbyns kommunföretag AB – Styrelseprotokoll 2016-09-14
Förslag till beslut
Ta del av redovisade delgivningar.
Kommunstyrelsen
Göran Lundström (c) vill ha följande anteckning införd i protokollet:
”Centerpartiet motsätter sig att kommunen står bakom Norrbottens
kommuners remissvar angående regionindelningen.”
Inger Lundberg (L) stödjer centerpartiets förslag om remissvar angående
regionindelning.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommunstyrelsen bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

3(34)

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 126

PROTOKOLL
2016-11-07

Dnr 0326/16 - 002

DELEGATIONSRAPPORT KS 2016-11-07
Kommunstyrelsens beslut
Ta del av och godkänna redovisad delegationsrapport.
_____
Sammanfattning av ärendet
Följande ärenden anmäls enligt KS § 170/14-12-15 (dnr 255/14-002).
Enhetschef Arbete och integration
Integrationsprojekt Utveckling av kulturella mötesplatser (dnr 325/16-109)
Fritids- och kulturchef
Bidrag till Älvsbyns Lucia (dnr 346/16-109)
Kommunchef
Skolskjutsar i Älvsbyns kommun 2016 (dnr 294/16-052)
Näringslivsutvecklare
Byautvecklingspeng:
- Granträsk byaförening (dnr 293/16-109)
- Nystrands byggnadsförening (dnr 318/16-109)
- Krokträsk-Laduberg byaförening (dnr 343/16-109)
Arbete och Omsorgsutskottet 2016-10-12
§ 134
Delgivningar 2, domar etc
§ 135
Faderskapsutredning
§ 136
Övervägande om hemlighållande av vistelseort
§ 137-138 Utredning SoL § 1 och 2, BoF
§ 139-144 Övervägande vid placering, BoF
§ 145
Utredning Sol § 1 och 2, EKB
§ 146-161 Övervägande om fortsatt vård, EKB
Förslag till beslut
Ta del av och godkänna redovisad delegationsrapport.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommunstyrelsen bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

4(34)

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 127

PROTOKOLL
2016-11-07

5(34)

Dnr 0360/16 - 002

FÖRÄNDRING INOM SKOLVERKSAMHETENS DELEGATIONSORDNING
Kommunstyrelsens beslut
Delegera till ansvarig rektor att besluta om en elev i grundsärskolan ska läsa en
kombination av ämnen eller ämnesområden samt ämnen enligt grundskolans
kursplaner om eleven har förutsättningar för det (11 kap. § 8 skollagen).
_____
Sammanfattning av ärendet
Skolchef Jan-Erik Backman föreslår ändring i kommunstyrelsens delegationsordning under skolverksamheten. Enligt lagrum 11 kap. § 8 i skollagen, tillägg
att delegera till ansvarig rektor att besluta om en elev i grundsärskolan ska läsa
en kombination av ämnen eller ämnesområden samt ämnen enligt grundskolans kursplaner om eleven har förutsättningar för det.

Beslutet skickas till
Rektorer i Älvsbyns kommun

Förslag till beslut
Delegera till ansvarig rektor att besluta om en elev i grundsärskolan ska läsa en
kombination av ämnen eller ämnesområden samt ämnen enligt grundskolans
kursplaner om eleven har förutsättningar för det (11 kap. § 8 skollagen).
Kommunstyrelsen
Skolchef Jan-Erik Backman föredrar ärendet.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommunstyrelsen bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 128

PROTOKOLL
2016-11-07

6(34)

Dnr 0282/16 - 003

INTRAPRENAD I ÄLVSBYNS KOMMUN - RIKTLINJE
Kommunstyrelsens förslag till kommunstyrelsen
Fastställa riktlinjer för intraprenad i Älvsbyns kommun, enligt bilaga.
_____
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningskontoret utveckling Ann-Louise Öberg har utarbetat riktlinjer för intraprenad i Älvsbyns kommun, enligt bilaga.
I Strategisk plan för Älvsbyns kommun 2016-2018 står det att förutsättningar
för intraprenadlösningar ska skapas och att intraprenadmodell ska presenteras.
Förslag till beslut
Föreslå kommunfullmäktige att fastställ riktlinjer för intraprenad i Älvsbyns
kommun, enligt bilaga.
Kommunstyrelsen
Chef kommunledningskontoret Crister Lundgren och verksamhetsutvecklare
Ann-Louise Öberg föredrar ärendet.
Göran Lundström (c) bifaller beredningsförslaget med följande tillägg:
- Kommunen ska uppmuntra och underlätta för personal att påbörja engagemang för att driva intraprenad.
- Den ekonomiska modellen ska förtydligas för att underlätta för intresserade.
- Eventuell underskottstäckning i övrig aktuell verksamhet ska tillfalla intraprenaden.
Beslutsgång
Ordföranden ställer beredningsförslaget och Göran Lundströms förslag mot
varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller beredningsförslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 129

PROTOKOLL
2016-11-07

7(34)

Dnr 0352/16 - 003

REVIDERING AV KOMMUNSTYRELSENS REGLEMENTE
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Fastställa reviderat reglemente för kommunstyrelsen i Älvsbyns kommun,
enligt bilaga.
_____
Sammanfattning av ärendet
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson har lämnat in en tjänsteskrivelse om
revidering av kommunstyrelsens reglemente.
I kommunstyrelsens reglemente finns inaktuella laghänvisningar som har
reviderats i bilagt förslag.
I reglementet har gjorts ett tillägg med anledning av revisorernas anmärkning
avseende kommunstyrelsens styrning av de kommunala bolagen.
Beslutsunderlag
Reviderat reglemente
Förslag till beslut
Föreslå kommunfullmäktige fastställa reviderat reglemente för kommunstyrelsen i Älvsbyns kommun.
Kommunstyrelsen
Kommunchef Magnus Nordström föredrar ärendet.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommunstyrelsen bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 130

PROTOKOLL
2016-11-07

8(34)

Dnr 0362/16 - 003

STRATEGISK PLAN FÖR ÄLVSBYNS KOMMUN 2017-2019
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Fastställa strategisk plan för 2017-2019, enligt bilaga.
_____
Sammanfattning av ärendet
Chef kommunledningskontoret har lämnat in en tjänsteskrivelse om strategisk
plan för 2017-2019 enligt bilaga.
Kommunfullmäktige antar i november den strategiska planen som omfattar
mål och resurser samt planeringsförutsättningar till kommunstyrelsen och dess
verksamhetsområden. Den strategiska planen innehåller nedanstående delar
som tillsammans utgör fullmäktiges styrning av kommunstyrelsen och de kommunala bolagen.
♦ Omvärldsbevakning
♦ Vision för Älvsbyns kommun
♦ Mål och strategier i perspektiven
- Medborgare/Kund
- Tillväxt/Utveckling
- Medarbetare
Ekonomi
♦ Verksamhetsutveckling
♦ Kommungemensamma serviceförklaringar
♦ Inriktning och uppdrag till verksamheterna
♦ Ekonomiska mål, ekonomisk ram per verksamhet för drift respektive
investeringar, utdebitering, resultat-, finansierings- och balansbudget för tre år
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige har att fastställa en strategisk plan för 2017-2019.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommunstyrelsen bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 131

PROTOKOLL
2016-11-07

9(34)

Dnr 0354/16 - 006

SAMMANTRÄDESPLAN 2017
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Fastställa upprättad sammanträdesplan för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och Älvsbyns kommunföretag AB år 2017, enligt bilaga.
_____
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningskontorets kansli har upprättat förslag till sammanträdesplan
för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, Älvsbyns kommunföretag AB
samt budgetberedningen, enligt bilaga
Förslaget innehåller 8 + 2 sammanträdestillfällen för kommunstyrelsen, 5 för
kommunfullmäktige, Älvsbyns kommunföretag AB 3 + 1 och 9 tillfällen för
budgetberedningen.
Förslag till beslut
Föreslå kommunfullmäktige fastställa upprättad sammanträdesplan för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och Älvsbyns kommunföretag AB år 2017,
enligt bilaga.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommunstyrelsen bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 132

PROTOKOLL
2016-11-07

10(34)

Dnr 0189/16 - 008

MEDBORGARFÖRSLAG ATT GLESA UT SKOGEN MELLAN
KYRKMALMEN OCH ÖSTERMALM
Kommunstyrelsens beslut
Bifall till medborgarförslag om utglesning av skogsområde mellan Kyrkmalmen och Östermalm. Gallring/röjning ska ske när virkespriset stiger.
_____
Sammanfattning av ärendet
Lennart Berggren har skickat in ett medborgarförslag om att glesa ut skogen
mellan Kyrkmalmen och Östermalm.
Kommunfullmäktige beslutade den 16 maj 2016, § 24, att överlämna ärendet
till kommunstyrelsen för beredning och beslut senast den 7 november 2016.
_____
Älvsbyns Fastigheter AB:s verksamhetsansvarige Lars Nyberg har yttrat sig i
ärendet.
Område ligger med i den aktuella planeringen som omfattas av skogsbruksplan. Områdets åtgärdstyp är gallring och röjning. För närvarande har ett
mindre attraktivt område utlämnats till en ny entreprenör för ett gallringsuppdrag, för att utvärdera dess arbete.
Det finns många områden som behöver en gallring och avverkning inom
kommunen. Det sker ett visst uttag av kommunens skog årligen. Gallringsuppdrag kan delvis bekosta röjning, med det virkesuttag som uttas vid gallring.
De ekonomiska medel som finns avsatta för drift av skogen räcker inte till. Vill
kommunen tillföra extra medel så kan gallring/röjning ske med ett minusresultat på dessa poster.
Förslag till beslut
Bifall till medborgarförslag om utglesning av skogsområde mellan Kyrkmalmen och Östermalm. Gallring/röjning ska ske när virkespriset stiger.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommunstyrelsen bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 133

PROTOKOLL
2016-11-07

11(34)

Dnr 0353/16 - 008

MEDBORGARFÖRSLAG ANGÅENDE PLACERING AV NYA
ÄLDREBOENDET
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1) Förslagsställarna inbjuds till en dialog kring medborgarförslaget.
2) Medborgarförslag om placering av nytt SÄBO anses vara besvarat.
3) Förslaget överlämnas till miljö- och byggnämnden inför kommande planprocess.
_____
Sammanfattning av ärendet
Nybyggare på Nygrensvägen har lämnat in ett medborgarförslag angående
placering av nya äldreboendet.
Kommunfullmäktige beslutade den 17 oktober 2016, § 68, överlämna ärendet
till kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för
beslut senast vid fullmäktiges sammanträde den 28 november 2016.
_____
Älvsbyns Fastigheter AB:s VD Lennart Lundgren, som har i uppdrag att förvalta kommunens fastigheter har yttrat sig i ärendet.
Vi kan bara konstatera att kommunfullmäktige i Älvsbyn den 17/11 2016
beslutat att nytt särskilt boende (SÄBO) i Älvsbyns kommun placeras på
folkhögskoletomten ”Västermalmshöjden”.
Därmed anser Älvsbyns Fastigheter AB att medborgarförslaget är besvarat för
bolagets del. I övrigt bör hänsyn tas till denna skrivelse i planprocessen, men
detta är en fråga för miljö- och byggnämnden.
Förslag till beslut
Medborgarförslag om placering av nytt SÄBO anses vara besvarat.
Förslaget överlämnas vidare till miljö- och byggnämnden inför kommande
planprocess.
Kommunstyrelsen
Göran Lundström (c) föreslår att kommunledningen bjuder in förslagsställarna
till en dialog kring medborgarförslaget.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Göran Lundströms förslag och beredningsförslaget. Kommunstyrelsen bifaller förslagen.
_____
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 134

PROTOKOLL
2016-11-07

12(34)

Dnr 0363/16 - 041

INVESTERINGSBUDGET 2017 SAMT PLAN FÖR 2018 OCH 2019
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Fastställa kommunens investeringsbudget för 2017 till 19 304 tkr enligt nedanstående fördelningstabell.
Investeringar 2017

Tkr

Fibernät

4 500

Diskmaskin/ugn

310

Dörrflytt Forum

72

Förskolan inventarier

350

Parkskolan toalett

150

SÄBO, lyftar

300

SÄBO, sängar

130

Profilering

500

Gator

1 500

Timmersvansen rep fastighet

850

Ventilationsaggregat Ugglan

815

Skidspår

300

Fontän Lomtjärn

300

Kanis kök

1 400

Åsen staket/bollplank

220

Byte av kvicksilver lampor

150

Ombyggnad Öberga

4 500

Nuddisar

177

Lärcentra

280

Nya elevskåp mm, Älvåkraskolan

200

Konstgräsplan

2 300

Summa investeringar

19 304

_____
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningskontoret ekonomi, har sammanställt kommunens investeringsäskanden för år 2017.
Beslutsunderlag
Budgetberedningens protokoll 27 oktober 2016, § 5.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSEN
KS § 134

PROTOKOLL
2016-11-07

13(34)

Dnr 0363/16 – 041 forts

INVESTERINGSBUDGET 2017 SAMT PLAN FÖR 2018 OCH 2019
Budgetberedningens förslag till kommunfullmäktige
Fastställa kommunens investeringsbudget för 2017 till 19 304 tkr enligt
nedanstående fördelningstabell.
Investeringar 2017

Tkr

Fibernät

4 500

Diskmaskin/ugn

310

Dörrflytt Forum

72

Förskolan inventarier

350

Parkskolan toalett

150

SÄBO, lyftar

300

SÄBO, sängar

130

Profilering

500

Gator

1 500

Timmersvansen rep fastighet

850

Ventilationsaggregat Ugglan

815

Skidspår

300

Fontän Lomtjärn

300

Kanis kök

1 400

Åsen staket/bollplank

220

Byte av kvicksilver lampor

150

Ombyggnad Öberga

4 500

Nuddisar

177

Lärcentra

280

Nya elevskåp mm, Älvsåkraskolan

200

Konstgräsplan

2 300

Summa investeringar

19 304

_____
Kommunstyrelsen
Ekonomichef Ulla Lundberg föredrar ärendet.
Göran Lundström (c) bifaller budgetberedningens förslag samt tillägger att om
inspringningsskydd saknas vid lekplatser så ska detta åtgärdas av Älvsbyns
Fastigheter AB.
Ordföranden informerar att inspringningsskydd är inget som EU stipulerat
om.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSEN
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PROTOKOLL
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Dnr 0363/16 – 041 forts

INVESTERINGSBUDGET 2017 SAMT PLAN FÖR 2018 OCH 2019
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på budgetberedningens förslag vilket kommunstyrelsen bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

14(34)

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 135

PROTOKOLL
2016-11-07

Dnr 0364/16 - 041

SKATTESATS 2017 - UTDEBITERING 2017
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Fastställa skattesats för 2017 till 22,45 per skattekrona.
_____
Sammanfattning av ärendet
Den kommunala skattesatsen för 2016 fastställdes till 22,45 per skattekrona.
Budgetberedningens förslag till kommunfullmäktige
Fastställa skattesats för 2017 till 22,45 per skattekrona.
_____
Beslutsunderlag
Budgetberedningens protokoll 27 oktober 2016, § 6.
Kommunstyrelsen
Ekonomichef Ulla Lundberg föredrar ärendet.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på budgetberedningens förslag vilket kommunstyrelsen bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

15(34)

KOMMUNSTYRELSEN
KS § 136

PROTOKOLL
2016-11-07

16(34)

Dnr 0365/16 - 041

DRIFT-, RESULTAT-, FINANS- OCH BALANSBUDGET 2017
SAMT PLAN FÖR 2018 OCH 2019
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1) Fastställa driftbudget:
för 2017 till 496 894 tkr
för 2018 till 511 615 tkr
för 2019 till 535 813 tkr
2)

Fastställa resultatbudget:
för 2017 till 2 641 tkr
för 2018 till -7 125 tkr
för 2019 till -21 089 tkr

3)

Finans- och balansbudget 2017 översänds senare.

4)

Strategiska planen kompletteras enligt fullmäktiges beslut rörande budget
för verksamhetsåret 2017.
_____
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningskontoret ekonomi har sammanställt förslag till drift-,
resultat-, finans- och balansbudget för år 2017 samt plan för 2018 – 2019 med
utgångspunkt i budgetberedningens förslag till driftbudget, investeringsbudget
och utdebitering.
Beslutsunderlag
Budgetberedningens protokoll 27 oktober 2016, § 7.
Budgetberedningens förslag till kommunfullmäktige
1) Fastställa driftbudget:
för 2017 till 496 894 tkr
för 2018 till 511 615 tkr
för 2019 till 535 813 tkr
2)

Fastställa resultatbudget:
för 2017 till 2 641 tkr
för 2018 till -7 125 tkr
för 2019 till -21 089 tkr

3)

Finans- och balansbudget 2017 översänds senare.

4)

Strategiska planen kompletteras enligt fullmäktiges beslut rörande budget
för verksamhetsåret 2017.
_____
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 136

PROTOKOLL
2016-11-07

Dnr 0365/16 – 041 forts

DRIFT-, RESULTAT-, FINANS- OCH BALANSBUDGET 2017
SAMT PLAN FÖR 2018 OCH 2019
Kommunstyrelsen
Ekonomichef Ulla Lundberg föredrar ärendet.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på budgetberedningens förslag vilket kommunstyrelsen bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

17(34)

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 137

PROTOKOLL
2016-11-07

18(34)

Dnr 0227/16 - 104

REDOVISNING AV PARTISTÖDET ÅR 2015
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges presidium beviljar partistöd till partier som lämnat in
godkända redovisningar enligt kommunfullmäktiges ordförandes förlängda
tidsfrist, 18 oktober 2016.
_____
Sammanfattning av ärendet
Mottagarna av kommunalt partistöd (de politiska partierna) ska årligen till kommunfullmäktige ge in en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts
i enlighet med det ändamål som anges i 2 kapitlet 9 § första stycket kommunallagen samt partistödets syfte enligt ”Riktlinje för kommunalt partistöd”.
Redovisningen ska avse perioden 1 januari ‐ 31 december varje år och återrapporteras in till kommunfullmäktige (Kommunledningskontoret) senast sex månader efter redovisningsperiodens (kalenderårets) utgång. Senast 30 juni årligen.
Kommunfullmäktige får besluta att partistöd inte ska betalas till parti som inte
lämnar redovisning och granskningsrapport enligt 2 kapitlet 11 § första och andra
styckena i kommunallagen.
Kommunstyrelsen tolkar och tillämpar bestämmelserna för partistöd.

Inkomna redovisningar
Parti
Norrbottens Sjukvårdsparti
Sverigedemokraterna
Socialdemokraterna
Liberalerna
Centerpartiet

datum
godkänd
26 april 2016
x
1 juni 2016
x
20 juni 2016
x
7 juli 2016, sent inkommen/inte komplett
2 sept 2016, sent inkommen
x

Enligt kommunfullmäktiges ordförande har påminnelse skickats till partier
som inte lämnat in sin redovisning/komplettering i tid. Senast inlämningsdag
18 oktober 2016.
Parti
Vänsterpartiet
Liberalerna
Kristdemokraterna

datum
godkänd
6 oktober 2016
x
19 oktober 2016, sent ink/stadgar saknas
28 oktober 2016, stadgar ink
x
redovisning saknas
--

Förslag till beslut
Föreslå fullmäktige bevilja partistöd till partier som lämnat in godkända redovisningar i rätt tid, enligt riktlinjerna. Reducera partistödet till övriga.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 0227/16 – 104 forts

REDOVISNING AV PARTISTÖDET ÅR 2015
Kommunstyrelsen
Ordföranden föredrar ärendet.
Göran Lundström (c) föreslår att alla partier får sitt partistöd kommande år
enligt tidigare. De nya kraven på godkända redovisningar fastställs att gälla
först 2018 års utbetalningar.
Inger Lundberg (L) bifaller Göran Lundströms förslag.
Sture Nordin (s) föreslår att fullmäktiges presidium beviljar partistöd till partier
som lämnat in godkända redovisningar enligt fullmäktiges ordförandes förlängda tidsfrist, 18 oktober 2016.
Birger Wallgren (v) bifaller Sture Nordins förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer Göran Lundströms förslag och Sture Nordins förslag mot
varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller Sture Nordins förslag.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 0309/16 - 106

FRÅGOR KRING 2009 ÅRS RENSKÖTSELKONVENTION (DS
2016:27)
Kommunstyrelsens beslut
Avge yttrande enligt bilaga.
_____
Sammanfattning av ärendet
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson har lämnat in en tjänsteskrivelse gällande
frågor kring 2009 års renskötselkonvention.
Ett förslag till yttrande från Älvsbyns kommun avseende departementspromemorian ”Frågor kring 2009 års renskötselkonvention” finns som bilaga till
ärendet.
”Samerna är ett urfolk och rennäringen, som är en traditionell samisk näring,
utgör en viktig del av den samiska kulturen. I Sverige och Norge är rennäringen förbehållen den samiska befolkningen. Det gränsöverskridande
renbetet har förekommit under mycket lång tid och har stöd i sedvänja.
Rättigheterna erkänns av båda staterna och har fått sitt starkaste uttryck i en
bilaga till 1751 års gränstraktat mellan Sverige och Danmark-Norge, den s.k.
Lappkodicillen. Mera detaljerade regler än de som anges i Lappkodicillen har
senare tillkommit genom olika överenskommelser mellan Sverige och Norge.
Den senaste ingångna konventionen är 1972 års svensk-norska renbeteskonvention.” (Ur förordet till remissunderlaget) Denna renbeteskonvention har
upphört att gälla och det är 1751 års Lappkodicill som är det dokument som
idag reglerar renskötseln mellan Norge och Sverige.
1997 upprättades en kommission, Renbeteskommissionen. Denna tog fram ett
betänkande med förslag till en ny Renbeteskonvention. Denna innehöll ett
områdesprotokoll i vilket betesområden för den gränsöverskridande renskötseln angavs. Trots förhandlingar kom man inte överens utan 1972 års
Renbeteskonvention upphörde 2005.
Enighet om en ny konvention, Renskötselkonventionen, nåddes 2008 på
ministernivå och den undertecknades av de båda ländernas jordbruksministrar.
Men för att konventionen ska bli rättsligt bindande krävs ett regeringsbeslut i
de båda länderna. En departementspromemoria upprättades därför i Sverige
och remitterades till olika instanser. Det inkom en hel del kritik och en samisk
arbetsgrupp har senare tagit fram ett eget förslag. En juridisk granskning och
en analys av bland annat kostnader för staten har skett av det samiska förslaget. Även Älvsbyns kommun yttrade sig över den remissen.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSEN
KS § 138

PROTOKOLL
2016-11-07

21(34)

Dnr 0309/16 – 106 forts

FRÅGOR KRING 2009 ÅRS RENSKÖTSELKONVENTION (DS
2016:27)
I föreliggande remissunderlag finns nu ett reviderat författningsförslag, en
”konventionslag” och en sammanställning av förslag och synpunkter på det
tidigare förslaget till renbeteskonvention som var på remiss 2010, samt en
konsekvensbeskrivning av nuvarande förslag till författningstext.
I förslaget till konventionslag finns en regel om särskilt skydd för den gränsöverskridande renskötseln mot ingrepp som kan försvåra renskötseln i området. I den mån ingreppet ändå måste ske ska, om renbete på annat sätt inte
kan tryggas, ersättning utgå enligt expropriationsregler. Konventionen innebär
formellt ett starkare skydd för den gränsöverskridande renskötseln än för
annan renskötsel.
Det finns också en regel om ersättning av staten till markägare och innehavare
av särskild rätt till renbetesområdet, om deras markanvändning väsentligen
försvåras till följd av konventionen. Sedvanerätt och urminnes hävd bedöms
enligt utredningen inte påverkas då marken alltjämt kommer att vara tillgänglig
för renbete även om ägaren till renarna under koncessionstiden, 30 år med 10
års förlängning om den inte sägs upp, kommer från ett annat land. Konventionen ändrar enligt promemorian inte rättsförhållandet till markägare och
innehavare av särskild rätt till renbetesområdet. Den gränsöverskridande renskötseln ska enligt konventionsförslaget bedrivas i enlighet med de rättigheter
och skyldigheter som följer av nationell rätt i det land där renskötseln bedrivs.
Författningsförslaget är stringent hållet till sakfrågan om gränsöverskridande
renbete. Den behandlar inte folkrättsliga frågor eller andra frågor kopplade till
rennäringen. Det har i den tidigare remissomgången framkommit kritik mot
att två stater vill reglera frågor som enbart berör samer och beslutat i sådana
frågor utan att alla berörda samebyar samtyckt. Eftersom det råder oenighet
mellan ländernas näringsföreträdare kan författningen enligt undertecknads
bedömning ses som en kompromiss. Den svenska sameby som får lämna ifrån
sig nuvarande betesrätt genom konventionen till norska samebyar har så som
jag uppfattat remissunderlaget rätt till ersättning enligt expropriationsregler
vilket är 125% av förlorat värde under konventionens giltighetstid.
I områdesprotokollet till 2009 års renskötselkonvention framgår vilka områden
som berörs. Det bör noteras att områdesprotokollets bestämmelser om
markens användning ska beslutas av regeringen och inte gäller som lag. Ett
ganska stort område ligger inom Älvsbyns kommun på södra sidan av Piteälven från Holmsel längs vägen till Åträskets sydöstra ände, därifrån i en rät
linje till västligaste viken i sjön Manjärv till väg 94 vid Vistheden, vidare väg 94
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 0309/16 – 106 forts

FRÅGOR KRING 2009 ÅRS RENSKÖTSELKONVENTION (DS
2016:27)
fram till Piteälven, denna älv västerut mot Holmsel. Men enligt kartan sträcker
sig området ända till centrala Älvsbyn i sydväst och mot går i söder mot
Vistträsk.
Rennäringen är en viktig näring i Älvsbyns kommun och därför är det av vikt
att frågan kring gränsöverskridande renbete kan få en långsiktig och tydlig
lösning genom en författning som reglerar hur renbetet ska gå till mellan
länderna. Undertecknad bedömer att kommunen inte bör ha någon uppfattning i frågan om vilka renar som ska ha tillträde till vilka marker och hur i
så fall olika samebyar ska kompenseras för detta. Den berör två länders samarbete kring samma näring och bör i första hand avgöras av företrädare för
den näringen i de båda länderna och inte av kommunen.
Kommunen behöver för att fullgöra sina skyldigheter ha god kännedom om
vilka områden som avses och det behöver även tydliggöras om kommunen
kan komma att bli ersättningsskyldig vid beslutsfattande i ärenden där den
gränsöverskridande rennäringen inom konventionsområdet lider väsentlig
skada av sådana beslut.
Förslag till beslut
Avge yttrande enligt bilaga.
Kommunstyrelsen
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson föredrar ärendet.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommunstyrelsen bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 0342/16 - 106

FÅNGA ENERGIN - MEDFINANSIERING PROJEKT
Kommunstyrelsens beslut
Medfinansiera projektet ”Fånga energin” med totalt 200 000 kr för år 2017 2018. Kostnadsställe Näringslivskontoret 11521.
_____
Sammanfattning av ärendet
Näringslivschef Pär Jonsson har lämnat in en tjänsteskrivelse om medfinansiering av projekt ”Fånga energin”.
Samtliga framtidsprognoser visar på en kraftig tillväxt för batterier, främst till
portabla elektriska produkter. Orsaken är det växande behovet av telefoner
och datorer samt den växande globala bilmarknaden. Prognoser visar att år
2040 kommer det att tillverkas cirka 40 miljoner elbilar/år, källa Bloomberg
New Energy Finance (BNEF). Ett annat område med stor tillväxt är behovet
av lagring av energi till solcellspaneler.
Batteritillverkningen har över tid flyttats från Europa och är nu starkt koncentrerad till Sydostasien, främst Japan, Kina och Sydkorea. Det sista steget i
paketeringen finns fortfarande i viss mån i Europa. Frågan är om de stora
biltillverkarna i Europa kommer att acceptera beroendet av Asien?
I Luleåregionen och i Älvsbyn ser vi synergier med våra fordonstester och
med lagring av energi till datacenter. Genom att kartlägga batteriområdet söker
vi nu några tänkbara spår för hur den växande batteriindustrin skulle kunna ge
positiv bäring inom regionen.
Projektets mål är att ta fram alternativ för etablering och en marknadsposition
för batteriproduktion och test.
Projektet startar den 1 januari 2017 och avslutas den 31 december 2018.
Projektet har en total omsättning av 3 550 000 kr.
Älvsbyns medfinansiering är 200 000 kr, varav 100 000 kr år 2017, 100 000 kr
år 2018.
Beslutet skickas till
Luleå näringsliv, Kyrkogatan 13, 972 32 Luleå
Förslag till beslut
Älvsbyns kommun medfinansierar projektet ”Fånga energin” med totalt
200 000 kr för år 2017 - 2018. Kostnadsställe Näringslivskontoret 11521.
forts
Justerandes signatur
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Dnr 0342/16 – 106 forts

FÅNGA ENERGIN - MEDFINANSIERING PROJEKT
Kommunstyrelsen
Kommunchef Magnus Nordström föredrar ärendet.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommunstyrelsen bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 0355/16 - 180

KOMMUNSTYRELSENS RIKTLINJER FÖR RÄDDNINGSINSATS
Kommunstyrelsens beslut
Anta upprättat förslag till riktlinjer för räddningsinsats i Älvsbyns kommun,
enligt bilaga. Dokumentet ersätter tidigare riktlinjer fastställda 2012-05-28, KS
§ 101, dnr 147/15-180.
_____
Förslag till beslut
Anta upprättat förslag till riktlinjer för räddningsinsats i Älvsbyns kommun,
enligt bilaga.
Sammanfattning av ärendet
Risk- och säkerhetssamordnare Margareta Lundberg har lämnat in en tjänsteskrivelse om kommunstyrelsens riktlinjer för räddningsinsats.
Kommunfullmäktige fastställer ramar och mål för räddningstjänstverksamheten dels i kommunens verksamhetsplan och dels i handlingsprogrammet.
Kommunstyrelsen konkretiserar i sina riktlinjer vad räddningstjänsten ska göra
för att uppfylla de mål som fastslagits i handlingsprogrammet. Vidare ska
räddningschef och andra tjänstemän inom räddningstjänsten fastslå hur verksamheten ska bedrivas.
Dokumentet ersätter tidigare riktlinjer fastställda 2012-05-28, KS § 101, dnr
147/15-180.
Kommunstyrelsen
Risk- och säkerhetssamordnare Margareta Lundberg och räddningschef
Torbjörn Johansson föredrar ärendet.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommunstyrelsen bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 0356/16 - 180

HANDLINGSPROGRAM FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTVERKSAMHET
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Fastställa upprättat förslag till handlingsprogram för räddningstjänstverksamhet, enligt bilaga. Dokumentet ersätter tidigare handlingsprogram fastställt
2012-06-18, KF § 79, dnr 142/15-180.
_____
Sammanfattning av ärendet
Risk- och säkerhetssamordnare Margareta Lundberg har lämnat in en tjänsteskrivelse om handlingsprogram för räddningstjänstverksamheten.
Handlingsprogram för skydd mot olyckor ska vara en kommunal process som
baseras på den lokala riskbilden, formulerar målen för räddningstjänst och den
förebyggande verksamheten, med syfte att minska olyckors förekomst och
konsekvenser. Räddningstjänstens förslag för kommande mandatperiod är att
ha två separata program, ett för räddningstjänsten och ett för förebyggande
verksamhet.
Med räddningstjänst avses de räddningsinsatser som staten eller kommunerna
ska ansvara för vid olyckor och överhängande fara för olyckor för att hindra
och begränsa skador på människor, egendom och miljön. Handlingsprogrammens innehåll regleras i lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO).
Kommunerna och de statliga myndigheter som ansvarar för verksamhet enligt
LSO ska samordna verksamheten samt samarbeta med varandra och med
andra som berörs. Handlingsprogrammet ska antas av kommunfullmäktige för
varje ny mandatperiod. Innan programmet antas ska samråd ha skett med de
myndigheter som kan ha ett väsentligt intresse i saken.
Räddningstjänsten har utarbetat ett förslag till handlingsprogram för räddningstjänstverksamhet, enligt bilaga. Dokumentet ersätter tidigare handlingsprogram fastställt 2012-06-18, KF § 79, dnr 142/15-180.
Förslag till beslut
Fastställa upprättat förslag till handlingsprogram för räddningstjänstverksamhet, enligt bilaga.
Kommunstyrelsen
Risk- och säkerhetssamordnare Margareta Lundberg och räddningschef
Torbjörn Johansson föredrar ärendet.
forts
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Dnr 0356/16 – 180 forts

HANDLINGSPROGRAM FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTVERKSAMHET
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommunstyrelsen bifaller.
_____

Justerandes signatur
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Dnr 0357/16 - 180

HANDLINGSPROGRAM FÖR FÖREBYGGANDE VERKSAMHET
TILL SKYDD MOT OLYCKOR
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Fastställa upprättat förslag till handlingsprogram för förebyggande verksamhet
till skydd mot olyckor, enligt bilaga. Dokumentet ersätter tidigare handlingsprogram fastställt 2012-06-18, KF § 79, dnr 142/15-180.
_____
Sammanfattning av ärendet
Risk- och säkerhetssamordnare Margareta Lundberg har lämnat in en tjänsteskrivelse om handlingsprogram för förebyggande verksamhet till skydd mot
olyckor.
Handlingsprogram för skydd mot olyckor ska vara en kommunal process som
baseras på den lokala riskbilden, formulerar målen för räddningstjänst och den
förebyggande verksamheten, med syfte att minska olyckors förekomst och
konsekvenser. Räddningstjänstens förslag för kommande mandatperiod är att
ha två separata program, ett för räddningstjänsten och ett för förebyggande
verksamhet.
Med räddningstjänst avses de räddningsinsatser som staten eller kommunerna
ska ansvara för vid olyckor och överhängande fara för olyckor för att hindra
och begränsa skador på människor, egendom och miljön. Handlingsprogrammens innehåll regleras i lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO).
Kommunerna och de statliga myndigheter som ansvarar för verksamhet enligt
LSO ska samordna verksamheten samt samarbeta med varandra och med
andra som berörs. Handlingsprogrammet ska antas av kommunfullmäktige för
varje ny mandatperiod. Innan programmet antas ska samråd ha skett med de
myndigheter som kan ha ett väsentligt intresse i saken.
Räddningstjänsten har utarbetat ett förslag till handlingsprogram för förebyggande verksamhet till skydd mot olyckor, enligt bilaga. Dokumentet ersätter
tidigare handlingsprogram fastställt 2012-06-18, KF § 79, dnr 142/15-180.
Förslag till beslut
Fastställa upprättat förslag till handlingsprogram för förebyggande verksamhet
till skydd mot olyckor, enligt bilaga.
Kommunstyrelsen
Risk- och säkerhetssamordnare Margareta Lundberg och räddningschef
Torbjörn Johansson föredrar ärendet.
forts
Justerandes signatur
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Dnr 0357/16 – 180 forts

HANDLINGSPROGRAM FÖR FÖREBYGGANDE VERKSAMHET
TILL SKYDD MOT OLYCKOR
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommunstyrelsen bifaller.
_____

Justerandes signatur
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Dnr 0358/16 - 209

TOMTPRIS INOM OMRÅDET ÄLVSBYN 25:1, BÄCKÄNGEN
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Fastställa tomtpriser på området Älvsbyn 25:1, Bäckängen enligt bilaga 1.
_____
Sammanfattning av ärendet
Älvsbyns Fastigheter AB:s VD Lennart Lundgren har lämnat in en
tjänsteskrivelse med förslag på tomtpriser, enligt bilaga.
Beslutsunderlag
Bilaga 1 och 2.
Förslag till beslut
Föreslå kommunfullmäktige fastställa tomtpriser på området Älvsbyn 25:1,
Bäckängen enligt bilaga 1.
Kommunstyrelsen
VD Älvsbyns Fastigheter AB Lennart Lundgren föredrar ärendet.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommunstyrelsen bifaller.
_____

Justerandes signatur
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Dnr 0235/16 - 214

DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN PUMPAREN 1 - BESLUT OM
ANTAGANDE
Kommunstyrelsens beslut
Anta detaljplan för fastigheten Pumparen 1 samt del av fastigheten Älvsbyn
22:1 enligt bilagor.
_____
Sammanfattning av ärendet
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson har lämnat in en tjänsteskrivelse gällande
antagande av detaljplan för fastigheten Pumparen 1 samt del av fastigheten
Älvsbyn 22:1.
Ett förslag till detaljplan för fastigheten Pumparen 1 samt del av fastigheten
Älvsbyn 22:1 har varit utställt för granskning under perioden 2016-10-10 –
2016-10-24. Detaljplanens syfte är att möjliggöra uppförande av ett fristående
enbostadshus som ersättning för nedbrunnet kopplat hus, samt avstyckning av
mark från Älvsbyns kommun som idag är planlagd som naturmark.
Beslutet skickas till
Samtliga fastighetsägare enligt fastighetsförteckning.
Förslag till beslut
Anta detaljplan för fastigheten Pumparen 1 samt del av fastigheten Älvsbyn
22:1 enligt bilagor.
Kommunstyrelsen
Göran Lundström (c) bifaller beredningsförslaget.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommunstyrelsen bifaller.
_____

Justerandes signatur
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Dnr 0370/16 - 214

NY DELTALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHETEN 22:1, FASTIGHETEN 22:24 M.FL
Kommunstyrelsens beslut
Bevilja planbesked avseende detaljplan för del av fastigheten Älvsbyn 22:1,
Älvsbyn 22:4 m.fl med föreslagen avgränsning enligt bilaga som presenteras på
sammanträdet.
Under 2016 anslå 150 tkr för utvidgning av primärkarta för området. Under
2017 anslå 750 tkr till upprättande av en ny detaljplan. Pengar anvisas ur konto
KS till förfogande.
_____
Sammanfattning av ärendet
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson har lämnat in en tjänsteskrivelse om
beviljande av planbesked avseende detaljplan för del av fastigheten Älvsbyn
22:1, 22:4 m fl.
Kommunfullmäktige har beslutat om lokalisering av nytt särskilt boende till
fastigheten Älvsbyn 22:1, det s.k. folkhögskolealternativet.
För området finns idag inte någon detaljplan som möjliggör byggandet av ett
särskilt boende eller bostäder i övrigt. Eftersom en arbetsplats och ett boende
av denna storlek kommer att innebära omfattande trafikrörelser och ett
ingrepp i befintlig naturmark, samt att det inom området finns fornlämningar,
är det olämpligt att bygga utan att först planlägga området.
För området saknas primärkarta, d v s kommunen har ingen egen karta som
kan utgöra underlag för den grundkarta som behövs som underlag för en
detaljplan. Området har genom ett samarbete med Piteå kommun flygfotograferats i oktober 2016 för kartering. Det återstår att göra en digital karta med
korrekta koordinater för byggnader, ledningar, vägar och andra objekt som
redan finns inom området. Karteringen finns inte i miljö- och byggkontorets
budget. En offert har begärts. Det område som flögs sträcker sig från Kanis
och mot Nygård där vägen mot Granträsk börjar. Man kan välja att inledningsvis kartera en del av området och fortsätta med karteringen av resterande
områden ett annat år.
När området planläggs är det lämpligt att blicka en längre tid framåt, förslagsvis 15 år och ta höjd dels för en ökande befolkning och dels ifall behov
uppstår av en ny lokalisering för väg 94 genom Älvsbyn. Därför har i förslaget
om plangräns, ett ganska stort område omfattats.
forts
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Dnr 0370/16 – 214 forts

NY DELTALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHETEN 22:1, FASTIGHETEN 22:24 M.FL
Det är ur handläggningssynpunkt för framtida beslut om bygglov smidigare
med något större planområden än när områden delas upp på flera små planer.
Det gör också att man kan få ett större helhetsgrepp över området så att även
större samband såsom genomfartsvägar, VA och andra tekniska faktorer kan
vägas in för en bättre helhet för området. Det blir även en lägre total kostnad
för planläggningen även om det kan dröja något längre innan all mark är såld
då kommunen gör en större plan och därmed en del av kostnaderna kan
hämtas in från de som köper tomter.
Förslag till beslut
Bevilja planbesked avseende detaljplan för del av fastigheten Älvsbyn 22:1,
Älvsbyn 22:4 m fl med föreslagen avgränsning enligt bilaga som presenteras på
sammanträdet.
Under 2017 anslå 750 tkr till upprättande av en ny detaljplan.
Under 2016 anslå 150 tkr för utvidgning av primärkarta för området.
Kommunstyrelsen
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson föredrar ärendet samt föreslår att en
visionsverkstad tillsätts, gällande detaljplanearbetet.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommunstyrelsen bifaller.
_____
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Dnr 0338/16 - 439

REVIDERING AV STADGAR TILL MILJÖPRISET
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Anta reviderade stadgar till miljöpriset enligt bilaga.
_____
Sammanfattning av ärendet
Miljö- och byggchefen har i samråd med Sparbanken Nord tagit fram
reviderade stadgar till Älvsbyns kommuns miljöpris enligt bilaga. Tidigare
stadgar hade blivit inaktuella.
Beslutsunderlag
Förslag till stadgar för Älvsbyns kommuns miljöpris.
Beslutet skickas till
Sparbanken Nord, Anette Grundström
Förslag till beslut
Föreslå fullmäktige anta reviderade stadgar till miljöpriset enligt bilaga.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommunstyrelsen bifaller.
_____
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