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KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 80

Dnr 0370/13 - 008

MEDBORGARFÖRSLAG OM ATT ANORDNA EN "VATTENHÄST" I PITEÄLVEN
Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslag om att anordna en ”vattenhäst” i Piteälven överlämnas till
kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för beslut
senast 16 juni 2014.
_____
Sammanfattning av ärendet
Margareta Lundberg har lämnat in ett medborgarförslag om att anordna en
”vattenhäst” i Piteälven, enligt bilaga.
Kommunfullmäktige
Ordföranden föreslår att kommunfullmäktige överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för beslut
senast 16 juni 2014. Kommunfullmäktige bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 81

Dnr 0409/13 - 008

MEDBORGARFÖRSLAG OM ATT BREDDA GÅNGBANA TILL
CYKELBANA TILL NEDRE ÖSTERMALM
Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslag om att bredda gångbanan till nedre Östermalm överlämnas
till kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för
beslut senast 16 juni 2014.
_____
Sammanfattning av ärendet
Jan Ebermark har lämnat in ett medborgarförslag om att bredda gångbanan
till nedre Östermalm, enligt bilaga.
Kommunfullmäktige
Ordföranden föreslår att kommunfullmäktige överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för beslut
senast 16 juni 2014. Kommunfullmäktige bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 82

Dnr 0398/13 - 008

MOTION (KD) OM ATT AVLASTA MILJÖ- OCH BYGGCHEFEN
VIA UTÖKAT AVTAL MED PITEÅ KOMMUN
Kommunfullmäktiges beslut
Motion (kd) om att avlasta miljö- och byggchefen via utökat avtal med Piteå
kommun, överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och vidare till
kommunfullmäktige för beslut senast 28 april 2014.
_____
Sammanfattning av ärendet
Robert Andersson (kd) har lämnat in en motion om att avlasta miljö- och
byggchefen via utökat avtal med Piteå kommun, enligt bilaga.
Kommunfullmäktige
Ordföranden föreslår att kommunfullmäktige överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för beslut
senast 28 april 2014. Kommunfullmäktige bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2013-11-25
KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 83

Dnr 0410/13 - 008

MOTION (FP) OM STIPENDIUM FÖR UNGA LEDARE I
ÄLVSBYN
Kommunfullmäktiges beslut
Motion (fp) om stipendium för unga ledare i Älvsbyn, överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för beslut
senast 28 april 2014.
_____
Sammanfattning av ärendet
Rikard Granström (fp) har lämnat in en motion om stipendium för unga
ledare i Älvsbyn, enligt bilaga.
Kommunfullmäktige
Ordföranden föreslår att kommunfullmäktige överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för beslut
senast 28 april 2014. Kommunfullmäktige bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 84

Dnr 0411/13 - 008

INTERPELLATION OM BÄTTRE BESLUTSUNDERLAG OCH
LÅNGSIKTIGA GENOMTÄNKTA BESLUT. HUR SKA VI
POLITIKER FIXA DET?
Kommunfullmäktiges beslut
Interpellation (fp) om bättre beslutsunderlag och långsiktiga genomtänkta
beslut, överlämnas till kommunstyrelsens ordförande att besvara vid
kommunfullmäktiges sammanträde den 17 februari 2014.
_____
Sammanfattning av ärendet
Folkpartiet Älvsbyliberalerna, Inger Lundberg har lämnat in en interpellation
om – bättre beslutsunderlag och långsiktiga genomtänkta beslut, enligt bilaga.
Kommunfullmäktige
Ordföranden föreslår att kommunfullmäktige överlämnar interpellationen till
kommunstyrelsens ordförande att besvara vid kommunfullmäktiges
sammanträde den 17 februari 2014 och finner att kommunfullmäktige bifaller
förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2013-11-25
KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 85

Dnr 0390/13 - 000

DELGIVNINGAR KF 2013-11-25
Kommunfullmäktiges beslut
Ta del av redovisade delgivningar.
_____
Sammanfattning av ärendet
Handlingar i ärendet:
1) Motioner och medborgarförslag under beredning
2) Redovisning av hur bifallna motioner och medborgarförslag har genomförts
Förslag till beslut
Ta del av redovisade delgivningar.
Kommunfullmäktige
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 86

Dnr 0171/13 - 003

ÄNDRING I BOLAGSORDNING FÖR ÄLVSBYNS ENERGI AB
Kommunfullmäktiges beslut
Godkänna redovisat delegationsbeslut att i bolagsordning för Älvsbyns
Energi AB ändra § 4 Aktiekapital, Aktiekapitalet ska vara lägst 500 000 kronor
och högst 2 000 000 kronor.
_____
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 17 juni 2013 att fastställa bolagsordning för
Älvsbyns Energi AB.
Aktiekapitalet uppgick till att vara lägst 3 000 000 kronor och högst 6 000 000
kronor. Det registrerade aktiekapitalet hos Bolagsverket uppgår till 500 000
kronor vilket inte inryms inom bolagsordningens gränser.
Enligt bolagsverket behöver en ändring göras i § 4 gällande aktiekapitalet.
Då kommunfullmäktiges sista sammanträde är den 25 november och fullmäktigebeslut ska vara Bolagsverket tillhanda senast den 3 december, beslutar
kommunstyrelsens ordförande Helena Öhlund, enligt kommunstyrelsens
delegationsordning om ”Brådskande ärende”, att godkänna beslutet.
Delegationsordningen är antagen av KS § 47, 2013-04-15.
Förslag till beslut
§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet ska vara lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.
Kommunfullmäktige
Helena Öhlund (s) yrkar bifall till förslaget.
Beslutsgång
Ordföranden föreslår att kommunfullmäktige godkänner redovisat delegationsbeslut. Kommunfullmäktige bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 87

Dnr 0325/13 - 006

SAMMANTRÄDESPLAN 2014
Kommunfullmäktiges beslut
Fastställa upprättad sammanträdesplanering för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och Älvsbyns kommunföretag AB för år 2014, enligt bilaga.
_____
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till sammanträdesplanering
för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, Älvsbyns kommunföretag AB,
budgetberedning, barn- och fritidsutskottet, arbete och omsorgsutskottet
och personalutskottet för år 2014 enligt bilaga.
Förslaget innehåller 8 + 2 sammanträdestillfällen för kommunstyrelsen och 6
för kommunfullmäktige. Arbete och omsorgsutskottet 7, barn- och fritidsutskottet 6, personalutskottet 6. Därutöver finns budgetberedningssammanträden inplanerade 9 st och sammanträden för Älvsbyns kommunföretag
AB 3 + 1 st.
Förslag till beslut
Fastställa upprättad sammanträdesplanering för budgetberedning, barn- och
fritidsutskottet, arbete och omsorgsutskottet samt personalutskottet år 2014,
enligt bilaga.
Föreslå kommunfullmäktige fastställa upprättad sammanträdesplanering för
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och Älvsbyns kommunföretag AB år
2014, enligt bilaga.
Kommunstyrelsen beslutade 4 november 2013, § 126, fastställa upprättad
sammanträdesplanering för budgetberedning, barn- och fritidsutskottet,
arbete och omsorgsutskottet samt personalutskottet för år 2014, enligt bilaga.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Fastställa upprättad sammanträdesplanering för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och Älvsbyns kommunföretag AB för år 2014, enligt bilaga.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 4 november 2013, § 126.
_____
Kommunfullmäktige
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller förslaget.
_____
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 88

Dnr 0182/13 - 008

MOTION (FP) OM ÄMNESANKNUTEN FORTBILDNING FÖR
ÄLVSBYNS LÄRARE I GRUND- OCH GYMNASIESKOLA
Kommunfullmäktiges beslut
Återremiss av motion om ämnesknuten fortbildning för lärare, till kommunstyrelsen för vidare beredning.
_____
Sammanfattning av ärendet
Inger Lundberg (fp) har lämnat in en motion om ämnesanknuten fortbildning
för Älvsbyns lärare i grund- och gymnasieskola, enligt bilaga.
Kommunfullmäktige beslutade den 6 maj 3013, § 25, att överlämna ärendet
till kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för
beslut senast den 25 november 2013.
Skolchef Jan-Erik Backman har yttrat sig i ärendet.
I motion från folkpartiet framkommer följande förslag gällande fortbildning
för lärare;
1. En inventering av lärares önskemål och behov av ämnesfortbildning
genomförs.
2. Inventering ska göras snarast.
3. Skolchefen undersöker och föreslår nya former för fördelning av medel.
Det mest kostnadseffektiva sättet är kanske inte att dela ut det per skolenhet utan per ämne.
4. Ämnesfortbildningsanslaget ska ökas och öronmärkas.
Ansvarig rektor genomför årligen vid bland annat medarbetarsamtalen en
inventering av enskilda arbetstagares behov och önskemål gällande fortbildningsinsatser. Det är också rektor som ansvarar för skolans inre
organisation (skollagen 2010:800, kap 2 §§ 9-10) och också för kvaliteten i
utbildningen. Detta innefattar också eventuella behov av fortbildning samt
fördelning av resurser för dessa, oavsett ämne. Dessa rutiner harmoniserar
med rektors uppdrag enligt såväl skollagen som LGR11.
Något behov av förändring kring dagens fördelning av medel föreligger inte i
nuläget då verksamheterna anser tillgodogöra sig de fortbildningsbehov som
finns. Vad gäller eventuell ökning av anslag för lärarfortbildning ligger inte
detta i skolchefens beslut.
Förslag till beslut
Avslag på motion om ämnesknuten fortbildning för lärare.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

forts
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 88

Dnr 0182/13 – 008 forts

MOTION (FP) OM ÄMNESANKNUTEN FORTBILDNING FÖR
ÄLVSBYNS LÄRARE I GRUND- OCH GYMNASIESKOLA
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 6 maj 2013, § 25.
Kommunstyrelsens protokoll 4 november 2013, § 131.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Avslå motion om ämnesknuten fortbildning för lärare.
_____
Kommunfullmäktige
Inger Lundberg (fp) föreslår att motionen återremitteras till barn- och
fritidsutskottet för vidare handläggning.
Inger Grankvist (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Matilda Wiklund (c) föreslår att motionen återremitteras till barn- och
fritidsutskottet.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Inger Lundbergs förslag och kommunstyrelsens förslag var för sig och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
Omröstning
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige bifaller följande beslutsgång.
- den som röstar ja bifaller förslag om återremiss
- den som röstar nej bifaller kommunstyrelsens förslag om avslag
Omröstningsresultat
Med 16 ja-röster och 15-nej röster, enligt bifogad sammanträdeslista, beslutar
kommunfullmäktige återremittera motionen till barn- och fritidsutskottet för
vidare handläggning.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 89

Dnr 0141/13 - 008

MOTION (V) - BYGGA FLERFAMILJSHUS PÅ LEKENTOMTEN
Kommunfullmäktiges beslut
Avslå motionens första att-sats om att uppföra flerfamiljshus på Lekentomten.
Motionens andra att-sats gällande att inleda förhandlingar med landstinget
anses vara besvarad.
Reservation
Harry Nyström (v) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
_____
Sammanfattning av ärendet
Harry Nyström (v) har lämnat in en motion om att bygga flerfamiljshus på
Lekentomten, enligt bilaga.
Kommunfullmäktige beslutade 6 maj 2013, § 23 att överlämna ärendet till
kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för beslut
senast den 25 november 2013.
VD Älvsbyns Fastigheter AB, Anders Nilsson har yttrat sig i ärendet.
Det har kommit in en motion med förslag att uppföra flerfamiljshus på
Lekentomten. Motionären skriver att ”Älvsbyn har sedan en tid tillbaka stor
efterfrågan på lägenheter och trycket är stort och vi vet att det framöver
kommer att öka”. Motionären föreslår att kommunfullmäktige uppdrar åt
Älvsbyns Fastigheter AB att uppföra flerfamiljshus på Lekentomten samt
inleda förhandlingar med Landstinget om en flytt av vårdcentralen till lokaler
på Lekentomten.
Älvsbyns Fastigheter AB har inte upplevt att det finns någon stor efterfrågan
på bostäder. Alla har hittills fått bostad inom tre månader, om man inte sökt
lägenhet inom något specifikt bostadsområde och uppfyllt de Älvsbyns
Fastigheter AB´s kriterier för att få lägenhet. Detta att jämföras med Luleå
och Piteå som har flera års kötid. Således är det inte någon stor akut bostadsbrist.
Älvsbyns Fastigheter AB kommer under vintern/våren att bygga om så att
det skapas ca 15 nya lägenheter och med det täcks behoven åtminstone några
år framåt.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 89

Dnr 0141/13 – 008 forts

MOTION (V) - BYGGA FLERFAMILJSHUS PÅ LEKENTOMTEN
Att bygga nya lägenheter på Lekentomten skulle bli mycket dyrt och innebära
att hyresnivån per m² på dessa skulle bli ca 70 % dyrare än genomsnittshyran
inom Älvsbyns Fastigheter AB och ca 50 % dyrare än de dyraste i Älvsbyn.
Redan nu är det svårare att hyra ut de dyrare lägenheterna. Att bygga nytt
skulle vara ett mycket stort risktagande då det enligt erfarenhet skulle bli
mycket svårt att hitta hyresgäster som är villiga att betala erforderlig hyra och
det är stor risk för tomma lägenheter. Därmed riskerar bolaget stora förluster.
Det är inte längre tillåtet för allmännyttan att kommunen skjuter till pengar,
varken till investering eller till förlusttäckning för bostäder.
Det är redan inlett diskussioner med Landstinget om eventuell flytt av vårdcentralen. Landstinget lär inte vara beredda att betala överpris på hyran så att
det på något sätt skulle bidra till lägre hyror på bostäderna. Dessutom uppstår
problemet med tomma lokaler på Ugglan om vårdcentralen flyttar.
Förslag till beslut
Avslå motionen om att uppföra flerfamiljshus på Lekentomten.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 6 maj 2013, § 23.
Kommunstyrelsens protokoll 4 november 2013, § 129.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Avslå motionen om att uppföra flerfamiljshus på Lekentomten.
Reservation
Annsofi Holmström (v) reserverar sig mot beslutet.
_____
Kommunfullmäktige
Harry Nyström (v) yrkar bifall till motionen.
Tomas Egmark (s) redogör för genomförda och kommande förhandlingar
med landstinget gällande eventuell flytt av vårdcentralen. Egmark yrkar därmed avslag på motionens första att-sats och anse motionen vara besvarad på
andra att-satsen.
Matilda Wiklund (c) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Bill Nilsson (s) yrkar bifall till Tomas Egmarks förslag.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 89

Dnr 0141/13 – 008 forts

MOTION (V) - BYGGA FLERFAMILJSHUS PÅ LEKENTOMTEN
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Harry Nyströms, Tomas Egmarks och
kommunstyrelsens förslag var för sig och finner att kommunfullmäktige
bifaller Tomas Egmarks förslag.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 90

Dnr 0274/13 - 041

INVESTERINGSBUDGET 2014 SAMT PLAN FÖR 2015 OCH 2016
Kommunfullmäktiges beslut
Fastställa kommunens investeringsbudget
för 2014 till 11 335,5 tkr
för 2015 till
1 000 tkr
för 2016 till
500 tkr, enligt bilaga
Översyn vattenskyddsområden läggs på gaturamen.
_____
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningskontoret ekonomi har sammanställt kommunens investeringsäskanden för 2014 med plan för 2015 och 2016, enligt bilaga.
Budgetberedningens förslag till kommunfullmäktige
Fastställa kommunens investeringsbudget
för 2014 till 11 335,5 tkr
för 2015 till
1 000 tkr
för 2016 till
500 tkr, enligt bilaga
Översyn vattenskyddsområden läggs på gaturamen.
_____
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Fastställa kommunens investeringsbudget
för 2014 till 11 335,5 tkr
för 2015 till
1 000 tkr
för 2016 till
500 tkr, enligt bilaga
Översyn vattenskyddsområden läggs på gaturamen.
Beslutsunderlag
Budgetberedningens protokoll 28 oktober 2013, § 10.
Kommunstyrelsens protokoll 4 november 2013, § 132.
_____
Kommunfullmäktige
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 91

Dnr 0341/13 - 041

SKATTESATS 2014 - UTDEBITERING 2014
Kommunfullmäktiges beslut
Fastställa skattesats för år 2014 till 22,45 per skattekrona.
_____
Sammanfattning av ärendet
Den kommunala skattesatsen för 2013 fastställdes till 22,45 per skattekrona.
Budgetberedningens förslag till kommunfullmäktige
Fastställa oförändrad skattesats för år 2014 till 22,45 per skattekrona.
_____
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Fastställa skattesats för år 2014 till 22,45 per skattekrona.
Beslutsunderlag
Budgetberedningens protokoll 28 oktober 2013, § 11.
Kommunstyrelsens protokoll 4 november 2013, 133.
_____
Kommunfullmäktige
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2013-11-25

17(32)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 92

Dnr 0328/13 - 041

DRIFT- OCH RESULTATBUDGET 2014 MED PLAN FÖR 2015
OCH 2016
Kommunfullmäktiges beslut
Fastställa drift- och resultatbudget
för 2014 till 449 073 tkr
för 2015 till 460 511 tkr
för 2016 till 476 555 tkr, enligt bilaga.
Fastställa resultatbudget
för 2014 till
0 kr
för 2015 till -1 496 tkr
för 2016 till -2 732 tkr, enligt bilaga.
Strategiska planen kompletteras enligt fullmäktiges beslut rörande budget för
verksamhetsåret 2014.
_____
Sammanställning av ärendet
Ekonomichef Ulla Lundberg föredrar ärendet.
Kommunledningskontoret, ekonomi har sammanställt förslag till drift- och
resultatbudget för år 2014 samt plan för 2015-2016 med utgångspunkt i
budgetberedningens förslag till driftbudget, investeringsbudget och
utdebitering, enligt bilaga.
Budgetberedningens förslag till kommunfullmäktige
Fastställa drift- och resultatbudget
för 2014 till 449 073 tkr
för 2015 till 460 511 tkr
för 2016 till 476 555 tkr, enligt bilaga.
Fastställa resultatbudget
för 2014 till
0 kr
för 2015 till -1 496 tkr
för 2016 till -2 732 tkr, enligt bilaga.
Strategiska planen kompletteras enligt fullmäktiges beslut rörande budget för
verksamhetsåret 2014.
_____
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 92

Dnr 0328/13 – 041 forts

DRIFT- OCH RESULTATBUDGET 2014 MED PLAN FÖR 2015
OCH 2016
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Fastställa drift- och resultatbudget
för 2014 till 449 073 tkr
för 2015 till 460 511 tkr
för 2016 till 476 555 tkr, enligt bilaga.
Fastställa resultatbudget
för 2014 till
0 kr
för 2015 till -1 496 tkr
för 2016 till -2 732 tkr, enligt bilaga.
Strategiska planen kompletteras enligt fullmäktiges beslut rörande budget för
verksamhetsåret 2014.
Beslutsunderlag
Budgetberedningens protokoll 28 oktober 2013, § 12.
Kommunstyrelsens protokoll 4 november 2013, § 134.
_____
Kommunfullmäktige
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 93

Dnr 0387/13 -

ARBETSORDNING FÖR FOLKHÄLSOARBETET I KOMMUNEN
- FOLKHÄLSORÅDET
Kommunfullmäktiges beslut
Slutrapport – arbetsordning för folkhälsoarbetet överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för beslut den 17
februari 2014.
_____
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 20 februari 2012, § 9, att tillsätta en tillfällig
beredning som fick i uppdrag att upprätta ett förslag på arbetsordning för
folkhälsorådet.
Kommunfullmäktige
Beredningen har utarbetat förslag på folkhälsorådets arbetsordning och sammansättning som Bill Nilsson (s) redovisar på sammanträdet.
Beslutsgång
Ordföranden föreslår att slutrapporten överlämnas till kommunstyrelsen för
beredning och vidare till kommunfullmäktige för beslut den 17 februari.
Kommunfullmäktige bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2013-11-25

20(32)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 94

Dnr 0377/11 - 103

ÖVERSYN POLITISK ORGANISATION – UPPDRAGSBESKRIVNING
Kommunfullmäktiges beslut
Slutrapport – framtidens politiska organisation överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för beslut den 17
februari 2014.
_____
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 21 februari 2011, § 10, att tillsätta en parlamentarisk grupp för att utarbeta förslag till förändring av nuvarande politisk
organisation.
Syftet med beredningen var att arbeta fram ett underlag till ett beslut om
framtidens politiska organisation i Älvsbyns kommun att gälla från mandatperioden 2014-2017.
Kommunfullmäktige
Lars-Ingvar Wendt (fp) redovisar beredningens slutrapport på sammanträdet,
enligt bilaga.
Beslutsgång
Ordföranden föreslår att slutrapporten överlämnas till kommunstyrelsen för
beredning och vidare till kommunfullmäktige för beslut den 17 februari 2014.
Kommunfullmäktige bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2013-11-25

21(32)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 95

Dnr 0256/13 - 106

FOUI I NORRBOTTENS KOMMUNER - FORSKNING OCH UTVECKLING/INNOVATION
Kommunfullmäktiges beslut
Bifall till samverkansavtal med länets kommuner om FoUI skola. Finansiering
via KS till förfogande enligt förslag på finansiering med 4 kr per kommuninnevånare.
_____
Sammanfattning av ärendet
Skolchef Jan-Erik Backman har lämnat in en tjänsteskrivelse gällande FoUI i
Norrbotten, enligt bilaga.
Verksamhetsidé, övergripande mål och syfte
Från och med den 1 januari 2014 föreslås att en gemensam FoUI-enhet bildas
för de kommunala verksamheterna. Verksamhetsidén är att FoUI Norrbotten
ska stärka samarbetet mellan länets kommuner vad gäller kunskapsutvecklingen inom den kommunala verksamheten; socialtjänstområdet, skolan, samhällsbyggnad, styrning och ledning, ekonomi m m. Det övergripande målet är
att FoUI ska bidra till att bredda och fördjupa den kommunalpolitiskt relevanta kunskapsbildningen till stöd för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling i såväl glesbygd som tätort.
Syftet är att FoUI Norrbotten ska
 utveckla samverkan kring forskning, utveckling och innovation i länets
kommuner, skapa förutsättningar för verksamhetsutveckling/professionsutveckling som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet,
 styra forskning/utveckling/innovation mot för kommunen intressanta
områden, samt
 utgå från kommunernas behov baserad på omvärldsbevakning
Det innebär att FoUI Norrbotten ska vara ett stöd för kommunerna i deras
uppgift att tillhandahålla verksamheter med hög kvalitet för medborgarna.
Förslag till beslut
Bifall till samverkansavtal med länets kommuner om FoUI skola. Finansiering
via KS till förfogande enligt förslag på finansiering/kostnad per kommuninnevånare.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Bifall till samverkansavtal med länets kommuner om FoUI skola. Finansiering
via KS till förfogande enligt förslag på finansiering med 4 kr per kommuninnevånare.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2013-11-25

22(32)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 95

Dnr 0256/13 – 106 forts

FOUI I NORRBOTTENS KOMMUNER - FORSKNING OCH UTVECKLING/INNOVATION
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 4 november 2013, § 135.
_____
Kommunfullmäktige
Helena Öhlund (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2013-11-25

23(32)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 96

Dnr 0309/12 - 214

ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHETEN
ÄLVSBYN 25:10 STRYCKHEDEN
Kommunfullmäktiges beslut
Anta detaljplanen för fastigheten Älvsbyn 25:10 Stryckheden enligt bilagda
antagandehandlingar.
_____
Sammanfattning av ärendet
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson har lämnat in en tjänsteskrivelse om
förslag till detaljplan för fastigheten Älvsbyn 25:10 Stryckheden.
Ett förslag till detaljplan för fastigheten Älvsbyn 25:10 Stryckheden har varit
utställt för granskning. Antagandehandlingar finns som bilagor till ärendet.
Planförfarandet är enkelt planförfarande. Ett särskilt utlåtande finns som
bilaga till ärendet.
Beslutet skickas till
Länsstyrelsen i Norrbotten
Lantmäteriet
Samtliga sakägare
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta detaljplanen enligt
bilagda antagandehandlingar.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Anta detaljplanen för fastigheten Älvsbyn 25:10 Stryckheden enligt bilagda
antagandehandlingar.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 4 november 2013, § 137.
_____
Kommunfullmäktige
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2013-11-25

24(32)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 97

Dnr 0241/13 - 459

SKÖTSEL AV ALLMÄNNA SOPKÄRL OCH HUNDLATRINER
Kommunfullmäktiges beslut
Delegera till Älvsbyns Energi AB ansvaret för tömning och skötsel av
hundlatriner samt sommartid även av Älvsbyns Fastigheter AB utställda
sopkorgar. Årlig kostnad för ändamålet är 120 000 kr.
Miljökontoret, i samarbete med Älvsbyns Energi ABs renhållningsverksamhet, avgör och beslutar i vissa ärenden, t ex illegal dumpning i skog och
bebyggelse. Nuvarande årlig kostnad är 30 000 kr. Erforderliga skattemedel
avsätts för dessa ändamål.
_____
Sammanfattning av ärendet
VD Älvsbyns Energi AB, Jan Sipola har lämnat in tjänsteskrivelse gällande
allmänna sopkärl, hundlatriner och illegal dumpning i skog och bebyggelse.
Ansvar för nedskräpning innefattas inte i den kommunala renhållningsskyldigheten enligt miljöbalken. Den kommunala renhållningsskyldigheten
enligt 15 kap. 8 § miljöbalken begränsas när det gäller hushållsavfall som
genereras genom nedskräpning av vad som anges i Lag (1998:814) med
särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning (LGS).
Finaniseringen av detta ska ske genom skattemedel. Idag finansierar renhållningstaxan tömning av hundlatriner, vissa sopkorgar samt städning av
illegal dumpning i skog och nedskräpning i bebyggelse.
Beslutsunderlag
Lagen (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning (LGS) samt miljöbalken.
Ärendet
Av 15 kap. 30 § miljöbalken (MB) framgår att ingen får skräpa ned utomhus
på en plats som allmänheten har tillträde eller insyn till. Bestämmelsen innebär ett allmänt förbud mot nedskräpning. Lag (1998:814) med särskilda
bestämmelser om gaturenhållning och skyltning (LGS) reglerar detta område
Åtgärder enligt lag (1998:814) ovan är inte något som ska finansieras genom
avfallstaxan utan genom skattemedel. Detta gäller även för hundlatriner och
sopkärl.
Älvsbyns Energi AB har idag ansvaret för tömning och skötsel av hundlatriner. Älvsbyns Fastigheter AB har ansvar för vissa sopkorgar som är utställda
under sommaren. Detta bör samordnas med övriga sopkärl/hundlatriner,
som är uppsatta året om.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2013-11-25

25(32)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 97

Dnr 0241/13 – 459 forts

SKÖTSEL AV ALLMÄNNA SOPKÄRL OCH HUNDLATRINER
Förslag till beslut
Uppdra åt kommunfullmäktige att till Älvsbyns Energi AB delegera ansvaret
för tömning och skötsel av hundlatriner samt sommartid även av Älvsbyns
Fastigheter AB utställda sopkorgar. Årlig kostnad för ändamålet är 120 000
kr.
Miljökontoret, i samarbete med Älvsbyns Energi ABs renhållningsverksamhet, avgör och beslutar i vissa ärenden, t ex illegal dumpning i skog och bebyggelse. Nuvarande årlig kostnad är 30 000 kr. Erforderliga skattemedel
avsätts för dessa ändamål.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Delegera till Älvsbyns Energi AB ansvaret för tömning och skötsel av hundlatriner samt sommartid även av Älvsbyns Fastigheter AB utställda sopkorgar.
Årlig kostnad för ändamålet är 120 000 kr.
Miljökontoret, i samarbete med Älvsbyns Energi ABs renhållningsverksamhet, avgör och beslutar i vissa ärenden, t ex illegal dumpning i skog och bebyggelse. Nuvarande årlig kostnad är 30 000 kr. Erforderliga skattemedel
avsätts för dessa ändamål.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 4 november 2013, § 140.
_____
Kommunfullmäktige
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2013-11-25

26(32)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 98

Dnr 0324/13 - 612

VÅRD OCH OMSORGSCOLLEGE, AVSIKTSFÖRKLARING
Kommunfullmäktiges beslut
Ställa sig positiv till att ingå som samverkanspart till regionalt Vård- och omsorgscollege i Norrbotten samt till lokalt Vård- och omsorgscollege i Älvsbyn.
Uppdra till socialchefen att underteckna samarbetsavtal för regionalt och
lokalt Vård- och omsorgscollege.
Godkänna bilagd redovisning.
_____
Sammanfattning av ärendet
Socialchef Hans Nyberg har lämnat in en tjänsteskrivelse gällande avsiktsförklaring Vård och omsorgscollege, VO-college, enligt bilaga.
Arbetsgivare, fackförbund och utbildare har ett gemensamt intresse av att
skapa ett ökat intresse för utbildningar och yrken inom vård och omsorg.
Genom att bilda regionalt VO-college avser parterna att stärka utbildningens
attraktionskraft bland blivande gymnasieungdomar. Samordnad utbildning
och gemensamt utvecklingsarbete ska leda till ökad kvalitet inom ungdomsoch vuxenutbildningen. Sammantaget bidrar VO-college till en ökad status på
utbildningen och yrkesområdet. Detta ska på sikt skapa en större rekryteringsbas av kvalificerad arbetskraft i länet och trygga personalförsörjningen för
omvårdnadssektorn i länet. För personal som redan befinner sig i arbetslivet
öppnar VO-college möjligheter till kompetensutveckling och vidareutbildning.
Förslag till beslut
• Ställa sig positiv till att ingå som samverkanspart till regionalt Vård- och
omsorgscollege i Norrbotten samt till lokalt Vård- och omsorgscollege i
Älvsbyn
• Ge socialchefen uppdraget att underteckna samarbetsavtal för regionalt
och lokalt Vård- och omsorgscollege
• Godkänna bilagd redovisning
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Ställa sig positiv till att ingå som samverkanspart till regionalt Vård- och omsorgscollege i Norrbotten samt till lokalt Vård- och omsorgscollege i Älvsbyn.
Uppdra till socialchefen att underteckna samarbetsavtal för regionalt och
lokalt Vård- och omsorgscollege.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2013-11-25

27(32)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 98

Dnr 0324/13 – 612 forts

VÅRD OCH OMSORGSCOLLEGE, AVSIKTSFÖRKLARING
Godkänna bilagd redovisning.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 4 november 2013, § 141.
_____
Kommunfullmäktige
Helena Öhlund (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2013-11-25

28(32)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 99

Dnr 0307/13 - 701

ÖVERENSKOMMELSE OM SAMARBETE FÖR PERSONER MED
PSYKISK FUNKTIONSNEDSÄTTNING - MELLAN KOMMUNER
OCH LANDSTING I NORRBOTTEN
Kommunfullmäktiges beslut
Anta överenskommelsen mellan kommuner och landstinget angående samarbete för personer med psykisk funktionsnedsättning, samt att i samarbete
med landstinget upprätta lokala handlingsplaner för detta arbete.
_____
Sammanfattning av ärendet
Kommuner och landsting är skyldiga att ha överenskommelser om samarbete
när det gäller personer med psykiska funktionsnedsättningar enligt bestämmelser i hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och i Socialtjänstlagen (SoL).
Skyldigheten att ingå överenskommelser syftar till att utifrån gemensamma
mål identifiera områden där det är nödvändigt med ett gemensamt ansvar för
vård och stöd till personer med psykiska funktionsnedsättningar.
I syfte att långsiktigt åstadkomma konkreta och varaktiga förbättringar för
personer med psykisk sjukdom och funktionsnedsättning har regeringen antagit en Plan för riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2012-2016
(PRIO-plan). För att stödja huvudmännen i ledning, styrning och utveckling
av vård och omsorg har Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) antagit En
långsiktig handlingsplan för Psykisk hälsa, 2012-2016. Utifrån sina respektive
handlingsplaner och mål har regeringen och SKL tecknat överenskommelsen
Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2013.
Av överenskommelsen om samarbete för personer med psykisk funktionsnedsättning framgår vilka målgrupper som omfattas, gemensamma mål för
landstingens och kommunernas verksamheter, rutiner för samarbete och hur
individuella planer ska upprättas, ansvarsfördelningen på områden där
gemensamma insatser krävs samt former för hur tvister mellan parter ska
lösas.
Prioriterade målgrupper är:
• Barn och unga mellan 0-25 år som har eller riskerar att utveckla psykisk
ohälsa och sjukdom.
• Personer som har en psykisk funktionsnedsättning med väsentliga svårig-

heter att utföra aktiviteter inom viktiga livsområden och dessa begränsningar har funnits eller kan bestå under en längre tid. Svårigheterna ska
vara en konsekvens av psykisk ohälsa.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2013-11-25

29(32)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 99

Dnr 0307/13 – 701 forts

ÖVERENSKOMMELSE OM SAMARBETE FÖR PERSONER MED
PSYKISK FUNKTIONSNEDSÄTTNING - MELLAN KOMMUNER
OCH LANDSTING I NORRBOTTEN
Det övergripande målet är:
Att personer med psykiska funktionsnedsättningar, oavsett ålder, ska få vård,
stöd och rehabilitering och möjlighet till återhämtning så att de, utifrån egna
önskemål och förutsättningar, kan leva i samhällsgemenskap med andra.
Huvudmännen ska särskilt uppmärksamma psykiskt funktionsnedsatta barns
situation och verka för att deras behov tillgodoses.
Denna överenskommelse har utarbetats i samråd med nätverket för brukaroch närståendeorganisationer i länet (NSPH). Överenskommelsen är ett
ramverk för lokala överenskommelser mellan huvudmännen. Utifrån lokala
ambitioner och förutsättningar ska lokala handlingsplaner upprättas.
Överenskommelsen ska gälla från 2013-11-01 och tillsvidare. Samtliga vårdoch omsorgsgivare som har avtal med huvudmännen i Norrbottens län
omfattas av denna överenskommelse.
Uppföljning ska ske en gång per år i samråd med brukar- och närståendeorganisationer. Ansvarig för uppföljning är Länsstyrgruppen i Norrbottens
län.
Förslag till beslut
Överenskommelsen mellan kommuner och landstinget angående samarbete
för personer med psykisk funktionsnedsättning antas, samt att i samarbete
med landstinget upprätta lokala handlingsplaner för detta arbete.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Anta överenskommelsen mellan kommuner och landstinget angående samarbete för personer med psykisk funktionsnedsättning, samt att i samarbete
med landstinget upprätta lokala handlingsplaner för detta arbete.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 4 november 2013, § 142.
_____
Kommunfullmäktige
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2013-11-25

30(32)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 100

Dnr 0294/13 - 706

TILLÄMPNINGSREGLER AVGIFTSTAXA SÄRSKILT BOENDE
Kommunfullmäktiges beslut
Anta tillämpningsregel vid särskilt boende, enligt bilaga.
_____
Sammanfattning av ärendet
Socialchef Hans Nyberg har lämnat in en tjänsteskrivelse om tillämpningsregler vid särskilt boende.
I dagsläget tillämpas ingen reducering av avgiften för matkostnad när omsorgstagare som bor på särskilt boende vistas på sjukhus.
En ändring av denna tillämpningsregel föreslås enligt följande. Omsorgstagare som bor på särskilt boende får sin matkostnad reducerad med 1/30 del
per dag vid sjukhusvård.
Beslutsunderlag
Förslag till tillämpningsregler avgiftstaxa särskilt boende.
Kommunstyrelsens protokoll 4 november 2013, § 143.
Beslutet skickas till
Biståndshandläggare
Avgiftshandläggare
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar tillämpningsregler enligt bilaga.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Anta tillämpningsregel vid särskilt boende, enligt bilaga.
_____
Kommunfullmäktige
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2013-11-25

31(32)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 101

Dnr 0316/12 - 720

PROJEKTUPPDRAG FULLMÄKTIGEBEREDNING – FÖRBÄTTRAD INTEGRATION
Kommunfullmäktiges beslut
Slutrapport – Förbättrad integration överlämnas till kommunstyrelsen för
beredning och vidare till kommunfullmäktige för beslut den 17 februari 2014.
_____
Sammanfattning av ärendet
Enhetschef Arbete och integration Mikael Olofsson har lämnat in en tjänsteskrivelse gällande slutrapport – Förbättrad integration.
Kommunfullmäktige beslutade efter förslag från Folkpartiet Älvsbyliberalerna, att tillsätta en tillfällig beredning ”förbättrad integration”. Syftet med
beredningen är att arbeta fram ett underlag till en handlingsplan innehållande
aktiviteter för en förbättrad integration i Älvsbyns kommun.
Beredningen har identifierat ett antal specifika aktiviteter som bör ses som
prioriteringsområden när det gäller kommunens integrationsfrämjande arbete.
Prioriteringsområdena syftar till Etablering (utbildning, arbete, sysselsättning), Barn- och unga och Samhällsservice.
Beslutsunderlag
Rapport – Förbättrad integration.
Kommunstyrelsens protokoll 4 november 2013, 145.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar att helt eller delvis genomföra åtgärder enligt
handlingsplanen i syfte att förbättra integrationen i Älvsbyns kommun.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen godkänner och överlämnar slutrapport – Förbättrad
integration till kommunfullmäktige för beslut.
_____
Kommunfullmäktige
Inger Lundberg (fp) föredrar utarbetad slutrapport, enligt bilaga.
Matilda Wiklund (c) och Helena Öhlund (s) föreslår att rapporten överlämnas
till kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för
beslut.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2013-11-25

32(32)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 101

Dnr 0316/12 – 720 forts

PROJEKTUPPDRAG FULLMÄKTIGEBEREDNING – FÖRBÄTTRAD INTEGRATION
Beslutsgång
Ordföranden föreslår att rapporten överlämnas till kommunstyrelsen för
beredning och vidare till kommunfullmäktige för beslut den 17 februari 2014.
Kommunfullmäktige bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

