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2(57)

Dnr 0039/14 - 008

INKOMNA MEDBORGARFÖRSLAG
Kommunfullmäktiges beslut
Överlämna nedanstående medborgarförslag till kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för beslut senast juni 2015.
_____
Sammanfattning av ärendet
Handlingar i ärendet, medborgarförslag:
- Utomhushinderbana i Älvsbyn (dnr 222/14-008)
Kommunfullmäktige
Ordföranden föreslår att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för beslut senast juni 2015.
Kommunfullmäktige bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 73

PROTOKOLL
2014-10-13

3(57)

Dnr 0040/14 - 008

INKOMNA MOTIONER
Kommunfullmäktiges beslut
Överlämna nedanstående motion till kommunstyrelsen för beredning och
vidare till kommunfullmäktige för beslut senast juni 2015.
_____
Sammanfattning av ärendet
Handlingar i ärendet,
- Motion (c) bolagsstrukturen i de kommunala bolagen (dnr 292/14-008)
Kommunfullmäktige
Ordföranden föreslår att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för beslut senast juni 2015. Kommunfullmäktige bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 74

PROTOKOLL
2014-10-13

4(57)

Dnr 0041/14 - 008

INKOMNA INTERPELLATIONER OCH ENKLA FRÅGOR
Kommunfullmäktiges beslut
Enkel fråga om medel kommer att tillskjutas miljö- och byggnämnden så att
en trafikplan för centrala Älvsbyn kan genomföras anses därmed vara
besvarad.
_____
Sammanfattning av ärendet
Handlingar i ärendet:
Inger Lundberg (fp) har lämnat in en enkel fråga:
- Kommer medel att tillskjutas miljö- och byggnämnden så att en trafikplan
för centrala Älvsbyn kan genomföras? (dnr 321/14-008)
Kommunfullmäktige
Inger Lundberg (fp) redogör för sin enkla fråga.
Kommunalrådet Helena Öhlund (s) lämnar positivt besked. Arbetet är på
gång genom beslut om den fördjupade översiktsplan för Älvsbyns centrum
och antagande av resecentrum. Budgetberedningen har prioriterat frågan i
förslag till investeringsbudget.
Inger Lundberg (fp) tackar för svaret.
Beslutsgång
Ordföranden föreslår att frågan därmed anses vara besvarad. Kommunfullmäktige bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 75

PROTOKOLL
2014-10-13

Dnr 0275/14 - 000

DELGIVNINGAR KF 2014-10-13
Kommunfullmäktiges beslut
Ta del av redovisade delgivningar.
_____
Sammanfattning av ärendet
Handlingar i ärendet:
Arbete och omsorgsutskottet – Statistikrapport ej verkställda beslut enligt
SoL och LSS – kvartal 2 2014 (dnr 236/14-709)
Kommunrevisionen – Revisionsrapport Granskning av äldreboendes
näringsintag samt KS yttrande. (dnr 171/14-007)
Länsstyrelsen – Ny ersättare (ns) i kommunfullmäktige (dnr 95/14-102)
Länsstyrelsen – Slutlig rösträkning och mandatfördelning – Val till
kommunfullmäktige 2014-09-14, Lst dnr 201-10766-14 (dnr 302/14-102)
Förslag till beslut
Ta del av redovisade delgivningar.
Kommunfullmäktige
Kommunrevisionens sakkunniga biträde KPMG, Ingegerd Mannfeldt redovisar revisionens granskningsrapport av äldreboendes näringsintag.
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

5(57)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 76

PROTOKOLL
2014-10-13

6(57)

Dnr 0279/14 - 042

DELÅRSRAPPORT PER AUGUSTI 2014
Kommunfullmäktiges beslut
Godkänna delårsrapporten per den 31 augusti 2014 enligt bilaga, med följande tillägg:
- Det är av största vikt att verksamheterna regelmässigt och löpande anpassar sin verksamhet till beslutad budgetram för att skapa förutsättningar
för budget 2015.
- Uppdra till kommunchefen att till kommunstyrelsens sammanträde i
december återredovisa åtgärder för att få en ekonomi i balans.
_____
Sammanfattning av ärendet
Ekonomiavdelningen har sammanställt delårsrapport per den 31 augusti
2014, enligt bilaga. Delårsrapporter upprättas per april och augusti som en del
i den löpande uppföljningen.
Syftet med delårsrapporten är att vara:
 en uppföljning av resultat och ställning för rapportperioden
 en uppföljning av verksamheten
 ett underlag till beslut
För verksamhetens ramar prognostiseras ett underskott på 8,4 mkr.
Underskottet förklaras av att den verksamhet som bedrivs inom ramarna inte
är i fas med budget. För de centralt budgeterade verksamheterna
prognostiseras ett underskott på 3,0 mkr. Det sammantagna underskottet för
verksamhetens ramar beräknas därmed till -11,4 mkr.
Periodresultatet per augusti uppgår till 14,6 mkr. En förbättring med 0,3 mkr
sedan föregående år. För 2014 beräknas skatte- och statsbidragsintäkterna
överstiga budget med 1,5 mkr.
För 2014 beräknas resultatet till -9,9 mkr att jämföras med det budgeterade
på 0 mkr. Den beräknade budgetavvikelsen för årets resultat beräknas
därmed till -9,9 mkr.
Ett negativt års resultat ska hanteras efter gällande lagstiftning. Av lagstiftningen samt av propositionen (God ekonomisk hushållning i kommuner och
landsting, prop 2003/04:105) framgår att fullmäktige ska anta en åtgärdsplan
för hur återställande ska ske om ett negativt ekonomiskt resultat konstateras.
Beslut om åtgärdsplan bör fattas snarast efter det att ett negativt årsresultat
konstateras och resultatet ska återställas senast det tredje året efter det år det
negativa resultatet uppstått.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 76

PROTOKOLL
2014-10-13

7(57)

Dnr 0279/14 – 042 forts

DELÅRSRAPPORT PER AUGUSTI 2014
Periodens investeringar uppgår till 3,7 mkr. Den budgeterade investeringsvolymen för 2014 uppgår till 17,3 mkr, och budgetavvikelsen för pågående
projekt beräknas till -1,7 mkr.
Förslag till beslut
Rapporten överlämnas till kommunstyrelsen för bedömning av nödvändiga
åtgärder i syfte att anpassa den verksamhet som bedrivs till av kommunfullmäktige beslutade budgetramar.
Kommunstyrelsen
Ekonomichef Ulla Lundberg föredrar ärendet. Redaktionella ändringar
kommer att ske.
Yrkanden
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen godkänner redovisad delårsrapport med följande tillägg:
- Det är av största vikt att verksamheterna regelmässigt och löpande anpassar sin verksamhet till beslutad budgetram för att skapa förutsättningar
för budget 2015.
Ajournering
Matilda Wiklund (c) begär ajournering. Sammanträdet återupptas efter ca 10
minuter.
Yrkanden
Matilda Wiklund (c) bifaller ordförandens förslag samt ytterligare tillägg:
- Bjuda in enhetscheferna för dialog gällande ekonomi, till kommunstyrelsens strategidag den 24 oktober
- Uppdra till kommunchefen att till kommunstyrelsens sammanträde i
december återredovisa åtgärder för att få en ekonomi i balans.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på eget förslag och Matilda Wiklunds (c) förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller förslagen.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Godkänna delårsrapporten per den 31 augusti 2014 enligt bilaga, samt följande tillägg:
- Det är av största vikt att verksamheterna regelmässigt och löpande anpassar sin verksamhet till beslutad budgetram för att skapa förutsättningar
för budget 2015.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 76

PROTOKOLL
2014-10-13

8(57)

Dnr 0279/14 – 042 forts

DELÅRSRAPPORT PER AUGUSTI 2014
-

Bjuda in enhetscheferna för dialog gällande ekonomi, till kommunstyrelsens strategidag den 24 oktober.
- Uppdra till kommunchefen att till kommunstyrelsens sammanträde i
december återredovisa åtgärder för att få en ekonomi i balans.
_____
Kommunfullmäktige
Kommunens lekmannarevisor Sigvard Lundgren (s) föredrar revisorernas
yttrande på delårsrapporten per 31 augusti 2014, enligt bilaga.
Yrkanden
Helena Öhlund (s) yrkar bifall på kommunstyrelsens förslag 1:a och 3:e
strecksatserna och avslag på den 2:a strecksatsen.
Matilda Wiklund (c) yrkar bifall till Helena Öhlunds förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på socialdemokraternas förslag med stöd av
centerpartiet och finner att kommunfullmäktige bifaller förslagen.
Vidare ställer ordföranden proposition på delårsrapporten i övrigt och finner
att kommunfullmäktige bifaller densamma.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 77

PROTOKOLL
2014-10-13

9(57)

Dnr 0278/14 - 041

BUDGETRAMAR FÖR VERKSAMHETEN 2015 SAMT PLAN FÖR
2016 OCH 2017
Kommunfullmäktiges beslut
Fastställa budgetramar för verksamheten
för 2015 till 470 937 tkr,
för 2016 till 470 937 tkr och
för 2017 till 470 937 tkr, enligt bilaga.
Reservation
Matilda Wiklund (c) anmäler centerpartiets reservation mot beslutet.
_____
Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret ekonomi har sammanställt budgetramar för verksamheten 2015 samt plan för 2016 och 2017, enligt bilaga.
Budgetberedningen
Kommunchef Magnus Nordström redovisar förslag till lokalutredning inom
skolan, där en extern utredare får presentera resultatet på första KS 2015.
Projektledare Ann-Louise Öberg redovisar delrapport för den genomlysning
av lokalvård som pågår. Utredningen beräknas vara klar under senhösten
2014.
Ekonomichef Ulla Lundberg föredrar ärendet och redovisar hänskjutna
ärenden från kommunstyrelsen, verksamhetens äskanden samt förslag på
kompensation för generella kostnadsökningar enligt bilaga. Förslaget innebär
att ramarna kompenseras för kostnadsökningar med 0,5 %.
Matilda Wiklund (c) begär ajournering för samråd med ekonomichefen.
Budgetberedningen beslutar att ajournera sammanträdet. Förhandlingarna
återupptas efter 30 minuter.
Jäv
Matilda Wiklund (c) anmäler jäv och lämnar sammanträdet.
Yrkanden
Johan Johansson (c) föreslår omfördelning i driftbudget så att KS till förfogande minskas med 400 000 kr samt att gymnasiets budgetram minskas
med 100 000 kr p g a nytt avtal avseende skidlinjen med Älvsbyns folkhögskola.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 77

PROTOKOLL
2014-10-13

10(57)

Dnr 0278/14 – 041 forts

BUDGETRAMAR FÖR VERKSAMHETEN 2015 SAMT PLAN FÖR
2016 OCH 2017
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på budgetberedningens förslag och Johan
Johanssons (c) förslag och finner att budgetberedningen beslutar enligt eget
förslag.
Budgetberedningens förslag till kommunstyrelsen
Fastställa budgetramar för verksamheten
för 2015 till 470 937 tkr,
för 2016 till 470 937 tkr och
för 2017 till 470 937 tkr, enligt bilaga.
Reservation
Johan Johansson anmäler centerpartiets reservation mot beslutet.
Centerpartiet föreslår att kommunchefen redogör för nuläget i projektet
Kreativa byar vid kommande kommunstyrelsesammanträde. Budgetberedningen bifaller förslaget.
_____
Kommunstyrelsen
Ekonomichef Ulla Lundberg föredrar ärendet.
Ordföranden redogör för projektet Kreativa byar.
Jäv
Matilda Wiklund (c) och Inger Grankvist (s) anmäler jäv och lämnar sammanträdet.
Yrkanden
Johan Johansson (c) föreslår omfördelning i driftbudget så att KS till förfogande minskas med 400 000 kr samt att gymnasiets budgetram minskas
med 100 000 kr p g a nytt avtal avseende skidlinjen med Älvsbyns folkhögskola.
Beslutsgång
Ordföranden ställer budgetberedningens förslag och Johan Johanssons (c)
förslag mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller budgetberedningens förslag.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 77

PROTOKOLL
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11(57)

Dnr 0278/14 – 041 forts

BUDGETRAMAR FÖR VERKSAMHETEN 2015 SAMT PLAN FÖR
2016 OCH 2017
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Fastställa budgetramar för verksamheten
för 2015 till 470 937 tkr,
för 2016 till 470 937 tkr och
för 2017 till 470 937 tkr, enligt bilaga.
Reservation
Johan Johansson (c) anmäler centerpartiets reservation mot beslutet.
_____
Kommunfullmäktige
Yrkanden
Helena Öhlund (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Matilda Wiklund (c) föreslår omfördelning i driftbudget så att KS till förfogande minskas med 400 000 kr samt att gymnasiets budgetram minskas
med 100 000 kr p g a nytt avtal avseende skidlinjen med Älvsbyns folkhögskola.
Inger Lundberg (fp) yrkar bifall till Matilda Wiklunds förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag och Matilda Wiklunds förslag
ställs mot varandra och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
Omröstning
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner omröstning genom
handuppräckning. Kommunstyrelsens förslag och Matilda Wiklunds förslag
mot varandra.
Omröstningsresultat
Med 17 röster för kommunstyrelsens förslag och 12 röster för Matilda
Wiklunds förslag beslutar kommunfullmäktige att bifalla kommunstyrelsens
förslag.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 78

PROTOKOLL
2014-10-13

12(57)

Dnr 0436/13 - 003

ÖVERSYN AV ARVODESREGLEMENTE INFÖR KOMMANDE
MANDATPERIOD 2015-2018
Kommunfullmäktiges beslut
Fastställa Arvodesreglemente 2015-2018, enligt bilaga.
_____
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 17 februari 2014, § 17 att utse en parlamentarisk arbetsgrupp med uppdrag att se över det kommunala arvodesreglementet inför mandatperioden 2015-2018.
Arbetsgruppen har utarbetat förslag till arvodesreglemente – bestämmelser
om ersättning till Älvsbyns kommuns förtroendevalda, enligt bilaga.
Kursiv text innebär tillägg.
Överstruken text utgår.
Förslag till beslut
Fastställa Arvodesreglemente 2015-2018, enligt bilaga.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Fastställa Arvodesreglemente 2015-2018, enligt bilaga.
_____
Kommunfullmäktige
Sture Nordin (s) föredrar ärendet och redovisar ändringarna i reglementet.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 79

PROTOKOLL
2014-10-13

13(57)

Dnr 0229/14 - 003

HANDLINGSPLAN FÖR POSOM-VERKSAMHETEN
Kommunfullmäktiges beslut
Fastställa handlingsplan för POSOM-verksamheten i Älvsbyns kommun,
enligt bilaga.
_____
Sammanfattning av ärendet
Risk- och säkerhetssamordnare Margareta Lundberg har utarbetat en handlingsplan för POSOM-verksamheten, enligt bilaga
POSOM (PsykoSocialt OMhändertagande) är ett samlingsnamn för kommunens verksamhet avseende krisstöd till drabbade och anhöriga. Verksamheten syftar till att på det sociala planet stödja människor i olika former av
krissituationer. POSOM-verksamhet i stor skala behöver inte ha koppling till
en extraordinärhändelse i kommunen. Av denna anledning finns därför en
helt frikopplad plan.
POSOM ersätter inte den normala stödjande verksamheten till människor i
kris eller arbetsmiljöansvaret inom kommunen utan är en organisation för
särskilda tillfällen.
Planen ska sättas i verket efter begäran från räddningsledaren/räddningschef i
beredskap vid händelser som medför fara för flera personer inom kommunen
eller omfattande olycka/katastrofartad händelse som berör kommunens invånare. Planen/del av planen kan också sättas i verket på initiativ av medlem i
POSOM-gruppen efter att man kontaktat samordnaren som måste meddelas.
POSOM kan alltså användas vid specifika händelser som berör kommunen
och som kan tänkas påverka ett större antal människor psykiskt.
Planen är processad och godkänd av POSOM-gruppen.
Skickas till
Internt Älvsbyns kommun, SOS Alarm och räddningschef i beredskap (RCB)
Piteå kommun
Förslag till beslut
Fastställa handlingsplan för POSOM-verksamheten i Älvsbyns kommun.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Fastställa handlingsplan för POSOM-verksamheten i Älvsbyns kommun,
enligt bilaga.
_____
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 79

PROTOKOLL
2014-10-13

Dnr 0229/14 – 003 forts

HANDLINGSPLAN FÖR POSOM-VERKSAMHETEN
Kommunfullmäktige
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

14(57)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 80

PROTOKOLL
2014-10-13

15(57)

Dnr 0191/14 - 103

ARBETSORDNING KOMMUNALA HANDIKAPP- OCH PENSIONÄRSRÅDET (KHPR)
Kommunfullmäktiges beslut
Sju representanter från handikapp- och pensionärföreningar närvarar vid
träffar med kommunstyrelsens ordförande fyra gånger per år.
_____
Sammanfattning av ärendet
Kommunala handikapp- och pensionärsrådet (KHPR) är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan företrädare för
handikapp- och pensionärsföreningarna å ena sidan och kommunala styrelser
och nämnder å andra sidan.
I Arbetsordning för KHPR, framgår av sammansättningen, att fem representanter från pensionärs- och handikappföreningarna träffar kommunstyrelsens
ordförande fyra gånger per år.
Vid KHPRs sammanträde den 5 mars 2014 aktualiserades ett önskemål från
samrådsgruppen för KHPR om fler representanter i rådet så att även
föreningar med funktionshindrade ges möjlighet att närvara. Lämpligt antal är
sju representanter.
Beslutsunderlag
Styrdokument – Arbetsordning för kommunala handikapp- och pensionärsrådet
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att sju representanter från handikapp- och
pensionärföreningar närvarar vid träffar med kommunstyrelsens ordförande
fyra gånger per år.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Sju representanter från handikapp- och pensionärföreningar närvarar vid
träffar med kommunstyrelsens ordförande fyra gånger per år.
_____
Kommunfullmäktige
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 81

PROTOKOLL
2014-10-13

16(57)

Dnr 0256/14 - 106

KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN - ÅRSREDOVISNING 2013
INFÖR BESLUT OM ANSVARSFRIHET
Kommunfullmäktiges beslut
Bevilja Kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet
(RKM) ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma.
_____
Sammanfattning av ärendet
Kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet (RKM)
översänder underlag till fullmäktige i respektive medlemskommun och till
fullmäktige i Norrbottens läns landsting för beslut om ansvarsfrihet för direktionen och de enskilda ledamöterna för år 2013.
Landstingsfullmäktiges utsedda revisorer har granskat den verksamhet som
bedrivits i kommunalförbundet under året och bedömer att:
- direktionen i Kommunalförbundet Norrbottens Läns Kollektivtrafikmyndighet i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt
och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt
- direktionens interna kontroll i stort har varit tillräcklig
- räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att förbundet uppfyller
kommunallagens krav på en ekonomi i balans.
Revisionen tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för
direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma.
Beslutsunderlag
Årsredovisning RKM 2013
Revisionsberättelse och granskning RKM 2013
Granskningsrapport Länstrafiken i Norrbotten AB 2013
Granskningsrapport i Norrtåg AB 2013
Granskningsrapport Transitio AB 2013
Förslag till beslut
Bevilja ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Bevilja Kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet
(RKM) ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma.
_____
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 81

PROTOKOLL
2014-10-13

17(57)

Dnr 0256/14 – 106 forts

KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN - ÅRSREDOVISNING 2013
INFÖR BESLUT OM ANSVARSFRIHET
Kommunfullmäktige
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 82

PROTOKOLL
2014-10-13

18(57)

Dnr 0175/09 - 214

ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR SMÅINDUSTRI TILL SMÅINDUSTRI OCH BOSTADSÄNDAMÅL - SÅGFORS 1:67
Kommunfullmäktiges beslut
Anta detaljplan enligt bilagda antagandehandlingar.
_____
Sammanfattning av ärendet
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson har lämnat in tjänsteskrivelse gällande
detaljplan för Sågfors 1:67.
Ett förslag till detaljplan för fastigheten Sågfors 1:67 har tagits fram och varit
utställd. Syftet med planen är att möjliggöra småindustri i kombination med
bostad på fastigheten.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta förslag till
detaljplan enligt bilagda antagandehandlingar.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Anta detaljplan enligt bilagda antagandehandlingar.
_____
Kommunfullmäktige
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 83

PROTOKOLL
2014-10-13

19(57)

Dnr 0323/12 - 214

ÄLVSBYN 25:102 - DETALJPLAN FÖR RESECENTRUM
Kommunfullmäktiges beslut
Anta detaljplan för resecentrum enligt bilagda antagandehandlingar.
_____
Sammanfattning av ärendet
Miljö- och byggkontoret har låtit ta fram antagandehandlingar för detaljplan
Resecentrum efter genomförd granskning och komplettering. Samtliga
handlingar finns som bilagor till ärendet.
Beslutsunderlag
Antagandehandlingar:
 Plankarta med bestämmelser
 Planbeskrivning med genomförandebeskrivning
 Analys trafikflöden
 Riskanalys avseende farligt gods på järnväg
 Granskningsutlåtande
Beslutet skickas till
Miljö- och byggkontoret
Förslag till beslut
Föreslå kommunfullmäktige att anta detaljplan för resecentrum enligt bilagda
antagandehandlingar.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Anta detaljplan för resecentrum enligt bilagda antagandehandlingar.
_____
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

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 84

PROTOKOLL
2014-10-13

20(57)

Dnr 0247/14 - 612

BIDRAGSBELOPP TILL FRISTÅENDE GYMNASIESKOLOR
Kommunfullmäktiges beslut
Fastställa bidragsbelopp till fristående gymnasieskolor för läsåret 2014/2015
enligt bilagd riksprislista.
_____
Sammanfattning av ärendet
Skolchef Jan-Erik Backman har lämnat in tjänsteskrivelse om fastställande av
bidragsbelopp till fristående gymnasieskolor för läsåret 2014/2015 enligt
Skolverkets föreskrifter.
Skolverkets föreskrifter om vissa belopp för elever vid fristående gymnasieskolor (riksprislistan) och gymnasiesärskolor, internationella skolor samt ersättning för visst stöd på introduktionsprogrammet avseende 2014, enligt
bilaga.
Beslutsunderlag
Enligt bifogade underlag från skolverket SKOLFS.
Förslag till beslut
Fastställa bidragsbelopp till fristående gymnasieskolor för läsåret 2014/2015
enligt bilagd riksprislista.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Fastställa bidragsbelopp till fristående gymnasieskolor för läsåret 2014/2015
enligt bilagd riksprislista.
_____
Kommunfullmäktige
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 85

PROTOKOLL
2014-10-13

21(57)

Dnr 0265/14 - 730

LÄGENHETER AVSEDDA FÖR PARBOENDE/MEDBOENDE
PÅ NYBERGA, HYRA OCH HYRESKONTRAKT
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att tvårumslägenheterna på Nyberga
definieras som ett kategoriboende avsedda för personer med behov av
parboende/medboende.
2. Fastställa hyran för en tvårumslägenhet till 6550 kr/månad i 2014 års
hyresnivå.
3. Godkänna förslag till hyreskontrakt.
_____
Sammanfattning av ärendet
Socialchef Hans Nyberg har lämnat in tjänsteskrivelse gällande lägenheter för
parboende/medboende på Nyberga, hyra och förslag på hyreskontrakt.
Regeringen beslutade 2012-09-19 om en lagändring i Socialtjänstlagen
(2001:453) som slår fast att äldre människor, som varaktigt levt tillsammans
och sammanbott, ska kunna fortsätta att göra det även när den enes behov
kräver boende i ett särskild boende för service och omvårdnad för äldre. För
den som beviljats boende i en särskild boendeform för äldre personer ska det
ingå i en skälig levnadsnivå att kunna fortsätta att sammanbo med sin make
eller sambo oavsett om personerna har olika omsorgsbehov. Lagförändringen
trädde i kraft 1 november 2012.
Genom ombyggnation på Nyberga har nu två stycken tvårumslägenheter
tillskapats.
I de flesta fall då en hyresgästs behov av en lägenhet för parboende av något
skäl upphör, är det troligt att det kommer att finnas ett intresse från kommunens sida att kunna använda lägenheten för andra personer med behov av
parboende. Vanligen bör en sådan situation kunna lösas i samförstånd mellan
parterna, särskilt om kommunen redan vid upplåtelsen av de utsedda tvårumslägenheterna för parboende avtalat om att upplåtelsen avser ett kategoriboende och vad som ska gälla om behovet av en sådan lägenhet upphör.
De två nya tvårumslägenheter med kokvrå på Nyberga bör därför utpekas
som kategoriboende avsedda för parboende/medboende.
För att detta ska hålla i en eventuell rättslig prövning ska, när ett hyresavtal
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 85

PROTOKOLL
2014-10-13

22(57)

Dnr 0265/14 – 730 forts

LÄGENHETER AVSEDDA FÖR PARBOENDE/MEDBOENDE
PÅ NYBERGA, HYRA OCH HYRESKONTRAKT
tecknas, en bilaga bifogas till hyresavtalet som preciserar att det är fråga om
ett särskilt kategoriboende och att avtalet kan komma att sägas upp för det
fall hyresgästen inte tillhör kategorin eller inte är i behov av bostad för parboende, se exempel: bilaga 1
I samråd med Älvsbyns Fastigheter AB föreslås hyran på dessa lägenheter
hamna på 6550 kr/månad i 2014 års hyresnivå. Dessa lägenheter är större till
ytan samt att de är utrustade med en köksdel med trinettkök.
Övriga enrumslägenheter utan kokvrå kostar idag 3850 kr månad.
Beslutsunderlag
Styrdokument Riktlinjer för parboende inom särskilt boende.
Förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att tvårumslägenheterna på Nyberga
definieras som ett kategoriboende avsedda för personer med behov av
parboende/medboende.
2. Fastställa hyran för en tvårumslägenhet till 6550 kr/månad i 2014 års
hyresnivå.
3. Godkänna förslag till hyreskontrakt.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att tvårumslägenheterna på Nyberga
definieras som ett kategoriboende avsedda för personer med behov av
parboende/medboende.
2. Fastställa hyran för en tvårumslägenhet till 6550 kr/månad i 2014 års
hyresnivå.
3. Godkänna förslag till hyreskontrakt.
_____
Kommunfullmäktige
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 86

PROTOKOLL
2014-10-13

23(57)

Dnr 0267/14 - 730

RIKTLINJE AVGIFTSNEDSÄTTNING FÖR HEMTJÄNSTINSATSER VID FRÅNVARO
Kommunfullmäktiges beslut
Styrdokument ”Avgift för hemtjänst” ändras under punkten 4 med tillägg:
- Vid frånvaro eller uppehåll från hemtjänstinsatser under minst 14 sammanhängande
dagar reduceras avgiften med 1/30 av månadsavgiften från första frånvarodagen.
- Uppdatera styrdokumentets metadata enligt bilaga.
_____
Sammanfattning av ärendet
Socialchef Hans Nyberg har lämnat in tjänsteskrivelse om ändring i riktlinje
gällande avgiftnedsättning för hemtjänstinsatser vid frånvaro.
Kommunens möjlighet att ta ut avgifter för den service och personliga omvårdnad som ges inom hemtjänsten regleras i socialtjänstlagen och kommunallagen. Avgifterna ska vara skäliga, inte överstiga en viss nivå (maxtaxa)
samt att avgiften inte får överstiga kommunens självkostnad. Avgifterna
beräknas utifrån brukarens avgiftsutrymme. Kommunen har en skyldighet att
bevaka att den enskilde brukaren garanteras ett förbehållsbelopp för boendekostnad och normala levnadskostnader. Socialstyrelsen beslutar årligen om
förbehållsbeloppet.
En beviljad hemtjänsttimme i Älvsbyns kommun kostar för den enskilde idag
150 kr timme. Maxtaxan är i år beslutad till 1776 kr månad av Socialstyrelsen.
Det innebär att oavsett hur mycket hemtjänsttimmar man beviljas per månad
så behöver ingen enskild brukare betala mer än 1776 kr/månad för
hemtjänst.
I nuvarande riktlinjer finns inget angivet om vad som gäller vid uppehåll eller
frånvaro vid hemtjänst.
Det är möjligt att reducera avgiften för varje frånvarodag. Men eftersom
avgiftssystemet inte känner av hur många timmar/insatser som skulle ha
utförts för den aktuella dagen så är det inte att rekommendera. Detta skulle
innebära att om en person som har insatser 1 gång i veckan på torsdagar blir
inlagd på sjukhus fredag till onsdag skulle denne få en avgiftsreducering på
6/30 av månadskostnaden trots att personen fått sina insatser utförda.
För att det ska bli så rätt som möjligt rekommenderas att nedsättning av
avgift endast sker vid längre frånvaro (14 dagar) eftersom det är först då som
det kan få till följd att insatser som skulle utförts veckovis blir inställda.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 86

PROTOKOLL
2014-10-13

24(57)

Dnr 0267/14 – 730 forts

RIKTLINJE AVGIFTSNEDSÄTTNING FÖR HEMTJÄNSTINSATSER VID FRÅNVARO
Förslag till beslut
Tillägg i styrdokument ”Avgift för hemtjänst” punkten 4.
- Vid frånvaro eller uppehåll från hemtjänstinsatser under minst 14 sammanhängande
dagar reduceras avgiften med 1/30 av månadsavgiften från första frånvarodagen.
- Uppdatera styrdokumentets metadata enligt bilaga.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Tillägg i styrdokument ”Avgift för hemtjänst” punkten 4.
- Vid frånvaro eller uppehåll från hemtjänstinsatser under minst 14 sammanhängande
dagar reduceras avgiften med 1/30 av månadsavgiften från första frånvarodagen.
- Uppdatera styrdokumentets metadata enligt bilaga.
_____
Kommunfullmäktige
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 87

PROTOKOLL
2014-10-13

25(57)

Dnr 0188/14 - 809

REGLER FÖR UTHYRNING AV FORUMS LOKALER
Kommunfullmäktiges beslut
Fastställa regler och avgifter för Forum enligt bilaga med ändring i andra
meningen efter tabell som får följande lydelse:
- Föreningar som har kontinuerliga aktiviteter i Cosmos och Galaxen har fri
hyra.
_____
Sammanfattning av ärendet
Vid kommunens köp av Forum saknades regler för uthyrning av lokaler. Fritid
& Kultur har utformat regler för uthyrning, prissättning och köp av service i
samband med förhyrningen.
Föreningar som har schemalagda träningar i Cosmos och Galaxen har fri hyra.
Övrig verksamhet som önskar lokaler på Forum betalar avgift enligt ”Forum –
hyra och köp av service”.
Beslutsunderlag
Forum – hyra och köp av service. Dokumentet upprättat av Fritid & Kultur.
Riktlinjer serveringstillstånd. Älvsbyns kommuns styrdokument 2012-05-29.
Förslag till beslut
Föreslå kommunstyrelsen att skicka ärendet om regler och avgifter till kommunfullmäktige för fastställelse.
Bilagor:
Forum – hyra och köp av service. Dokumentet upprättat av Fritid & Kultur.
Riktlinjer serveringstillstånd. Älvsbyns kommuns styrdokument 2012-05-29.
Barn- och fritidsutskottet förslag
Kommunfullmäktige fastställer regler och avgifter, enligt bilaga.
_____
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Fastställa regler och avgifter för Forum enligt bilaga med ändring i andra
meningen efter tabell som får följande lydelse:
- Föreningar som har kontinuerliga aktiviteter i Cosmos och Galaxen har fri
hyra.
_____
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 87

PROTOKOLL
2014-10-13

Dnr 0188/14 – 809 forts

REGLER FÖR UTHYRNING AV FORUMS LOKALER
Kommunfullmäktige
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

26(57)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 88

PROTOKOLL
2014-10-13

27(57)

Dnr 0118/14 - 008

MEDBORGARFÖRSLAG OM ATT STÄNGA GAMMELVÄGEN
FÖR MOTORTRAFIK
Kommunfullmäktiges beslut
Avslå medborgarförslag om avstängning av Gammelvägen för motortrafik.
_____
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har inkommit från Erik Jonsson om avstängning av
Gammelvägen för motortrafik, enligt bilaga.
Kommunfullmäktige beslutade 28 april 2014, § 24 att överlämna ärendet till
kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för beslut
senast 24 november 2014.
_____
Ärendebeskrivning
Eftersom det är mycket trafik, tung trafik och höga hastigheter efter Gammelvägen anser Erik Jonsson att det är farligt för barnen i området. Jonsson
yrkar på att Gammelvägen i första hand ska stängas av för motortrafik, i
andra hand enkelriktas, att i tredje hand genomfartstrafik förbjuds eller i
fjärde hand att gatan förses med farthinder.
Ytterligare ett klagomål avseende störande trafikbuller har inkommit till
miljö- och byggkontoret från boende på en fastighet på Gammelvägen 29.
Inför svar på medborgarförslaget önskar handläggaren få trafiknämndens
yttrande.
Miljö- och byggchefen har tagit fram ett förslag till yttrande från trafiknämnden
Förslag till yttrande
Myndighetsnämnden avger följande yttrande över medborgarförslag från Erik
Jonsson.
”Gammelvägen är smal, krokig och i dåligt skick och lämpar sig inte för höga
hastigheter eller mycket trafik. Det är svårt att helt stänga av gatan eftersom
det är många som behöver färdas efter gatan för att ta sig till och från sin bostad. Delar av övre Östermalm och boende efter Gammelvägen, samt HVB
hemmet på Gammelvägen behöver gatan för att ta sig till och från sin
bostad/ arbete.
Myndighetsnämnden anser att det bör göras en noggrann utredning av trafik
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 88

PROTOKOLL
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28(57)

Dnr 0118/14 – 008 forts

MEDBORGARFÖRSLAG OM ATT STÄNGA GAMMELVÄGEN
FÖR MOTORTRAFIK
situationen på Gammelvägen. Området är attraktivt utifrån Älvsbyns historia
och det finns äldre bebyggelse som gör gatan trevlig att färdas efter för trafikanter. Det är viktigt för de som bor och vistas i området att trafiksäkerheten
är god men det finns trots allt också behov att använda gatan för biltrafik. En
enkelriktning av gatan skulle kunna fungera för att minska trafikmängden
men innebär att andra gator belastas mer. Ett genomfartsförbud skulle få en
liknande effekt under förutsättning att förbudet efterlevs av trafikanterna.
Farthinder skulle kunna fungera för att få ned hastigheten och för att göra
gatan mindre attraktiv att färdas efter, men en utredning måste först göras av
var dessa i så fall kan placeras för att nå avsedd effekt och en kostnadsberäkning måste tas fram.
I samband med att en trafikstrategi tas fram för Älvsbyn, vid arbetet med den
fördjupade översiktsplanen för centrala Älvsbyn, är det lämpligt att göra en
utredning för att ta fram långsiktigt hållbara förslag till förbättringar även
efter Gammelvägen. I avvaktan på den kan nämnden besluta att tillfälligt eller
permanent sätta ned hastigheten på gatan till 30 km i timmen och/eller
besluta om förbud mot genomfart med motorfordon. Ärendet kan behandlas
av nämnden i augusti.”
Myndighetsnämnden förslag till kommunstyrelsen
Avge yttrande till kommunstyrelsen enligt trafiknämndens yttrande kompletterat med följande text:
”I väntan på centrumplanen, där man kan titta på möjligheten att enkelrikta
gatan och eventuellt komplettera den med en gång- och cykelväg, kan kommunstyrelsen låta sätta ut några farthinder efter gatan med ungefärlig utformning som vid Älvåkra så att hastigheten minskar.”
_____
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Avslå medborgarförslag om avstängning av Gammelvägen för motortrafik.
_____
Kommunfullmäktige
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 89

PROTOKOLL
2014-10-13

29(57)

Dnr 0112/14 - 008

MEDBORGARFÖRSLAG OM ATT GÖRA KONRADSPARKEN
ATTRAKTIV OCH INBJUDANDE
Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget om att göra Konradsparken attraktiv och inbjudande
anses vara besvarat.
Förslaget tas med i åtgärdsvalsstudie för Storgatan.
_____
Sammanfattning av ärendet
Det har inkommit ett medborgarförslag om att göra Konradsparken mer
attraktiv med häck, gångar och planteringar. Detta för att göra parken
trevligare för både resenärer som kommer via det nya resecentrat och för
älvsbybor som vill göra en picknick eller sola.
Kommunfullmäktige beslutade 28 april 2014, § 24, att överlämna ärendet till
kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för beslut
senast 24 november 2014.
_____
Älvsbyns Fastigheter AB, VD Anders Nilsson har yttrat sig i ärendet.
Älvsbyns Fastigheter AB förvaltar parken och har under flera år begärt investeringar för att göra om parken och ta bort slipersinklädnaderna, men det
har inte prioriterats politiskt.
I samband med planerna för det nya resecentrat avser Trafikverket att bygga
om Storgatan på liknande sätt som ovanför rondellen.
Älvsbyns Fastigheter AB anser att man i samband med detta måste ta med
Konradsparken för att få ett helhetsgrepp om resecentrat med närområden.
Ett samråd med Trafikverket är redan inplanerat.
Förslag till beslut
Älvsbyns Fastigheter AB föreslår kommunstyrelsen/fullmäktige att med
ovananstående svar anse medborgarförslaget som besvarat.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Medborgarförslaget om att göra Konradsparken attraktiv och inbjudande
anses vara besvarat.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 89

PROTOKOLL
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30(57)

Dnr 0112/14 – 008 forts

MEDBORGARFÖRSLAG OM ATT GÖRA KONRADSPARKEN
ATTRAKTIV OCH INBJUDANDE
Förslaget tas med i åtgärdsvalsstudie för Storgatan.
_____
Kommunfullmäktige
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 90

PROTOKOLL
2014-10-13

31(57)

Dnr 0105/14 - 008

MEDBORGARFÖRSLAG OM INHÄGNAD HUNDPARK I
KONRADSPARKEN
Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslag om inhägnad hundpark i Konradsparken anses vara besvarat.
Förslaget tas med i åtgärdsvalsstudie för Storgatan.
_____
Sammanfattning av ärendet
Det har inkommit ett medborgarförslag om att göra ett inhägnat område i
Konradsparken där man kan släppa hundar fria för att leka/springa med
andra hundar.
Kommunfullmäktige beslutade 28 april 2014, § 24, att överlämna ärendet till
kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för beslut
senast 24 november 2014.
_____
Älvsbyns Fastigheter AB, VD Anders Nilsson har yttrat sig i ärendet.
Älvsbyns Fastigheter AB förvaltar parken och har under flera år begärt investeringar för att göra om parken och ta bort slipersinklädnaderna, men det
har inte prioriterats politiskt.
I samband med planerna för det nya resecentrat avser Trafikverket att bygga
om Storgatan på liknande sätt som ovanför rondellen.
Älvsbyns Fastigheter AB anser att man i samband med detta måste ta med
Konradsparken för att få ett helhetsgrepp om resecentrat med närområden.
Ett samråd med Trafikverket är redan inplanerat. Där kan frågan lyftas om
lämpligheten av hundpark så nära bebyggelse.
Förslag till beslut
Älvsbyns Fastigheter AB föreslår kommunstyrelsen/fullmäktige att med
ovananstående svar anse medborgarförslaget vara besvarat.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Medborgarförslag om inhägnad hundpark i Konradsparken anses vara
besvarat.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 90

PROTOKOLL
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32(57)

Dnr 0105/14 – 008 forts

MEDBORGARFÖRSLAG OM INHÄGNAD HUNDPARK I
KONRADSPARKEN
Förslaget tas med i åtgärdsvalsstudie för Storgatan.
_____
Kommunfullmäktige
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 91

PROTOKOLL
2014-10-13

33(57)

Dnr 0036/14 - 008

MEDBORGARFÖRSLAG OM EN UTERINK NÅGONSTANS I
CENTRALA ÄLVSBYN
Kommunfullmäktiges beslut
Avslå medborgarförslag om en uterink någonstans i centrala Älvsbyn.
_____
Sammanfattning av ärendet
Det har inkommit ett medborgarförslag om att ordna med en plats där det
finns ishockeyplan (uterink) med sarg.
Kommunfullmäktige beslutade 17 februari 2014, § 1, att överlämna ärendet
till kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för
beslut senast den 27 oktober 2014.
_____
Älvsbyns Fastigheter AB, VD Anders Nilsson har yttrat sig i ärendet.
Det har funnits ett antal uterinkar (med och utan sarg) både i Älvsbyn och i
byarna som tekniska kontoret (VA-sidan) spolat med hjälp av räddningstjänsten. I samband med bolagisering och besparingar så har dessa spolningar
upphört. Varken Älvsbyns Energi AB eller räddningstjänsten har ansetts sig
ha resurser att fortsätta med detta.
Vissa byar har dock med frivilliga krafter fortsatt med både spolning och
underhåll medan andra rinkar förfallit och i vissa fall har man gjort enklare
isbanor. I centrala Älvsbyn finns ishallen där både barn och vuxna kan åka
skridskor och spela hockey.
Om förslagställaren eller någon annan är villig att ta på sig drift och underhåll
av uterinkar så finns det möjlighet att ordna plats för detta. Det har tidigare år
lämnats flera förslag om skottning av Lomtjärn för att där skapa möjligheter
att åka skridskor. I vinter har det funnit bra is på Lomtjärn och varit snöfritt
stora delar av vintern, men nästan ingen har åkt där.
Älvsbyns Fastigheter AB tror inte att en uterink skulle bli speciellt mycket använd och att det inte är ekonomiskt motiverat att skapa en uterink i centrala
Älvsbyn, som drivs med kommunala medel.
Förslag till beslut
Älvsbyns Fastigheter AB föreslår kommunstyrelsen/fullmäktige att med
ovanstående svar avslå medborgarförslaget.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 91

PROTOKOLL
2014-10-13

34(57)

Dnr 0036/14 – 008 forts

MEDBORGARFÖRSLAG OM EN UTERINK NÅGONSTANS I
CENTRALA ÄLVSBYN
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Avslå medborgarförslag om en uterink någonstans i centrala Älvsbyn.
_____
Kommunfullmäktige
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 92

PROTOKOLL
2014-10-13

35(57)

Dnr 0013/14 - 008

MEDBORGARFÖRSLAG ATT ANORDNA EN BÅTUTLÄGGNINGSPLATS I PITEÄLVEN
Kommunfullmäktiges beslut
Avslå medborgarförslag om att anordna en båtutläggningsplats i Piteälven.
_____
Sammanfattning av ärendet
Det har inkommit ett medborgarförslag om att Älvsbyns kommun ordnar en
båtutläggningsplats, kanske i samband med vattenhästen som föreslagits i ett
tidigare medborgarförslag. Den ska vara lättillgänglig så att även de som inte
har fritidshus med brygga, enkelt ska kunna använda den.
Kommunfullmäktige beslutade 17 februari 2014, § 1, att överlämna ärendet
till kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för
beslut senast 27 oktober 2014.
_____
Älvsbyns Fastigheter AB, VD Anders Nilsson har yttrat sig i ärendet.
Det finns en båtutläggningsplats på Altunastranden, där det visserligen är lite
strömt, men den är fullt användbar.
Att hitta ett läge i centrala Älvsbyn där man enkelt och med små medel kan
uppföra en säker båtutläggningsplats, bedöms som omöjligt. Det krävs en hel
del jobb med tillfartsvägar, schakter, gjutningar m m för att ordna ytterligare
en båtutläggningsplats.
Det finns inga ekonomiska utrymmen för detta inom nuvarande ramar. Med
tanke på hur få som förmodligen kommer att använda en extra båtutläggningsplats så anser Älvsbyns Fastigheter inte det som ekonomiskt försvarbart.
Förslag till beslut
Älvsbyns Fastigheter AB föreslår kommunstyrelsen/fullmäktige att med
ovanstående svar avslå medborgarförslaget.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Avslå medborgarförslag om att anordna en båtutläggningsplats i Piteälven.
_____
Kommunfullmäktige
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller förslaget.
_____
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 93

PROTOKOLL
2014-10-13

36(57)

Dnr 0012/14 - 008

MEDBORGARFÖRSLAG OM UPPRUSTNING AV ÖVRABYSÖN
(LÄNKÖN)
Kommunfullmäktiges beslut
Delvis bifall till medborgarförslaget. Förslag att tillsätta en arbetsgrupp, som
under våren 2015 får komma med förslag gällande upprustning av Länkön.
_____
Sammanfattning av ärendet
Det har inkommit ett medborgarförslag om att Älvsbyns kommun ordnar en
upprustning av Övrabynsön (Länkön).
Kommunfullmäktige beslutade 17 februari 2014, § 1 att överlämna ärendet till
kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för beslut
senast 27 oktober 2014.
_____
Älvsbyns Fastigheter AB, VD Anders Nilsson har yttrat sig i ärendet.
Förslagställaren anser att det är ett fantastiskt ställe att göra strandhugg på
med fina stränder, men med en för vildvuxen skog, som om den rustades upp
skulle bli en oas för medborgarna. Förslagställaren tror att det går att lösa på
ett kostnadseffektivt sätt om man tillsätter en arbetsgrupp som tar fram idéer
och planer för hur man ska gå tillväga.
Det finns för närvarande inga skogsbruksplaner som har med Länkön men
om det finns ett stort intresse och man har bra idéer om hur det skulle rustas
så kan man göra en plan för framtiden. Man måste då ta med i planeringen att
arbetet mest troligt måste utföras vintertid. Det måste också undersökas hur
en sådan upprustning påverkar Natura 2000-kraven avseende Piteälven.
Älvsbyns Fastigheter föreslår därför att förslagsställaren tillfrågas om att sätta
ihop en arbetsgrupp som får komma med förslag under våren 2015.
Förslag till beslut
Delvis bifall till medborgarförslaget. Älvsbyns Fastigheter AB föreslår kommunstyrelsen/fullmäktige att fråga förslagsställaren om att tillsätta en arbetsgrupp, som under våren 2015 får komma med förslag gällande upprustning
av Länkön.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Delvis bifall till medborgarförslaget. Förslag att tillsätta en arbetsgrupp, som
under våren 2015 får komma med förslag gällande upprustning av Länkön.
_____
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 93

PROTOKOLL
2014-10-13

37(57)

Dnr 0012/14 – 008 forts

MEDBORGARFÖRSLAG OM UPPRUSTNING AV ÖVRABYSÖN
(LÄNKÖN)
Kommunfullmäktige
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 94

PROTOKOLL
2014-10-13

38(57)

Dnr 0001/14 - 008

MEDBORGARFÖRSLAG OM NY SPORTHALL VID F D
BÄCKSKOLAN
Kommunfullmäktiges beslut
Avslå medborgarförslag om ny sporthall vid Bäckskolan.
_____
Sammanfattning av ärendet
Det har inkommit ett medborgarförslag om att bygga en ny sporthall i anslutning till f d Bäckskolan, gärna större än Lekenhallen.
Kommunfullmäktige beslutade 17 februari 2014, § 1, att överlämna ärendet
till kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för
beslut senast 27 oktober 2014.
_____
Älvsbyns Fastigheter AB, VD Anders Nilsson har yttrat sig i ärendet.
Lekenhallen stängdes i höstas då användningen av den var mycket lågt sedan
skolan slutat använda den. Om det fanns ett stort behov av en ny sporthall
vid f d Bäckskolan så borde önskemålen redan ha kommit från skolan, men
Älvsbyns Fastigheter har inte fått några sådana signaler.
Att bygga en helt ny hall vid f d Bäckskolan är ett dyrt alternativ. Det är
betydligt billigare att bygga ut den befintliga sporthallen där man kan nyttja
befintliga omklädningsrum.
Enligt fritid- och kulturchefen är inte sporthallarna i kommunen fullt bokade
och i byarna finns det mycket lediga tider. Något akut behov av fler sporthallar ser han inte heller.
Förslag till beslut
Älvsbyns Fastigheter AB föreslår kommunstyrelsen/fullmäktige att med
ovanstående svar avslå medborgarförslaget.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Avslå medborgarförslag om ny sporthall vid Bäckskolan.
_____
Kommunfullmäktige
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller förslaget.
_____
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 95

PROTOKOLL
2014-10-13

39(57)

Dnr 0426/13 - 008

MEDBORGARFÖRSLAG ATT MÅLA OM SPORTHALLEN I
VIDSEL
Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslag om att måla om sporthallen i Vidsel, återremitteras för
ytterligare beredning.
_____
Sammanfattning av ärendet
Det har inkommit ett medborgarförslag om att måla om sporthallen i Vidsel
Förslagställaren anser att sporthallen ser anskrämlig och fallfärdig ut med den
solblekta färgen.
Kommunfullmäktige beslutade 17 februari 2014, § 1, att överlämna ärendet
till kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för
beslut senast 27 oktober 2014.
_____
VD Älvsbyns Fastigheter AB, Anders Nilsson har yttrat sig i ärendet.
Älvsbyns Fastigheter förvaltar alla kommunens fastigheter med en alldeles för
snäv budget vilket innebär att prioriteringar måste ske på vad som ska underhållas.
De målningsåtgärder som prioriteras är där det krävs akut målning för att inte
fasadmaterialet ska förstöras, exempelvis träväggar. Fasaden på Vidsels sporthall behöver inte målas utifrån att plåten skulle förstöras utan det är ett estetiskt behov.
Förslag till beslut
Älvsbyns Fastigheter AB föreslår kommunstyrelsen/fullmäktige att med
ovanstående svar avslå medborgarförslaget.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Avslå medborgarförslag om att måla om sporthallen i Vidsel.
_____
Kommunfullmäktige
Matilda Wiklund (c) föreslår att ärendet återremitteras för ytterligare
beredning.
Inger Lundberg (fp) bifaller Matilda Wiklunds förslag.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

forts

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 95

PROTOKOLL
2014-10-13

40(57)

Dnr 0426/13 – 008 forts

MEDBORGARFÖRSLAG ATT MÅLA OM SPORTHALLEN I
VIDSEL
Tomas Egmark (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Matilda Wiklunds förslag om återremiss
och finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 96

PROTOKOLL
2014-10-13

41(57)

Dnr 0010/14 - 008

MEDBORGARFÖRSLAG OM UTSMYCKNING AV KNUT
LUNDMARKSKOLAN
Kommunfullmäktiges beslut
Avslå medborgarförslaget om utsmyckning av Knut Lundmarkskolan med en
stjärnkikare/teleskop.
Reservation
Centerpartiet reserverar sig mot beslutet.
_____
Sammanfattning av ärendet
Agneta Åkerström har lämnat in ett medborgarförslag om utsmyckning av
Knut Lundmarkskolan, enligt bilaga.
Kommunfullmäktige beslutade 17 februari 2014, § 1, att överlämna ärendet
till kommunstyrelsen och vidare till kommunfullmäktige för beslut senast 27
oktober 2014.
_____
Fritids- och kulturchef Kjell Tegnelund har yttrat sig i ärendet.
Förslagsställaren föreslår att en stjärnkikare/teleskop placeras på Knut
Lundmarkskolan. Stjärnkikaren/teleskopet anknyter till skolans namn och
kan inspirera barn och vuxna att fortsätta utforska Vintergatan och universum.
Ärendet
Av förslagsställarens text är det svårt att avgöra om stjärnkikaren/teleskopet
ska vara en ren utsmyckning eller nyttjas praktiskt.
Undertecknad anser att det bästa är om skolans personal och elever kommer
med sina synpunkter i frågan och att rektor bär fram eventuella tankar i
organisationen.
Förslag till beslut
Avslå medborgarförslaget om utsmyckning av Knut Lundmarkskolan med en
stjärnkikare/teleskop.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Avslå medborgarförslaget om utsmyckning av Knut Lundmarkskolan med en
stjärnkikare/teleskop.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 96

PROTOKOLL
2014-10-13

42(57)

Dnr 0010/14 – 008 forts

MEDBORGARFÖRSLAG OM UTSMYCKNING AV KNUT
LUNDMARKSKOLAN
Reservation
Centerpartiet reserverar sig mot beslutet.
_____
Kommunfullmäktige
Yrkanden
Matilda Wiklund (c) redogör för motionen samt yrkar bifall till densamma.
Bill Nilsson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Inger Lundberg (fp) och Göran Lundström (c) yrkar bifall till motionen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer Matilda Wiklunds förslag och kommunstyrelsens förslag
mot varandra och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens
förslag.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 97

PROTOKOLL
2014-10-13

43(57)

Dnr 0027/14 - 008

MEDBORGARFÖRSLAG OM INFÖRANDE AV TRÅDBUNDEN
INTERNET- OCH TELEFONUPPKOPPLING I SKOLOR OCH
FÖRSKOLOR I ÄLVSBYNS KOMMUN
Kommunfullmäktiges beslut
Avslå medborgarförslag om införande av trådbunden internet- och telefonuppkoppling i skolor och förskolor.
_____
Sammanfattning av ärendet
Ewa Berg har lämnat in ett medborgarförslag om att införa trådbunden
internet och telefonuppkoppling i skolor och förskolor, enligt bilaga.
Kommunfullmäktige beslutade 17 februari 2014, § 1, att överlämna ärendet
till kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för
beslut senast 27 oktober 2014.
_____
IT-chef Crister Lundgren har yttrat sig i ärendet.
Förslagsställaren menar att den ökade strålningen i samhället som kommer
från mobiltelefoner, mobilmaster, trådlösa nätverk samt övrig strålande ITutrustning är skadligt för oss människor. Strålningen är främst skadlig för
barnen som är känsligare för miljöpåverkan. Förslagsställaren vill därför förbjuda trådlösa nätverk i skolan (s.k WiFi) och att skolan bara använder uppkoppling mot internet via kabel.
Älvsbyns kommun har idag ett väl utbyggt trådlöst nätverk i skolan som används av elever, lärare och övrig personal. Det trådlösa nätverket är utbyggt
på alla skolor i kommunen med undantag för våra förskolor där det endast
finns ett begränsat trådlöst nätverk (två avdelningar) som har använts till ett
pilotprojekt.
Den myndighet i Sverige som hanterar denna typ av frågor är Strålskyddsmyndigheten. De ger även ut veteskapligt underbyggda rekommendationer
inom olika områden. De har gett ut en specifik rekommendation för trådlösa
nätverk som lyder enligt följande:

”Trådlösa datornätverk
Det finns inga kända hälsorisker kopplade till exponering från trådlösa datornätverk.
Strålsäkerhetsmyndigheten bedömer att allmänhetens exponering för radiovågor från
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 97

PROTOKOLL
2014-10-13

44(57)

Dnr 0027/14 – 008 forts

MEDBORGARFÖRSLAG OM INFÖRANDE AV TRÅDBUNDEN
INTERNET- OCH TELEFONUPPKOPPLING I SKOLOR OCH
FÖRSKOLOR I ÄLVSBYNS KOMMUN
trådlösa datornätverk inte innebär några hälsorisker. Liknande bedömningar gör i stort
sett alla strålsäkerhetsmyndigheter i hela världen, inklusive ansvariga myndigheter i våra
nordiska grannländer och Världshälsoorganisationen (WHO).
Anledningen är att den som vistas i närheten av ett trådlöst datornätverk endast exponeras
för mycket låga nivåer av radiovågor. Det finns inte heller något övertygande vetenskapligt
bevis för att svaga radiovågor innebär några hälsorisker.
Strålsäkerhetsmyndigheten har mätt exponeringsnivån i skolmiljö där trådlösa datornätverk används. De mätningarna visar att exponeringsnivåerna är mycket låga. Lägre än
en hundratusendel av vad som krävs för att kunna orsaka säkerställd hälsopåverkan.

Trådlösa datornätverk sänder som en mobiltelefon

Både routern och datorns nätverkskort sänder radiovågor. Dessa är av ungefär samma typ
och styrka som från en mobiltelefon. Jämfört med en mobiltelefon blir dock exponeringen
betydligt lägre för användaren. Det beror dels på att datorn och routern huvudsakligen
sänder radiovågor när data överförs, dels på att apparaterna till skillnad från mobiltelefoner ofta inte hålls direkt mot kroppen.
Radiovågornas styrka minskar mycket snabbt med avståndet till sändaren. När man använder en trådlöst uppkopplad dator eller surfplatta exponeras huvudet för mindre än en
tusendel jämfört med den exponering som en mobiltelefon kan ge.
En router som är i stand-by läge skickar bara data för att meddela datorer att nätverket
är tillgängligt. Det innebär endast försumbar exponering till personer som vistas i rummet.”
Förslag till beslut
Avslå medborgarförslag om införande av trådbunden internet- och telefonuppkoppling i skolor och förskolor.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Avslå medborgarförslag om införande av trådbunden internet- och telefonuppkoppling i skolor och förskolor.
_____
Kommunfullmäktige
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 98

PROTOKOLL
2014-10-13

45(57)

Dnr 0056/14 - 008

MEDBORGARFÖRSLAG OM GATULYSEN EFTER INDUSTRILEDEN
Kommunfullmäktiges beslut
Avslå medborgarförslag om gatlysen efter industrileden. Vägen ägs av
Trafikverket.
_____
Sammanfattning av ärendet
Medborgarförslag har inkommit av Åse Elmenhoff om belysning av industrileden mellan Altuna (Nyvägen) och väg 94.
Kommunfullmäktige beslutade 17 februari 2014, § 1, att överlämna ärendet
till kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för
beslut senast 27 oktober 2014.
_____
VD Älvsbyns Energi AB Jan Sipola har yttrat sig i ärendet.
Förslagställaren föreslår belysning med gatljus på industrileden (väg 664)
mellan Altuna och väg 94. Vägen ägs av Trafikverket. Sträckan används flitigt
av motionärer och är ca 2600 meter lång. Äldre gatljus finns på en sträcka av
500 meter.
Vi har tidigare hänvisat till att Älvsbyns kommun utför en trafikutredning
för prioritering av trafiksäkerhetshöjande åtgärder. Detta objekt har hög
prioritet i en sådan kartläggning och utredning.
Förslag till beslut
- Myndighetsnämnden föreslår i detaljplanearbete för Altuna och Nyfors
industriområde byggnation av gång- och cykelväg parallellt med väg 664
mellan Nyvägen och väg 94.
- Anslå 500 000 kr för en trafikutredning avseende prioritering av trafiksäkerhetshöjande åtgärder inom Älvsbyns tätort. Finansiering hänskjuts
till budgetberedningen för vidare handläggning.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Avslå medborgarförslag om gatlysen efter industrileden. Vägen ägs av
Trafikverket.
_____
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 98

PROTOKOLL
2014-10-13

46(57)

Dnr 0056/14 – 008 forts

MEDBORGARFÖRSLAG OM GATULYSEN EFTER INDUSTRILEDEN
Kommunfullmäktige
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 99

PROTOKOLL
2014-10-13

47(57)

Dnr 0270/13 - 008

MOTION (C) - UTSE "ÅRETS BY" I ÄLVSBYNS KOMMUN
Kommunfullmäktiges beslut
Avslå motion om att utse Årets By med motivering att nuvarande byautvecklingspeng kan ses som ett alternativ till utnämningen. Byautvecklingspengen visar på byaföreningens engagemang och bidraget kan ses som ett
erkännande för deras utvecklingsarbete.
Reservation
Centerpartiet reserverar sig mot beslutet.
_____
Sammanfattning av ärendet
Det har inkommit en motion (c) om att utse ”Årets By” i Älvsbyns kommun,
enligt bilaga.
Kommunfullmäktige beslutade den 28 oktober 2013, § 62 att överlämna
ärendet till kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för beslut senast den 16 juni.
_____
Kommunstyrelsen beslutade 19 maj 2014, § 77 att återremittera ärendet till
kommunchefen för ytterligare beredning.
_____
Näringslivsutvecklare Ulrica Hamsch har yttrat sig i ärendet.
Älvsbyns kommun har i dagsläget inget byaråd. Byaföreningarna har själva
tagit initiativ till att upphöra med byaråd. I samråd med byaföreningarna har
beslut tagits att kommunen har ett samordningsansvar och samlar byaföreningarna två gånger per år, där frågor som berör landsbygden lyfts.
I Älvsbyns kommun finns det 20 aktiva byaföreningar. Kommunen ger idag
bidrag till byaföreningar för byautveckling. Medel för byautveckling, även
kallat byautvecklingspeng, är pengar som registrerade byaföreningar kan
ansöka om. Pengarna ska användas till att öka trivseln i byarna som exempelvis trivselkvällar, utvecklingsprojekt, utsmyckning m m. Budget för byautvecklingspeng är 100 000 kronor.
Byaföreningarna i Älvsbyns kommun har 10 000 kronor att ansöka om per år
och by. Under åren 2012 och 2013 har 12 olika byaföreningar vid olika tillfällen ansökt om medel för byautveckling.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 99

PROTOKOLL
2014-10-13

48(57)

Dnr 0270/13 – 008 forts

MOTION (C) - UTSE "ÅRETS BY" I ÄLVSBYNS KOMMUN
För att kunna utse ”Årets By” i Älvsbyns kommun krävs att en politisk grupp
utses som får uppdrag att utarbeta kriterier för nominering till "Årets By".
Vid möte med byaföreningarna lyftes frågan om att utse Årets by och samtliga byaföreningar, som närvarade, såg positivt på utmärkelsen. Det skulle
sporra byarna, erkänna byaföreningens arbete men dock inte utses varje år,
utan vartannat eller vart tredje var synpunkter som kom fram vid mötet.
Vid utnämning av ”Årets by” med en annan tidsintervall än årligen, bör man
dock byta namn på utnämningen. ”Årets by” förpliktigar att utses årligen.
Frågan om hur byaföreningarnas ordföranden tänker sig en organisation,
kring att utse Årets by, har ställts via mail och av 20 byaföreningar har 4
svarat. Följande svar har lämnats;
”Jag personligen tycker nog att detta med Årets by är något förlegat och på nått sätt uttjatat. Man ser dessa skyltar snart överallt och har slutat att bry sig. Tycker vi borde
kunna hitta på något annat och lite mer unikt för just vår kommun. Har dock inga
konkreta förslag på vad eller hur.”
”Årets eldsjäl är ju ett alternativ, eldsjälarna som satsar tid och engagemang ideéllt är ju
dessutom just från byarna….”
”Ja eller kanske Årets Pärla”
”Vore bra om vi fick igång ett fungerande byaråd.”
Förslag till beslut
Alt 1) Avslå motion om att utse Årets By med motivering att nuvarande byautvecklingspeng kan ses som ett alternativ till utnämningen. Byautvecklingspengen visar på byaföreningens engagemang och bidraget kan ses
som ett erkännande för deras utvecklingsarbete.
Alt 2) Bifall till motion. Att utse en grupp bestående av politiska representanter som tillsammans med näringslivskontoret får i uppdrag att utforma hur och när det lämpligast ska genomföras. Gruppen får även i
uppdrag att upprätta kriterier för utmärkelsen, nomineringsförfarande,
prissumma och övriga villkor.

forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 99

PROTOKOLL
2014-10-13

49(57)

Dnr 0270/13 – 008 forts

MOTION (C) - UTSE "ÅRETS BY" I ÄLVSBYNS KOMMUN
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Avslå motion om att utse Årets By med motivering att nuvarande byautvecklingspeng kan ses som ett alternativ till utnämningen. Byautvecklingspengen visar på byaföreningens engagemang och bidraget kan ses som ett
erkännande för deras utvecklingsarbete.
Reservation
Centerpartiet reserverar sig mot beslutet.
_____
Kommunfullmäktige
Yrkanden
Matilda Wiklund (c) föredrar motionen samt yrkar bifall till densamma.
Bill Nilsson (s) och Helena Öhlund (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Inger Lundberg (fp) och Göran Lundström (fp) bifaller motionen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag och centerpartiets förlag mot
varandra och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 100

PROTOKOLL
2014-10-13

50(57)

Dnr 0045/14 - 008

MOTION (C) OM ATT INRÄTTA "GALA FÖR ELDSJÄLAR"
Kommunfullmäktiges beslut
Avslå motionen om inrättande av gala för eldsjälar.
Reservation
Centerpartiet reserverar sig mot beslutet.
_____
Sammanfattning av ärendet
Motion (c) har inkommit om inrättande av gala för eldsjälar, enligt bilaga.
Kommunfullmäktige beslutade den 17 februari 2014, § 2, att överlämna
ärendet till kommunstyrelsen och vidare till kommunfullmäktige för beslut
senast 27 oktober 2014.
_____
Fritids- och kulturchef har yttrat sig i ärendet.
Motionens förslagsställare vill ge bättre uppmärksamhet till kommunens
ideella krafter genom att inrätta en gala för eldsjälar.
Med detta föreslår Centerpartiet:
 Att Älvsbyns kommun anordnar galan.
 Att en definition av eldsjälar upprättas kring inbjudningsreglerna.
 Att ett antal nya stipendier inrättas kring ideella insatser.
 Att 100 000 SEK avsätts till subvention av entrén och nya stipendier.
 Att galan statar upp 2014 och blir årligt återkommande.
Ärendet
Fritid & Kultur har mångårig erfarenhet av kommunens föreningsliv och av
eldsjälar. Det är väldigt långsam tillväxt av dessa eldsjälar. Samma personer
sitter år efter år i olika styrelser och dessa vittnar oftast om hur just de får
hålla i föreningens löpande verksamhet och andra ideella uppdrag i
kommunen. Detta gör att kretsen av verkliga eldsjälar är väldigt liten.
Vad gäller inrättande av nya stipendier så ska man nogsamt akta sig för det
eftersom den erfarenhet som Fritid & Kultur har av kultur- och ungdomsledarstipendierna är att det är svårt att få in kvalificerade kandidater till dessa
eftersom befolkningsunderlaget är litet.

forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 100

PROTOKOLL
2014-10-13

51(57)

Dnr 0045/14 – 008 forts

MOTION (C) OM ATT INRÄTTA "GALA FÖR ELDSJÄLAR"
Förslag till beslut
Att avslå motionen om inrättande av gala för eldsjälar eftersom det inte är
hållbart i det långa perspektivet att bjuda samma eldsjälar år efter år.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Avslå motionen om inrättande av gala för eldsjälar.
Reservation
Centerpartiet reserverar sig mot beslutet.
_____
Kommunfullmäktige
Göran Lundström (c) yrkar bifall till motionen.
Helena Öhlund (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Inger Lundberg (fp) föreslår att ärendet återremitteras för ytterligare
beredning.
Tomas Egmark (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Inger Lundbergs (fp) förslag om återremiss och finner att kommunfullmäktige avslår förslaget.
Vidare ställer ordföranden kommunstyrelsens förslag och centerpartiets förslag mot varandra och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 101

PROTOKOLL
2014-10-13

52(57)

Dnr 0046/14 - 008

MOTION (C) - GIFTFRI VARDAG KRÄVER HANDLING
Kommunfullmäktiges beslut
Bifall till motionen. Uppdra till skolchefen att initiera kartläggning av förekomsten av ohälsosamma produkter inom skolans verksamhetsområden samt
lämna in förslag på åtgärdsplan inklusive kostnader för att skapa en giftfri
miljö. Åtgärdsplan redovisas juni 2015.
_____
Sammanfattning av ärendet
Motion (c) har inlämnats gällande giftfri vardag kräver handling, enligt bilaga.
Kommunfullmäktige beslutade 17 februari 2014, § 2, att överlämna ärendet
till kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för
beslut senast 27 oktober 2014.
_____
Skolchef Jan-Erik Backman har yttrat sig i ärendet.
I motion från Centerpartiet, Giftfri vardag kräver handling, dnr. 46/14, 008
föreslår man att inom förskola och skola verka för en hållbarhet inom alla
områden. Särskilt framhåller man;
 att inventera förekomsten av material som innehåller miljögifter inom förskolan
 ge förslag på hur det kan gå att ersätta giftiga material med giftfritt material
 ställa tuffare krav på giftfria produkter i kommande upphandlingar
Motionen pekar på områden som är viktiga i vårt samhälle idag där hållbar utveckling är en kärnfråga inom alla verksamheter. Inom skolan är kunskapen
stor vad gäller arbetet med hållbar utveckling och hur vi lär kommande generationer att ta tillvara jordens begränsade resurser för framtiden. Ett viktigt
led i detta är naturligtvis att kartlägga hur verksamheterna idag arbetar med en
giftfri vardag.
Beslutet skickas till
Rektorer och förskolechefer i Älvsbyns Kommun
Förslag till beslut
Bifall till motionen. Uppdra till skolchefen att initiera kartläggning av förekomsten av ohälsosamma produkter inom skolans verksamhetsområden samt
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 101

PROTOKOLL
2014-10-13

53(57)

Dnr 0046/14 – 008 forts

MOTION (C) - GIFTFRI VARDAG KRÄVER HANDLING
lämna in förslag på åtgärdsplan inklusive kostnader för att skapa en giftfri
miljö. Åtgärdsplan redovisas juni 2015.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Bifall till motionen. Uppdra till skolchefen att initiera kartläggning av förekomsten av ohälsosamma produkter inom skolans verksamhetsområden samt
lämna in förslag på åtgärdsplan inklusive kostnader för att skapa en giftfri
miljö. Åtgärdsplan redovisas juni 2015.
_____
Kommunfullmäktige
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2014-10-13

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 102

54(57)

Dnr 0064/14 - 008

MOTION (FP) - ÄLDREBOENDE 60 MILLIONER
Kommunfullmäktiges beslut
Avslå nedanstående punkter i motion om äldreboende 60 millioner:
- KF-beredning tillsätts.
- Lokalbehovsanalys görs.
- Konsekvenserna av eventuell flytt av vårdcentralen tas med i beräkningen.
- Riskanalys görs.
Bifall till nedanstående:
- Frågan om det är ett nytt äldreboende och/eller ett seniorboende behöver
besvaras.
-

Uppdra till kommunchefen att till årsskiftet återkomma med rapport.

Reservation
Inger Lundberg (fp) reserverar sig mot beslutet.
_____
Sammanfattning av ärendet
Inger Lundberg (fp) har lämnat in en motion – Äldreboende 60 millioner,
enligt bilaga.
Kommunfullmäktige beslutade 17 februari 2014, § 2, att överlämna ärendet
till kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för
beslut senast 27 oktober 2014.
_____
Socialchef Hans Nyberg har yttrat sig i ärendet.
Folkpartiet beskriver i sin motion ett behov av fler särskilda boendeplatser
samt ett seniorboende. Vidare så yrkar Folkpartiet att en KF-beredning ska
tillsättas samt att analyser ska genomföras.
Innan beslut tas om tillskapande av fler särskilda boendeplatser måste en
grundlig utredning/analys av framtida behov och förutsättningar ske.
Behovet av antalet platser måste noggrant analyseras. Frågan om befintliga
lokaler ska byggas om eller om det ska byggas ett nytt boende, måste utredas.
I detta utredningsarbete bör verksamhetspersonal vara delaktig.
Förslag till beslut
Motionen avslås.
Justerandes signatur

forts
Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 102

PROTOKOLL
2014-10-13

55(57)

Dnr 0064/14 – 008 forts

MOTION (FP) - ÄLDREBOENDE 60 MILLIONER
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Avslå nedanstående punkter i motion om äldreboende 60 millioner:
- KF-beredning tillsätts.
- Lokalbehovsanalys görs.
- Konsekvenserna av eventuell flytt av vårdcentralen tas med i beräkningen.
- Riskanalys görs.
Bifall till nedanstående punkt:
- Frågan om det är ett nytt äldreboende och/eller ett seniorboende behöver
besvaras.
Reservation
Centerpartiet reserverar sig mot beslutet.
_____
Kommunfullmäktige
Yrkanden
Inger Lundberg (fp) yrkar bifall till motionen i sin helhet.
Helena Öhlund (s) bifaller kommunstyrelsens förslag
Harry Nyström (v) bifaller kommunstyrelsens förslag.
Matilda Wiklund (c) bifaller kommunstyrelsens förslag med tillägg att uppdra
till kommunchefen att till årsskiftet återkomma med rapport.
Lars-Ingvar Wendt (fp) bifaller kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller förslaget.
Omröstning
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång.
- den som röstar ja bifaller kommunstyrelsens förslag
- den som röstar nej bifaller Inger Lundbergs förslag
Omröstningsresultat
Med 25 ja-röster till kommunstyrelsens förslag och 4 nej-röster till Inger
Lundbergs förslag enligt bifogad sammanträdeslista, beslutar kommunfullmäktige att bifalla kommunstyrelsens förslag.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 102

PROTOKOLL
2014-10-13

Dnr 0064/14 – 008 forts

MOTION (FP) - ÄLDREBOENDE 60 MILLIONER
Vidare ställer ordföranden proposition på Matilda Wiklunds tilläggsförslag
och finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

56(57)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 103

PROTOKOLL
2014-10-13

57(57)

Dnr 0303/14 - 000

AVTACKNING AV AVGÅENDE LEDAMÖTER I FULLMÄKTIGE
Sammanfattning av ärendet
Då dagens fullmäktigesammanträde är mandatperiodens sista, passar ordföranden på att avtacka de ledamöter som avgår från sina uppdrag som ledamöter i kommunfullmäktige.
Följande ledamöter avgår:
Harry Nyström, v
Tommy Lindgren, s
Rikard Granström, fp
Jenny Dahlberg, s
Camilla Wallin, s
Bert Holmström, v
Rutger Nyström, s
Eilert Isaksson, c
Ingemar Larsson, s
Magnus Danielsson, c
Carina Nyström, v
Därefter inbjuder ordföranden samtliga fullmäktigeledamöter till fika i förvaltningens cafeteria.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

