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KOMMUNFULLMÄKTIGE
Tid:

Kl 13:00 - 15:10
Kl 13:00 - 13:10 ajournering för utdelning av stipendier och
information.
- Kulturstipendium 2019 går till Kristina Nilsson.
- Ungdomsledarstipendium 2019 tilldelas Erika Andersson.
- Stipendium för unga ledare tilldelas Ellinor Nilsson.
Kl 13:10 - 13:15 kommunstyrelsens ordförande Tomas
Egmark informerar om aktuellt läget gällande coronaviruset
och sjukdomen covid-19.

Plats:

Forsen

Ledamöter:

Se närvarolista

Övriga:

Crister Lundgren, chef kommunledningskont., föredragande
Lilian Johansson, kommunsekreterare

Justeringsdag:

2020-06-22

Paragrafer:

§ 45 - 69

Justerare:

Göran Stenlund

Wivianne Nilsson

Lilian Johansson
Thor Viklund
Göran Stenlund
Wivianne Nilsson
kommunsekreterare
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justerare
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 45

Dnr 0061/20 - 008

MEDBORGARFÖRSLAG OM FLYTT AV GAMLA HÄKTET TILL
KYRKMALMEN
Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslag om flytt av gamla häktet till Kyrkmalmen överlämnas till
kommunstyrelsen för beredning och vidare till fullmäktige för beslut senast
februari 2021.
_____
Sammanfattning av ärendet
Carina Lidström har lämnat in ett medborgarförslag om att flytta gamla häktet till Kyrkmalmen, enligt bilaga.
Kommunfullmäktige
Ordföranden föreslår att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och vidare till fullmäktige för beslut senast februari 2021. Kommunfullmäktige bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 46

Dnr 0177/20 - 008

MEDBORGARFÖRSLAG ENKLARE GÅNGVÄG EFTER KORSTRÄSKBÄCKEN
Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslag om enklare gångväg efter Korsträskbäcken överlämnas till
kommunstyrelsen för beredning och beslut senast 30 november 2020.
_____
Sammanfattning av ärendet
Annakarin Renberg har lämnat in ett medborgarförslag om enklare gångväg
efter Korsträskbäcken, enligt bilaga.
Kommunfullmäktige
Ordföranden föreslår att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och beslut senast 30 november 2020. Kommunfullmäktige bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 47

Dnr 0196/20 - 008

MEDBORGARFÖRSLAG OM OMVÄRLD OCH SAMVERKAN
Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslag om omvärld och samverkan överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och beslut senast 30 november 2020.
_____
Sammanfattning av ärendet
Anders Lindh har lämnat in ett medborgarförslag om omvärld och samverkan, enligt bilaga.
Kommunfullmäktige
Anders Lindh redovisar sitt förslag.
Beslutsgång
Ordföranden föreslår att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och beslut senast 30 november 2020. Kommunfullmäktige bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 48

Dnr 0232/20 - 008

MEDBORGARFÖRSLAG - VID ANLÄGGNING AV GC-VÄGAR,
GÖRA GÅNGKANT MED MJUKARE MATERIAL, PÅ VAR SIDA
OM VÄGEN
Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslag att vid anläggning av GC-vägar, göra gångkant med mjukare material, på var sida om vägen, överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och beslut senast 30 november 2020.
_____
Sammanfattning av ärendet
Ihléne Norberg har lämnat in ett medborgarförslag att vid anläggning av GCvägar, göra gångkant med mjukare material, på var sida om vägen, enligt
bilaga.
Kommunfullmäktige
Ordföranden föreslår att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och beslut senast 30 november 2020. Kommunfullmäktige bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 49

Dnr 0283/20 - 008

FRÅGA (L) TILL KOMMUNALRÅDET
Kommunfullmäktiges beslut
Fråga till kommunalrådet - protokoll som redovisas på kommunens hemsida
bör vara kompletta, anses vara besvarad.
_____
Sammanfattning av ärendet
Göran Stenlund (L) har lämnat in en fråga till kommunalrådet om protokoll
som redovisas på kommunens hemsida bör vara kompletta, enligt bilaga.
Kommunfullmäktige
Göran Stenlund (L) redogör för sin fråga.
Tomas Egmark (s) kommunstyrelsens ordförande besvarar frågan.
Ja, de bör vara kompletta protokoll på hemsidan.
- Med nuvarande diariesystem krävs mycket handpåläggning (sekretessgranskning). Kansliet har minskat sin bemanning (besparing).
- Förhoppning att framtida diariesystem som är under upphandling genom
E-nämnden, ska underlätta publicering av kompletta protokoll.
- Medborgare som vill ta del av handlingar/bilagor kan kontakta kommunledningskontorets kansli.
Beslutsgång
Ordföranden föreslår att frågan därmed ska anses vara besvarad, vilket kommunfullmäktige bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 50

Dnr 0284/20 - 008

FRÅGA (L) TILL ORDFÖRANDE I BARN OCH FRITIDSUTSKOTTET
Kommunfullmäktiges beslut
Fråga till ordföranden i barn och fritidsutskottet anses vara besvarad.
_____
Sammanfattning av ärendet
Göran Stenlund (L) har lämnat in en fråga till ordförande i barn och fritidsutskottet, enlig bilaga.
Kommunfullmäktige
Göran Stenlund (L) redogör för sin fråga.
Hur många elever har slutat högstadiet utan godkända betyg?
Vilken hjälp har erbjudits för att söka vidare?
Finns möjlighet att läsa på sommarskola?
Ordföranden i barn och fritidsutskottet Anna Lundberg besvarar frågorna.
- Antal avgångselever utan godkända betyg - sammanställning pågår.
- Skolan har vidtagit åtgärder, föräldrakontakt, ämnesfördjupning, kartläggning, studiehandledning med specialpedagog, studier i mindre grupp.
- Lovskola har erbjudits – ingen anmäld.
- För elever som inte kommit in på gymnasieprogram erbjuds individuella
program.
Beslutsgång
Ordföranden föreslår att frågan därmed ska anses vara besvarad, vilket kommunfullmäktige bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 51

Dnr 0223/20 - 000

DELGIVNINGAR KF 2020-06-15
Kommunfullmäktiges beslut
Ta del av redovisade delgivningar.
_____
Sammanfattning av ärendet
Handlingar i ärendet.
Älvsbyns Energi AB – Årsredovisning och granskningsrapport 2019 (dnr
122/20-042).

Älvsbyns Fastigheter AB – Årsredovisning och granskningsrapport 2019 (dnr
123/20-042).

Älvsbyns kommunföretag AB – Årsredovisning och granskningsrapport
2019 (dnr 124/20-042).
Revisionen – Grundläggande granskning 2019 (dnr 497/19-007)
Älvsbyns kommun – motioner och medborgarförslag under beredning (dnr
229/20-008)

Förslag till beslut
Ta del av redovisade delgivningar.
Kommunfullmäktige
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommunfullmäktige bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 52

Dnr 0184/20 - 003

ÄGARDIREKTIV ÄLVSBYNS ENERGI AB
Kommunfullmäktiges beslut
Fastställa upprättat förslag till ägardirektiv för Älvsbyns Energi AB, enligt bilaga, med tillägg under punkten 8, enligt följande:
10 % av årets justerade resultat ska utgå i aktieutdelning, om soliditeten överstiger den i
ägardirektivet, för bolagets, fastlagda miniminivå för soliditet.
Som underlag till fastställande av aktieutdelning ska i samband med upprättandet av årsredovisningen en beräkning av årets justerade resultat upprättas. I denna ska årets resultat
justeras med eventuella extra avskrivningar eller andra dispositioner som vidtagits för att
minska bolagets årsresultat. Även en beräkning av den justerade soliditeten ska göras om
denna understiger den i ägardirektivet fastlagda miniminivå för bolaget.
_____
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har att fastställa årliga ägardirektiv för de helägda kommunala bolagen.
Älvsbyns kommunföretag AB har vid sammanträde den 25 maj 2020, § 18,
behandlat ärendet och föreslår att godkänna upprättat förslag till ägardirektiv
med tillägg under punkten 8) Mål för bolagets verksamhet, nytt stycke efter
Finansiella mål, enligt följande:
10 % av årets justerade resultat ska utgå i aktieutdelning, om soliditeten överstiger den i
ägardirektivet, för bolagets, fastlagda miniminivå för soliditet.
Som underlag till fastställande av aktieutdelning ska i samband med upprättandet av årsredovisningen en beräkning av årets justerade resultat upprättas. I denna ska årets resultat
justeras med eventuella extra avskrivningar eller andra dispositioner som vidtagits för att
minska bolagets årsresultat. Även en beräkning av den justerade soliditeten ska göras om
denna understiger den i ägardirektivet fastlagda miniminivå för bolaget.
_____
Beslutsunderlag
Älvsbyns kommunföretag AB:s protokoll 25 maj 2020, § 18.
Kommunstyrelsens protokoll 25 maj 2020, § 61.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGE
KF § 52

Dnr 0184/20 – 003 forts

ÄGARDIREKTIV ÄLVSBYNS ENERGI AB
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Fastställa upprättat förslag till ägardirektiv för Älvsbyns Energi AB, enligt bilaga, med tillägg under punkten 8, enligt följande:
10 % av årets justerade resultat ska utgå i aktieutdelning, om soliditeten överstiger den i
ägardirektivet, för bolagets, fastlagda miniminivå för soliditet.
Som underlag till fastställande av aktieutdelning ska i samband med upprättandet av årsredovisningen en beräkning av årets justerade resultat upprättas. I denna ska årets resultat
justeras med eventuella extra avskrivningar eller andra dispositioner som vidtagits för att
minska bolagets årsresultat. Även en beräkning av den justerade soliditeten ska göras om
denna understiger den i ägardirektivet fastlagda miniminivå för bolaget.
_____
Kommunfullmäktige
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag vilket kommunfullmäktige bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 53

Dnr 0185/20 - 003

ÄGARDIREKTIV ÄLVSBYNS FASTIGHETER AB
Kommunfullmäktiges beslut
Fastställa upprättat förslag till ägardirektiv för Älvsbyns Fastigheter AB, enligt
bilaga med tillägg under punkten 8) enligt följande:
10 % av årets justerade resultat ska utgå i aktieutdelning, om soliditeten överstiger den i
ägardirektivet, för bolagets, fastlagda miniminivå för soliditet.
Som underlag till fastställande av aktieutdelning ska i samband med upprättandet av årsredovisningen en beräkning av årets justerade resultat upprättas. I denna ska årets resultat
justeras med eventuella extra avskrivningar eller andra dispositioner som vidtagits för att
minska bolagets årsresultat. Även en beräkning av den justerade soliditeten ska göras om
denna understiger den i ägardirektivet fastlagda miniminivå för bolaget.
_____
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har att fastställa årliga ägardirektiv för de helägda kommunala bolagen.
Älvsbyns kommunföretag AB har vid sammanträde den 25 maj 2020, § 17,
behandlat ärendet och föreslår att godkänna upprättat förslag till ägardirektiv
med tillägg under punkten 8) Mål för bolagets verksamhet, nytt stycke efter
Finansiella mål, enligt följande:
10 % av årets justerade resultat ska utgå i aktieutdelning, om soliditeten överstiger den i
ägardirektivet, för bolagets, fastlagda miniminivå för soliditet.
Som underlag till fastställande av aktieutdelning ska i samband med upprättandet av årsredovisningen en beräkning av årets justerade resultat upprättas. I denna ska årets resultat
justeras med eventuella extra avskrivningar eller andra dispositioner som vidtagits för att
minska bolagets årsresultat. Även en beräkning av den justerade soliditeten ska göras om
denna understiger den i ägardirektivet fastlagda miniminivå för bolaget.
_____
Beslutsunderlag
Älvsbyns kommunföretag AB:s protokoll 25 maj 2020, § 17.
Kommunstyrelsens protokoll 25 maj 2020, § 62.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 53

Dnr 0185/20 – 003 forts

ÄGARDIREKTIV ÄLVSBYNS FASTIGHETER AB
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Fastställa upprättat förslag till ägardirektiv för Älvsbyns Fastigheter AB, enligt
bilaga med tillägg under punkten 8) enligt följande:
10 % av årets justerade resultat ska utgå i aktieutdelning, om soliditeten överstiger den i
ägardirektivet, för bolagets, fastlagda miniminivå för soliditet.
Som underlag till fastställande av aktieutdelning ska i samband med upprättandet av årsredovisningen en beräkning av årets justerade resultat upprättas. I denna ska årets resultat
justeras med eventuella extra avskrivningar eller andra dispositioner som vidtagits för att
minska bolagets årsresultat. Även en beräkning av den justerade soliditeten ska göras om
denna understiger den i ägardirektivet fastlagda miniminivå för bolaget.
_____
Kommunfullmäktige
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag vilket kommunfullmäktige bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 54

Dnr 0186/20 - 003

ÄGARDIREKTIV ÄLVSBYNS KOMMUNFÖRETAG AB
Kommunfullmäktiges beslut
Fastställa upprättat förslag till ägardirektiv för Älvsbyns kommunföretag AB,
enligt bilaga med tillägg, ny punkt 7) Avkastning från dotterbolagen, enligt följande:
Avkastningen kan vid behov användas till att täcka kostnader för samhällsutveckling eller
andra behov som ägaren anser angelägna för kommunens utveckling. Syftet med avkastningen är därmed inte att täcka underskott i den kommunala verksamheten.
_____
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har att fastställa årliga ägardirektiv för de helägda kommunala bolagen.
Älvsbyns kommunföretag AB har vid sammanträde den 25 maj 2020, § 19, behandlat ärendet och föreslår godkänna upprättat förslag till ägardirektiv, enligt
bilaga med tillägg, ny punkt 7) Avkastning från dotterbolagen, enligt följande:
Avkastningen kan vid behov användas till att täcka kostnader för samhällsutveckling eller
andra behov som ägaren anser angelägna för kommunens utveckling. Syftet med avkastningen är därmed inte att täcka underskott i den kommunala verksamheten.
_____
Beslutsunderlag
Älvsbyns kommunföretag AB:s protokoll 25 maj 2020, § 19.
Kommunstyrelsens protokoll 25 maj 2020, § 63.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Fastställa upprättat förslag till ägardirektiv för Älvsbyns kommunföretag AB,
enligt bilaga med tillägg, ny punkt 7) Avkastning från dotterbolagen, enligt följande:
Avkastningen kan vid behov användas till att täcka kostnader för samhällsutveckling eller
andra behov som ägaren anser angelägna för kommunens utveckling. Syftet med avkastningen är därmed inte att täcka underskott i den kommunala verksamheten.
_____
Kommunfullmäktige
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag vilket kommunfullmäktige bifaller.
_____
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 55

Dnr 0187/20 - 003

BOLAGSORDNING ÄLVSBYNS ENERGI AB
Kommunfullmäktiges beslut
Godkänna bolagsordning för Älvsbyns Energi AB, enligt bilaga.
_____
Sammanfattning av ärendet
Enligt bolagsordningarna måste ändringar i bolagsordningarna godkännas av
fullmäktige innan fastställande kan göras på en bolagsstämma.
Kommunfullmäktige har att fastställa bolagsordning för Älvsbyns Energi AB.
Älvsbyns kommunföretag AB har vid sammanträde den 25 maj 2020, § 21,
behandlat ärendet och föreslår ingen förändring av gällande bolagsordning.
_____
Beslutsunderlag
Älvsbyns kommunföretag AB:s protokoll 25 maj 2020, § 21.
Kommunstyrelsens protokoll 25 maj 2020, § 64.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Godkänna bolagsordning för Älvsbyns Energi AB, enligt bilaga.
_____
Kommunfullmäktige
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag vilket kommunfullmäktige bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 56

Dnr 0188/20 - 003

BOLAGSORDNING ÄLVSBYNS FASTIGHETER AB
Kommunfullmäktiges beslut
Godkänna bolagsordning för Älvsbyns Fastigheter AB, enligt bilaga.
Reservation
Göran Lundström (c) reserverar sig mot beslutet.
_____
Sammanfattning av ärendet
Enligt bolagsordningarna måste ändringar i bolagsordningarna godkännas av
fullmäktige innan fastställande kan göras på en bolagsstämma.
Älvsbyns fastigheter AB har hemställt om att det i bolagsordningen framgår
att bolaget är ett allmännyttigt fastighetsbolag i enlighet med Allbolagen (lag
om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag).
Kommunfullmäktige har att fastställa bolagsordning för Älvsbyns Fastigheter
AB.
Älvsbyns kommunföretag AB har vid sammanträde den 25 maj 2020, § 20, behandlat ärendet och föreslår ingen förändring av gällande bolagsordning.
_____
Beslutsunderlag
Älvsbyns kommunföretag AB:s protokoll 25 maj 2020, § 20.
Kommunstyrelsens protokoll 25 maj 2020, § 65.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Godkänna bolagsordning för Älvsbyns Fastigheter AB, enligt bilaga.
_____
Kommunfullmäktige
Göran Lundström (c) föreslår att Älvsbyns Fastigheter AB övergår till att bli
ett allmännyttigt fastighetsbolag.
Tomas Egmark (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Jäv
Rikard Granström (s) anmäler jäv och deltar inte i handläggning av ärendet.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 56

Dnr 0188/20 – 003 forts

BOLAGSORDNING ÄLVSBYNS FASTIGHETER AB
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Göran
Lundströms förslag var för sig. Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 57

Dnr 0189/20 - 003

BOLAGSORDNING ÄLVSBYNS KOMMUNFÖRETAG AB
Kommunfullmäktiges beslut
Godkänna bolagsordning för Älvsbyns kommunföretag AB, enligt bilaga.
_____
Sammanfattning av ärendet
Enligt bolagsordningarna måste ändringar i bolagsordningarna godkännas av
fullmäktige innan fastställande kan göras på en bolagsstämma.
Kommunfullmäktige har att fastställa bolagsordning för Älvsbyns kommunföretag AB.
Älvsbyns kommunföretag AB har vid sammanträde den 25 maj 2020, § 22,
behandlat ärendet och föreslår ingen förändring av gällande bolagsordning.
_____
Beslutsunderlag
Älvsbyns kommunföretag AB:s protokoll 25 maj 2020, § 22.
Kommunstyrelsens protokoll 25 maj 2020, § 65.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Godkänna bolagsordning för Älvsbyns kommunföretag AB, enligt bilaga.
_____
Kommunfullmäktige
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag vilket kommunfullmäktige bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 58

Dnr 0202/20 - 003

SAMMANTRÄDEN PÅ DISTANS - KOMMUNFULLMÄKTIGES
ARBETSORDNING
Kommunfullmäktiges beslut
Införa en ny bestämmelse i fullmäktiges arbetsordning enligt följande:
1) Fullmäktige får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter
närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljudoch bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare
kan se och höra varandra på lika villkor.
2) Uppdra åt kommunstyrelsen att utreda och besluta hur möjligheten att delta
på distans i fullmäktige, nämnd, styrelse och utskott ska regleras, klart senast 1 september 2020.
3) Uppdra åt kommunstyrelsen att senast 1 september 2020, ta fram och inom
ramen för fastställd budget, införa en teknisk lösning som tillgodoser kommunallagens krav på deltagande i sammanträden på distans.
_____
Sammanfattning av ärendet
I 5 kap. 16 § KL anges att ledamöter får delta i fullmäktiges sammanträden på
distans om fullmäktige har beslutat det. Deltagande ska i sådant fall ske genom
ljud- och bildöverföring i realtid samt på ett sådan sätt att samtliga deltagare
kan se och höra varandra och delta på lika villkor. En ledamot som deltar på
distans ska anses som närvarande vid fullmäktiges sammanträde.
I KL:s kommentarer anges ett antal krav som måste vara uppfyllda för att en
ledamot som inte befinner sig i sammanträdeslokalen ska kvalificeras som deltagande på distans i lagens mening.
- Deltagande ska ske genom ljud- och bildöverföring i realtid
- Samtliga närvarande ledamöter måste kunna se den distansdeltagande ledamoten
- Den distansdeltagande ledamoten måste kunna se samtliga närvarande ledamöter.
- Den distansdeltagande ledamoten måste kunna se samtliga andra distansdeltagande ledamöter.
- Ljud- och bildöverföringen måste vara stabil och av hög kvalitet.
- Den som deltar på distans måste kunna ta del av handlingar och delta i
avgörandet av ärendet.
Kommunallagen möjliggör inte att ett sammanträde i sin helhet genomförs
digitalt. Det som avses är att vissa ledamöter kan få delta på distans.
En nämnd eller styrelse kan inte på eget initiativ, utan stöd i fullmäktige, besluta om distansdeltagande.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2020-06-15

19(40)

KOMMUNFULLMÄKTIGE
KF § 58

Dnr 0202/20 – 003 forts

SAMMANTRÄDEN PÅ DISTANS - KOMMUNFULLMÄKTIGES
ARBETSORDNING
Ledamot som önskar delta på distans ska senast 10 dagar före sammanträdet
anmäla detta till kansliet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 25 maj 2020, § 67.
Förslag till beslut
Införa en ny bestämmelse i fullmäktiges arbetsordning enligt följande:
1) Fullmäktige får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter
närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljudoch bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare
kan se och höra varandra på lika villkor.
2) Ledamot som önskar delta på distans ska senast 10 dagar före sammanträdet anmäla detta till kansliet. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans. Om de tekniska förutsättningarna för att delta i sammanträdet avbryts för en distansdeltagande ledamot, avgör ordföranden när en ersättare
ska inträda.
3) Uppdra åt kommunstyrelsen att utreda och besluta hur möjligheten att delta
på distans i fullmäktige, nämnd, styrelse och utskott ska regleras, klart senast 1 september 2020.
4) Uppdra åt kommunstyrelsen att senast 1 september 2020, ta fram och inom
ramen för fastställd budget, införa en teknisk lösning som tillgodoser kommunallagens krav på deltagande i sammanträden på distans.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Införa en ny bestämmelse i fullmäktiges arbetsordning enligt följande:
1) Fullmäktige får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter
närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljudoch bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare
kan se och höra varandra på lika villkor.
2) Uppdra åt kommunstyrelsen att utreda och besluta hur möjligheten att
delta på distans i fullmäktige, nämnd, styrelse och utskott ska regleras, klart
senast 1 september 2020.
3) Uppdra åt kommunstyrelsen att senast 1 september 2020, ta fram och inom
ramen för fastställd budget, införa en teknisk lösning som tillgodoser kommunallagens krav på deltagande i sammanträden på distans.
_____
Kommunfullmäktige
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag vilket kommunfullmäktige bifaller.
_____
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2020-06-15

20(40)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 59

Dnr 0165/20 - 003

NÄRINGSLIVSPROGRAM 2020 - 2022
Kommunfullmäktiges beslut
1) Fastställa näringslivsprogram för åren 2020--2022 med fokus på lokal tillväxt, enligt bilaga.
2) Redaktionella ändringar av text och med bilder, som avspeglar näringslivet.
_____
Sammanfattning av ärendet
Näringslivskontoret har under åren 2018 samt 2019 genomfört ett grundläggande förändringsarbete för att skapa en tillväxtstrategi för Älvsbyn och dess
näringsliv.
Det har inneburit skapandet av ett övergripande strategidokument i form av
ett näringslivsprogram där både politiken och näringslivet medverkat och
tillsammans genomlyst dess innehåll. Detta strategidokument stödjer i sin tur
framtagen underliggande verksamhetsplan, som vid behov kan förändras
eftersom verksamhetsplanen övergripande styr det dagliga näringslivsarbetet.
I nästa skede har även ett omfattande värdegrundsarbete genomförts för hur
näringslivskontoret ska tolka och förhålla sig till det övergripande näringslivsprogrammet, samt den underliggande verksamhetsplanen med aktiviteter för
att uppnå önskad tillväxt.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 25 maj 2020, § 68.
Förslag till beslut
Fastställa Älvsbyns kommuns näringslivsprogram för åren 2020--2022 med
fokus på lokal tillväxt, enligt bilaga.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1) Fastställa näringslivsprogram för åren 2020--2022 med fokus på lokal
tillväxt, enligt bilaga.
2) Redaktionella ändringar av text och med bilder, som avspeglar näringslivet.
_____
Kommunfullmäktige
Tomas Egmark (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Peter Lundberg (kd) bifaller kommunstyrelsens förslag.
Göran Stenlund (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2020-06-15

21(40)

KOMMUNFULLMÄKTIGE
KF § 59

Dnr 0165/20 – 003 forts

NÄRINGSLIVSPROGRAM 2020 - 2022
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2020-06-15

22(40)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 60

Dnr 0190/20 - 008

REDOVISNING AV VAD SOM HÄNT MED BEVILJADE MOTIONER OCH MEDBORGARFÖRSLAG
Kommunfullmäktiges beslut
Ta del av redovisning av vad som hänt med beviljade motioner och medborgarförslag, enligt bilagor.
_____
Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen två gånger
per år redovisa de motioner som inte har beretts färdigt, samt beviljade motioners och medborgarförslags verkställighet.
Redovisningen ska göras på fullmäktiges sista ordinarie sammanträden under
våren och hösten.
Kommunledningskontorets kansli har gjort en sammanställning av vad som
hänt med beviljade medborgarförslag och motioner, enligt bilagor.
Ledamot kan inte förlänga slutredovisade motioner utan får återkomma med
ny motion.
Förslag till beslut
Ta del av redovisning av vad som hänt med beviljade motioner och medborgarförslag, enligt bilagor.
Kommunfullmäktige
Tomas Egmark (s) bifaller förslaget
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommunfullmäktige bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2020-06-15

23(40)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 61

Dnr 0234/20 - 106

LANDSBYGDSUTVECKLINGSGRUPP - BEGÄRAN OM FÖRLÄNGD UTREDNINGSTID
Kommunfullmäktiges beslut
Beviljar landsbygdsutvecklingsgruppen förlängd utredningstid till 30 november
2020.
_____
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 6 maj 2019, § 53:
1) Bifall till motion om att inrätta en landsbygdsutvecklingsgrupp.
2) Tillsätta en fullmäktigeberedning med uppdraget att utarbeta ett förslag till
en landsbygdsstrategi/landsbygdsprogram för Älvsbyns kommun.
3) Tidsram maj 2020 och budget om 100 tkr.
Landsbygdsutvecklingsgruppen föreslår att fullmäktige beviljar förlängd utredningstid p g a rådande coronaläge samt inväntan av fördjupad översiktsplan
för landsbygden.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 25 maj 2020, § 70.
Förslag till beslut
Fullmäktige beviljar landsbygdsutvecklingsgruppen förlängd utredningstid.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Beviljar landsbygdsutvecklingsgruppen förlängd utredningstid till 30 november
2020.
_____
Kommunfullmäktige
Anna Lundberg (s) föredrar ärendet.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag vilket kommunfullmäktige bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2020-06-15

24(40)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 62

Dnr 0433/19 - 008

MOTION (V) BYGG FÄNGELSE I ÄLVSBYN
Kommunfullmäktiges beslut
1) Motion om att bygga fängelse i Älvsbyn anses vara besvarad.
2) Formell intresseanmälan med Älvsbyns kommun som tänkbar framtida
etableringsort, skickas in till Kriminalvården.
_____
Sammanfattning av ärendet
Vänsterpartiet har inkommit med en motion om möjligheter att bygga fängelse
i Älvsbyn, enligt bilaga.
Kommunfullmäktige beslutade den 25 november 2019, § 118, att överlämna
ärendet till kommunstyrelsen för beredning och vidare till fullmäktige för beslut senast den 15 juni 2020.
_____
Näringslivskontoret har utrett frågan genom att kontakta Kriminalvårdens
ekonomi- och fastighetsavdelningen och då fått svaret att det för närvarande
pågår en process kring en ny etablering i södra Sverige. Kriminalvården har
därför fört en dialog med fem skånska kommuner angående placering i Skåne.
I dagsläget förs inget aktivt arbete om annan nyetableringsort av häkten och
anstalter i Sverige. Eventuell utbyggnad kommer inom överskådlig tid att ske
inom befintliga anstalter.
Älvsbyns kommun kan däremot om man så önskar skicka in en formell intresseanmälan till Kriminalvården för att påvisa kommunens intresse som tänkbar
framtida etableringsort, men då är markfrågan den viktigaste faktorn och avgörande faktorn för en etablering.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 25 november 2019, § 118.
Kommunstyrelsens protokoll 25 maj 2020, § 71.
Förslag till beslut
I dagsläget avser Kriminalvården inte att bygga nya anstalter i norra Sverige.
Motion om att bygga fängelse i Älvsbyn anses därmed vara besvarad.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1) Motion om att bygga fängelse i Älvsbyn anses vara besvarad.
2) Formell intresseanmälan med Älvsbyns kommun som tänkbar framtida
etableringsort, skickas in till Kriminalvården.
_____
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2020-06-15

25(40)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 62

Dnr 0433/19 – 008 forts

MOTION (V) BYGG FÄNGELSE I ÄLVSBYN
Kommunfullmäktige
Wivianne Nilsson (v) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Peter Lundberg (kd) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag vilket kommunfullmäktige bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2020-06-15

26(40)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 63

Dnr 0104/20 - 008

MOTION (SD) PRIVATISERA SKOLAN I VIDSEL
Kommunfullmäktiges beslut
Anse motion om att privatisera skolan i Vidsel vara besvarad.
_____
Sammanfattning av ärendet
SD yrkar i motion att frågan om att privatisera skolan i Vidsel utreds. Älvsbyns
kommun som skolhuvudman utreder inte frågor om privatisering av skolor
utan detta görs av den/de som är att anse som juridiska person(er) och har en
målsättning av att starta en fristående skolverksamhet.
Kommunfullmäktige beslutade 27 april 2020, § 21 att överlämna ärendet till
kommunstyrelsen för beredning och vidare till fullmäktige för beslut senast
april 2021.
_____
Ansökan ställs till Skolinspektionen vilka är tillståndsgivande myndighet. Skolinspektionen genomför innan godkännande, inhämtande av synpunkter för
etablering av kommunen där etableringen avser, men också av kringliggande
kommuner.
För att slutgiltigt godkännande kan lämnas krävs därutöver att utbildningen
inte innebär påtagliga negativa följder på lång sikt, för eleverna eller för den del
av skolväsendet, som anordnas av det allmänna i den kommun där utbildningen ska bedrivas
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 27 april 2020, § 21.
Kommunstyrelsens protokoll 25 maj 2020, § 72.
Beslutet skickas till
Orvo Hannlöv, gruppledare (sd).
Förslag till beslut
Anse motion om att privatisera skolan i Vidsel vara besvarad.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Anse motion om att privatisera skolan i Vidsel vara besvarad.
_____
Kommunfullmäktige
Orvo Hannlöv (sd) redogör för sin motion.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2020-06-15

27(40)

KOMMUNFULLMÄKTIGE
KF § 63

Dnr 0104/20 – 008 forts

MOTION (SD) PRIVATISERA SKOLAN I VIDSEL
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag vilket kommunfullmäktige bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2020-06-15

28(40)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 64

Dnr 0262/20 - 041

REVISORERNAS BUDGETÄSKANDE 2021
Kommunfullmäktiges beslut
Revisorerna ska för verksamhetsår 2021 tilldelas:
- Utökad budgetram med 80 000 kr, (totalt budgetram 939 tkr).
- Överlämna ärendet till budgetberedningen för kännedom.
_____
Sammanfattning av ärendet
Revisorerna har enligt kommunallagen uppdraget att, i den omfattning som
följer av god revisionssed i kommuner och landsting, granska all verksamhet
som bedrivs inom kommunstyrelsens och nämndernas verksamhetsområden.
Revisorerna ska pröva om:
• verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt
tillfredsställande sätt
• räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande
• att den interna kontroll som utövas inom nämnderna är tillräcklig.
Det förändrade arvodesreglemente har inneburit ökade kostnader på ca 85
tkr och revisionen har blivit kompenserade med 25 tkr. Inför 2020 har det
skett en upphandling av sakkunnigt biträde vilket medfört att kostnaderna
ökat med 31 tkr på årsbasis. Revisionen har heller inte blivit kompenserade
för den utökning av antalet nämnder som skett. Kost- och servicennämnden
samt från och med 2020-01-01 även Räddningsnämnden. Båda i samarbete
med Piteå kommun. Fler nämnder innebär en utökad omfattning på granskningsinsatserna.
Kommunrevisionens budget för granskningsinsatser, efter justeringar för
ökade arvoden och ökade kostnader för revisionsbiträde, har därmed minskat med 91 tkr jämfört med föregående år. Utöver grundläggande granskning samt räkenskapsrevision så innebär det att det finns ett utrymme för
endast 1-2 fördjupade granskningar. Revisionen anser att tre fördjupade
granskningar per år är ett minimum för att säkerställa och motivera de ställningstaganden som revisionen årligen lämnar i revisionsberättelsen.
Mot bakgrund av ovanstående begär revisorerna en utökning av budget för
2021 med totalt 100 tkr.
Kommunfullmäktiges presidium har vid träff 3 juni 2020, gått igenom
ärendet.
Beslutsunderlag
Protokoll kommunrevisorerna – § 1 budgetäskande 2021.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

forts

PROTOKOLL
2020-06-15

29(40)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 64

Dnr 0262/20 – 041 forts

REVISORERNAS BUDGETÄSKANDE 2021
Presidiets förslag till beslut
Revisorerna ska för verksamhetsår 2021 tilldelas:
- Utökad budgetram med 80 000 kr, (totalt budgetram 939 tkr).
- Överlämna ärendet till budgetberedningen för kännedom och till kommunfullmäktige för beslut den 15 juni 2020.
Kommunfullmäktige
Ordföranden ställer proposition på presidiets förslag vilket kommunfullmäktige bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2020-06-15

30(40)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 65

Dnr 0192/20 - 042

DELÅRSRAPPORT PER MARS 2020
Kommunfullmäktiges beslut
1) Uppdra till kommunchefen att vidta åtgärder med anledning av det prognostiserade underskottet avseende verksamhetens ramar, årets resultat
samt det osäkra läget, avseende skatteintäkterna för 2020.
2) Benschmarking genomförs på resultatenheterna bemanningsenheten,
lokalvård och Fluxen.
3) Kommunchefen följer utvecklingen på de åtgärder som är påbörjade inom
ramen stöd till individ och familj samt återrapporterar löpande till kommunstyrelsen.
4) Uppdra till kommunchefen att se över icke-obligatorisk verksamhet.
_____
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen, ekonomi har på uppdrag av kommunstyrelsen
upprättat delårsrapport per mars 2020, enligt bilagor.
Delårsrapporter upprättas normalt per april och augusti som en del i den löpande planlagda uppföljningen. 2020 har dock första delårsrapporten upprättats
per mars månad på grund av kommunens ansträngda ekonomiska läge samt de
utmaningar Covid 19 innebär för kommunen. Processen kring att mäta måluppfyllelsen har skjutits upp till augustis delårsrapport.
Syftet med delårsrapporten är att vara;
• En uppföljning av resultat och ställning för rapportperioden.
• En uppföljning av om verksamheten prognostiseras bedrivas inom fastställda ramar samt prognos för helåret.
• Ett underlag för beslut.
Kommunens periodresultat uppgår till 2,4 mkr och årets resultat prognostiseras till -11,4 mkr vilket innebär en budgetavvikelse för årets resultat prognostiseras till -12,4 mkr. Prognosen är upprättad utifrån SKR:s skatteunderlagsprognos per april och inkluderar samtliga tilläggsbudgetar avseende generella statsbidrag till kommun från våren 2020. Skatteintäkternas utveckling för
2020 är så osäker att SKR i dagsläget inte upprättar någon prognos utan
underlaget till skatteunderlagsprognosen är endast ett ”scenario”
Budgetunderskottet för verksamhetens ramar prognostiseras till -7,0 mkr. Den
största obalansen återfinns inom ramen Stöd till individ och familj för vilken
det prognostiseras ett sammantaget underskott på 10,4 mkr. Främsta orsaken
är kostnader för LVU-placeringar. Det kan noteras att även för ramen hälsooch sjukvård prognostiseras ett budgetunderskott 2020.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2020-06-15

31(40)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 65

Dnr 0192/20 – 042 forts

DELÅRSRAPPORT PER MARS 2020
För att inte kommunen i samband med 2020 års bokslut ska redovisa ett negativt balanskravsresultat och därmed tvingas upprätta en handlingsplan för hur
det negativa resultatet ska återställas måste de prognostiserade underskotten
snarast sättas i fokus och kommunstyrelsen måste vidta åtgärder för att komma till rätta med budgetavvikelserna.
Vid 2019 års boksluts nyttjades den största delen kommunens resultatutjämningsreserv (RUR) och för 2020 uppgår den därmed till endast 7,0 mkr. Detta
innebär att om RUR:en nyttjas fullt ut 2020 återstår med den nu upprättade
prognosen för årets resultat 4,3 mkr att reglera under de kommande 3 åren.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 25 maj 2020, § 74.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen uppdrar till kommunchefen att vidta åtgärder med anledning av det prognostiserade underskottet avseende verksamhetens ramar, årets
resultat samt det osäkra läget, avseende skatteintäkterna för 2020.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1) Uppdra till kommunchefen att vidta åtgärder med anledning av det prognostiserade underskottet avseende verksamhetens ramar, årets resultat
samt det osäkra läget, avseende skatteintäkterna för 2020.
2) Benschmarking genomförs på resultatenheterna bemanningsenheten,
lokalvård och Fluxen.
3) Kommunchefen följer utvecklingen på de åtgärder som är påbörjade inom
ramen stöd till individ och familj samt återrapporterar löpande till kommunstyrelsen.
_____
Kommunfullmäktige
Göran Lundström (c) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Daniel Strandlund (c) bifaller kommunstyrelsens förslag med tillägg 4) uppdra
till kommunchefen att se över icke-obligatorisk verksamhet.
Tomas Egmark (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Peter Lundberg (kd) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och till Daniel
Strandlunds tillägg 4).
Helena Öhlund (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

forts

PROTOKOLL
2020-06-15

32(40)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 65

Dnr 0192/20 – 042 forts

DELÅRSRAPPORT PER MARS 2020
Maria Hortlund (L) bifaller kommunstyrelsens förslag och Daniel Strandlunds
tillägg 4).
Göran Stenlund (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och Daniel
Strandlunds tilläggsförslag 4).
Rikard Granström (s) bifaller kommunstyrelsens förslag 1 – 3 samt Daniel
Strandlunds förslag 4).
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Daniel
Strandlunds tilläggsförslag 4). Kommunfullmäktige bifaller förslagen.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2020-06-15

33(40)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 66

Dnr 0183/20 - 102

AVSÄGELSE STYRELSELEDAMOT (L) I ÄLVSBYNS ENERGI AB VAL AV NY LEDAMOT I ÄLVSBYNS ENERGI AB
Kommunfullmäktiges beslut
1) Godkänna Lars-Ingvar Wendts (L) avsägelse som ledamot i Älvsbyns
Energi AB.
2) Utse Jenny Lundqvist (L) till ny styrelseledamot i Älvsbyns Energi AB.
_____
Sammanfattning av ärendet
Lars-Ingvar Wendt (L) har avsagt sitt uppdrag som ledamot i Älvsbyns Energi
AB.
Kommunfullmäktige har att utse ny ledamot i Älvsbyns Energi AB.
Liberalerna (L), Kristdemokraterna (kd) och Sjukvårdspartiet (sjvp) har den
5 oktober 2018 ingått valteknisk samverkan.
Beslutsunderlag
Kommunala valberedningens protokoll 15 juni 2020, § 1.
Förslag till beslut
1) Godkänna Lars-Ingvar Wendts (L) avsägelse som ledamot i Älvsbyns
Energi AB.
2) Utse ny styrelseledamot i Älvsbyns Energi AB
Kommunfullmäktige
Tomas Egmark (s) ordförande i kommunala valberedningen redogör valberedningens förslag att godkänna avsägelsen samt utse Jenny Lundqvist (L) till
ledamot i Älvsbyns Energi AB.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunala valberedningens förslag.
Kommunfullmäktige bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2020-06-15

34(40)

KOMMUNFULLMÄKTIGE
KF § 67

Dnr 0224/20 - 175

TAXA FÖR TILLSTÅND OCH TILLSYN ENL LAG (2010:1011) OM
BRANDFARLIGA OCH EXPLOSIVA VAROR SAMT TAXA FÖR
TILLSYN ENL LAG (2003:778) OM SKYDD MOT OLYCKOR
Kommunfullmäktiges beslut
1) Anta taxa för tillstånd och tillsyn enligt Lag (2010:1011) om brandfarliga
och explosiva varor samt taxa för tillsyn enligt Lag (2003:778) om skydd
mot olyckor.
2) Delegera rätten att årligen indexreglera taxa för tillstånd och tillsyn enligt
Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor samt taxa för tillsyn
enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor till gemensam
räddningsnämnd Piteå – Älvsbyn.
3) Taxan föreslår indexregleras med SKR:s prisindex för kommunal verksamhet (PKV).
Reservation
Göran Lundström (c) reserverar sig mot beslutet.
_____
Sammanfattning av ärendet
Kommunen ska enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) kontrollera att ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar
håller ett skäligt brandskydd.
Enligt Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) ska kommunen kontrollera efterlevnaden av lagen och pröva ansökningar om tillstånd
för hantering av brandfarlig eller explosiv vara.
Enligt LSO 5 kapitlet, 4 § får kommunen föreskriva att en avgift ska betalas
för tillsynsbesök som föranletts av bestämmelserna 2 kap. 2 §. Enligt LBE § 27
får kommunen ta ut avgift för tillsyn och tillståndsprövning.
Räddningstjänsten Piteå-Älvsbyn har jort en översyn av taxorna för tillstånd
och tillsyn enligt LBE samt tillsyn enligt LSO. Förslag på nya taxor för tillsyn
och tillstånd bygger pe en mall som är upprättad av Sveriges kommuner och
Regioner (SKR). Mallen har använts vid uppdelning av ärenden utefter ärendetyp samt som hjälpmedel vid tidsuppskattning. Utöver detta har timtaxan för
tillstånd och tillsyn justerats upp något för att bättre överensstämma med angränsande räddningstjänsters tillståndstaxor.
Nuvarande timtaxa för tillsyn och tillståndsärenden:
Förslag på ny timtaxa för tillsyn och tillståndsärenden:

875 kr/tim
875 kr/tim
forts

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
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KOMMUNFULLMÄKTIGE
KF § 67

Dnr 0224/20 – 175 forts

TAXA FÖR TILLSTÅND OCH TILLSYN ENL LAG (2010:1011) OM
BRANDFARLIGA OCH EXPLOSIVA VAROR SAMT TAXA FÖR
TILLSYN ENL LAG (2003:778) OM SKYDD MOT OLYCKOR
Den bärande tanken är att varje verksamhet betalar avgift i paritet med den
tidsåtgång tillsyn eller tillståndshanteringen på objektet föranleder. De objekt
som är omfattande och komplexa, där tillsyn eller tillståndshantering tar
mycket tid betalar mer för sina tjänster samtidigt som små okomplicerade
verksamheter inte drabbas lika hårt.
I tabell nedan finns ett par exempel med jämförelse mellan nu gällande taxa
och förslag till ny taxa för vissa ärenden.
Tabell 1. Jämförelse mellan nu gällande taxor och förslag till nya taxor.
Verksamhet/objekt
Nuvarande Nytt förslag
Förskola (tillsyn)
3428 kr
3719 kr
Mindre industri (tillsyn)
3428 kr
3719 kr
Större industri (tillsyn)
4285 kr
5906 kr
Mindre hotell (tillsyn)
3428 kr
3719 kr
Mindre samlingslokal (tillsyn)
3428 kr
3719 kr
Bemannad bensinstation (tillsyn)
5142 kr
6344 kr
Normal hantering brandfarlig vara (tillstånd)
8570 kr
6563 kr
Hantering explosiv vara vid försäljningsställe (till5142 kr
3938 kr
stånd)
Taxan föreslås indexregleras med SKR:s prisindex för kommunal verksamhet
(PKV).
Beslutsunderlag
Protokoll gemensam räddningsnämnd för Piteå och Älvsbyns kommuner 4
maj 2020, § 15.
Taxa för tillstånd och tillsyn enligt Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor samt taxa för tillsyn enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor.
Kommunstyrelsens protokoll 25 maj 2020, § 75.
Gemensam räddningsnämnd Piteå-Älvsbyns förslag till fullmäktige i
Piteå och Älvsbyn
Anta taxa för tillstånd och tillsyn enligt Lag (2010:1011) om brandfarliga och
explosiva varor samt taxa för tillsyn enligt Lag (2003:778) om skydd mot
olyckor.
Delegerar rätten att årligen indexreglera taxa för tillstånd och tillsyn enligt Lag
(2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor samt taxa för tillsyn enligt
Lag (2003:778) om skydd mot olyckor till gemensam räddningsnämnd Piteå –
Älvsbyn.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2020-06-15
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KOMMUNFULLMÄKTIGE
KF § 67

Dnr 0224/20 – 175 forts

TAXA FÖR TILLSTÅND OCH TILLSYN ENL LAG (2010:1011) OM
BRANDFARLIGA OCH EXPLOSIVA VAROR SAMT TAXA FÖR
TILLSYN ENL LAG (2003:778) OM SKYDD MOT OLYCKOR
Taxan föreslår indexregleras med SKR:s prisindex för kommunal verksamhet
(PKV).
_____
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1) Anta taxa för tillstånd och tillsyn enligt Lag (2010:1011) om brandfarliga
och explosiva varor samt taxa för tillsyn enligt Lag (2003:778) om skydd
mot olyckor.
2) Delegera rätten att årligen indexreglera taxa för tillstånd och tillsyn enligt
Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor samt taxa för tillsyn
enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor till gemensam
räddningsnämnd Piteå – Älvsbyn.
3) Taxan föreslår indexregleras med SKR:s prisindex för kommunal verksamhet (PKV).
Reservation
Göran Lundström (c) reserverar sig mot beslutet.
_____
Kommunfullmäktige
Göran Lundström (L) föreslår oförändrad taxa.
Tomas Egmark (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Anna Lundberg (s) bifaller kommunstyrelsens förslag.
Linus Sköld (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Göran Stenlund (L) bifaller kommunstyrelsens förslag.
Rikard Granström (c) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag och Göran Lundströms förslag
mot varandra. Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 68

Dnr 0225/20 - 179

TAXA FÖR EXTERNA TJÄNSTER, UTHYRNINGAR MM INOM
RÄDDNINGSTJÄNSTEN PITEÅ - ÄLVSBYN
Kommunfullmäktiges beslut
1) Anta taxa för externa tjänster, uthyrningar m m inom räddningstjänsten
Piteå – Älvsbyn.
2) Delegera rätten att årligen indexreglera taxa för externa tjänster, uthyrningar m m inom räddningstjänsten Piteå – Älvsbyn till gemensam räddningsnämnd Piteå – Älvsbyn.
3) Taxan föreslås indexregleras med SKR:s prisindex för kommunal verksamhet (PKV) för tjänster och med konsumentprisindex (KPI) för materiel.
_____
Sammanfattning av ärendet
I och med gemensam räddningsnämnd och organisation ska taxan beslutas på
nytt i respektive kommun. Taxa för externa tjänster, uthyrningar m m inom
räddningstjänsten har sedan tidigare reviderats årligen enligt index.
Höjning för 2020 enligt PKV med 2,7 % och höjning enligt KPI med 1,45 %.
Beslutsunderlag
Protokoll gemensam räddningsnämnd för Piteå och Älvsbyns kommuner 4
maj 2020, § 14.
Taxa för externa tjänster, uthyrning m m inom räddningstjänsten Piteå –
Älvsbyn.
Kommunstyrelsens protokoll 25 maj 2020, § 75.
Gemensam räddningsnämnd Piteå – Älvsbyns förslag till fullmäktige i
Piteå och Älvsbyn
1) Anta taxa för externa tjänster, uthyrningar m m inom räddningstjänsten
Piteå – Älvsbyn.
2) Delegera rätten att årligen indexreglera taxa för externa tjänster, uthyrningar m m inom räddningstjänsten Piteå – Älvsbyn till gemensam räddningsnämnd Piteå – Älvsbyn.
3) Taxan föreslås indexregleras med SKR:s prisindex för kommunal verksamhet (PKV) för tjänster och med konsumentprisindex (KPI) för materiel.
_____
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1) Anta taxa för externa tjänster, uthyrningar m m inom räddningstjänsten
Piteå – Älvsbyn.
2) Delegera rätten att årligen indexreglera taxa för externa tjänster, uthyrningar m m inom räddningstjänsten Piteå – Älvsbyn till gemensam räddningsnämnd Piteå – Älvsbyn.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
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KOMMUNFULLMÄKTIGE
KF § 68

Dnr 0225/20 – 179 forts

TAXA FÖR EXTERNA TJÄNSTER, UTHYRNINGAR MM INOM
RÄDDNINGSTJÄNSTEN PITEÅ - ÄLVSBYN
3) Taxan föreslås indexregleras med SKR:s prisindex för kommunal verksamhet (PKV) för tjänster och med konsumentprisindex (KPI) för materiel.
_____
Kommunfullmäktige
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag vilket kommunfullmäktige bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
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39(40)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 69

Dnr 0128/20 - 311

NAMNBYTE DELAR AV PARKGATAN
Kommunfullmäktiges beslut
Byta namn på delar av Parkgatan till Badhusgatan med numrering i bifogad
kartbild.
_____
Sammanfattning av ärendet
Samhällsstrateg Sofia Lundberg har lämnat in en tjänsteskrivelse om namnbyte
delar av Parkgatan.
Miljö- och byggkontoret föreslår att delar av Parkgatan ges nytt namn Badhusgatan för ökad tillgänglighet och säkerhet.
Miljö- och byggkontoret har uppmärksammat att det finns brister kopplade till
adresser på delar av Parkgatan och föreslår att delar av Parkgatan ges nytt
namn samt att verksamheter på denna del av gatan ges ny adress. Det är av
praktiska såväl som av säkerhetsskäl är det viktigt att adresser är korrekta och
korrigeras om brister upptäcks.
Kommunstyrelsen beslutar i ärenden om fastställande av belägenhetsadress
enligt lagen om lägenhetsregister och lägenhetsnummer enligt 10–11 §§ Lagen
om lägenhetsregister.
Förslag om byte av namn har skickats till fastighetsägare, företag och föreningar samt övriga verksamheter som kan anses vara berörda av förslaget enligt
följande;
• Ambulans
• Polis
• Räddningstjänst
• Postnord
• ÄIF
• Älvåkragrillen
• AIMO-park
• Älvsbyns Energi AB
• Älvsbyns Fastigheter AB
Inga synpunkter på förslaget har inkommit under samrådstiden.
Beslutsunderlag
Bifogad kartbild redovisar förslaget på del av Parkgatan som föreslås byta
namn till Badhusgatan samt föreslagen adress (numrering)
Kommunstyrelsens protokoll 25 maj 2020, § 78.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2020-06-15

40(40)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 69

Dnr 0128/20 – 311 forts

NAMNBYTE DELAR AV PARKGATAN
Förslag till beslut
Byta namn på delar av Parkgatan till Badhusgatan med numrering i bifogad
kartbild.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Byta namn på delar av Parkgatan till Badhusgatan med numrering i bifogad
kartbild.
_____
Kommunfullmäktige
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag vilket kommunfullmäktige bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

