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PROTOKOLL
2013-05-06
KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 20

Dnr 0073/13 - 008

MEDBORGARFÖRSLAG OM SKRIDSKOBANA PÅ LOMTJÄRN
Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslag om skridskobana på Lomtjärn överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och beslut senast den 4 november 2013.
_____
Sammanställning av ärendet
Julia Lestander har lämnat in ett medborgarförslag om skridskobana på
Lomtjärn, enligt bilaga.
Kommunfullmäktige
Ordföranden föreslår att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för
beredning och beslut senast den 4 november 2013. Kommunfullmäktige
bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

2(23)

PROTOKOLL
2013-05-06
KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 21

Dnr 0104/13 - 008

MEDBORGARFÖRSLAG OM GRATIS FISKE/FLUGFISKE I
PITEÄLVEN
Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslag om att kommunen utreder möjlighet till gratis fiske/flugfiske i Piteälven överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och beslut
senast den 4 november 2013.
_____
Sammanfattning av ärendet
Ola Fernberg har lämnat in ett medborgarförslag om att kommunen utreder
möjligheten till gratis fiske/flugfiske i Piteälven, enligt bilaga.
_____
Kommunfullmäktige
Ordföranden föreslår att kommunfullmäktige överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för beredning och beslut senast den 4 november 2013.
Kommunfullmäktige bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

3(23)

PROTOKOLL
2013-05-06

4(23)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 22

Dnr 0116/13 - 008

MEDBORGARFÖRSLAG OM DANS PÅ FORUM
Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslag om dans på Forum överlämnas till kommunstyrelsen för
beredning och beslut senast den 4 november 2013.
_____
Sammanfattning av ärendet
Mats Berglund har lämnat in ett medborgarförslag om dans på Forum, enligt
bilaga.
Kommunfullmäktige
Ordföranden föreslår att kommunfullmäktige överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för beredning och beslut senast den 4 november 2013.
Kommunfullmäktige bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2013-05-06
KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 23

Dnr 0141/13 - 008

MOTION (V) - BYGGA FLERFAMILJSHUS PÅ LEKENTOMTEN
Kommunfullmäktiges beslut
Motion om att bygga flerfamiljshus på Lekentomten överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för beslut
senast den 25 november 2013.
____
Sammanfattning av ärendet
Harry Nyström (v) har lämnat in en motion om att bygga flerfamiljshus på
Lekentomten, enligt bilaga.
Kommunfullmäktige
Ordföranden föreslår att kommunfullmäktige överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för beslut
senast den 25 november 2013. Kommunfullmäktige bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

5(23)

PROTOKOLL
2013-05-06
KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 24

Dnr 0164/13 - 008

MOTION (C) OM UTÖKNING AV SÄRSKILDA BOENDEPLATSER INOM ÄLDREBOENDET
Kommunfullmäktiges beslut
Motion om utökning av särskilda boendeplatser inom äldreboendet överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för beslut senast den 25 november 2013.
____
Sammanfattning av ärendet
Agneta Nilsson (c) och Göran Lundström (c) har lämnat in en motion om
utökning av särskilda boendeplatser inom äldreboendet, enligt bilaga.
Kommunfullmäktige
Ordföranden föreslår att kommunfullmäktige överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för beslut
senast den 25 november 2013. Kommunfullmäktige bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

6(23)

PROTOKOLL
2013-05-06

7(23)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 25

Dnr 0182/13 - 008

MOTION (FP) OM ÄMNESANKNUTEN FORTBILDNING FÖR
ÄLVSBYNS LÄRARE I GRUND- OCH GYMNASIESKOLA
Kommunfullmäktiges beslut
Motion om ämnesanknuten fortbildning för Älvsbyns lärare i grund- och
gymnasieskola överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och vidare till
kommunfullmäktige för beslut senast den 25 november 2013.
____
Sammanfattning av ärendet
Inger Lundberg (fp) har lämnat in en motion om ämnesanknuten fortbildning
för Älvsbyns lärare i grund- och gymnasieskola, enligt bilaga.
Kommunfullmäktige
Ordföranden föreslår att kommunfullmäktige överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för beslut
senast den 25 november 2013. Kommunfullmäktige bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2013-05-06

8(23)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 26

Dnr 0176/13 - 008

ENKEL FRÅGA (FP) - KOMMER MILJÖSTATIONERNA ATT
RUSTAS UPP FÖR ATT BLI MER TILLGÄNGLIGA OCH SE
TREVLIGARE UT?
Kommunfullmäktiges beslut
Anse frågan om upprustning av miljöstationerna för att bli mer tillgängliga
och se trevligare ut, därmed vara besvarad.
_____
Sammanfattning av ärendet
Inger Lundberg (fp) har lämnat in en enkel fråga – Kommer miljöstationerna
att rustas upp för att bli mer tillgängliga och se trevligare ut, enligt bilaga.
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsens ordförande Helena Öhlund (s) svarar att miljö- och byggkontoret gjort tillsyn av miljöstationerna och att servicen vid miljöstationerna
sköts av entreprenörer.
Helena Öhlund poängterar vikten av att vi som kommunmedborgare bör bli
bättre på att hålla snyggt när vi sopsorterar.
Inger Lundberg (fp) håller med och tackar för svaret.
Ordföranden föreslår därmed att frågan ska anses vara besvarad och finner
att kommunfullmäktige bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2013-05-06
KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 27

Dnr 0177/13 - 008

ENKEL FRÅGA (FP) - KOMMER RONDELLEN PÅ NORRABYN
ATT BLI FÄRDIG?
Kommunfullmäktiges beslut
Anse frågan om färdigställande av rondellen på Norrabyn, därmed vara
besvarad.
_____
Sammanfattning av ärendet
Inger Lundberg (fp) har lämnat in en enkel fråga – Kommer rondellen på
Norrabyn att bli färdig, enligt bilaga.
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsens ordförande Helena Öhlund (s) svarar att rondellen på
Norrabyn kommer att åtgärdas och bli färdig. Träff med Trafikverket har
genomförts.
Inger Lundberg (fp) tackar för svaret.
Ordföranden föreslår därmed att frågan ska anses vara besvarad och finner
att kommunfullmäktige bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

9(23)

PROTOKOLL
2013-05-06

10(23)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 28

Dnr 0099/13 - 006

TIDPLAN BUDGETPROCESS 2013
Kommunfullmäktiges beslut
Fastställa tidplan för budgetprocess 2013, enligt bilaga.
_____
Sammanfattning av ärendet
Kommunchef Magnus Nordström har lämnat in förslag till tidplan för budgetprocessen 2013.
Kommunfullmäktige har beslutat att skjuta fram beslut om budgetramar till
oktober månad. Detta får till följd att tidplanen för framtagande av strategisk
plan 2014-2016 anpassas därefter, som framgår enligt bilaga.
Beslutsunderlag
Budgetberedningens protokoll 21 mars 2013, § 3.
Kommunstyrelsens protokoll 15 april 2013, § 48.
Budgetberedningens förslag till kommunstyrelsen
Fastställa tidplan för budgetprocess 2013, enligt bilaga.
_____
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Fastställa tidplan för budgetprocess 2013, enligt bilaga.
_____
Kommunfullmäktige
Johan Johansson (c) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2013-05-06

11(23)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 29

Dnr 0210/12 - 008

MOTION (FP) - ÖPPNA BADHUSET SOMMARTID
Kommunfullmäktiges beslut
På prov utöka badhusets öppethållande på försommaren t o m 19 juni.
Utvärdering redovisas vid kommunstyrelsens sammanträde 30 september
2013. Motionen är därmed bifallen till viss del.
_____
Sammanfattning av ärendet
Det har kommit in en motion från folkpartiet om att öppna badhuset sommartid. VD Älvsbyns Fastigheter Anders Nilsson har i augusti redogjort för
kostnader /konsekvenser och har med anledning av detta föreslagit att
motionen avslås.
Kommunstyrelsen har återremitterat ärendet för fortsatt beredning. VD
Anders Nilsson har uppfattat uppdraget att komma med ett billigare förslag.
Nilsson föreslår att öppethållandet utökas på prov några dagar på försommaren t o m den 19 juni och några dagar på hösten fr o m 5 augusti. Detta får
konsekvenser på möjligheten att samnyttja personal med parkavdelningen
och det innebär även utökning i tjänstgöring, högre driftkostnader, slitage
m.m.
Totalt beräknas extrakostnaderna till 160 000 kronor. Efter en säsong bör utvärdering ske innan beslut om fortsättning fattas.
Beslutsunderlag
Motion från folkpartiet daterat 2012-04-23.
Yttrande Älvsbyns Fastigheter AB daterat 2012-08-31.
Kommunstyrelsens protokoll 15 april 2013, § 49.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att på prov utöka öppethållandet på försommaren
t o m 19 juni och höst fr o m 5 aug och att utöka driftersättningen för detta
med 160 000 kronor till Älvsbyns Fastigheter AB.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
På prov utöka badhusets öppethållande på försommaren t o m 19 juni.
Utvärdering redovisas vid kommunstyrelsens sammanträde 30 september
2013. Motionen är därmed bifallen till viss del.
_____
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2013-05-06

12(23)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 29

Dnr 0210/12 – 008 forts

MOTION (FP) - ÖPPNA BADHUSET SOMMARTID
Kommunfullmäktige
Inger Lundberg (fp) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2013-05-06

13(23)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 30

Dnr 0101/13 - 042

REVISIONEN - REVISIONSBERÄTTELSE VERKSAMHETSÅRET 2012
Kommunfullmäktiges beslut
Bevilja nämnder och styrelser samt förtroendevalda ansvarsfrihet för år 2012.
_____
Ärendebeskrivning
Revisorerna har upprättat revisionsberättelse för verksamhetsåret 2012, 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 2012 samt godkänner kommunens
årsredovisning för år 2012.
Revisorernas förslag till kommunfullmäktige
Bevilja nämnder och styrelser samt förtroendevalda ansvarsfrihet för år 2012.
Kommunfullmäktige
Kommunens lekmannarevisor Sigvard Lundgren (s) föredrar revisionens
revisionsberättelse verksamhetsåret 2012.
Sigvard Lundgren 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

PROTOKOLL
2013-05-06

14(23)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 31

Dnr 0101/13 - 042

ÅRSREDOVISNING 2012
Kommunfullmäktiges beslut
Godkänna årsredovisningen för verksamhetsåret 2012 med ett årsresultat om
11 000 000 kronor.
Redaktionella ändringar av årsredovisning 2012 kommer att ske.
_____
Sammanfattning av ärendet
Årets resultat för kommunen uppgår som helhet till 11 000 000 kr att jämföra
med det budgeterade resultatet på 64 000 kronor. Årets resultat är en förbättring med 3 600 000 kronor jämfört med 2011 då resultatet uppgick till
7 400 000 kronor.
I resultatet ingår en post som klassificerats som jämförelsestörande. Den
avser återbetalning av premier för AFA Försäkring på 9 200 000 kronor som
återbetalats på grund av för mycket inbetalt under tidigare år. Förutom detta
återfinns realisationsvinster i samband med försäljning av fastigheter och
tomter på 3 200 000 kronor samt en nettointäkt på 1 700 000 kronor avseende intäkter i samband med skogsavverkning.
Driftredovisning
Av driftredovisningen framgår att verksamheternas ramar redovisar ett
underskott om 739 000 kronor.
Beslutsunderlag
Bokslutsberedningens protokoll 21 mars 2013, § 1.
Kommunstyrelsens protokoll 15 april 2013, § 51.
Bokslutsberedningens förslag till kommunstyrelsen
Avsluta räkenskaperna och fastställa resultatet avseende kommunstyrelsens
budgetområden för verksamhetsåret 2012 enligt bifogad årsredovisning.
Bokslutsberedningens förslag till kommunfullmäktige
Godkänna årsredovisningen för verksamhetsåret 2012 med ett årsresultat om
11 000 000 kronor.
Redaktionella ändringar av årsredovisning 2012 kommer att ske.
_____
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2013-05-06

15(23)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 31

Dnr 0101/13 – 042 forts

ÅRSREDOVISNING 2012
Kommunstyrelsens beslut
Avsluta räkenskaperna och fastställa resultatet avseende kommunstyrelsens
budgetområden för verksamhetsåret 2012 enligt bifogad årsredovisning.
Verksamheterna redovisar en sammantagen budgetavvikelse på 3,8 mkr.
Tillägg i årsredovisningen, sidan 6 under rubriken NÄRINGSLIV, efter
meningen ”Det som präglar företagandet i kommunen är inte branscherna
…o s v.
Detta gäller även företagen inom den ”gröna näringen”. Här finns många inom lantbruk,
skogsnäring och även bioenergi. Ett 10-tal mjölkföretag ger god sysselsättning även åt
sidoanställda (enligt rapport, 5 sidoanställda/mjölkföretag) samt håller vårt fina landskap
öppet, vilket bidrar till att stärka kommunens varumärke.
Provplats Vidsel ändras till Försvarets Materielverk (FMV).
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Godkänna årsredovisningen för verksamhetsåret 2012 med ett årsresultat om
11 000 000 kronor.
Redaktionella ändringar av årsredovisning 2012 kommer att ske.
_____
Kommunfullmäktige
Ordföranden ger allmänheten tillfälle att ställa frågor angående årsredovisningen 2012. Inga frågor ställs.
Ekonomichef Ulla Lundberg föredrar ärendet.
Rikard Granström (fp) föreslår följande ändringar i årsredovisningen:
Sidan 4, två sista meningarna i andra stycket stryks.
Sidan 4, ändring av rubrik till ”Socialdemokraterna har ordet”.
Ordföranden ställer proposition på Rikard Granströms båda förslag och
finner att kommunfullmäktige avslår förslagen.
Vidare ställer ordföranden proposition på kommunstyrelsens förslag och
finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2013-05-06

16(23)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 32

Dnr 0098/13 - 041

ANSLAGSÖVERFÖRINGAR AV EJ AVSLUTADE INVESTERINGAR
Kommunfullmäktiges beslut
Bevilja anslagsöverföring från 2012 till 2013 års investeringsbudget om
10 270 000 kronor enligt bilaga.
_____
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningskontoret, ekonomi har sammanställt äskanden om anslagsöverföringar från 2012 till 2013 års investeringsbudget enligt bilaga.
Det totala äskandet om anslagsöverföringar uppgår till 10 270 000 kronor.
Beslutsunderlag
Bokslutsberedningens protokoll 21 mars 2013, § 2.
Kommunstyrelsens protokoll 15 april 2013, § 50.
Bokslutsberedningens förslag till kommunfullmäktige
Bevilja anslagsöverföring från 2012 till 2013 års investeringsbudget om
10 270 000 kronor enligt bilaga.
_____
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Bevilja anslagsöverföring från 2012 till 2013 års investeringsbudget om
10 270 000 kronor enligt bilaga.
_____
Kommunfullmäktige
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2013-05-06

17(23)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 33

Dnr 0154/13 - 102

VAL AV ERSÄTTARE (S) I VALNÄMNDEN
Kommunfullmäktiges beslut
Utse Annica Brännmark (s) till ersättare i valnämnden.
_____
Sammanfattning av ärendet
Eva Westerlund (s) har avsagt sig uppdraget som ersättare i valnämnden.
Kommunfullmäktige har att utse ny ersättare i valnämnden.
Beslutsunderlag
Kommunala valberedningens protokoll 6 maj 2013, § 1.
Kommunfullmäktige
Helena Öhlund (s) redovisar kommunala valberedningens förslag att utse
Annica Brännmark (s) till ersättare i valnämnden.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunala valberedningens förslag och
finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2013-05-06

18(23)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 34

Dnr 0155/13 - 102

VAL AV STYRELSELEDAMOT (S) I ÄLVSBYNS ENERGI AB
Kommunfullmäktiges beslut
Utse Ingemar Larsson (s) till styrelseledamot och Margareta Lundberg (s) till
ersättare i Älvsbyns Energi AB.
_____
Sammanfattning av ärendet
Erika Sundström (s) har avsagt sig uppdraget som styrelseledamot i Älvsbyns
Energi AB.
Kommunfullmäktige har att utse ny ledamot i Älvsbyns Energi AB.
Beslutsunderlag
Kommunala valberedningens protokoll 6 maj 2013, § 2.
Kommunfullmäktige
Helena Öhlund (s) redovisar kommunala valberedningens förslag att utse
Ingemar Larsson till styrelseledamot och Margareta Lundberg till ersättare i
Älvsbyns Energi AB.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunala valberedningens förslag och
finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2013-05-06

19(23)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 35

Dnr 0085/13 - 106

SAMVERKAN I GEMENSAM E-NÄMND
Kommunfullmäktiges beslut
1. Älvsbyns kommun ska delta i den gemensamma nämnden för utveckling
av e-förvaltning.
2. Uppdra till kommunstyrelsens ordförande att teckna avtal om samverkan i
gemensam e-nämnd.
3. Från och med den 1 juni 2013 till och med 2014-12-13 utse Rikard
Granström (fp) till ledamot och Peter Eriksson (s) till ersättare i nämnden.
4. Valda representanter får i uppdrag att godkänna upprättat förslag till delegeringsordning vid nämndens första sammanträde.
_____
Sammanfattning av ärendet
Kommunchef Magnus Nordström har lämnat in en tjänsteskrivelse om
samverkan i gemensam e-nämnd, reglemente, samverkansavtal och PM, enligt
bilaga.
Kommunerna i länet är intresserade av att samverka inom olika områden i
större utsträckning än vad som sker idag. Med en gemensam nämnd för utveckling av e-förvaltning i länet skapas nya möjligheter för generell samordning inom området även om samverkan i nuläget inriktas på IT-området.
Erfarenheter från tidigare IT-samverkan visar att det generellt sett innebär
kostnadsbesparingar på både kort och lång sikt. Genom att samverka i en
gemensam nämnd kan kommunerna använda befintliga resurser på ett mer
kostnadseffektivt sätt. Samordningsvinster uppstår som gör att man får mer
för pengarna samtidigt som kvaliteten i verksamheten ökar och möjligheterna
att följa utvecklingen kan förbättras.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2013-03-04 Dnr 0085/13
Förslag till avtal om samverkan i gemensam nämnd
Förslag till reglemente för nämnd för utveckling av e-förvaltning
PM samverkansformer för kommunal it-verksamhet
Kommunstyrelsens protokoll 18 mars 2013, § 35.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om att:
1. Älvsbyns kommun ska delta i den gemensamma nämnden för utveckling
av e-förvaltning.
2. Uppdra till kommunstyrelsens ordförande att teckna avtal om samverkan i
gemensam e-nämnd.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2013-05-06

20(23)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 35

Dnr 0085/13 – 106 forts

SAMVERKAN I GEMENSAM E-NÄMND
3. Från och med den 1 juni 2013 till och med 2014-12-13 utse XX till
ledamot och YY till ersättare i nämnden
4. Valda representanter får i uppdrag att godkänna upprättat förslag till
delegeringsordning vid nämndens första sammanträde.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Älvsbyns kommun ska delta i den gemensamma nämnden för utveckling
av e-förvaltning.
2. Uppdra till kommunstyrelsens ordförande att teckna avtal om samverkan i
gemensam e-nämnd.
3. Från och med den 1 juni 2013 till och med 2014-12-13 utse Rikard
Granström (fp) till ledamot och Peter Eriksson (s) till ersättare i nämnden.
4. Valda representanter får i uppdrag att godkänna upprättat förslag till
delegeringsordning vid nämndens första sammanträde.
_____
Kommunfullmäktige
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2013-05-06

21(23)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 36

Dnr 0115/13 - 106

BILDANDE AV GYMNASIEFÖRBUND INOM FYRKANTEN
Kommunfullmäktiges beslut
Besluta om intresseanmälan angående fortsatt utredning om eventuellt inrättandet av ett framtida gymnasieförbund i 4-kanten.
_____
Sammanfattning av ärendet
Skolchef Jan-Erik Backman har lämnat in tjänsteskrivelse gällande intresseanmälan om fortsatt utredning kring bildande av ett gymnasieförbund inom 4kanten, enligt bilaga.
Bakgrund 4-kantens gymnasiesamverkan
Syftet med samverkansavtalet var att skapa samverkan för gymnasieskolan
mellan kommunerna Boden, Luleå, Piteå och Älvsbyn (nedan kallad 4kanten) för att dels bidra till en långsiktig hållbar utveckling i respektive kommun och dels för 4-kanten som helhet. En faktor som bidragit till samverkansavtalet är att elevunderlaget i gymnasieskolan möter en kraftig minskning
från år 2007 och framåt. Detta förutsätter samlade resurser för att kunna
möta elevernas utbildningsbehov, tillgång till attraktiva utbildningar samt
arbetsgivarnas behov av arbetskraft. Samverkansavtalets mål och syfte har
varit att bidra till ett kvalitativt och kvantitativt utbildningsutbud för eleverna.
Den bärande och grundläggande visionen för 4-kanten är att den studerandes
behov och önskemål sätts i främsta rummet. Den som studerar ska ha stor
frihet att, i progressiva och spännande lärmiljöer av mycket god standard,
utveckla sina kunskaper och insikter, så långt som möjligt trots begränsningar
av t ex geografisk, administrativ, social och kulturell art. Utbildningsinvesteringar är kostnadskrävande och kvalificerade satsningar, där samverkan inom
gymnasieutbildningarna i 4-kanten ska bidra till att skapa högre kvalitet till
lägre kostnader. Inom intagningsområdet har hela tiden fokus varit att ett
brett utbud erbjuds eleverna, där varje kommun definierar sitt basutbud och
där tydliga programprofiler utvecklas inom samverkansområdet, exempelvis
hotell- och turistprogrammet vid Älvsbyns gymnasieskola.
Målsättningen i avtalet har krävt stora insatser både lokalt, kommunalt men
också i 4-kanten som helhet. Ett av flera verkningsfulla inslag i 4-kantenkommunernas gemensamma arbete med skapande av en attraktiv region har
varit just gymnasiesamverkan. 4-kanten som helhet utgör ett större underlag
än varje enskild kommun för att tillhandahålla bredd, djup och kvalitet i olika
former av service till 4-kantens gymnasieskolor. 4-kantens samlade tyngd ger
större genomslag mot omvärlden i gymnasieutbildningsfrågor, där
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2013-05-06

22(23)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 36

Dnr 0115/13 – 106 forts

BILDANDE AV GYMNASIEFÖRBUND INOM FYRKANTEN
kommunerna har gemensamma intressen att bevaka, än vad dessa kommuner
skulle kunna åstadkomma genom enskilt agerande.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 15 april 2013, § 53.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om intresseanmälan angående fortsatt utredning om eventuellt inrättandet av ett framtida
gymnasieförbund i 4-kanten.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Besluta om intresseanmälan angående fortsatt utredning om eventuellt inrättandet av ett framtida gymnasieförbund i 4-kanten.
_____
Kommunfullmäktige
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2013-05-06

23(23)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 37

Dnr 0069/12 - 214

DETALJPLAN FÖR ALTUNA-ÖVRABYN, DEL AV ÄLVSBYN 24:1
Kommunfullmäktiges beslut
Återgå till ursprungligt planförslag som har varit ute för granskning.
_____
Sammanfattning av ärendet
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson har lämnat in tjänsteskrivelse om ny
granskning efter ändringar av detaljplan för Altuna-Övraby.
Länsstyrelsen har yttrat sig angående ändringar av detaljplanen för AltunaÖvraby och Nya Västermalm i samband med antagandet. För detaljplanen
Altuna-Övraby anser länsstyrelsen att ändringarna är så pass betydande att
planen behöver granskas på nytt inför ett nytt antagandebeslut.
Beslutsunderlag
Granskningshandlingar samt yttrande från länsstyrelsens handläggare.
Kommunstyrelsens protokoll 15 april 2013, § 55.
Ärendet
Miljö- och byggkontoret har låtit upprätta ett förslag till detaljplan för tre
bostadsområden i Älvsbyns kommun. Kommunfullmäktige har beslutat att
anta samtliga tre detaljplaner efter att ändringar har gjorts i två av planerna
efter granskningsskedet. När det gäller detaljplanen för Altuna-Övraby har
ändringarna blivit så pass omfattande att länsstyrelsen begär att planen ska
granskas på nytt med de föreslagna ändringarna och att planen därefter kan
antas av kommunfullmäktige.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar låta granska reviderat planförslag för AltunaÖvraby under tiden 2013-04-22 – 2013-05-13.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Återgå till ursprungligt planförslag som har varit ute för granskning.
_____
Kommunfullmäktige
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

