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KOMMUNSTYRELSEN

KS § 101

Dnr 0355/18 - 000

VERKSAMHETSREDOVISNING KS 2018-11-05
Kommunstyrelsens beslut
Ta del av och godkänna informationen enligt bilaga.
_____
Sammanfattning av ärendet
Kommunchef Magnus Nordström har sammanställt kommungemensam verksamhetsredovisning enligt bilaga.
Kommunstyrelsen
- Kostchef Åsa Skogqvist föredrar ”utredning restaurang Fluxen och mottagningskök i Vidselsskolan” enligt bilaga.
- Chef kommunledningskontoret Crister Lundgren redogör för strategisk plan
2019-2021 och Stratsys, enligt bilaga.
- Arbete och omsorgsutskottets ordförande Anita Backman informerar från
utskottet.
- Personalutskottets och barn och fritidsutskottets ordförande Sture Nordin
informerar från utskotten.
- Socialchef Hans Nyberg redovisar socialtjänstens verksamheter och det akuta
behovet av vårdplatser.
- Skolchef Jan-Erik Backman redovisar skolans verksamheter.
- Ekonomichef Ulla Lundberg redovisar aktuellt ekonomiskt läge. Internbudgeten beräknas vara klar före jul. Kommunchefens direktiv följs, inköpen
har avmattats. För kännedom så är en bankupphandling på gång.
- Kommunchef Magnus Nordström informerar om serverhallen. Stort intresse
för andra aktörer att etablera sig i Älvsbyn.
Förslag till beslut
Ta del av och godkänna informationen enligt bilaga.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommunstyrelsen bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
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KOMMUNSTYRELSEN

KS § 102

Dnr 0376/18 - 000

ORDFÖRANDERAPPORT - REDOVISNING FRÅN UTSKOTTEN
Kommunstyrelsens beslut
Ta del av rapporten.
_____
Kommunstyrelsen
Arbete och omsorgsutskottets ordförande Anita Backman redogör aktuellt
läge från sitt utskott samt antal placeringar som gjorts och kostnader. Stort
behov av familjehem och kontaktfamiljer.
Personalutskottet och barn och fritidsutskottets ordförande Sture Nordin
redovisar kvartalsrapport från utskotten.
Personalutskottet har arbetat fram riktlinje förebyggande av hot och våld.
2018 års lärarlöner är nu klara. Bekymmersamt att det ska ta så lång tid. Frågan
om heltidstjänster står stilla. Centrala och lokala överenskommelser finns men
inget händer.
Redovisning av ”nuddisar” vid nästa sammanträde.
Förslag till beslut
Ta del av rapporten.
Kommunstyrelsen
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommunstyrelsen bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2018-11-05
KOMMUNSTYRELSEN

KS § 103

Dnr 0354/18 - 000

DELGIVNINGAR KS 2018-11-05
Kommunstyrelsens beslut
Ta del av redovisade delgivningar.
_____
Sammanfattning av ärendet
Handlingar i ärendet:
Älvsbyns kommunföretag AB – protokoll 2018-09-19
Älvsbyns Energi AB – protokoll 2018-09-19
Personalutskottet – protokoll 2018-09-19
Norconsult – presentation industrihus
Barn- och fritidsutskottet - protokoll 2018-10-16
Förslag till beslut
Ta del av redovisade delgivningar.
Kommunstyrelsen
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommunstyrelsen bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSEN

KS § 104

Dnr 0356/18 - 002

DELEGATIONSRAPPORT KS 2018-11-05
Kommunstyrelsens beslut
Ta del av och godkänna redovisad delegationsrapport.
____
Sammanfattning av ärendet
Följande ärenden anmäls enligt KS §§ 15 och 47/2018-03-05 och 2018-05-28
(dnr 183/17-002)

Kommunstyrelsens ordförande
Köp av fastigheten Älvsbyn Älvsbyn 22:9 och Älvsbyn 22:10 (dnr 340/18-283)
Kommunchef
Revidering av styrdokument (förlängning utan ändring)
- Företagspolicy för Älvsbyns kommuns bolag (dnr 368/18-003)
- Arbetsordning – Folkhälsoarbetet (dnr 369/18-103)
- Anläggande av sjövärme (dnr 370/18-422)
- Bygglovsärenden inom översvämningsområde (dnr 371/18-239)
- Handlingsprogram för förebyggande verksamhet till skydd mot olyckor (dnr
372/18-180)

- Handlingsprogram för räddningstjänstverksamheten (dnr 373/18-180)
- Mottagande av människor i händelse av dammhaveri Boden & Jokkmokk
(dnr 374/13-180)

Landsbygdsutvecklare
Beslut byautvecklingspeng Tväråns intresseförening (dnr 303/18-109)
Beslut byautvecklingspeng Granträsk byaförening (dnr 306/18-109)
Beslut byautvecklingspeng Granträsk byaförening (dnr 307/18-109)
Beslut byautvecklingspeng Nystrands byaförening (dnr 354/17-109)
Beslut byautvecklingspeng Arvidsträsk byaförening (dnr 281/18-109)
Beslut byautvecklingspeng Bredsels bygdeförening (dnr 257/18-109)
Enhetschef arbete och integration
Medfinansiering ”Må bra dag” (dnr 308/18-109)
Skolchef
Beslut om mottagande i grundsärskola (dnr 314/18-617)
Rektor, Knut Lundmarkskolan
Beslut om avslag - ansökan om plats i fritidsverksamhet (dnr 359/18-611)
Förslag till beslut
Ta del av och godkänna redovisad delegationsrapport.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

forts

PROTOKOLL
2018-11-05
KOMMUNSTYRELSEN

KS § 104

Dnr 0356/18 – 002 forts

DELEGATIONSRAPPORT KS 2018-11-05
Kommunstyrelsen
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommunstyrelsen bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSEN

KS § 105

Dnr 0362/18 - 001

UTREDNING RESTAURANG FLUXEN OCH MOTTAGNINGSKÖK I VIDSELSSKOLAN
Kommunstyrelsens beslut
1) Restaurang Fluxen: Återremiss av ärendet där ytterligare utredning görs
om:
-Extern entreprenör driver restaurangen.
-Kostnad vid öppethållande mån-fred.
-Möjlighet för boende att under vardagar äta i dagverksamhetens lokaler.
2) Vidsels skolkök: Bifall till utredningens alt 1: mottagningskök Fsk – åk 9,
total besparing om 500 000 kr.
_____
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 1 oktober 2018, § 99, att uppdra till kommunchefen att lämna förslag på långsiktiga åtgärder för att anpassa verksamheten till
de ekonomiska förutsättningarna.
Två av förslagen är -avveckling restaurang Fluxen och -mottagningskök i
Vidselsskolan.
Kostchef Åsa Skogqvist har sammanställt ”Utredning restaurang Fluxen och
mottagningskök i Vidselsskolan”, enligt bilaga.
Kommunstyrelsen
Kommunchef Magnus Nordström, kostchef Åsa Skogqvist samt ekonomichef
Ulla Lundberg föredrar ärendet utredning Fluxenrestaurangen, Vidsels skolkök.
Ordföranden föreslår att restaurang Fluxen behandlas först, därefter Vidsels
skolkök.
Restaurang Fluxen
Göran Lundström (c) föreslår att ärendet Fluxen återremitteras för ytterligare
beredning.
Inger Lundberg (L) yrkar bifall till återremiss.
Orvo Hannlöv (sd) yrkar bifall till återremiss.
Ajournering
Ajournering begärs kl 14.00. Sammanträdet återupptas efter 20 minuter.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSEN
KS § 105

Dnr 0362/18 – 001 forts

UTREDNING RESTAURANG FLUXEN OCH MOTTAGNINGSKÖK I VIDSELSSKOLAN
Ordföranden bifaller förslag på återremiss där ytterligare utredning görs om:
- extern entreprenör driver restaurangen
- kostnad vid öppethållande mån-fred
- möjlighet för boende att under vardagar äta i dagverksamhetens lokaler
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förslag om återremiss med ytterligare utredningsuppdrag vilket kommunstyrelsen bifaller.
Vidsels skolkök
Ordföranden bifaller vidare alt. 1 mottagningskök Fsk-åk 9 vid Vidsels skolkök.
Göran Lundström (c) föreslår att skolköket i Vidsel förblir oförändrat.
Inger Lundberg (L) bifaller Göran Lundströms förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer eget förslag och Göran Lundströms förslag mot varandra.
Kommunstyrelsens bifaller ordförandens förslag.
Omröstning
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång.
- Den som röstar ja bifaller ordförandens förslag.
- Den som röstar nej bifaller Göran Lundströms förslag.
Omröstningsresultat
Med 9 ja-röster och 4 nej-röster enligt bifogad sammanträdeslista, beslutar
kommunstyrelsen att bifalla ordförandens förslag.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSEN

KS § 106

Dnr 0053/18 - 003

STRATEGISK PLAN FÖR ÄLVSBYNS KOMMUN 2019-2021
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1) Fastställa delvis uppdaterad strategisk plan Älvsbyns kommun 2019-2021,
enligt bilaga.
2) Uppdaterad styrmodell kommer att ske 2019 och beslutas inför 2020.
_____
Sammanfattning av ärendet
Den strategiska planeringen för Älvsbyn kommun omfattar en rullande fyraårsperiod. Kommunfullmäktige antar i november den strategiska planen som
omfattar mål och resurser samt planeringsförutsättningar till kommunstyrelsen
och dess verksamhetsområden. Den strategiska planen innehåller nedanstående delar som tillsammans utgör fullmäktiges styrning av kommunstyrelsen och de kommunala bolagen.
•
•
•
•

Omvärldsanalys
Lokala förutsättningar
Vision för Älvsbyns kommun
Kommungemensamma strategier och mål i perspektiven
- Medborgare/Kund
- Tillväxt/Utveckling
- Medarbetare
- Ekonomi

Målen mäts sedan med hjälp av målindikatorer/nyckeltal.
•
•
•
•

Kommungemensamma serviceförklaringar
Verksamhetsutveckling
Inriktning och uppdrag till verksamheterna
Ekonomiska mål, ekonomisk ram per verksamhet för drift respektive
investeringar, utdebitering, resultat-, finansierings- och balansbudget för tre
år.

Förslag till beslut
Fastställa strategisk plan Älvsbyns kommun 2019-2021, enligt bilaga.
Kommunstyrelsen
Chef kommunledningskontoret Crister Lundgren föredrar ärendet enligt
bilaga. Delårsrapport i april kommer att genomföras i Stratsys.
Göran Lundström (c) påtalar att strategiska planen inte är uppdaterad i sin
helhet.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2018-11-05

10(34)

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 106

Dnr 0053/18 – 003 forts

STRATEGISK PLAN FÖR ÄLVSBYNS KOMMUN 2019-2021
Ordföranden föreslår bifall till delvis uppdaterad strategisk plan och att uppdaterad styrmodell kommer att ske 2019 och beslutas inför 2020.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på eget förslag vilket kommunstyrelsen
bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2018-11-05
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KOMMUNSTYRELSEN

KS § 107

Dnr 0295/18 - 006

SAMMANTRÄDESPLAN KF, KS OCH KFTG
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Fastställa upprättad sammanträdesplan för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och Älvsbyns kommunföretag AB år 2019, enligt bilaga.
_____
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningskontorets kansli har upprättat förslag till sammanträdesplan
2019 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, Älvsbyns kommunföretag
AB, enligt bilaga
Förslaget innehåller 8 sammanträdestillfällen, 1 strategidag och ekonomidag
(lunch-lunch) för kommunstyrelsen, 5 för kommunfullmäktige och 3 + 1
(strategidag) tillfällen för Älvsbyns kommunföretag AB.
Förslag till beslut
Fastställa upprättad sammanträdesplan för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och Älvsbyns kommunföretag AB år 2019, enligt bilaga.
Kommunstyrelsen
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommunstyrelsen bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
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KOMMUNSTYRELSEN

KS § 108

Dnr 0351/18 - 006

ANNONSERING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES KUNGÖRELSE
2019-2022
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Under mandatperioden 2019-2022 publiceras kommunfullmäktiges kungörelse
på kommunens hemsida, på officiella anslagstavlan och i Älvsbybygdens annonsblad, liten annons utan föredragningslista.
_____
Sammanfattning av ärendet
Under föregående mandatperiod har kommunfullmäktiges sammanträden
annonserats enligt följande:
- annons i Piteå-Tidningen och Norrbottens Kuriren med kungörelse (liten
annons utan föredragningslista)
- föredragningslista publiceras på kommunens hemsida
- annons med föredragningslista i Älvsbybygdens annonsblad
- annons med föredragningslista på webbsidan Älvsbyn just nu
Enligt nya kommunallagen finns inte längre kravet om att uppgift om tid och
plats för ett fullmäktigesammanträde ska införas i den eller de ortstidningar
som fullmäktige beslutar.
Annonskostnaden år 2017 uppgick till 56 200 kr.
Förslag till beslut
Under mandatperioden 2019-2022 publiceras kommunfullmäktiges kungörelse
endast på kommunens hemsida, på officiella anslagstavlan.
Kommunstyrelsen
Ordföranden föreslår att kungörelsen även ska annonseras i Älvsbybygdens
annonsblad, liten annons utan föredragningslista.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på eget förslag vilket kommunstyrelsen
bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2018-11-05

13(34)

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 109

Dnr 0147/18 - 008

MOTION (L) NYTÄNK LÄRARNAS ARBETSUPPGIFTER MINDRE STRESS - MER TID ÖVER TILL UNDERVISNING
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Motion om nytänk lärarnas arbetsuppgifter – mindre stress – mer tid över till
undervisning, anses vara besvarad.
Reservation
Inger Lundberg (L) och Göran Lundström (c) reserverar sig mot beslutet.
_____
Sammanfattning av ärendet
Inger Lundberg (L) har lämnat in en motion om nytänk lärarnas arbetsuppgifter – mindre stress – mer tid över till undervisning, enligt bilaga.
Kommunfullmäktige beslutade 23 april 2018, § 20, att överlämna ärendet till
kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för beslut
senast den 26 november 2018.
_____
Skolchef Jan-Erik Backman har yttrat sig i ärendet.
Liberalerna framför i sin motion vikten vid att samverkan sker mellan arbetsgivare, arbetstagare och fackliga organisationer i syfte att se över lärares arbetsmiljö och arbetsuppgifter. I motionen yrkas på att rektorerna vid de olika skolenheterna under skolchefens ledning bjuder in de fackliga organisationerna till
samtal om förbättringar av just lärarnas arbetsmiljö och arbetsuppgifter.
Denna typ av samverkan sker sedan ett antal år i form av träffar mellan skolledning, Lärarförbundet, Lärarnas riksförbund och Kommunal. I denna samverkansdialog lyfts denna typ av frågor. Vid respektive skolenhet sker också
månadsvis APT, Arbetsplatsträffar som är ett led i de samverkansavtal
Älvsbyns kommun träffat med de fackliga organisationerna. Vid dessa träffar
är arbetsmiljöfrågan en stående punkt i dagordningarna. Med detta anses
motionen vara besvarad.
Förslag till beslut
Motionen anses vara besvarad.
Kommunstyrelsen
Skolchef Jan-Erik Backman föredrar ärendet.
Inger Lundberg (L) yrkar bifall till motionen.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSEN
KS § 109

Dnr 0147/18 – 008 forts

MOTION (L) NYTÄNK LÄRARNAS ARBETSUPPGIFTER MINDRE STRESS - MER TID ÖVER TILL UNDERVISNING
Göran Lundström (c) bifaller motionen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget och Inger Lundbergs
förslag. Kommunstyrelsen bifaller beredningsförslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
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KOMMUNSTYRELSEN

KS § 110

Dnr 0148/18 - 008

MOTION (KD) INFÖRANDE AV BARNSKÖTARTJÄNSTER
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Motion gällande införande av barnskötartjänster anses vara besvarad.
Reservation
Göran Lundström (c) och Inger Lundberg (L) reserverar sig mot beslutet.
_____
Sammanfattning av ärendet
Robert Andersson (kd) har lämnat in en motion om införande av barnskötartjänster, enligt bilaga.
Kommunfullmäktige beslutade 23 april 2018, § 21, att överlämna ärendet till
kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för beslut
senast den 26 november 2018.
_____
Skolchef Jan-Erik Backman har yttrat sig i ärendet.
Kristdemokraterna yrkar i sin motion att skolchef ska i dialog med verksamheten se över vilket antal barnskötartjänster som ska införas i barnomsorgen.
Vidare ska skolchef fastslå kunskaps/utbildningsnivå för barnskötare och
därefter snarast införa möjlighet för barnskötare att söka tjänst som barnskötare i kommunens barnomsorg.
Personalutskottet har till HR-chef under hösten uppdragit att ta fram underlag
på just de yrkanden som kd framför i sin motion. Detta kommer att ske i
samråd med förskolecheferna och återredovisas till PU den 5 december 2018
och därefter delges KS den 17 december 2018. Med detta anses motionen vara
besvarad.
Förslag till beslut
Motion gällande införande av barnskötartjänster anses vara besvarad.
Kommunstyrelsen
Skolchef Jan-Erik Backman föredrar ärendet.
Göran Lundström (c) föreslår bifall till motionen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer beredningsförslaget och Göran Lundströms förslag mot
varandra. Kommunstyrelsen bifaller beredningsförslaget.
_____
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSEN

KS § 111

Dnr 0149/18 - 008

MOTION (KD) INFÖRANDE AV SJUKVÅRDSBITRÄDESTJÄNSTER
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Motion gällande införande av sjukvårdsbiträdestjänster anses vara besvarad.
Reservation
Göran Lundström (c) och Inger Lundberg (L) reserverar sig mot beslutet.
_____
Sammanfattning av ärendet
Robert Andersson (kd) har lämnat in en motion om införande av sjukvårdsbiträdestjänster, enligt bilaga.
Kommunfullmäktige beslutade 23 april 2018, § 22, att överlämna ärendet till
kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för beslut
senast den 26 november 2018.
_____
Socialchef Hans Nyberg har yttrat sig i ärendet.
Kristdemokraterna yrkar i sin motion att socialchef ska i dialog med verksamheten se över vilket antal sjukvårdsbiträdestjänster som kan införas i äldreomsorgen. Vidare ska socialchef fastslå kunskaps/utbildningsnivå för sjukvårdsbiträdestjänster och därefter snarast införa möjlighet för sjukvårdsbiträden att
söka tjänst som sjukvårdsbiträde i kommunens äldreomsorg.
Personalutskottet har till HR-chef under hösten uppdragit att ta fram underlag
på just de yrkanden som kd framför i sin motion. Detta kommer att ske i
samråd med enhetscheferna i äldreomsorgen och återredovisas till PU den 5
december 2018 och därefter delges KS den 17 december 2018. Med detta
anses motionen vara besvarad.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 23 april 2018, § 22.
Förslag till beslut
Motion gällande införande av sjukvårdsbiträdestjänster anses vara besvarad.
Kommunstyrelsen
Socialchef Hans Nyberg föredrar ärendet.
Göran Lundström (c) yrkar bifall till motionen.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2018-11-05
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KOMMUNSTYRELSEN
KS § 111

Dnr 0149/18 – 008 forts

MOTION (KD) INFÖRANDE AV SJUKVÅRDSBITRÄDESTJÄNSTER
Inger Lundberg (L) yrkar bifall till motionen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer beredningsförslaget och Göran Lundströms förslag mot
varandra. Kommunstyrelsen bifaller beredningsförslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2018-11-05

18(34)

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 112

Dnr 0225/18 - 008

MOTION (SD) POLITIKEN BÖR TA ANSVAR OM ÄLDRES BOENDEBEHOV OCH NYBYGGE AV SÄBO
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1) Bifall till motion om att politiken bör ta ansvar om äldres boendebehov
och nybygge av SÄBO.
2) Kommunfullmäktige tillsätter en fullmäktigeberedning med uppdrag att
arbeta fram ett beslutsunderlag för uppförandet av ett nytt särskilt boende
i Älvsbyns kommun.
_____
Sammanfattning av ärendet
Sören Nilsson (sd) har lämnat in en motion om att politiken bör ta ansvar om
äldres boendebehov och nybygge av SÄBO, enligt bilaga.
Kommunfullmäktige beslutade 18 juni 2018, § 45, att överlämna ärendet till
kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för beslut
senast en 26 november 2018.
_____
Kommunchef Magnus Nordström har yttrat sig i ärendet.
Sverigedemokraterna påtalar i sin motion ”Politiken bör ta ansvar om äldres
boendebehov och nybygge av SÄBO” inte är rimligt att det ska gå ytterligare
en mandatperiod utan konkreta förslag till en förändring. De anser att det i en
parlamentariskt politiskt sammansatt grupp rimligen torde finnas en vilja att
under 2019 komma vidare i processen med uppförandet av ett nytt särskilt boende i Älvsbyns kommun.
Därför föreslår Sverigedemokraterna i sin motion att:
1. En parlamentarisk grupp av politiker skapas snarast.
2. Ta fram förslag till beslut som kan föreläggas senast juni 2019.
Processen med ett nytt särskilt boende har pågått sedan slutet på 2010, fullmäktigeberedning ”Framtidens äldreomsorg”. Efter den initiala fullmäktigeberedningen har antalet aktiviteter, bilaga 1, för att ta fram ett så heltäckande
beslutsunderlag som möjligt varit många. Trots detta saknas en politisk samsyn
kring uppförandet av ett nytt särskilt boende.
I denna typ av mer komplex beslutsprocess kan det vara bra att gå tillbaka och
granska tidigare fakta/beslutsunderlag, upprepad beslutsprocess, för att se om
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2018-11-05

19(34)

KOMMUNSTYRELSEN
KS § 112

Dnr 0225/18 – 008 forts

MOTION (SD) POLITIKEN BÖR TA ANSVAR OM ÄLDRES BOENDEBEHOV OCH NYBYGGE AV SÄBO
någonting nytt finns att tillföra som påverkar beslutet eller för att skapa större
förståelse i beslutsgruppen. Kanske kan en fullmäktigeberedning vara det som
behövs för få processen med ett nytt särskilt boende framåt.
Arbetsordningen för kommunfullmäktige, Fullmäktigeberedningar 45 §, reglerar arbetet med denna typ av parlamentariskt sammansatt grupp. Enligt arbetsordningen kan kommunfullmäktige inrätta en tillfällig fullmäktigeberedning.
Beredningen tillsätts under begränsad tid och för ett speciellt ändamål. Kommunstyrelsen bereder fullmäktigeberedningens uppdrag.
Kommunfullmäktige beslutar om beredningens sammansättning och arbetsformer. En fullmäktigeberedning kan bestå av en eller flera personer, som inte
är ledamöter i kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige beslutar om en tillfällig beredning ska tillsättas och beslutet ska innehålla:
1. Beredningens syfte och mål.
2. Beredningens sammansättning (ledamöter och eventuellt tjänstemannastöd).
3. Tidplan (starttid, delredovisning, slutredovisning m m).
4. Ekonomiska ramar.
Berörd styrelse eller facknämnd ska beredas möjlighet att yttra sig innan beredningens slutredovisning till fullmäktige. Efter genomförd slutredovisning
överlämnas beredningen till kommunstyrelsen för fortsatt handläggning.
Sammanfattningsvis kan nog arbetet i en fullmäktigeberedning fylla behovet av
att framarbeta en samsyn om grundförutsättningarna för upprättandet av ett
särskilt boende i Älvsbyns kommun.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 18 juni 2018, § 45.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen.
Kommunstyrelsen föreslår i och med bifallet att kommunfullmäktige tillsätter
en fullmäktigeberedning med uppdraget att arbeta fram ett beslutsunderlag för
uppförandet av ett nytt särskilt boende i Älvsbyns kommun.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2018-11-05

20(34)

KOMMUNSTYRELSEN
KS § 112

Dnr 0225/18 – 008 forts

MOTION (SD) POLITIKEN BÖR TA ANSVAR OM ÄLDRES BOENDEBEHOV OCH NYBYGGE AV SÄBO
Kommunstyrelsen
Kommunchef Magnus Nordström föredrar ärendet.
Orvo Hannlöv (sd) yrkar bifall till beredningsförslaget.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommunstyrelsen bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2018-11-05

21(34)

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 113

Dnr 0230/18 – 008

MOTION (C) FÖRENKLAD UPPFÖLJNING I ÅRSREDOVISNING
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1) Bifall till motion om förenklad uppföljning i årsredovisning.
2) Från 2019 följa upp de verksamhetsmässiga målen kopplade i god ekonomisk hushållning i såväl årsredovisning som delårsrapporter.
3) Från och med årsredovisning 2018 även redovisa mål och särskilda uppdrag
i en sammanställd redovisning före verksamhetsberättelserna i såväl delårsrapporter som årsredovisning.
4) I fortsättningen för de mål som inte uppnås, även lämna en prognos om
när målen bedöms kunna uppfyllas.
_____
Sammanfattning av ärendet
Berit Hardselius (c) och Göran Lundström (c) har lämnat in en motion om
förenklad uppföljning i årsredovisningen, enligt bilaga.
Kommunfullmäktige beslutade 18 juni 2018, § 46 att överlämna ärendet till
kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för beslut
26 november 2018.
_____
Ekonomichef Ulla Lundberg har yttrat sig i ärendet.
1997 tillkom lagen om kommunal redovisning. Lagen reglerar bland annat
vilka delar som ska ingå i kommunens årsredovisning samt att minst en delårsrapport som behandlas av kommunfullmäktige ska upprättas.
Riksdagen beslutade den 16 maj 2018 om en ny kommunal bokförings- och
redovisningslag utifrån förslagen i utredningen ”En ändamålsenlig kommunal
redovisning”.
Sammanfattningsvis så kvarstår lagens karaktär som ramlag och den nya lagen
om kommunal bokföring och redovisning bygger till stora delar på (KRL)
även om vissa nya bestämmelser föreslås och delar av nuvarande normering
förs in i lagtexten. Den nya lagen ska tillämpas från och med räkenskapsåret
2019.
Enligt lagen ska de mål som är kopplade till god ekonomisk hushållning i både
det finansiella och verksamhetsmässiga perspektivet följas upp i förvaltningsberättelsen. De finansiella målen följs upp i kommunens delårsrapporter och
årsredovisningen medan de verksamhetsmässiga endast följs upp i årsredovisningen.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2018-11-05

22(34)

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 113

Dnr 0230/18 – 008 forts

MOTION (C) FÖRENKLAD UPPFÖLJNING I ÅRSREDOVISNING
Från och med delårsrapporten per augusti 2018 följs målen och de speciella
uppdragen upp, som är kopplade till kommunens budgetområden, i redovisning med tre bedömningsgrunder, placerad före verksamhetsberättelserna.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 18 juni 2018, § 46.
Förslag till beslut
1) Bifall till motion om förenklad uppföljning i årsredovisning.
2) Från 2019 följa upp de verksamhetsmässiga målen kopplade i god ekonomisk hushållning i såväl årsredovisning som delårsrapporter.
3) Från och med årsredovisning 2018 även redovisa särskilda uppdrag i en
sammanställd redovisning före verksamhetsberättelserna i såväl delårsrapporter som årsredovisning.
4) I fortsättningen för de mål som inte uppnås, även lämna en prognos om
när målen bedöms kunna uppfyllas.
Kommunstyrelsen
Ekonomichef Ulla Lundberg föredrar ärendet.
Göran Lundström (c) bifaller beredningsförslaget med tillägg under punkt
3)…mål och särskilda uppdrag i en…
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget och Göran
Lundströms tilläggsförslag vilket kommunstyrelsen bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2018-11-05

23(34)

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 114

Dnr 0338/18 - 008

MOTION (L) INSYN PÅ RIKTIGT
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Motion ”insyn på riktigt” anses vara besvarad.
_____
Sammanfattning av ärendet
Inger Lundberg (L) har lämnat in en motion om insyn på riktigt, enligt bilaga.
Kommunfullmäktige beslutade 8 oktober 2018, § 85, att överlämna ärendet till
kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för beslut
26 november 2018.
_____
Kommunchef Magnus Nordström har yttrat sig i ärendet.
Liberalerna påtalar i sin motion ”Insyn på riktigt” att en demokrati förutsätter
att oppositionen har insyn i det kommunala styret. De föreslår att dagens insynsarvode och gruppledarmöten ersätts med en fördelning av ordförande och
vice ordförandeposterna i styrelser, nämnder och utskott mellan fullmäktiges
partier. Liberalerna hänvisar till att denna typ av fördelning görs i Riksdagen
och i andra kommuner.
Liberalerna yrkar på att: Ordförande och vice ordförandeposterna fördelas
mellan partierna i styrelser, nämnder och utskott.
I allmänna val väljs de politiker som sitter i kommunfullmäktige. Fördelningen
av platserna i kommunfullmäktige är lagreglerad och baseras på valresultatet.
Fördelningen av platserna i styrelser och nämnder speglar majoritetsförhållandena i kommunfullmäktige. Efter valet väljer fullmäktige själv sina styrelser
och nämnder.
Någon generell modell för partipolitisk fördelningen av ordförande och vice
ordförandeposter finns inte. I Älvsbyns kommun regleras detta i styrdokument
fastställda av kommunfullmäktige, exempelvis Arbetsordning för kommunfullmäktige och kommunstyrelsens reglemente.
Förenklat beskrivet så ska politikerna efter valdagen komma överens om hur
makten ska fördelas och vem som ska ha ordförandeposterna i nämnder,
styrelser och i kommunfullmäktige, samt vilka som ska ingå i kommunstyrelsen och vem som ska vara kommunalråd. Denna process regleras inte av vare
sig lag eller styrdokument, utan är en produkt av politiska förhandlingar.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2018-11-05

24(34)

KOMMUNSTYRELSEN
KS § 114

Dnr 0338/18 – 008 forts

MOTION (L) INSYN PÅ RIKTIGT
Normalt lägger valberedningen fram ett förslag till kommunfullmäktige, enligt
en överenskommelse mellan partierna. Med det som grund fattar kommunfullmäktige beslut om vilka som ska sitta i styrelser och nämnder, och vilka som
ska vara ordförande och vice ordförande.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 8 oktober 2018, § 85.
Förslag till beslut
Motionen ”insyn på riktigt” anses vara besvarad.
Kommunstyrelsen
Kommunchef Magnus Nordström föredrar ärendet.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommunstyrelsen bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2018-11-05

25(34)

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 115

Dnr 0359/17 - 008

MEDBORGARFÖRSLAG OM UPPRUSTNING AV LOMTJÄRNSPARKEN
Kommunstyrelsens beslut
Ta del av redovisning ”Ett attraktivt Lomtjärn” samt hänskjuta ärendet till
budgetberedningen inför arbete med investeringsbudget 2020.
_____
Bakgrund
Genom åren har en rad medborgarförslag och motioner angående utvecklingen av Lomtjärnsparken behandlats av kommunfullmäktige. Förslagen har
handlat om allt från att bygga rinnande vattendrag till utveckling av befintlig
lekpark. Under den senaste 10-årsperioden har det genomförts rätt omfattande
investeringar för att öka platsens attraktivitet. I dag är Lomtjärnsparken en
attraktiv plats där det är relativt stor rörelse av folk och där det kontinuerligt
genomförs en rad aktiviteter, i synnerhet under sommarhalvåret.
I samband med kommunstyrelsens beslut angående medborgarförslaget ”Medborgarförslag gällande Lomtjärnsparken i Älvsbyn”, KS § 32 dnr 359/17-008,
uppdrogs till kommunchefen att i samråd fastighetsbolaget utreda möjligheten
att skapa ett attraktivt Lomtjärn. Åtgärder och kostnader redovisas vi kommunstyrelsens sammanträde 5 november 2018.
Metod
För att få ett bredare underlag bjöds allmänheten in till en medborgardialog
kring utveckling av Lomtjärnsparken. Dialogen genomfördes i samband med
knalledagen 2018-07-06 och intresset för att framföra synpunkter var stort.
Med dessa förslag som utgångspunkt föreslås ett antal åtgärder för att öka
attraktiviteten, åtgärderna delas i två kategorier: kort (1-3 år) och lång (3-år)
sikt.
Medborgardialogens resultat
Rent generellt var de synpunkter som framfördes väldigt positiva och man ser
positivt på den utveckling som varit de senaste åren. Man tycker att parken i
mångt och mycket är bra som den är idag. Naturligtvis lyftes ett antal olika åtgärder som skulle öka attraktiviteten ytterligare. Dessa var (bedömd kostnad
inom parentes):
- Skatepark (150 000 – 3 000 000:-, Quarter pipe high - skatebowl)
- Möbler till paviljongen (150 000:-)
- Markfontän med vattenspegel (1 000 000:-)
- Utomhuspool (3-5 000 000:- + omfattande driftskostnader)
- Fortsätta utvecklingen av lekparken, nya utrustning (100 000:-/år)
- Tillgänglighetsanpassa utegymmet, mjuk matta med tydlig avgränsning mot
gräset (150 000:-)
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2018-11-05

26(34)

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 115

Dnr 0359/17 – 008 forts

MEDBORGARFÖRSLAG OM UPPRUSTNING AV LOMTJÄRNSPARKEN
Utöver förslagen på de rent fysiska förbättringarna så lyftes behovet aktiviteter
under hela året, samt vikten av att det finns ett café och eller restaurang i
parken. För de flesta var detta viktigare än själva den fysiska utformningen.
Förslag på mer kortsiktiga åtgärder
Följande åtgärder föreslås aktualiseras i samband med budgetberedningens
arbete med investeringsbudget 2020:
1. Markfontän med vattenspegel (1 000 000:-)
2. Tillgänglighetsanpassa utegymmet, mjuk matta med tydlig avgränsning
mot gräset (150 000:-)
3. Möbler till paviljongen (150 000:-)
Övriga förslag bör läggas på längre sikt och aktualiseras årligen i budgetberedningens arbete med investeringsbudgeten.
Kommunstyrelsen
Kommunchef Magnus Nordström föredrar ärendet.
Tomas Egmark (s) informerar att kommuner numera kan söka ”Spira-pengar”.
Inger Lundberg (L) föreslår att under punkten 3 lägga till; Möbler och liten scen
till paviljongen.
Ordföranden föreslår att hänskjuta ärendet till budgetberedningen för vidare
handläggning.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på eget förslag vilket kommunstyrelsen bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2018-11-05

27(34)

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 116

Dnr 0357/18 - 104

RIKTLINJE FÖR PARTISTÖD
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Fastställa riktlinje för partistöd enligt bilaga.
Reservation
Inger Lundberg (L) reserverar sig mot beslutet.
_____
Sammanfattning av ärendet
På uppdrag av Älvsbyns kommuns revisorer har KPMG genomfört en granskning av insynsarvodet.
Revisorernas sammanfattande bedömning är att det finns allvarliga brister i det
sätt som partierna har hanterat insynsarvodet och att detta inte har föranlett
några särskilda åtgärder. Vidare anser revisorerna att kommunstyrelsen har
brustit i den interna kontrollen.
Kommunfullmäktige beslutade 8 oktober 2018, § 87, att nya styrdokument för
insynsarvodet ska fastställas av fullmäktige senast den 10 december 2018.
_____
Kommunledningskontorets kansli har reviderat och uppdaterat gällande styrdokument ”Riktlinje för partistöd”, med anpassning till nya kommunallagen
och nytt arvodesreglemente, som fastställts av fullmäktige 8 oktober 2018, §
88.
I arvodesreglementets § 7 har ett förtydligande gjorts om insynsarvodets intention, samt vad det får användas till.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 8 oktober 2018, §§ 87 och 88.
Förslag till beslut
Fastställa riktlinje för partistöd enligt bilaga.
Kommunstyrelsen
Göran Lundström (c) föreslår att ärendet återremitteras för ytterligare beredning gällande insynsarvodet. Se över rutiner och förtydliga vad partierna kan få
ersättning för.

forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2018-11-05

28(34)

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 116

Dnr 0357/18 – 104 forts

RIKTLINJE FÖR PARTISTÖD
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Göran Lundströms förslag om återremiss
vilket kommunstyrelsen avslår.
Ordföranden ställer vidare proposition på beredningsförslaget vilket kommunstyrelsen bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2018-11-05

29(34)

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 117

Dnr 0132/18 - 106

"6-19 KORTET - REGIONALA KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN/LÄNSTRAFIKEN I NORRBOTTEN AB
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Acceptera erbjudandet från Regionala kollektivtrafikmyndigheten/Länstrafiken i Norrbotten AB angående ungdomskortet 6-19 under förutsättning att
samtliga kommuner i Norrbotten också ställer sig positiva till erbjudandet.
Starttidpunkt under 2019.
_____
Sammanfattning av ärendet
Landsbygdsutvecklare Ulrica Hamsch har lämnat in en tjänsteskrivelse om erbjudande att teckna avtal om ungdomskort (6-19 år) för kollektivtrafik i länet –
RKM.
Kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet (RKM) erbjuder kommunerna i Norrbottens län att ge alla folkbokförda barn och ungdomar i länet möjlighet att hela året resa fritt inom hela länet med kollektivtrafik. Erbjudandet gäller på alla Länstrafikens linjer, all tätortstrafik samt
tågtrafik inom länet. Kortet ersätter det befintliga skolkortet.
Ungdomskortet benämns 6-19 kortet. Administration och hantering sköts av
dotterbolaget Länstrafiken i Norrbotten AB. Finansieringen grundas på den
avgift som idag faktureras kommunen för skolkorten. År 2017 var kostnaden
3 761 968 kr.
Samtliga ungdomar mellan 6 – 19 år, som är folkbokförda i kommunen ska erbjudas ungdomskort. Det innebär en kostnadsökning för Älvsbyns kommun
med 523 483 kronor. År 2017 köpte kommunen 331 skolkort och införandet
av ungdomskortet kommer att innebära 1 405 kort (beräknat på 2017 års siffror).
Att observera från Länstrafikens beskrivning är att finansieringsmodellen bygger på att samtliga kommuner är med i projektet. Faller någon bort måste alla
siffror omarbetas. Det som kommer att styra totalkostnaden är eventuella prishöjningar av 6-19 kortet per år och hur många folkbokförda ungdomar som
finns i kommunen. Kostnadsutjämningen på 20,07 % kommer att vara densamma varje år.
Förslag till beslut
Älvsbyns kommun accepterar erbjudandet från Regionala kollektivtrafikmyndigheten/Länstrafiken i Norrbotten AB angående ungdomskortet 6-19 under
förutsättning att samtliga kommuner i Norrbotten också ställer sig positiva till
erbjudandet. Starttidpunkt under 2019.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSEN

KS § 117

Dnr 0132/18 – 106 forts

"6-19 KORTET - REGIONALA KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN/LÄNSTRAFIKEN I NORRBOTTEN AB
Kommunstyrelsen
Ordföranden föredrar ärendet.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommunstyrelsen bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2018-11-05

31(34)

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 118

Dnr 0310/18 - 610

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE INOM SKOLAN (SKA)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1) Godkänna skolans systematiska kvalitetsarbete för läsåret 2017/2018.
2) Uppdra till barn och fritidsutskottet att utreda möjlighet att införa läxhjälp,
ökad studiero, ökad närvaro vid soc-, skola och polismöten samt översyn
av ersättning och stöd till familjehem. Utredningsuppdraget återredovisas
2019.
_____
Sammanfattning av ärendet
Huvudmannen ska, som ytterst ansvarig för genomförandet av utbildningen,
se till att det bedrivs ett systematiskt kvalitetsarbete på enhetsnivå. I arbetet
med det systematiska kvalitetsarbetet ingår även att vidta åtgärder. Till exempel
om det vid uppföljning, genom klagomål eller på annat sätt kommer fram att
det finns brister i verksamheten, så ska huvudmannen se till att nödvändiga
åtgärder vidtas.
Det innebär att fullmäktige har det yttersta ansvaret för att den kommunala
förskolan, skolan och vuxenutbildningen har den kvalitet och de resurser som
krävs för att uppfylla nationella mål och genomföra utbildningen enligt de krav
som ställs i skollagstiftningen.
Syftet med det systematiska kvalitetsarbetet är att säkra och ge underlag för
utvecklingsåtgärder för att de nationella målen ska uppnås. Huvudmannens
ansvar för utbildningens genomförande innebär att se till att det vidtas åtgärder för förändring och förbättring, när brister synliggörs via det systematiska kvalitetsarbetet.
För att kunna genomföra ett systematiskt kvalitetsarbete krävs att man på
huvudmannanivå säkrar systematiken i kvalitetsprocessen genom en tydlig
struktur och fastställda rutiner. För att kunna följa en kvalitetsutveckling över
tid och se förändringar av måluppfyllelsen måste kvalitetsarbetet dessutom
dokumenteras.
Kommunstyrelsen beslutade 1 oktober 2018, § 100, att systematiskt kvalitetsarbete inom skolan (SKA) hänskjuts till nästa kommunstyrelsesammanträde.
_____
Förslag till beslut
Godkänna skolans systematiska kvalitetsarbete för läsåret 2017/2018.

forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSEN
KS § 118

Dnr 0310/18 – 610 forts

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE INOM SKOLAN (SKA)
Kommunstyrelsen
Skolchef Jan-Erik Backman föredrar ärendet.
Göran Lundström (c) föreslår att barn och fritidsutskottet får uppdrag att utreda möjlighet att införa läxhjälp, ökad studiero, ökad närvaro vid soc-, skola
och polismöten samt översyn av ersättning och stöd till familjehem.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget samt Göran
Lundströms tillägg vilket kommunstyrelsen bifaller.
_____
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KOMMUNSTYRELSEN

KS § 119

Dnr 0349/18 - 829

TAXA FÖR KANIS SKIDANLÄGGNING 2019
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1) Höja taxor på skidhyra, liftkort och husvagnsplatserna, enligt nedan.
2) Delbetalning erbjuds inte.
_____
Sammanfattning av ärendet
Älvsbyns Fastigheter AB har på uppdrag av Älvsbyns Kommun, sett över den
aktuella prisbilden vid Kanis skidanläggning. Den aktuella prisbilden bör justeras något för att stämma med likvärdiga anläggningar i området.
Förslag på ändrade taxor 2019-2020.
gällande pris/nytt pris
Hyra:
barn/vuxna barn/vuxna
Komplett utrustning
150/210
165/ 230
Skidor
90/ 150
-Pjäxor
50/ 90
-Stavar
50/ 50
-Hjälm
40/ 40
-Snötrampor inkl stavar
100
-gällande pris/nytt pris
Dygnshyra husvagn inkl el
350
-Helghyra (fre-sön)
600
-Säsongsplats
5000 5500
Elpris
1,60 kWh
Skipass
Dagkort
Kvällskort
Årskort ungdom 7-19
Årskort vuxna

60
120
90
800
1200

-130
100
850
1300

Årskort familj:
1 vuxen + 1 ungdom
1 vuxen + 2 ungdom
1 vuxen + 3 ungdom
2 vuxen + 1 ungdom
2 vuxen + 2 ungdom
2 vuxen + 3 ungdom
+ extra barn

1800
2000
2200
2600
2800
3000
150

1950
2150
2350
2800
3000
3200
165
forts
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KOMMUNSTYRELSEN

KS § 119

Dnr 0349/18 – 829 forts

TAXA FÖR KANIS SKIDANLÄGGNING 2019
Nya kort:
Dag/kväll
5 dagars kort

150
520

Möjlighet att delbetala ström och husvagnsplats, förslagsvis i 3 omgångar.
Förslag på delbetalning:
31 maj (bokningstillfället) ½ hyra husvagnsplats 2750:31 okt (innan nyttjande) ½ husvagnsplats 2750:31 jan elförbrukning t o m januari
31 maj sluträkning elförbrukning + ev nybokning
Förslag till beslut
Höja taxor på skidhyra, liftkort och husvagnsplatserna, enligt nedan.
Erbjuda campinggästerna möjligt att delbetala både hyra och strömförbrukning innan och under den pågående säsongen.
Kommunstyrelsen
Ekonomichef Ulla Lundberg föredrar ärendet.
Ordföranden föreslår bifall till höjd taxa men avslag till erbjudande om delbetalning.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på eget förslag vilket kommunstyrelsen bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

