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2(31)

Dnr 0068/16 - 008

ENKEL FRÅGA (SD) OM "MEDICINSK TRÄFFPUNKT" DÄR EN
DISTRIKTSSKÖTERSKEMOTTAGNING I VIDSEL INGÅR
Kommunfullmäktiges beslut
Enkel fråga (sd) om "medicinsk träffpunkt" där en distriktssköterskemottagning i Vidsel ingår, anses vara besvarad.
_____
Sammanfattning av ärendet
Sören Nilsson (sd) har lämnat in en enkel fråga om ”medicinsk träffpunkt”
där en distriktssköterskemottagning i Vidsel ingår, enligt bilaga.
Kommunfullmäktige
Helena Öhlund (s) kommunstyrelsens ordförande svarar ja, frågan är högst
aktuell och dialog förs där målet är att medicinsk service ska finnas inom
området.
Sören Nilsson (sd) tackar för svaret.
Beslutsgång
Ordföranden föreslår att frågan därmed anses vara besvarad vilket kommunfullmäktige bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 2

PROTOKOLL
2016-02-15

3(31)

Dnr 0076/16 - 008

INTERPELLATION (C) - REDOGÖRELSE OM VAD SOM HÄNT
I SKOLFRÅGAN
Kommunfullmäktiges beslut
Interpellation (c) - Redogörelse om vad som hänt i skolfrågan besvaras vid
nästa sammanträde den 16 maj 2016.
_____
Sammanfattning av ärendet
Berit Hardselius (c) och Göran Lundström (c) har lämnat in en interpellation
gällande redogörelse om vad som hänt i skolfrågan, enligt bilaga.
Kommunfullmäktige
Ordföranden föreslår att interpellationen besvaras på nästkommande sammanträde vilket kommunfullmäktige bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 3

PROTOKOLL
2016-02-15

Dnr 0052/16 - 008

INTERPELLATION (L) - KOMMER KORSTRÄSKSKOLAN OCH
VIDSELS HÖGSTADIEBYGGNAD ATT ENERGIEFFEKTIVISERAS UNDET 2016?
Kommunfullmäktiges beslut
Interpellation (L) - Kommer Korsträskskolan och Vidsels högstadiebyggnad
att energieffektiviseras under 2016, anses vara besvarad.
_____
Sammanfattning av ärendet
Inger Lundberg (L) har lämnat in en interpellation - Kommer Korsträskskolan och Vidsels högstadiebyggnad att energieffektiviseras under 2016?,
enligt bilaga.
Kommunfullmäktige
Miljö- och byggnämndens ordförande Thomas Egmark (s) svarar på frågan,
enligt bilaga. Nej under 2016 kommer ingen investering att ske.
Inger Lundberg (L) tackar för svaret med förhoppning om samarbete och
tipsar om möjlighet att låna pengar till investeringarna.
Helena Öhlund (s), Sören Nilsson (sd), Berit Hardselius (c) och Thomas
Egmark (s) diskuterar ärendet.
Beslutsgång
Ordföranden föreslår debatten vara avslutad och interpellationen besvarad.
Kommunfullmäktige bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

4(31)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 4

PROTOKOLL
2016-02-15

5(31)

Dnr 0053/16 - 008

INTERPELLATION (L) - HAR VI RÅD ATT AVSTÅ FRÅN ATT
ANSÖKA OM STATS- OCH LANDSTINGSBIDRAG S K STIMULANSMEDEL?
Kommunfullmäktiges beslut
Interpellation (L) - Har vi råd att avstå från att ansöka om stats- och landstingsbidrag s k stimulansmedel?, anses vara besvarad.
_____
Sammanfattning av ärendet
Inger Lundberg (L) har lämnat in en interpellation - Har vi råd att avstå från
att ansöka om stats- och landstingsbidrag s k stimulansmedel?, enligt bilaga.
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsens ordförande Helena Öhlund (s) svarar på frågan, enligt
bilaga. Frågan om att skapa resurser för att söka utvecklingsmedel till verksamheterna, kommer att lyftas till budgetberedningen.
Inger Lundberg (L) tackar för svaret.
Beslutsgång
Ordföranden föreslår att interpellationen ska anses vara besvarad vilket kommunfullmäktige bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 5

PROTOKOLL
2016-02-15

6(31)

Dnr 0016/16 - 008

MOTION (L) OM ATT INRÄTTA EN BUDGETNÄMND
Kommunfullmäktiges beslut
Överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för beslut senast den 17 oktober 2016.
_____
Sammanfattning av ärendet
Inger Lundberg (L) har lämnat in en motion om att inrätta en budgetnämnd,
enligt bilaga.
Kommunfullmäktige
Ordföranden föreslår att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för beslut senast den 17 oktober
2016. Kommunfullmäktige bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 6

PROTOKOLL
2016-02-15

7(31)

Dnr 0017/16 - 008

MOTION (L) - LÄMNA VICE ORDFÖRANDEPOSTERNA TILL
OPPOSITIONEN
Kommunfullmäktiges beslut
Överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för beslut senast den 17 oktober 2016.
_____
Sammanfattning av ärendet
Inger Lundberg (L) har lämnat in en motion om att lämna vice ordförandeplatserna till oppositionen, enligt bilaga.
Kommunfullmäktige
Ordföranden föreslår att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för beslut senast den 17 oktober
2016. Kommunfullmäktige bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 7

PROTOKOLL
2016-02-15

8(31)

Dnr 0018/16 - 008

MOTION (L) OM ATT ÖPPNA KOMMUNSTYRELSESAMMANTRÄDENA FÖR ALLMÄNHETEN
Kommunfullmäktiges beslut
Överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för beslut senast den 17 oktober 2016.
_____
Sammanfattning av ärendet
Inger Lundberg (L) har lämnat in en motion om att öppna kommunstyrelsesammanträden för allmänheten, enligt bilaga.
Kommunfullmäktige
Ordföranden föreslår att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för beslut senast den 17 oktober
2016. Kommunfullmäktige bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 8

PROTOKOLL
2016-02-15

9(31)

Dnr 0019/16 - 008

MOTION (V) OM BARNOMSORG PÅ OBEKVÄM ARBETSTID
Kommunfullmäktiges beslut
Överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för beslut senast den 17 oktober 2016.
_____
Sammanfattning av ärendet
Kristina Sandsten (v) har lämnat in en motion om barnomsorg på obekväm
arbetstid, enligt bilaga.
Kommunfullmäktige
Ordföranden föreslår att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för beslut senast den 17 oktober
2016. Kommunfullmäktige bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 9

PROTOKOLL
2016-02-15

10(31)

Dnr 0032/16 - 000

DELGIVNINGAR KF 2016-02-15
Kommunfullmäktiges beslut
Ta del av redovisade delgivningar.
_____
Sammanfattning av ärendet
Handlingar i ärendet.
Länsstyrelsen
- Ny ledamot/ersättare (L) i kommunfullmäktige (dnr 457/15-102)
- Ny ledamot/ersättare (s) i kommunfullmäktige (dnr 499/15-102)
Arbete och omsorgsutskottet – Statistikrapport ej verkställda beslut enligt
SoL och LSS – kvartal 3 2015 (dnr 416/15-709)
Liberalerna Älvsbyn – Folkpartiet Liberalerna har bytt namn till Liberalerna
(dnr 471/15-009)
Förslag till beslut
Ta del av redovisade delgivningar.
Kommunfullmäktige
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommunfullmäktige bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 10

PROTOKOLL
2016-02-15

11(31)

Dnr 0288/15 - 008

WEBB-SÄNDNING AV KOMMUNFULLMÄKTIGE
Kommunfullmäktiges beslut
Spela in kommunfullmäktiges sammanträde med en videokamera och lägga ut
på Älvsbyns kommuns Youtube-kanal. Kommunens informatör ser till att
detta blir gjort och kostnaden belastar verksamheten 00100 kommunfullmäktige med 4 500 kr/kommunfullmäktigesammanträde.
_____
Sammanfattning av ärendet
Berit Hardselius (c) ställde en enkel fråga vid kommunfullmäktige den 15 juni
2015. Är Älvsbyns kommun beredd att söka efter en billigare lösning av liveinspelning av kommunfullmäktige?
Kommunstyrelsens ordförande Helena Öhlund meddelade att utvärdering av
genomförda webb-sändningar ska redovisas vid fullmäktige den 26 oktober
2015.
_____
Informatör Peter Lundberg föredrar ärendet vid fullmäktiges sammanträde
26 oktober 2015, § 86.
Kommunfullmäktige beslutar 26 oktober 2015, § 86, att rapport utvärdering
webb-sändning av kommunfullmäktige överlämnas till kommunstyrelsen för
ytterligare beredning och åter till kommunfullmäktige för beslut februari
2016.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 15 juni 2015, § 50.
Kommunfullmäktiges protokoll 26 oktober 2015, § 86.
Kommunstyrelsens protokoll 18 januari 2016, § 4.
_____
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Spela in kommunfullmäktige med en videokamera och lägga ut på Älvsbyns
kommuns Youtube-kanal. Kommunens informatör ser till att detta blir gjort
och kostnaden belastar verksamheten 00100 kommunfullmäktige med 4 500
kr/kommunfullmäktige.
_____
Kommunfullmäktige
Sören Nilsson (sd) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag.
Inger Lundberg (L) bifaller kommunstyrelsens förslag.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

forts

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 10

PROTOKOLL
2016-02-15

12(31)

Dnr 0288/15 – 008 forts

WEBB-SÄNDNING AV KOMMUNFULLMÄKTIGE
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Sören
Nilssons förslag var för sig. Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens
förslag.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 11

PROTOKOLL
2016-02-15

13(31)

Dnr 0256/15 - 008

MEDBORGARFÖRSLAG OM ATT ANLÄGGA UTEGYM LÄNGS
MOTIONSSLINGAN PÅ ÅSEN
Kommunfullmäktiges beslut
Avslå medborgarförslaget att anlägga ett utegym längs Åsens motionsslinga.
_____
Sammanfattning av ärendet
Johan Norén har lämnat in ett medborgarförslag om att anlägga ett utegym
längs motionsslingan på Åsen, enligt bilaga.
Kommunfullmäktige beslutade 15 juni 2015, § 54, att överlämna ärendet till
kommunstyrelsen för beredningen och vidare till kommunfullmäktiges första
sammanträde 2016 för beslut.
_____
VD Älvsbyns Fastigheter AB Lennart Lundgren har yttrat sig i ärendet.
Älvsbyns Fastigheter AB, som har förvaltningsuppdrag åt kommunen att
sköta om park- och fritidsanläggningar, ser positivt på förslaget under förutsättning att extra medel för uppförande och skötsel beviljas i kommande
budget.
Kostnad för en sådan anläggning bedöms till ca 300 000 kr.
Älvsbyns Fastigheter föreslår därför att medborgarförslaget avslås tills medel
anslagits.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 15 juni 2015, § 54.
Kommunstyrelsens protokoll 18 januari 2016, § 5.
Beslutet skickas till
Johan Norén
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Avslå medborgarförslaget att anlägga ett utegym längs Åsens motionsslinga.
_____
Kommunfullmäktige
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag vilket kommunfullmäktige bifaller.
_____
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 12

PROTOKOLL
2016-02-15

14(31)

Dnr 0330/15 - 008

MEDBORGARFÖRSLAG ATT INFÖRA "TOP OF ÄLVSBYN"
Kommunfullmäktiges beslut
- Delvis bifall till medborgarförslaget att införa ”Top of Älvsbyn” med
förtydligande att Älvsbyns kommun inte administrerar startkort eller
priser.
- Älvsbyns destinationsråd samråder med berörda markägare samt utformar eventuell aktivitet.
_____
Sammanfattning av ärendet
Anne Labba föreslår att Älvsbyns kommun ska inför ”Top of Älvsbyn” på ett
liknande sätt som man har gjort i Arjeplogs och Arvidsjaurs kommuner,
enligt bilaga.
Kommunfullmäktige beslutade 26 oktober 2015, § 77, att överlämna ärendet
till kommunstyrelsen för beredning och till fullmäktige för beslut i februari
2016.
_____
Näringslivschef Pär Jonsson har yttrat sig i ärendet.
Konceptet bygger på att turister bestiger utvalda bergs- och fjälltoppar.
Vandringen ska ske till fots, både upp och ner. Aktiviteten riktar sig till kommuninvånare och turister. Det ska vara ett fritidsnöje som passar både på
egen hand eller med familjen. Älvsbyn har gott om fin natur men få utflyktsmål, förutom Storforsen, skriver Anne.
Älvsbyns destinationsråd, med företrädare från besöksnäringen, ställer sig
positiv till att ta fram en broschyr, både tryckt och digitalt, med hänvisning till
det turistiska perspektivet. Det skulle kunna förlänga vistelsen och stärka
attraktionen inom besöksnäringen. Finansiering sker genom ett projekt som
bedrivs i samverkan med Swedish Lapland.
Ett urval av cirka 5-10 berg genomförs under sommaren 2016, på uppdrag av
näringslivskontoret i samverkan med destinationsrådet. Urvalet kommer att
ske med fokus på berg som har utsikt eller attraktiv miljö och med en framkomlig stig.
Konceptet i Älvsbyn bygger på att ta fram en broschyr med beskrivning och
karta för lämpliga vandringar till berg, med olika miljöer och utsikt. Från
kommunen kommer vi inte att registrera besöken utan alla besök sker kostnadsfritt.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 12

PROTOKOLL
2016-02-15

Dnr 0330/15 – 008 forts

MEDBORGARFÖRSLAG ATT INFÖRA "TOP OF ÄLVSBYN"
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 26 oktober 2015, § 77.
Kommunstyrelsens protokoll 18 januari 2016, § 7.
Beslutet skickas till
Anne Labba, Tväråselet 17, 942 92 Älvsbyn
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Delvis bifall till medborgarförslaget att införa ”Top of Älvsbyn”.
- Älvsbyns destinationsråd samråder med berörda markägare.
_____
Kommunfullmäktige
Helena Öhlund (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med ett förtydligande att kommunen inte administrerar startkort eller priser. Destinationsrådet utformar aktiviteten.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Helena
Öhlunds förtydligande, vilket kommunfullmäktige bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

15(31)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 13

PROTOKOLL
2016-02-15

16(31)

Dnr 0287/15 - 008

MOTION (KD) OM INFÖRANDE AV ÅRLIG FAMILJEHEMSDAG
Kommunfullmäktiges beslut
Motion om införande av årlig familjehemsdag anses vara besvarad.
_____
Sammanfattning av ärendet
Robert Andersson (kd) har lämnat in en motion om införande av årlig
familjehemsdag, enligt bilaga.
Kommunfullmäktige beslutade 15 juni 2015, § 53, att överlämna ärendet till
kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för beslut
vid fullmäktiges första sammanträde 2016.
_____
Enhetschef barn- och familjeenheten Madelene Nyman har yttrat sig i
ärendet.
Det är positivt att politiken uppmärksammar familjehemmen och deras fantastiska arbetsinsatser. Det är också som motionären skriver att efterfrågan på
familjehem är större än tillgång och att kommunen ibland köper tjänster av
konsulentstödda verksamheter.
I Norrbotten och Västerbotten har detta under hösten 2015 uppmärksammats och under oktober månad ordnades det en sammankomst mellan länen
för att finna lösningar på hur kommunerna själva kan arbeta för att
åstadkomma en förändring som ska leda till att fler familjehem och även
kontaktpersoner och kontaktfamiljer finns i varje kommun.
En arbetsgrupp bestående av enhetschefer från Norrbottens och Västerbottens socialtjänst har skapats. Arbetet har påbörjats och förslag på några
åtgärder har delgivits kommunalrådet i Älvsbyn strax innan jul.
Idag erbjuds familjehemmen en familjehemsutbildning ”Ett hem att växa i”.
Det är en utbildning på 4 dagar. Utöver det kommer den årliga familjehemsdagen som anordnas på Sunderbyns folkhögskola. Den dagen har alltid gästföreläsare som är noga utvald utifrån familjehemmens uppdrag.
I dagsläget har vi inte fått så stort gensvar av familjehem som erbjudits
nämnda kurser/träffar.
Kostnaderna för ovan nämnda utbildningar/träffar belastar barn- och
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 13

PROTOKOLL
2016-02-15

17(31)

Dnr 0287/15 – 008 forts

MOTION (KD) OM INFÖRANDE AV ÅRLIG FAMILJEHEMSDAG
familjeenhetens budget. Dock är utbildningarna viktiga och familjehemmen
ska fortsätta att erbjudas ovan nämnda utbildningar/träffar, då det är viktigt
för att behålla och nyrekrytera familjehem.
Då utbildningar samt träffar redan finns (på länsnivå) samt att arbetet har påbörjats om att försöka verka för det som motionären skrivit i sin motion så
anses motionen besvarad.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 15 juni 2015, § 53.
Kommunstyrelsens protokoll 18 januari 2016, § 9.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Motion om införande av årlig familjehemsdag anses vara besvarad.
_____
Kommunfullmäktige
Madelene Nyman (s) föredrar ärendet samt yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Inger Lundberg (L) bifaller kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag vilket kommunfullmäktige bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 14

PROTOKOLL
2016-02-15

18(31)

Dnr 0412/15 - 008

MOTION (SD) OM FÖRBÄTTRAD REDOVISNING AV VERKSAMHET
Kommunfullmäktiges beslut
Motion om förbättrad redovisning av verksamhet ska anses vara besvarad.
_____
Sammanfattning av ärendet
Sören Nilsson (sd) har lämnat in en motion om förbättrad redovisning avseende flykting- och asylverksamheten i kommunen, enligt bilaga. Motionen behandlar endast internredovisningsfrågor.
Kommunfullmäktige beslutade 26 oktober 2015, § 74, att överlämna ärendet
till kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för
beslut i februari 2016.
_____
Ekonomichef Ulla Lundberg har yttrat sig i ärendet.
Många delar av kommunens verksamhet berörs av flykting- och asylverksamheten både direkt och indirekt.
För asylverksamheten som bedrivs inom kommunen har Migrationsverket
det formella ansvaret. Kostnader för barn som går skola och förskola samt
kostnader förknippade med verksamhet inom Barn- och familjeenheten för
ansylsökande ska återsökas från Migrationsverket. Migrationsverket köper
även tjänster avseende hemtjänst från kommunen för personer som är i behov av detta och som bor på asylboenden.
Totala intäkter från Migrationsverket hanteras idag redovisningsmässigt på ett
sådant sätt att det direkt från kommunens redovisning går att utläsa hur stora
dessa är. Även kostnader direkt hänförliga till asyl- och flyktingverksamhet
går att utläsa från kommunens redovisning.
Avseende revisionens rekommendationer i rapporten, granskning av intäkter
och kostnader för flyktingverksamhet;
Riktlinjer för avsättning av medel för finansiering av framtida utgifter inom
flyktingverksamheten har inte tagits fram. Kommunen tillämpar allmänna
redovisningsrekommendationer, avseende vilka poster som kan hanteras som
avsättning i kommunens redovisning. Intäkter avseende flyktingverksamhet
har i detta avseende, efter samtal med kundansvarig för KPMG, inte bedömts
kunna hänföras till en avsättning.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 14

PROTOKOLL
2016-02-15

19(31)

Dnr 0412/15 – 008 forts

MOTION (SD) OM FÖRBÄTTRAD REDOVISNING AV VERKSAMHET
SFI-undervisning har fram till och med verksamhetsår 2015 på uppdrag av
Älvsbyns kommun bedrivits av Älvsby Folkhögskola. Från och med verksamhetsår 2016 kommer kommunen att bedriva SFI-undervisning i egen regi.
Verksamheten finansieras via kommunala medel samt intäkter från staten.
Undervisningen hanteras redovisningsmässigt som en egen verksamhet under
ansvar vuxenutbildning.
För att tydliggöra redovisningen kring den största flyktingverksamheten i
kommunen, ensamkommande flyktingbarn, så skapades redan initialt då
verksamheten började bedrivas, en egen resultatenhet samt en egen budgetram. När det gäller övrig flyktingverksamhet i kommunen så återfinns denna
inom budgetramen arbete och integration, som en egen verksamhet.
När det gäller metoder för att beräkna vilka skatteintäkter som flyktingmottagandet medför, är det samma regler som gäller för flyktingar som för övriga
befolkningsförändringar, alltså befolkningen per 1 november året innan verksamhetsåret styr intäkterna för kommande år. Väl utvecklade metoder för
denna beräkning finns idag.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 26 oktober 2015, § 74.
Kommunstyrelsens protokoll 18 januari 2016, § 10.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Motion om förbättrad redovisning av verksamhet ska anses vara besvarad.
_____
Kommunfullmäktige
Sören Nilsson (sd) tackar för svaret samt bifaller kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag vilket kommunfullmäktige bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 15

PROTOKOLL
2016-02-15

20(31)

Dnr 0436/15 - 008

MOTION (FP) OM KOMMUNAL HANDLINGSPLAN FÖR ATT
UPPTÄCKA VÅLDSBEJAKANDE EXTREMISM
Kommunfullmäktiges beslut
- Bifall till motionen.
- Avvakta Kommunförbundet Norrbottens rekommendationer till medlemskommunerna, för att sedan upprätta en lokal handlingsplan mot
våldsbejakande extremism.
- Uppdra till den lokala kontaktpersonen i arbetet, tillika enhetschef på
Arbete och integration, att påbörja framtagandet genom att föra en dialog
med föreslagna befintliga forum gällande deras roll vid implementering.
_____
Sammanfattning av ärendet
Inger Lundberg (L) och Johannes Granström (L) har lämnat in en motion om
upprättande av kommunal handlingsplan för att upptäcka våldsbejakande
extremism, enligt bilaga.
Kommunfullmäktige beslutade 26 oktober 2015, § 75, att överlämna ärendet
till kommunstyrelsen för beredning och till kommunfullmäktige för beslut i
februari 2016.
_____
Enhetschef Arbete och Integration Mikael Olofsson har yttrat sig i ärendet.
Våldsbejakande extremism är ett samlingsbegrepp för rörelser, ideologier eller
miljöer som inte accepterar en demokratisk samhällsordning och som främjar
våld för att uppnå ett ideologiskt mål. Med våldsbejakande extremism avses
den våldsbejakande högerextremistiska vit makt-miljön, den våldsbejakande
vänsterextremistiska autonoma miljön och den våldsbejakande islamistiska
extremistmiljön.
Att förebygga förekomsten av våldsbejakande extremism är av avgörande
betydelse för att förhindra att odemokratiska krafter får fäste i samhället. För
att göra detta krävs ett väl fungerande och långsiktigt samarbete mellan de
aktörer som på olika sätt berörs av frågan. Det handlar om både offentliga
verksamheter såsom kommun, skola, fritidsverksamhet, socialtjänst, polis och
säkerhetspolis samt civilsamhällesaktörer såsom idrottsföreningar, ungdomsorganisationer och religiösa samfund.
Det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism är beroende av en
ökad kunskapsnivå hos delaktiga myndigheter och lokala aktörer, bättre samverkan mellan dessa, ett brett förebyggande arbete samt en effektiv lagstiftning.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 15

PROTOKOLL
2016-02-15

21(31)

Dnr 0436/15 – 008 forts

MOTION (FP) OM KOMMUNAL HANDLINGSPLAN FÖR ATT
UPPTÄCKA VÅLDSBEJAKANDE EXTREMISM
Den Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism har under 2014
och 2015 genomfört ett stort antal kommunbesök i landet. Utifrån erfarenheter av de diskussioner som förts med kommunföreträdare, myndighetsrepresentanter och civilsamhällesaktörer har den nationella samordnaren
dragit ett antal slutsatser. En slutsats är att arbetet med att värna demokratin
mot våldsbejakande extremism blir mer framgångsrikt när lokal samverkan
utgår från någon form av strategiskt dokument. En lokal handlingsplan mot
våldsbejakande extremism hjälper kommunen och dess anställda att upprätta
och konkretisera ett förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism.
Framtagande av en lokal handlingsplan
Det finns nationella rekommendationer att utgå från vid upprättandet av en
lokal handlingsplan, åtgärdsplan eller annat strategiskt dokument.
Kommunförbundet Norrbotten kommer även att ta fram rekommendationer
för länet.
Vid upprättandet av en lokal handlingsplan i Älvsbyn bör kommunen utgå
från att utveckla samverkan i redan befintliga strukturer. Exempel på dessa
forum är Brottsförebyggande rådet (Brå), ”Skola/Soc/Polis” och Blåslampan. Lämpliga kompletterande aktörer kan med fördel bjudas in till dessa
forum utifrån de aktuella frågeställningarna. Exempel på dessa kan vara kommunala verksamheter som berörs, bostadsbolag, trossamfund eller andra
ideella organisationer.
Utgångspunkten bör vara att ha en aktuell och bred lägesbild av situationen
beträffande våldsbejakande extremism i kommunen. I detta arbete har polismyndighetens representanter i samverkansgrupperna en central roll. En
uppdaterad lokal lägesbild ger goda förutsättningar för ett framgångsrikt
arbete. Lägesbilden ska innehålla information om våldsbejakande högerextremism, den s.k. vit makt-miljön, våldsbejakande vänsterextremism, den
s.k. autonoma miljön och den våldsbejakande islamistiska extremistmiljön,
dess närvaro och aktiviteter.
Målet är att öka medvetenheten och kunskapen om den lokala lägesbilden
såväl som att identifiera potentiella lösningar, samt möjliggöra förberedelser
och uppföljning. För att handlingsplanen ska få en bred förankring bör de
ovan nämnda forumen involveras redan i framtagandet samt få möjlighet att
ta ställning till hur en implementering ska hanteras.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE
KF § 15

PROTOKOLL
2016-02-15

22(31)

Dnr 0436/15 – 008 forts

MOTION (FP) OM KOMMUNAL HANDLINGSPLAN FÖR ATT
UPPTÄCKA VÅLDSBEJAKANDE EXTREMISM
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 26 oktober 2015, § 75.
Kommunstyrelsens protokoll 18 januari 2016, § 11.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Bifall till motionen.
- Avvakta Kommunförbundet Norrbottens rekommendationer till medlemskommunerna, för att sedan upprätta en lokal handlingsplan mot
våldsbejakande extremism.
- Uppdra till den lokala kontaktpersonen i arbetet, tillika enhetschef på
Arbete och integration, att påbörja framtagandet genom att föra en dialog
med föreslagna befintliga forum gällande deras roll vid implementering.
_____
Kommunfullmäktige
Inger Lundberg (L), Sören Nilsson (sd) och Helena Öhlund (s) föreslår bifall
till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag vilket kommunfullmäktige bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 16

PROTOKOLL
2016-02-15

23(31)

Dnr 0514/15 - 041

HÖJNING AV TAXA INOM HEMTJÄNSTEN OCH AVGIFT FÖR
LEDSAGNING - DETALJBUDGET 2016
Kommunfullmäktiges beslut
- Återremiss av ärendet ”höjning av taxa inom hemtjänsten och avgift för
ledsagning”.
- Utredning hur maxtaxan inom äldreomsorgen påverkas av taxehöjningen.
_____
Sammanfattning av ärendet
Kommunchef Magnus Nordström och ekonomichef Ulla Lundberg har sammanställt effekt på verksamhetsramarna efter detaljbudgetarbetet 2016, enligt
bilaga.
Efter kommunfullmäktiges beslut 2015-11-30, § 113, om budgetramarna för
2016 har ett intensivt arbete genomförts för att färdigställa ett detaljbudgetförslag för verksamheterna.
De av kommunfullmäktige beslutade budgetramarna korrelerar inte fullt ut
med den beslutade volymen för verksamheten. Med anledning av detta föreslås ett antal åtgärder på ramnivå för att uppnå balans mellan tilldelade
resurser och tänkt verksamhet.
I underlaget beskrivs kortfattat effekten på ramarna och vilka justeringar som
föreslås vidtas samt dess konsekvenser.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 30 november 2015, § 113.
Kommunstyrelsens protokoll 18 januari 2016, § 12.
Kommunstyrelsens beslut
1) Uppdra till kommunchefen att ge ideella föreningar rimlig tid till att
avveckla sina lönebidragsanställningar.
2) Ta del av och godkänna redovisad effekt/konsekvens på verksamhetsramarna efter detaljbudgetarbetet 2016, enligt bilaga.
Protokollsanteckning
Göran Lundström (c) lämnar nedanstående protokollsanteckning vilken Inger
Lundberg (L) stödjer.
”För Fritid & kultur anser centerpartiet att bidrag till föreningar med lönebidrag om 290 tkr ska vara kvar. Det som istället ska tas bort är stödet till
studieförbunden om 250 tkr.”
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE
KF § 16

PROTOKOLL
2016-02-15

24(31)

Dnr 0514/15 – 041 - forts

HÖJNING AV TAXA INOM HEMTJÄNSTEN OCH AVGIFT FÖR
LEDSAGNING - DETALJBUDGET 2016
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Fastställa planerade taxehöjningar inom hemtjänsten enligt följande:
1) Ledsagning, 200 kr/tim.
2) Hemtjänstinsatser höjs med 50 kr/tim, till 200 kr/tim.
_____
Kommunfullmäktige
Helena Öhlund (s) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag. Finansiering
behandlas av budgetberedningen inför budget 2017.
Kjell-Åke Larsson (c) lämnar protokollsanteckning.
Protokollsanteckning
”För Fritid & kultur anser centerpartiet att bidrag till föreningar med lönebidrag om 290 tkr ska vara kvar. Det som istället ska tas bort är stödet till
studieförbunden om 250 tkr.”
Ordföranden klargör att fullmäktige inte ska ta ställning till kommunstyrelsens beslut angående detaljbudget 2016, utan ärendet gäller höjning av
taxa och taxor/avgifter behandlas alltid av kommunfullmäktige.
Wivianne Nilsson (v) bifaller Helena Öhlunds (s) förslag.
Inger Lundberg (L) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag.
Berit Hardselius (c) föreslår att ärendet återremitteras för utredning av hur
maxtaxan påverkas av föreslagen taxehöjning.
Inger Lundberg (L) stödjer Berit Hardselius (c) förslag om återremiss.
Göran Lundström (c) och Sören Nilsson (sd) yrkar bifall till återremiss.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Berit Hardselius (c) återremissförslag och
finner att kommunfullmäktige avslår förslaget.
Omröstning
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång.
- den som röstar ja bifaller förslag på återremiss
- den som röstar nej avslår förslag på återremiss
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE
KF § 16

PROTOKOLL
2016-02-15

25(31)

Dnr 0514/15 – 041 - forts

HÖJNING AV TAXA INOM HEMTJÄNSTEN OCH AVGIFT FÖR
LEDSAGNING - DETALJBUDGET 2016
Omröstningsresultat
Med 12 ja-röster, 18 nej-röster och 1 saknad enligt bifogad sammanträdeslista, beslutar kommunfullmäktige att bifalla förslag på återremiss.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 17

PROTOKOLL
2016-02-15

26(31)

Dnr 0033/16 - 104

PARTISTÖD - FÖRÄNDRING I RESURSFÖRDELNINGSMODELLEN SAMT UTBETALNING 2016
Kommunfullmäktiges beslut
1) Betala ut kommunalt partistöd samt insynsarvoden enligt bilaga.
2) Uppdatera styrdokumentet ”Riktlinje för kommunalt partistöd ”under
rubrik, Uträkning av partistödet, andra meningen:
Grundbidraget uppgår till 0,55 basbelopp/parti och mandatstödet uppgår till 0,35
basbelopp/mandat.
_____
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2016-01-18 § 12, att godkänna redovisad
effekt/konsekvens på verksamhetsramarna efter detaljbudgetarbetet 2016.
För verksamhetsram – Politisk verksamhet, minskas med 100 tkr. Besparingen uppnås genom en förändring i resursfördelningsmodellen. En minskning av grundbidrag och mandatstödet med 0,05 basbelopp. Ny fördelning –
grundbidrag: 0,55 basbelopp/parti och 0,35 basbelopp/mandat) ger en
minskning med 117 tkr.
Det är basbeloppet som utgör grunden för uträkningen av partistödet. Det är
föregående års nivå på basbeloppet som ligger till grund för uträkning av
årets partistöd.
Redovisning av partistödet (1 jan-31 dec) ska ske till kommunfullmäktige
senast 6 månader efter redovisningsperiodens utgång.
Kansliet har sammanställt underlag för utbetalning av partistödet, enligt
bilaga.
Förslag till beslut
1) Betala ut kommunalt partistöd samt insynsarvoden enligt bilaga.
2) Uppdatera styrdokumentet ”Riktlinje för kommunalt partistöd ”under
rubrik, Uträkning av partistödet, andra meningen:
Grundbidraget uppgår till 0,55 basbelopp/parti och mandatstödet uppgår till 0,35
basbelopp/mandat.
Kommunfullmäktige
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 18

PROTOKOLL
2016-02-15

27(31)

Dnr 0503/15 - 049

FINANSIERING - NYBYGGNATION AV KOOPERATIVA
HYRESRÄTTER - AVSTYCKNING FRÅN FASTIGHET LEKEN 12
Kommunfullmäktiges beslut
Godkänna investering om 50 mkr samt borgensåtagande för motsvarande
summa.
_____
Sammanfattning av ärendet
VD Älvsbyns Fastigheter AB Lennart Lundgren har lämnat in en tjänsteskrivelse.
”Älvsbyns Fastigheter AB:s styrelse beslutade enhälligt vid styrelsemöte den
11 december 2015, enligt protokoll § 7, uppdra till bolagets VD, att hos kommunstyrelsen söka tillstånd, enligt ägardirektiv för bolaget § 10 underställelseplikt punkt 3a, att genomföra nybyggnationer av hyresrätter till en summa av
50 mkr.
Bolaget har under året genomfört ett antal informationsmöten för allmänheten med syfte att undersöka behovet av nya bostäder i centrala Älvsbyn.
Uppslutningen på dessa möten har varit stor. Bolaget har i dagsläget fått in 70
st intresseanmälningar för dessa tilltänkta bostäder.”
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 18 januari 2016, § 13.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Godkänna investering om 50 mkr samt borgensåtagande för motsvarande
summa.
Reservation
Göran Lundström (c) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
”Innan investering och borgensåtagande godkänns ska en säkerhet krävas om
50 % bindande intresseanmälningar.”
Inger Lundberg (L), Robert Andersson (kd) och Sören Nilsson (sd) reserverar
sig mot beslutet.
_____
Kommunfullmäktige
Berit Hardselius (c) föreslår, innan investering och borgensåtagande godkänns ska en säkerhet krävas om 50 % bindande intresseanmälningar. Aktuell
tomt ska säljas till tomtpris liknande med ICA-tomten eller tomter på nya
Prästgärdan.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 18

PROTOKOLL
2016-02-15

28(31)

Dnr 0503/15 – 049 forts

FINANSIERING - NYBYGGNATION AV KOOPERATIVA
HYRESRÄTTER - AVSTYCKNING FRÅN FASTIGHET LEKEN 12
Tomas Egmark (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag samt hänvisar till
Älvsbyns Fastigheter AB:s protokollsutdrag 11 december 2015. (Beslut att
byggstart sker när 80 % av planerade lägenheter är tecknade).
Sören Nilsson (sd) föreslår att ärendet återremitteras.
Henry Larsson (s) bifaller kommunstyrelsens förslag.
Sören Nilsson (sd) tar tillbaka sitt återremissyrkande och bifaller kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden förklarar att ärendet inte handlar om tomtpriser, utan om godkännande av investering och borgensåtagande om 50 mkr.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag vilket kommunfullmäktige bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 19

PROTOKOLL
2016-02-15

29(31)

Dnr 0470/15 - 102

VAL AV LEDAMOT OCH ERSÄTTARE (S) I KOMMUNSTYRELSEN
Kommunfullmäktiges beslut
Utse Anna Lundberg (s) till ordinarie ledamot i kommunstyrelsen och till ny
ersättare utse Ann-Sofie Wåhlström (s).
Kommunstyrelsen har att utse ordinarie ledamot (s) och vice ordförande i
arbete- och omsorgsutskottet.
_____
Sammanfattning av ärendet
Inger Grankvist (s) har avsagt sig uppdrag i kommunstyrelsen och arbete och
omsorgsutskottet.
Kommunfullmäktige har att utse ordinarie ledamot (s) i kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen har att utse ordinarie ledamot (s) och vice ordförande i
arbete och omsorgsutskottet.
Beslutsunderlag
Kommunala valberedningens protokoll 15 februari 2016, § 1.
Kommunfullmäktige
Helena Öhlund (s) redovisar kommunala valberedningens förslag att till
ordinarie ledamot (s) i kommunstyrelsen utse Anna Lundberg och till ny
ersättare utse Ann-Sofie Wåhlström.
Kommunstyrelsen har att utse ordinarie ledamot (s) och vice ordförande i
arbete- och omsorgsutskottet.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på valberedningens förslag vilket kommunfullmäktige bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 20

PROTOKOLL
2016-02-15

30(31)

Dnr 0505/15 - 409

TILLSYN AV FOLKÖLSFÖRSÄLJNING ENLIGT ALKOHOLLAGEN
Kommunfullmäktiges beslut
Uppdra till miljö- och byggnämnden att från och med 2016 utföra tillsyn av
försäljning av folköl enligt alkohollagen.
_____
Sammanfattning av ärendet
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson har lämnat in en tjänsteskrivelse om tillsyn av försäljning av folköl enligt alkohollagen.
Försäljningen av folköl uppgår enligt Folkhälsomyndigheten till ungefär 8 %
av den totala registrerade försäljningen av alkoholdrycker i Sverige.
Kommunerna och polismyndigheten har tillsyn över försäljning av folköl
enligt alkohollagen. Kommunens uppgift är i första hand förebyggande.
Kommunen kan meddela beslut om varning eller förbud att sälja folköl om
man inte följer bestämmelserna i alkohollagen. Kommunen får också ta ut en
tillsynsavgift av den som bedriver försäljning av folköl. I samband med länsstyrelsens tillsyn av hur kommunen sköter tillsynen enligt alkohollagen och
tobakslagen har det framkommit att tillsynen av verksamheter som bedriver
försäljning av folköl inte har fungerat tillfredsställande.
Det saknas idag personal som har kunskap och tid att bedriva tillsynen vid
enheten Arbete och Integration som idag har denna uppgift. Handläggning av
ärenden om serveringstillstånd och tillsyn av alkoholservering enligt alkohollagen utförs av tjänstemän vid Piteå kommun. Piteå kommun utför däremot
inte tillsyn av folkölsförsäljning i Älvsbyns kommun. Enhetschefen vid
Arbete och Integration har därför föreslagit att miljö- och byggnämnden och
enheten Miljö och bygg från och med 2016 utför förebyggande tillsyn av folkölsförsäljning i samband med tillsyn vid försäljningsställen för receptfria
läkemedel och tobak.
Beslutet skickas till
Miljö- och byggnämnden
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 18 januari 2016, § 19.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Uppdra till miljö- och byggnämnden att från och med 2016 utföra tillsyn av
försäljning av folköl enligt alkohollagen.
_____
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE
KF § 20

PROTOKOLL
2016-02-15

Dnr 0505/15 – 409 forts

TILLSYN AV FOLKÖLSFÖRSÄLJNING ENLIGT ALKOHOLLAGEN
Kommunfullmäktige
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag vilket kommunfullmäktige bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

31(31)

