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KF § 1

PROTOKOLL
2017-02-13

Dnr 0006/17 - 008

MEDBORGARFÖRSLAG OM SCREENTRYCK/BAKGRUNDSFOND VID SAMMANKOMSTER I IDROTTSHALLEN
Kommunfullmäktiges beslut
Överlämna ärendet om screentryck/bakgrundsfond vid sammankomster i
idrottshallen till kommunstyrelsen för beredning och beslut, senast den 3
april 2017.
_____
Sammanfattning av ärendet
Pia Åhman har lämnat in ett medborgarförslag om screentryck/bakgrundsfond vid sammankomster i idrottshallen, enligt bilaga.
Kommunfullmäktige
Ordförande föreslår att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och beslut senast den 3 april. Kommunfullmäktige bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

2(25)
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Dnr 0447/16 - 008

MOTION (SD) LÄCKER LAVERGRUVAN ELLER LÄCKER INTE
LAVERGRUVAN
Kommunfullmäktiges beslut
Överlämna ärendet - Läcker Lavergruvan eller läcker den inte, till kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för beslut senast
den 19 juni 2017.
_____
Sammanfattning av ärendet
Sören Nilsson (sd) har lämnat in en motion - Läcker Lavergruvan eller läcker
inte Lavergruvan, enligt bilaga.
Kommunfullmäktige
Ordföranden föreslår att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för beslut senast vid fullmäktiges
sammanträde den 19 juni 2017. Kommunfullmäktige bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 0052/17 - 008

MOTION (C) GRATIS WIFI I RESTAURANGEN OCH SAMLINGSLOKALEN PÅ FLUXEN
Kommunfullmäktiges beslut
Överlämna ärendet om gratis wifi i restaurangen och samlingslokalen på
Fluxen till kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för beslut senast den 19 juni 2017.
_____
Sammanfattning av ärendet
Berit Hardselius (c) och Göran Lundström (c) har lämnat in en motion om
gratis wifi i restaurangen och samlingslokalen på Fluxen, enligt bilaga.
Kommunfullmäktige
Ordföranden föreslår att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för beslut senast den 19 juni 2017.
Kommunfullmäktige bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 0056/17 - 008

INTERPELLATION (SD) OM FÖRBUD MOT FORDONSTRAFIK
I KORSNINGEN NYGRENSVÄGEN-NYGRENSVÄGEN
Kommunfullmäktiges beslut
Interpellation (sd) om förbud mot fordonstrafik i korsningen Nygrensvägen –
Nygrensvägen, besvaras vid kommunfullmäktiges sammanträde den 24 april
2017.
_____
Sammanfattning av ärendet
Sören Nilsson (sd) har lämnat in en interpellation om förbud mot fordonstrafik i korsningen Nygrensvägen – Nygrensvägen, enligt bilaga.
Tomas Egmark (s) har lämnat skriftligt svar enligt bilaga.
Kommunfullmäktige
Ordföranden föreslår att interpellationen besvaras på nästa sammanträde den
24 april 2017. Kommunfullmäktige bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 0024/17 - 000

DELGIVNINGAR KF 2017-02-13
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 3 2016 (dnr 368/16-709)
Länsstyrelsen – Ny ledamot/ersättare (s) för ledamot i kommunfullmäktige
(dnr 382/16-102)

Förslag till beslut
Ta del av redovisade delgivningar.
Kommunfullmäktige
Ordföranden föreslår att besluta enligt förslaget vilket kommunfullmäktige
bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 0388/16 - 008

INTERPELLATION (L) OM GEMENSAM SKRIVELSE TILL
LANDSTINGET OM YTTERLIGARE EN AMBULANS M M
Kommunfullmäktiges beslut
Interpellation (L) om gemensam skrivelse till Landstinget om ambulans m m
anses vara besvarad.
_____
Sammanfattning av ärendet
Inger Lundberg (L) har lämnat in en interpellation om gemensam skrivelse till
Landstinget om ytterligare en ambulans m m, enligt bilaga.
Kommunfullmäktige beslutade 28 november 2016, § 90 att interpellationen
ska besvaras vid kommunfullmäktiges sammanträde den 13 februari 2017.
_____
Interpellationen har skickats ut till gruppledare för samtliga politiska partier.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 28 november 2016, § 90.
Kommunfullmäktige
Inger Lundberg (L) redogör för sin interpellation.
Helena Öhlund (s) redogör för sitt interpellationssvar, enligt bilaga, samt
ställer sig bakom en gemensam skrivelse om att räddningstjänsten ska få
utöka ”i väntan på ambulans” (IVPA) att gälla i hela kommunen.
Robert Andersson (kd) ställer sig bakom förslaget samt förtydligar att
skrivelsen bara ska handla om utökad IVPA.
Berit Hardselius (c), Birger Wallgren (v) och Sören Nilsson (sd) ställer sig
samtliga bakom förslaget om gemensam skrivelse till Landstinget.
Inger Lundberg (L) tackar för stödet och föreslår sig själv som sammankallande.
Beslutsgång
Ordföranden föreslår interpellationsdebatten avslutad och att interpellationen
ska anses vara besvarad, vilket kommunfullmäktige bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 0204/16 - 008

MOTION (SD) ATT KOMMUNEN UPPRÄTTAR ETT ÅTERVÄNDARTEAM
Kommunfullmäktiges beslut
Anse motionen (sd) vara besvarad genom att hänvisa till de fakta som redovisas nedan.
Förslag som presenteras i motionen avser målgruppen asylsökande där kommunens ansvar är begränsat. Migrationsverket är den myndighet som har
huvudansvaret för de asylsökande.
_____
Sammanfattning av ärendet
Sören Nilsson (sd) har lämnat in en motion om att kommunen upprättar ett
återvändarteam, enligt bilaga.
Kommunfullmäktige beslutade 16 maj 2016, § 22, att överlämna ärendet till
kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för beslut
senast den 28 november 2016.
_____
Enhetschef för arbete och integration, Nataliya Nilsson har yttrat sig i ärendet.
Ansvarsfördelning
Lagen om mottagande av asylsökande m.fl. (1994:137) reglerar vem som ansvarar för asylsökande i Sverige:
Migrationsverket
För asylsökande är Migrationsverket huvudman och ansvarar för försörjning
enligt lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. Migrationsverket
kan även bevilja återetableringsstöd när asylsökande fått avslag på ansökan om
uppehållstillstånd eller när den asylsökande återtagit asylansökan. För asylsökande utbetalas därmed inte bistånd av kommunen. Ett av målet som
Migrationsverket har är att öka andelen personer som självmant återvänder
inom den lagstadgade tiden vid lagakraftvunna beslut. Återvändandearbetet är
ett av Migrationsverkets prioriterade områden.
Kommunens ansvar
Asylsökande barn rätt att gå i förskola på samma villkor som alla andra barn i
Sverige. Kommunen ska erbjuda skolplats från och med höstterminen det år
barnet fyller sex år. Socialtjänsten fattar beslut om vissa insatser vid behov främst när det gäller ensamkommande barn och ungdomar.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 0204/16 – 008 forts

MOTION (SD) ATT KOMMUNEN UPPRÄTTAR ETT ÅTERVÄNDARTEAM
Återvändande
Återvändande för personer som fått avslag på sin asylansökan. Asylsökande,
som har fått beslut om utvisning eller avvisning och beslutet inte längre går att
överklaga eller om tidsfrist för frivillig avresa har upphört, är skyldig att lämna
Sverige. Migrationsverket eller polisen hjälper med det praktiska kring hemresa
exempelvis bistå med resebidrag. Migrationsverket ansvarar också för att erbjuda organiserad sysselsättning som ska förbereda den som fått avslag på
asylansökan för att återvända hem.
Återvändande för personer med uppehållstillstånd.
Migrationsverket har i uppdrag att underlätta för flyktingar och andra skyddsbehövande med permanenta uppehållstillstånd som frivilligt vill återvända till
sina hemländer. Den som vill återvända till sitt hemland kan få ekonomisk
stöd av Migrationsverket – återetableringsstöd.
Ovanstående information grundar sig på följande regelverk:
Utlänningslagen (2005:71) innehåller definitioner, allmänna bestämmelser och
villkor för att en utlänning ska få resa in i, samt att vistas och att arbeta i
Sverige. Lagen hanterar frågor om viseringsrätt, asyl och annat som kan höra
till en individs migrationsprocess.
I lagen om mottagande av asylsökande m fl LMA(1994:137) ges bestämmelser
och avgränsning om sysselsättning för och bistånd till flykting eller annan
skyddsbehövande som ansökt om uppehållstillstånd, och av särskilda skäl har
medgetts rätt att vistas i Sverige medan ansökan prövas.
Förordning om återetableringsstöd för vissa utlänningar (2008:778) reglerar
Migrationsverkets beslut om ekonomiskt stöd vid självmant återvändande.
Förordning om bidrag till utlänningars resor från Sverige för bosättning i annat
land (1984:890) bestämmer hur och till vem Migrationsverket kan fatta beslut
om att tilldela ekonomiska medel för flytt och bosättning i annat land.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 16 maj 2016, § 22.
Kommunstyrelsens protokoll 19 december 2016, § 154.
Förslag till beslut
Enheten för Arbete och integration anser motionen vara besvarad genom att
hänvisa till de fakta som redovisas.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 0204/16 – 008 forts

MOTION (SD) ATT KOMMUNEN UPPRÄTTAR ETT ÅTERVÄNDARTEAM
Förslag som presenteras i motionen avser målgruppen asylsökande där kommunens ansvar är begränsat. Migrationsverket är den myndighet som har
huvudansvaret för de asylsökande.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Anse motionen vara besvarad genom att hänvisa till de fakta som redovisas.
Förslag som presenteras i motionen avser målgruppen asylsökande där kommunens ansvar är begränsat. Migrationsverket är den myndighet som har
huvudansvaret för de asylsökande.
Reservation
Sören Nilsson (sd) reserverar sig mot beslutet.
_____
Kommunfullmäktige
Sören Nilsson (sd) redogör för sin motion samt yrkar bifall till densamma.
Helena Öhlund (s), Inger Lundberg (L), Linus Sköld (s) Ahmed Hassan (s) och
Stefan Engström (s) bifaller kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer Sören Nilsson förslag och kommunstyrelsens förslag mot
varandra. Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 0247/16 - 008

SVAR PÅ MOTION (SD) - UNDERSÖKA HUR ELEVERS BETYG
PÅVERKAS AV LÄRARES FRÅNVARO
Kommunfullmäktiges beslut
Motion (sd) om att undersöka hur elevers betyg påverkas av lärares frånvaro
anses vara besvarad.
Lärarfrånvaro/vikarieomfattning redovisas vid kommunstyrelsens sammanträde den 3 april 2017.
_____
Sammanfattning av ärendet
Donald Sundh (sd) har lämnat in en motion om att undersöka hur elevers
betyg påverkas av lärares frånvaro, enligt bilaga.
Kommunfullmäktige beslutade 20 juni 2016, § 42, att överlämna ärendet till
kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för beslut
senast vid kommunfullmäktiges första sammanträde 2017.
_____
Skolchef Jan-Erik Backman har yttrat sig i ärendet.
En av de viktigaste komponenterna för att säkerställa kvalitativt lärande är
naturligtvis tillgången till utbildade behöriga lärare. I Älvsbyns kommun är för
tillfället tillgången till just behöriga utbildade lärare förhållandevis god. På
några års sikt kommer detta att förändras i takt med pensionsavgångar samtidigt som antalet lärarstudenter minskar.
Personalutskottet har uppdragit till personalchefen att ta fram en kompetensförsörjningsplan vilken kommer att utgöra ett gott underlag för framtida
personalförsörjning, bland annat i skolan. Vidare är idag tillgången till vikarier
starkt begränsad i våra verksamheter. Det finns i princip inte att tillgå utbildade lärare, som vikarier i någon av skolans verksamheter, vilket innebär att outbildad personal ska leda undervisningen mot våra läroplansmål.
Kvalitativt påverkar detta sannolikt meritvärdet och kan på lång sikt innebära
en sämre kvalitet på just undervisningens innehåll. I det systematiska kvalitetsarbetet följs såväl resultat från nationella prov, som meritvärden upp och utgör
en viktig del i hur undervisningen planeras och utvärderas. Vi ser idag inte att
kopplingarna som SD framför i motionen, mellan frånvaro av lärare kontra
resultat och betyg, utgör någon påverkansfaktor för de samlade resultaten.
Rektor ansvarar för skolans resultat och arbetar tillsammans med lärare mot
god måluppfyllnad vid våra skolor.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 0247/16 – 008 forts

SVAR PÅ MOTION (SD) - UNDERSÖKA HUR ELEVERS BETYG
PÅVERKAS AV LÄRARES FRÅNVARO
I senaste PISA undersökningen visar sig Sveriges resultat ha ökat jämfört med
föregående PISA undersökning. I en första analys av resultaten kan matematiklyft och läslyft sägas utgöra en viktig del i de förbättrade resultaten.
En utbildning, oavsett i vilken nivå denna finns, är tillgången till utbildade behöriga lärare en av de absolut viktigaste kompontenterna, för att uppnå en god
måluppfyllelse. Det är den tillgången Älvsbyns kommun måste arbeta mot,
bland annat genom att vara en attraktiv arbetsgivare.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 20 juni 2016, § 42.
Kommunstyrelsens protokoll 23 januari 2017, § 4.
Förslag till beslut
Motion om att undersöka hur elevers betyg påverkas av lärares frånvaro anses
vara besvarad.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Motion om att undersöka hur elevers betyg påverkas av lärares frånvaro anses
vara besvarad.
_____
Kommunfullmäktige
Donald Sundh (sd) föredrar sin motion samt bifaller densamma.
Helena Öhlund (s) bifaller kommunstyrelsens förslag
Berit Hardselius (c) önskar att svaret kompletteras med uppgift om hur stor
lärarfrånvaron är och omfattningen av vikarier.
Lärarfrånvaro/vikarieomfattning redovisas vid kommunstyrelsens sammanträde den 3 april 2017.
Beslutsgång
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag och Donald Sunds förslag mot
varandra. Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE
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Dnr 0248/16 - 008

SVAR PÅ MOTION (SD) - INFÖRA EN FÖRBEREDELSESKOLA
PÅ PROV I KOMMUNEN
Kommunfullmäktiges beslut
Avslå motion (sd) om att införa en förberedelseskola på prov.
_____
Sammanfattning av ärendet
Donald Sundh (sd) har lämnat in en motion om att införa en förberedelseskola
på prov, enligt bilaga.
Kommunfullmäktige beslutade 20 juni 2016, § 43, att överlämna ärendet till
kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för beslut
senast vid kommunfullmäktiges första sammanträde 2017.
_____
Skolchef Jan-Erik Backman har yttrat sig i ärendet.
Nyanlända elever i vårt land ska utan dröjsmål erbjudas skolgång i den svenska
skolan. Även om en nyanländ elev inte omfattas av skolplikten är det ett
viktigt steg i integrationsprocessen att erbjuda skolgång.
I Älvsbyns kommun organiseras skolgången för nyanlända elever så att de får
en klasstillhörighet, i enlighet med vad skollagen anger. Därefter erbjuds eleven undervisning i en särskild undervisningsgrupp, som i allmänt tal benämns
FBK eller Förberedelseklass. Denna är alltså en särskild undervisningsgrupp
där stor del av arbetet är att kartlägga elevens tidigare kunskaper för att på så
vis kunna planera och tillgodose elevens behov. Hur länge eleven finns där är
högst individuellt och bygger på elevens tidigare kunskaper och språkkunskaper.
Forskning visar att språket är den uteslutande viktigaste komponenten för att
en nyanländ elev ska få en god och kvalitativ väg in i både vårt skolsystem som
samhälle.
Forskning visar att en bra integration bygger på att man befinner sig i ett sammanhang, där hela samhället speglas. På samma sätt arbetar vi i skolan. Det
absolut bästa sättet för en nyanländ elev att lära sig språket är att de befinner
sig i en kontext där svenska talas, alltså i en vanlig svensk skola, som Älvåkra-,
Park- eller Knut Lundmarkskolan. Målsättningen med vårt arbete med nyanlända elever, är att de ska får vara i en miljö där det svenska språket talas,
skrivs och hörs i så stor utsträckning som möjligt.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 0248/16 – 008 forts

SVAR PÅ MOTION (SD) - INFÖRA EN FÖRBEREDELSESKOLA
PÅ PROV I KOMMUNEN
Det innebär exempelvis att i ämnen med praktiska inslag finns de nyanlända
eleverna i sin ordinarie klass för att just få ”höra” språket, det är så det snabbast lärs. Vidare är en viktig del i integrationen att man är en del i det vanliga
samhället och tar del av dess funktioner.
SD:s motion om införandet av en förberedelseskola strider mot intentionerna i
såväl skollag som läroplan, varför motionen bör avslås.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 20 juni, § 43.
Kommunstyrelsens protokoll 23 januari 2017, § 6.
Förslag till beslut
Avslå motion om att införa en förberedelseskola på prov.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Avslå motion om att införa en förberedelseskola på prov.
_____
Kommunfullmäktige
Donald Sundh (sd) föredrar sin motion samt yrkar bifall till densamma.
Inger Lundberg (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Linus Sköld (s), Berit Hardselius (c) och Ahmed Hassan, (s) bifaller kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag och Donald Sundhs förslag
mot varandra och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens
förslag.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 0249/16 - 008

SVAR PÅ MOTION (L) - SOMMARJOBB, PLANTERINGAR OCH
UTSMYCKNINGAR I VÅR KOMMUN
Kommunfullmäktiges beslut
Motion (L) om sommarjobb, planteringar och utsmyckningar i vår kommun
anses vara besvarad.
Information om hur den partsammansatta gruppen kommer att se ut, meddelas vid kommunstyrelsens sammanträde den 3 april 2017.
_____
Sammanfattning av ärendet
Inger Lundberg (L) har lämnat in en motion om sommarjobb, planteringar
och utsmyckningar i vår kommun, enligt bilaga.
Kommunfullmäktige beslutade 20 juni 2016, § 44, att överlämna ärendet till
kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för beslut
senast vid kommunfullmäktiges första sammanträde 2017.
_____
Kommunchef Magnus Nordström har yttrat sig i ärendet.
Älvsbyns Fastigheter AB:s beslut att minska resurserna på parkavdelningen
syftade mer till signalpolitik än till reella besparingar. Kostnadsminskningarna
till följd av dessa besparingar var försumbara medan den opinionsbildande
effekten blev stor. Denna typ av aktiviteter är inget en seriös tjänsteleverantör
ska underlåta sig till.
Älvsbyn Fastigheter AB har sedan 2007 haft uppdraget att utföra dessa tjänster
på uppdrag av Älvsbyns kommun. Älvsbyns kommun ersätter Älvsbyns
Fastigheter AB med en summa motsvarande cirka 8 miljoner kronor årligen
(park och fritid sammantaget).
Kommunfullmäktige beslutade 2016-10-17, KF § 77 Dnr 312/16-041, om
driftbudgeten för 2016. Med det beslutet som grund har en uppdragsdialog
mellan Älvsbyns kommun och Älvsbyns Fastigheter AB genomförts.
Älvsbyns Fastigheter AB kommer under sommarsäsongen 2017 att utföra
detta uppdrag åt Älvsbyns kommun. I uppdraget ligger bland annat plantering
av blommor, klippning av gräsytor, handledning av sommarjobbare och
nedtagning av vinterbelysning.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 0249/16 – 008 forts

SVAR PÅ MOTION (L) - SOMMARJOBB, PLANTERINGAR OCH
UTSMYCKNINGAR I VÅR KOMMUN
I budgetprocessen inför 2017 tilldelade fullmäktige verksamheten 500 000
kronor för uppdatera/modernisera utsmyckningen av Älvsbyns kommun. En
arbetsgrupp under näringslivskontorets ledning kommer att arbeta fram ett
förslag på hur dessa medel ska användas. Arbetsgruppen kommer vara partssammansatt med företrädare för olika intresseorganisationen och komma med
ett konkret förslag i god tid innan sommarsäsongens början.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 20 juni 2016, § 44.
Kommunstyrelsens protokoll 23 januari 2017, § 5.
Förslag till beslut
Motion om sommarjobb, planteringar och utsmyckningar i vår kommun avslås
alternativt anses vara besvarad.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Motion om sommarjobb, planteringar och utsmyckningar i vår kommun anses
vara besvarad.
_____
Kommunfullmäktige
Inger Lundberg (L) tackar för svaret och bifaller motionen.
Tomas Egmark (s) bifaller kommunstyrelsens förslag.
Berit Hardselius (c) undrar vilka som ska ingå i den partsammansatta gruppen,
samt bifaller kommunstyrelsens förslag.
Kommunchef Magnus Nordström informerar att hur den partsammansatta
gruppen kommer att se ut, meddelas vid kommunstyrelsens sammanträde den
3 april 2017.
Sören Nilsson (sd) yrkar bifall till motionen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag och Inger Lundbergs förslag
mot varandra. Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
Omröstning
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång.
- den som röstar ja bifaller kommunstyrelsens förslag.
- den som röstar nej bifaller Inger Lundbergs förslag.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE
KF § 10

PROTOKOLL
2017-02-13

17(25)

Dnr 0249/16 – 008 forts

SVAR PÅ MOTION (L) - SOMMARJOBB, PLANTERINGAR OCH
UTSMYCKNINGAR I VÅR KOMMUN
Omröstningsresultat
Med 22 ja-röster, 8 nej-röster och 1 frånvarande enligt bifogad sammanträdeslista, beslutar kommunfullmäktige att bifalla kommunstyrelsens förslag.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 11

PROTOKOLL
2017-02-13

18(25)

Dnr 0389/16 - 008

SVAR PÅ MOTION (SD) - NYA FÖRSLAG OM PLACERING AV
SÄBO (SÄRSKILT BOENDE)
Kommunfullmäktiges beslut
Avslå motion (sd) om nya förslag om placering av SÄBO.
_____
Sammanfattning av ärendet
Sverigedemokraterna (sd) anser i sin motion att behovet av ökade platser för
äldres behov länge varit eftersatt och att en utveckling av de redan befintliga
äldreboendena skulle utvecklas och byggas ut.
Kommunfullmäktige beslutade 28 november 2016, § 91, att överlämna ärendet
till kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för beslut senast den 13 februari 2017.
_____
Kommunchef Magnus Nordström har yttrat sig i ärendet.
Sverigedemokraterna påtalar att de har försökt få utrett olika förslag till utökning eller ombyggnader av befintliga äldreboende på olika sätt, men misslyckats få gehör för denna tanke. De anser att det bara finns nybyggnadstanken
och föreslår därför i sin motion att:
- Då inriktningsbeslutet är mycket tidskrävande bör andra förslag seriöst prövas och inriktningsbeslutet eventuellt upphävas för att det snarast ska tillkomma fler SÄBO platser.
- Ett utbyggnadsbart SÄBO med 30 - 40 platser byggs vid befintliga
Nyberga.
- Alternativt ett nytt utbyggnadsbart SÄBO med 30 - 40 platser på Nybergshägnan. Ett bra avstånd från handelscentrum, resecentrum och apoteket
med mera. Detta kan vara i bruk på kortare tid än något annat utbyggnadsprojekt.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige fattade 2016-10-17, KF § 85 Dnr 0317/16- 293, beslut
om placering av nytt särskilt boende (SÄBO). Någon ytterligare fakta är inte
tillförd ärendet. Det är upp till kommunfullmäktige att besluta om upphävande
av tidigare beslut och avgöra om kommunstyrelsen ska uppdras att framarbeta
något alternativt beslutsunderlag.
Kommunfullmäktiges protokoll 28 november 2016, § 91.
Kommunstyrelsens protokoll 23 januari 2017, § 7
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE
KF § 11

PROTOKOLL
2017-02-13

Dnr 0389/16 – 008 forts

SVAR PÅ MOTION (SD) - NYA FÖRSLAG OM PLACERING AV
SÄBO (SÄRSKILT BOENDE)
Förslag till beslut
Avslå motion om nya förslag om placering av SÄBO.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Avslå motion om nya förslag om placering av SÄBO.
_____
Kommunfullmäktige
Sören Nilsson (sd) föredrar sin motion samt yrkar bifall till motionen.
Anna Lundberg (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Inger Lundberg (L) bifaller kommunstyrelsens förslag.
Helena Öhlund (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Sören
Nilssons förslag var för sig. Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens
förslag.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

19(25)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 12

PROTOKOLL
2017-02-13

20(25)

Dnr 0345/16 - 008

SVAR PÅ MEDBORGARFÖRSLAG OM SAMMANHÅLLEN
TURISTINFORMATION OCH ÖVERSYN AV KOMMUNENS
HEMSIDA
Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslag om sammanhållen turistinformation och översyn av kommunens hemsida anses vara besvarat.
_____
Sammanfattning av ärendet
Birgitta Olsson har lämnat in ett medborgarförslag om sammanhållen turistinformation och översyn av kommunens hemsida, enligt bilaga.
Kommunfullmäktige beslutade 17 oktober 2016, § 67, att överlämna ärendet
till kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för
beslut senast vid fullmäktiges sammanträde i april 2017.
_____
Näringslivschef Pär Jonsson har yttrat sig i ärendet.
Platsbesöken på manuella turistbyråer har sjunkit med åren. Allt mer information styrs över till digitala telefoner och datorer. Det sista året som kommunen
bedrev en manuell turistbyrå i centrala Älvsbyn kom det cirka 1200 besök
under hela året. De senaste åren har kommunen bedrivit turistinformation i
Storforsen under sommarmånaderna, med cirka 5000 besök per säsong.
I turistbyråer finns inte försäljning av evenemang och paketerade turisterbjudanden. Orsaken är att kommunen inte har en affärsuppgift utan en samhällsuppgift som regleras av kommunallagens likställighetsprincip.
I samband med digitalisering av turistinformationen har det i budgeten överförts medel från information till utveckling av besöksnäringen i kommunen.
Ett destinationsråd har bildats med företrädare från turistföretag som arbetar
med utveckling av besöksnäringen. I det arbetet har det inte varit aktuellt med
en helårsöppen turistbyrå i centrala Älvsbyn.
Hela kommunens webbplats/hemsida byggdes om och uppgraderades till ett
modernare typsnitt för 2 år sedan. Mindre förändringar görs löpande och om
förslag eller idéer finns får man gärna kontakta kommunens informatör Peter
Lundberg, som har huvudansvaret för webredaktörsgruppen och utvecklingen
av webbplatsen.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE
KF § 12

PROTOKOLL
2017-02-13

21(25)

Dnr 0345/16 – 008 forts

SVAR PÅ MEDBORGARFÖRSLAG OM SAMMANHÅLLEN
TURISTINFORMATION OCH ÖVERSYN AV KOMMUNENS
HEMSIDA
Översyn av aktuella telefonnummer till kommunens kontaktpersoner görs
löpande på webbplatsen och all information ska vara aktuell. Upptäckta fel kan
rapporteras till kommunen.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 17 oktober 2016, § 67.
Kommunstyrelsens protokoll 23 januari 2017, § 8.
Förslag till beslut
Medborgarförslag om sammanhållen turistinformation och översyn av kommunens hemsida anses vara besvarat.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Medborgarförslag om sammanhållen turistinformation och översyn av kommunens hemsida anses vara besvarat.
_____
Kommunfullmäktige
Förslagsställare Birgitta Olsson redogör för sitt medborgarförslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag vilket kommunfullmäktige bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 13

PROTOKOLL
2017-02-13

22(25)

Dnr 0446/16 - 102

VAL AV ERSÄTTARE (S) I KOMMUNSTYRELSEN OCH ARBETE
OCH OMSORGSUTSKOTTET
Kommunfullmäktiges beslut
Utse Sara Risberg (s) till ersättare i kommunstyrelsen och till ersättare i arbete
och omsorgsutskottet.
_____
Sammanfattning av ärendet
Ann-Sofie Wåhlström (s) har avsagt sig samtliga politiska uppdrag.
Kommunfullmäktige har att utse ersättare (s) i kommunstyrelsen och ersättare i arbete och omsorgsutskottet.
Beslutsunderlag
Kommunala valberedningens protokoll 13 februari 2017, § 1.
Förslag till beslut
Utse ersättare (s) i kommunstyrelsen och ersättare i arbete och omsorgsutskottet
Kommunfullmäktige
Helena Öhlund (s) ordförande i kommunala valberedningen, redovisar valberedningens förslag att utse Sara Risberg (s) till ersättare i kommunstyrelsen
och till ersättare i arbete och omsorgsutskottet utse
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på valberedningens förslag vilket kommunfullmäktige bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 14

PROTOKOLL
2017-02-13

23(25)

Dnr 0019/17 - 102

VAL AV LEDAMOT/ERSÄTTARE (S) ORDFÖRANDE/VICE
ORDFÖRANDE I ÄLVSBYNS FASTIGHETER AB SAMT ERSÄTTARE (S) I KOMMUNALA VALBEREDNINGEN
Kommunfullmäktiges beslut
Utse Bo Öhlund (s) till ordförande i Älvsbyns Fastigheter AB.
Utse Annelie Johansson (s) till vice ordförande i Älvsbyns Fastigheter AB.
Utse Rikard Granström (s) till ledamot i Älvsbyns Fastigheter AB.
Utse Sara Risberg (s) till ersättare i Älvsbyns Fastigheter AB.
Utse Madelene Nyman (s) till ersättare i kommunala valberedningen.
_____
Sammanfattning av ärendet
Henry Larsson (s) har avsagt sig samtliga politiska uppdrag.
Kommunfullmäktige har att utse ledamot (s) och ordförande i styrelsen för
Älvsbyns Fastigheter AB samt ersättare (s) i kommunala valberedningen.
Beslutsunderlag
Kommunala valberedningens protokoll 13 februari 2017, § 2.
Förslag till beslut
Utse ledamot (s) och ordförande i styrelsen för Älvsbyns Fastigheter AB samt
ersättare (s) i kommunala valberedningen.
Kommunfullmäktige
Helena Öhlund (s) ordförande i kommunala valberedningen, redovisar valberedningens förslag:
Utse Bo Öhlund (s) till ordförande i Älvsbyns Fastigheter AB.
Utse Rikard Granström (s) till ledamot i Älvsbyns Fastigheter AB.
Utse Sara Risberg (s) till ersättare i Älvsbyns Fastigheter AB.
Utse Madelene Nyman (s) till ersättare i kommunala valberedningen.
Helena Öhlund (s) föreslår att till vice ordförande i Älvsbyns Fastigheter AB
utse Annelie Johansson (s).
Sören Nilsson (sd) föreslår att utse sig själv till ersättare i kommunala valberedningen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på valberedningens förslag och Helena
Öhlunds förslag gällande Älvsbyns Fastigheter AB. Kommunfullmäktige
bifaller förslagen.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE
KF § 14

PROTOKOLL
2017-02-13

24(25)

Dnr 0019/17 – 102 forts

VAL AV LEDAMOT/ERSÄTTARE (S) ORDFÖRANDE/VICE
ORDFÖRANDE I ÄLVSBYNS FASTIGHETER AB SAMT ERSÄTTARE (S) I KOMMUNALA VALBEREDNINGEN
Ordföranden ställer vidare proposition på valberedningens förslag och Sören
Nilssons förslag gällande ersättare i kommunala valberedningen. Kommunfullmäktige bifaller valberedningens förslag.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 15

PROTOKOLL
2017-02-13

25(25)

Dnr 0445/16 - 104

UTBETALNING AV PARTISTÖD
Kommunfullmäktiges beslut
Betala ut kommunalt partistöd samt insynsarvoden enligt bilaga.
_____
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 15 februari 2016, § 17, att genomföra en
besparing inom verksamhetsram ”politisk verksamhet”. Besparingen uppnås
genom en förändring i resursfördelningsmodellen. Grundbidrag och mandatstöd minskas med 0,05 basbelopp. Ny fördelning – grundbidrag: 0,55 basbelopp/parti och mandatstöd 0,35 basbelopp/mandat ger en besparing med
117 tkr.
Kommunfullmäktige beslutade 28 november 2016, § 104, att partistödet
reduceras med 25 % för partier som inte lämnat in redovisningar enligt förlängd tidsfrist, 18 oktober 2016.
Kansliet har sammanställt underlag för utbetalning av partistödet, enligt bilaga.
Partistöd för Liberalerna och kristdemokraterna reduceras med 25 %.
Förslag till beslut
Betala ut kommunalt partistöd samt insynsarvoden enligt bilaga.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Betala ut kommunalt partistöd samt insynsarvoden enligt bilaga.
_____
Kommunfullmäktige
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag vilket kommunfullmäktige bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

