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KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 91

Dnr 0428/19 - 008

FRÅGA (L) TILL RIKARD GRANSTRÖM OM BINAS FRAMTID I
ÄLVSBYN
Kommunfullmäktiges beslut
Fråga om binas framtid i Älvsbyn anses vara besvarad.
_____
Sammanfattning av ärendet
Inger Lundberg (L) har lämnat in en fråga till Rikard Granström (s) ordförande i Älvsbyns Fastigheter AB, enligt bilaga.
Kommer du att engagera dig för binas framtid i Älvsbyn?
Kommunfullmäktige
Inger Lundberg (L) redogör för sin fråga.
Rikard Granström (s) svarar ja. Alla kan göra något. Binas sak är vår sak.
Inger Lundberg (L) tackar för svaret.
Beslutsgång
Ordföranden föreslår att frågan därmed ska anses vara besvarad, vilket kommunfullmäktige bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 92

Dnr 0430/19 - 008

FRÅGA (L) TILL ANNA LUNDBERG OM 0-INTAG TILL NIUUTBILDNINGARNA
Kommunfullmäktiges beslut
Fråga om 0-intag på NIU utbildning anses vara besvarad.
_____
Sammanfattning av ärendet
Inger Lundberg (L) har lämnat in en fråga till Anna Lundberg (s) ordförande i
barn- och fritidsutskottet, enligt bilaga.
Anser du att det var rätt att göra 0-intag på NIU skidorientering och orientering med tanke på, att vi i utskottet varken hade utredning eller skrivelser från
Folkhögskolan och Norrbottens idrottsförbund i vår hand?
Kommunfullmäktige
Inger Lundberg (L) redogör för sin fråga.
Anna Lundberg (s) svarar ja. Beslutet är rätt med tanke på ekonomiskt läge.
Beslutsgång
Ordföranden föreslår att frågan därmed ska anses vara besvarad, vilket kommunfullmäktige bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 93

Dnr 0431/19 - 008

FRÅGA (KD) TILL TOMAS EGMARK OM NEDLÄGGNING AV
NIU
Kommunfullmäktiges beslut
Fråga om nedläggning av NIU utbildning anses vara besvarad.
_____
Sammanfattning av ärendet
Peter Lundberg (kd) har lämnat in en fråga till kommunstyrelsens ordförande
Tomas Egmark (s) om nedläggning av NIU, enligt bilaga.
Avser kommunstyrelsens ordförande att lyfta dessa två strategiskt viktiga
ärenden till fullmäktige för beslut?
Kommunfullmäktige
Peter Lundberg (kd) redogör för sin fråga.
Tomas Egmark (s) svarar nej, men om KS tycker annat, är det ok.
Beslutsgång
Ordföranden föreslår att frågan därmed ska anses vara besvarad, vilket kommunfullmäktige bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 94

Dnr 0432/19 - 008

FRÅGA (KD) TILL TOMAS EGMARK OM NOLLINTAG NIU
ORIENTERING OCH SKIDORIENTERING
Kommunfullmäktiges beslut
Fråga om 0-intag NIU orientering och skidorientering anses vara besvarad.
_____
Sammanfattning av ärendet
Peter Lundberg (kd) har lämnat in en fråga till kommunstyrelsens ordförande
Tomas Egmark (s) om 0-intag NIU orientering och skidorientering enligt
bilaga.
Kommer kommunstyrelsens ordförande att omgående stoppa beslutet om 0intag till gymnasiets orienterings- och skidorienteringslinje och tillåta ett bättre underlag för beslut efter att ansökningstiden har gått ut?
Kommunfullmäktige
Peter Lundberg (kd) redogör för sin fråga.
Tomas Egmark (s) svarar nej. Har inte mandat till det.
Beslutsgång
Ordföranden föreslår att frågan därmed ska anses vara besvarad, vilket kommunfullmäktige bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 95

Dnr 0420/19 - 008

MOTION (SD) FÖRSLAG TILL FÖRÄNDRINGAR OCH FÖRBÄTTRINGAR INOM VÅRD OCH OMSORG
Kommunfullmäktiges beslut
Motion (sd) om förslag till förändringar och förbättringar inom vård och omsorg överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och vidare till fullmäktige för beslut senast den 27 april 2020.
_____
Sammanfattning av ärendet
Orvo Hannlöv (sd) har lämnat in en motion om förslag till förändringar och
förbättringar inom vård och omsorg, enligt bilaga.
Kommunfullmäktige
Ordföranden föreslår att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och vidare till fullmäktige för beslut senast den 27 april 2020. Kommunfullmäktige bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 96

Dnr 0382/19 - 008

MOTION (SD) FÖRSLAG OM FÖRBÄTTRINGAR INOM KOMMUNENS OMSORG
Kommunfullmäktiges beslut
Motion (sd) om förslag till förbättringar inom kommunens omsorg, överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och vidare till fullmäktige för beslut
senast den 27 april 2020.
_____
Sammanfattning av ärendet
Orvo Hannlöv (sd) har lämnat in en motion om förslag till förbättringar inom
kommunens omsorg, enligt bilaga.
Kommunfullmäktige
Ordföranden föreslår att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och vidare till fullmäktige för beslut senast den 27 april 2020. Kommunfullmäktige bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 97

Dnr 0414/19 - 008

MOTION (C) OM ATT SE ÖVER KOMMUNORGANISATIONEN
Kommunfullmäktiges beslut
Motion (c) om att se över kommunorganisationen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och vidare till fullmäktige för beslut senast den 27
april 2020.
_____
Sammanfattning av ärendet
Daniel Strandlund (c) har lämnat in en motion om att se över kommunorganisationen, enligt bilaga.
Kommunfullmäktige
Ordföranden föreslår att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och vidare till fullmäktige för beslut senast den 27 april 2020. Kommunfullmäktige bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 98

Dnr 0190/19 - 008

MOTION (C) OM ATT SÄKRA KOMPETENT ARBETSKRAFT I
FRAMTIDEN
Kommunfullmäktiges beslut
1) Motion om att säkra kompetent arbetskraft i framtiden, strecksats 1 och 2
anses vara besvarad.
2) Bifall till strecksats 3 där kommunen erbjuder fler av sina tjänster som
praktikplats för de elever som har praktik. Särskilt de tjänster vars personal
går i pension inom 5 år.
_____
Sammanfattning av ärendet
Centerpartiet har lämnat in en motion om att säkra kompetent arbetskraft i
framtiden, enligt bilaga.
- Älvsbyns kommun sammanställer och analyserar behovet av personal och
kompetens i kommunorganisationen för framtiden.
- Älvsbyns kommun skapar en strategi för att säkra rekrytering för de tjänster
som går i pension.
- Älvsbyns kommunorganisation erbjuder fler av sina tjänster som praktikplats
för de elever som har praktik. Särskilt de tjänster vars personal går i pension
inom 5 år.
Kommunfullmäktige beslutade den 6 maj 2019, § 30, att överlämna ärendet till
kommunstyrelsen för beredning och vidare till fullmäktige för beslut senast
den 25 november 2019.
_____
HR-chef Anna-Karin Andersson har yttrat sig i ärendet.
De två första förslagen som anges är desamma som intentionen och innehåll i
kommande kompetensförsörjningsplan som kommunens HR-funktion ska
arbeta fram under 2019. Det tredje förslaget är inte genomförbart då ordinarie
tjänster inte kan ersättas med elever som går praktik. Praktik syftar till att eleven ska lära och prova på ett arbete, dessutom kräver eleven kontinuerlig handledning. En praktikelev kan således inte ersätta ordinarie personal. Ett alternativ är att utöka antalet praktikplatser, men för att klara av det måste verksamheterna ha kapacitet och viljan att ta emot fler elever.
Kompetensförsörjning är en prioriterad fråga för kommunens HR-avdelning.
Redan idag arbetar kommunen med en mängd åtgärder för att säkra bemanning och kompetensbehov inför framtiden. Några av dessa är:
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 98

Dnr 0190/19 – 008 forts

MOTION (C) OM ATT SÄKRA KOMPETENT ARBETSKRAFT I
FRAMTIDEN
Kompetensförsörjningsplan, en kompetensförsörjningsplan ska tas fram under
2019 som innehåller bland annat nuläge i organisationens olika verksamheter
gällande kompetensbehov, pensionsavgångar, omvärldsbevakning & arbetsmarknadsprognos, strategier för kompetensförsörjning/förslag på åtgärder,
attraktiv arbetsgivare; attrahera, rekrytera och behålla personal, uppföljning &
rapportering.
Attraktiv arbetsgivare, så som att erbjuda semesterväxling och löneväxling
vilket ska verkställas vid årsskiftet.
Kompetensförsörjningsnätverk femkanten, tillsammans med fyra andra norrbottniska kommuner ingår Älvsbyn i ett nätverk med fokus på kompetensförsörjning och samverkan. Bland annat görs gemensamma besök på mässor runt
om i Sverige.
Annonsering i sociala medier, Älvsbyns kommun har fram tills nyligen endast
annonserat i dagstidningar PT, NSD och Kuriren. Under tidig sommar har
istället annonsering gjorts på Facebook, Instagram, LinkedIn. Utvärdering sker
hösten 2019.
Undertecknad erbjuder sig att, om intresse finns, besöka antingen kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige för att presentera Kompetensförsörjningsplanen när den är klar.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 6 maj 2019, § 30.
Kommunstyrelsens protokoll 30 september 2019, § 123.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1) Motion om att säkra kompetent arbetskraft i framtiden, strecksats 1 och 2
anses vara besvarad.
2) Bifall till strecksats 3 där kommunen erbjuder fler av sina tjänster som
praktikplats för de elever som har praktik. Särskilt de tjänster vars personal
går i pension inom 5 år.
_____
Kommunfullmäktige
Tomas Egmark (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 98

Dnr 0190/19 – 008 forts

MOTION (C) OM ATT SÄKRA KOMPETENT ARBETSKRAFT I
FRAMTIDEN
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag vilket kommunfullmäktige bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 99

Dnr 0192/19 - 008

MOTION (C) OM LÄRANDE VIA DISTANS
Kommunfullmäktiges beslut
Motion om lärande via distans anses vara besvarad.
_____
Sammanfattning av ärendet
Daniel Strandlund (c) har lämnat in en motion om lärande via distans, enligt
bilaga.
Kommunfullmäktige beslutade den 6 maj 2019, § 32, att överlämna ärendet till
kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för beslut
senast den 21 oktober 2019.
_____
Skolchef Jan-Erik Backman har yttrat sig i ärendet.
Det finns tydliga restriktioner som reglerar hur fjärrundervisning får anordna
och dessa är styrda i både skollagen1 och i skolförordningen Det är således tydliga kriterier som medger fjärrundervisning;
- Det finns inte någon annan lämplig person att tillgå inom en huvudmans
skolenhet, när det gäller studiehandledning på modersmålet och integrerad
samisk undervisning.
- Elevunderlaget är otillräckligt.
- Vid fjärrundervisning ska det finnas en handledare närvarande i den lokal
där eleverna befinner sig.
Huvudmän får anordna fjärrundervisning för elever i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan.
- i ämnena modersmål, samiska i sameskolan, moderna språk och teckenspråk
- för att ge elever studiehandledning på modersmålet
- för integrerad samisk undervisning i grundskolan.
En kommun får lämna över uppgifter som avser fjärrundervisning på entreprenad, men bara under vissa förutsättningar och med vissa begränsningar.
Inom grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan får
uppgifter som avser fjärrundervisning lämnas över till staten på entreprenad.
Det gäller undervisning i teckenspråk, samiska och integrerad samisk undervisning i grundskolan. Inom samma skolformer får uppgifter som avser fjärr
1

Källor: 23 kapitlet 1, 3 a och 4 §§ skollagen (2010:800), 5 a kapitlet 5 § skolförordningen
(2011:185)
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 99

Dnr 0192/19 – 008 forts

MOTION (C) OM LÄRANDE VIA DISTANS
undervisning även lämnas över till en annan huvudman på entreprenad. Men
det gäller bara om
- det handlar om modersmålsundervisning eller studiehandledning på modersmålet, och
- huvudmannen har gjort vad som rimligen kan krävas för att anordna utbildningen inom sin egen organisation.
Skolverket har på regeringens uppdrag försöksverksamhet med fjärrundervisning, denna är förlängd till och med den 30 juni 2020. De skolor som ingår i
försöksverksamheten med fjärrundervisning får anordna fjärrundervisning i
fler ämnen än de som idag är tillåtna att anordna fjärrundervisning i.
I Älvsbyns kommun genomförs fjärrundervisning i samiska, som köps från
Arvidsjaur. Inför innevarande läsår har avtal träffats med Inläsningstjänst för
att kunna genomföra vissa delar i studiehandledning på modersmål samt
modersmålsundervisning inom språken dari, tigrinja men kan komma att utökas. Denna undervisning kommer att ske via fjärrundervisning.
Skolchef har ansökt om 267 500: - gällande riktat statsbidrag via skolverket för
att kunna utveckla fjärrundervisningen hos huvudmannen och besked om
eventuellt bifall till statsbidraget lämnas under hösten 2019.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 6 maj 2019, § 32.
Kommunstyrelsens protokoll 30 september 2019, § 124.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Motion om lärande via distans anses vara besvarad.
_____
Kommunfullmäktige
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag vilket kommunfullmäktige bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 100

Dnr 0195/19 - 008

MOTION (C) OM ATT ERBJUDA FLER FERIEARBETSPLATSER
UNDER SOMRARNA
Kommunfullmäktiges beslut
Bifall till motion att undersöka möjlighet till att fler unga får möjlighet till
feriejobb inom Älvsbyns kommun.
_____
Sammanfattning av ärendet
Centerpartiet har lämnat in en motion om att undersöka hur Älvsbyns kommun kan ge fler unga, möjlighet till feriearbete, enligt bilaga.
Kommunfullmäktige beslutade att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för
beredning och vidare till fullmäktige för beslut senast den 21 oktober 2019.
_____
Enhetschef arbetsmarknadsenheten, Magnus Norberg har yttrat sig i ärendet.
Sedan 1 januari 2019 ligger arbetsmarknadsenheten under vuxenutbildningen.
Enheten tog över jobbet med feriearbeten där en handläggare varit utsedd att
jobba specifikt med detta.
Budget för 2019 var 903 290 kr. Enligt kommunstyrelsens beslut § 21, 200802-18 ska elever i årskurs 9 och elever i årskurs 1 på gymnasiet erbjudas feriearbete. I dagsläget erbjuds endast platser inom Älvsbyns kommun och föreningar.
Av alla elever 2019 anmälde 103 st sitt intresse. Det visade sig att det var svårigheter att ordna platser till alla, men att det i slutändan löste sig. I dagsläget
ligger feriejobben uppdelade på 3 perioder om 3 veckor vardera. Ansökningar
av deltagare utanför målgruppen (åk 9 och åk 1 GY) kom också in, men avslogs på grund av kommunstyrelsens beslut och bristen på feriejobbsplatser.
Undertecknad tycker att förslaget är bra. Det behöver utredas vidare vad som
krävs för att utöka antalet feriejobb samt kostnaden för detta.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 6 maj 2019, § 35.
Kommunstyrelsens protokoll 30 september 2019, § 125
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Bifall till motion att undersöka möjlighet till att fler unga får möjlighet till
feriejobb inom Älvsbyns kommun.
_____
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 100

Dnr 0195/19 – 008 forts

MOTION (C) OM ATT ERBJUDA FLER FERIEARBETSPLATSER
UNDER SOMRARNA
Kommunfullmäktige
Berit Hardselius (c) yrkar bifall till motionen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag vilket kommunfullmäktige bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 101

Dnr 0197/19 - 008

MOTION (L) TRAFIKKAOS VID SKOLORNA I TÄTORTEN
Kommunfullmäktiges beslut
1) Bifall till motion om trafikkaos vid skolorna i tätorten
2) Lokala trafikföreskrifter för Idrottsstigen har beslutats av miljö- och byggnämnden.
3) Information till polisen och skolan sker inför terminsstart.
_____
Sammanfattning av ärendet
En motion har inkommit om att trafikkaos råder vid skolorna i tätorten, enligt
bilaga.
Kommunfullmäktige beslutade 6 maj 2019, § 36 att överlämna ärendet till
kommunstyrelsen för beredning och vidare till fullmäktige för beslut senast
den 21 oktober 2019.
_____
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson har yttrat sig i ärendet.
Det är sedan tidigare känt att trafiksituationen inte är tillfredsställande, främst
kring parkeringen vid ishallen. Busschaufförerna har kontaktat miljö- och
byggkontoret och påtalat att trafiksituationen inte är bra. Trots tidigare genomförda åtgärder har inte resultatet varit tillfredsställande. Vissa föräldrar och
andra vuxna som lämnar barn på morgonen kör mot förbjuden körriktning,
trotsar fordonstrafikförbud, kör fort och omdömeslöst efter att de lämnat sina
barn, parkerar så att de står i vägen för bussar och andra och så vidare. I det
aktuella området blandas på samma ytor barn, bussar och bilar. Det finns en
uppenbar risk för att en olycka kan ske.
Miljö- och byggnämnden kommer att besluta om lokala trafikföreskrifter med
förbud mot trafik med motordrivna fordon efter Idrottsstigen, som om de
följs reglerar trafiken enligt motionens förslag. Nämnden föreslår vidare att
tillåten körriktning på parkeringen förtydligas genom att pilar målas på körytan
inne på parkeringen närmast skolorna så att det tydligt framgår vilken körriktning som gäller.
Skolan kommer inför terminsstarten att kontaktas av miljö- och byggkontoret
och uppmanas informera föräldrar vid föräldramöten eller motsvarande.
Kontakt kommer även att tas med polisen i Älvsbyn med förslag om mer
övervakning kring de båda skolorna, Parkskolan och Knut Lundmarkskolan.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 6 maj 2019, § 36.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

forts
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 101

Dnr 0197/19 – 008 forts

MOTION (L) TRAFIKKAOS VID SKOLORNA I TÄTORTEN
Kommunstyrelsens protokoll 26 augusti 2019, § 100.
Beslutet skickas till
Göran Stenlund, Liberalerna
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1) Bifall till motion om trafikkaos vid skolorna i tätorten
2) Lokala trafikföreskrifter för Idrottsstigen har beslutats av miljö- och byggnämnden.
3) Information till polisen och skolan sker inför terminsstart.
_____
Kommunfullmäktige
Tomas Egmark (s) bifaller kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag vilket kommunfullmäktige bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2019-10-21

18(50)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 102

Dnr 0214/19 - 008

MOTION (S) GÖR KULTURSKOLAN AVGIFTSFRI
Kommunfullmäktiges beslut
1) Bifall till motion om att göra kulturskolans avgiftsfri.
2) Finansiering sker helt eller delvist genom ansökan om statliga bidrag.
Reservation
Göran Lundström (c) reserverar sig mot beslutet.
_____
Sammanfattning av ärendet
Tomas Egmark (s) har lämnat in en motion om att göra kulturskolan avgiftsfri,
enligt bilaga.
Kommunfullmäktige beslutade den 6 maj 2019, § 37, att överlämna ärendet till
kommunstyrelsen för beredning och vidare till fullmäktige för beslut senast
den 21 oktober 2019.
_____
Fritids- och kulturchef Kjell Tegnelund har yttrat sig i ärendet.
Motionens förslagsställare vill att kulturskolan ska vara avgiftsfri. Kulturskolans budgeterande intäkt om 150,0 tkr/år kommer från avgiften som tas ut av
spelande och sjungande elever som vill ha individuell/små grupper med
undervisning på sitt instrument. För närvarande är det 162 elever som erlägger
avgift om 500 kr/termin eller syskonavgift om 250 kr/termin.
I nuvarande avgift får kulturskolans instrument lånas kostnadsfritt så långt
instrumenten räcker, gäller givetvis instrument som eleverna kan bära med sig.
Kulturskolans dansundervisning är avgiftsfri och erbjuds klasser i lågstadiet/
mellanstadiet/grund sär och fritids i ett rullande schema så alla elever får del
av dansundervisningen.
Motionens förslagsställare anser att en avgiftsfri kulturskola ökar jämlikheten,
stärker barns deltagande i samhällslivet och ger möjligheter till allsidig utveckling och i förlängningen för att reproducera vår demokrati.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 6 maj 2019, § 37.
Kommunstyrelsens protokoll 30 september 2019, § 126.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2019-10-21

19(50)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 102

Dnr 0214/19 – 008 forts

MOTION (S) GÖR KULTURSKOLAN AVGIFTSFRI
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1) Bifall till motion om att göra kulturskolans avgiftsfri.
2) Finansiering sker helt eller delvist genom ansökan om statliga bidrag.
_____
Kommunfullmäktige
Göran Lundström (c) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag.
Tomas Egmark (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag och Göran Lundströms förslag
mot varandra. Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2019-10-21

20(50)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 103

Dnr 0309/19 - 006

SAMMANTRÄDESPLAN 2020
Kommunfullmäktiges beslut
Fastställa upprättad sammanträdesplan för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen år 2020, enligt bilaga.
Sammanträdesplan gällande Älvsbyns kommunföretag AB återremitteras för
ytterligare beredning.
_____
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningskontorets kansli har upprättat förslag till sammanträdesplan
2020 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, Älvsbyns kommunföretag
AB, enligt bilaga
Förslaget innehåller 8 sammanträdestillfällen och 1 strategidag för kommunstyrelsen, 5 för kommunfullmäktige och 3 + 1 (strategidag) tillfällen för
Älvsbyns kommunföretag AB.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 26 augusti 2019, § 97.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Fastställa upprättad sammanträdesplan för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och Älvsbyns kommunföretag AB år 2020, enligt bilaga.
_____
Kommunfullmäktige
Tomas Egmark (s) föreslår att sammanträdesplan för Älvsbyns kommunföretag AB återremitteras för ytterligare beredning. I övrigt bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Tomas Egmarks förslag om återremiss
gällande sammanträdesplan för Älvsbyns kommunföretag AB, vilket kommunfullmäktige bifaller.
Ordföranden ställer vidare proposition på kommunstyrelsens förslag gällande
sammanträdesplan för kommunstyrelsen och fullmäktige. Kommunfullmäktige bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2019-10-21

21(50)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 104

Dnr 0285/19 - 009

TAXA FÖR KOPIERING
Kommunfullmäktiges beslut
Fastställa uppdaterad taxa för kopiering enligt nedan.
_____
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktiges taxa för kopiering av dokument fastställdes 2003-1124/KF § 50, enligt bilaga.
Kommunledningskontorets kansli har uppdaterat kopieringstaxan anpassat
till dagens prisläge och föreslår att fullmäktige fastställer ny taxa (inkl
moms) för kopiering/utskrift enligt nedan:
Kopiering/utskrift
A4 s/v
A4 färg
A3 s/v
A3 färg
Scanning
Scanning dokument

Pris/sida
5 kr
15 kr
10 kr
25 kr
Pris/dok.
30 kr

dubbelsidig
10 kr
30 kr
20 kr
50 kr

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 24 november 2003, § 50.
Kommunstyrelsens protokoll 26 augusti 2019, § 103.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Fastställa uppdaterad taxa för kopiering enligt ovan.
_____
Kommunfullmäktige
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag vilket kommunfullmäktige bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2019-10-21

22(50)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 105

Dnr 0373/19 - 042

DELÅRSRAPPORT PER 31 AUGUSTI 2019
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Godkänna delårsrapport per augusti 2019 enligt bilaga, redaktionella ändringar
kommer att ske.
”Kommunstyrelsen ser att det i april prognostiserade resultatet inte har blivit
bättre. Tre områden sticker ut, grundskola, stöd till individ och familj ”STIF”
och hälso- och sjukvård ”HSV”. Förklaringen är tydlig.
- Byaskolorna kostar mer än vad de är budgeterade p g a lågt elevtal.
- STIF har höga placeringskostnader inom familjehem/institutionsvård för
barn.
- HSV har kostnader för rekrytering av sjuksköterskor och tekniska hjälpmedel. Vidare visar prognosen underskott på uppdrag/tjänsteköp samt
bostadsanpassning.
Detta är djupt oroande. Verksamheterna jobbar med att effektivisera och
minska kostnader, ett arbete som måste ge effekt, både på kort och lång sikt.”
_____
Sammanfattning av ärendet
Ekonomiavdelningen har sammanställt delårsrapport per den 31 augusti 2019,
enligt bilaga. Delårsrapporter upprättas per april och augusti som en del i den
löpande uppföljningen.
Syftet med delårsrapporten är att vara;
• en uppföljning av resultat och ställning för rapportperioden
• en uppföljning av hur verksamheten förhåller sig till upprättad plan
• ett underlag för beslut
För verksamhetsåret prognostiseras ett underskott på 13,8 mkr. Underskottet
förklaras främst av höga kostnader för familjehemsplacering, skolbadskjutsar,
medicinskt färdigbehandlade, rekrytering av sjuksköterskor, Älvsbyns gymnasium samt Vistträsk och Vidsels skolor för de centralt budgeterade verksamheterna prognostiseras ett överskott på 1,9 mkr. Det sammantagna beräknade
underskottet för verksamhetens nettokostnader beräknas därmed till 11,9 mkr.
Periodens resultat per augusti uppgår till 18,1 mkr. En försämring med 7,3
mkr sedan föregående år. För 2019 beräknas ett överskott avseende skatteoch statsbidragsintäkterna på 4,9 mkr.
För 2019 beräknas årets resultat till -8 mkr. Att jämföras med det budgeterade
på 5,4 mkr. Den beräknade budgetavvikelsen för årets resultat är negativ och
beräknas till 13,4 mkr.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2019-10-21

23(50)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 105

Dnr 0373/19 – 042 forts

DELÅRSRAPPORT PER 31 AUGUSTI 2019
Periodens investeringar uppgår till 3,8 mkr. Den budgeterade investeringsvolymen för 2019 uppgår till 16,3 mkr och budgetavvikelsen för pågående projekt
beräknas till -0,4 mkr.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 30 september 2019, § 128.
Kommunstyrelsens beslut
1) Förklaring till varför stöd till individ och familj ”STIF” fått så mycket dyrare placeringar jämfört med år 2018.
2) Vill se en handlingsplan med tidpunkter för åtgärder, till ekonomiskt bättre
lösning.
3) Svar skickas till kommunstyrelsens ledamöter inom 14 dagar.
_____
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Godkänna delårsrapport per augusti 2019 enligt bilaga, redaktionella ändringar
kommer att ske.
”Kommunstyrelsen ser att det i april prognostiserade resultatet inte har blivit
bättre. Tre områden sticker ut, grundskola, stöd till individ och familj ”STIF”
och hälso- och sjukvård ”HSV”. Förklaringen är tydlig.
- Byaskolorna kostar mer än vad de är budgeterade p g a lågt elevtal.
- STIF har höga placeringskostnader inom familjehem/institutionsvård för
barn.
- HSV har kostnader för rekrytering av sjuksköterskor och tekniska hjälpmedel. Vidare visar prognosen underskott på uppdrag/tjänsteköp samt bostadsanpassning.
Detta är djupt oroande. Verksamheterna jobbar med att effektivisera och
minska kostnader, ett arbete som måste ge effekt, både på kort och lång sikt.”
_____
Kommunfullmäktige
Ekonomichef Ulla Lundberg föredrar ärendet.
Kommunrevisor Bo Johansson föredrar revisionens bedömning av delårsrapporten, enligt bilaga.
Tomas Egmark (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2019-10-21

24(50)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 105

Dnr 0373/19 – 042 forts

DELÅRSRAPPORT PER 31 AUGUSTI 2019
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag vilket kommunfullmäktige bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2019-10-21

25(50)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 106

Dnr 0374/19 - 041

BUDGETRAMAR 2020 SAMT PLAN FÖR 2021 OCH 2022
Kommunfullmäktiges beslut
1) Fastställa budgetramar för verksamheten
för 2020 till 531 639 tkr
för 2021 till 531 639 tkr
för 2022 till 531 639 tkr enligt ny bilaga.
2) Uppdra till kommunchefen att genomföra en översyn av bolagens uppdragsersättning, gällande struktur och redovisning.
Reservation
Göran Lundström (c) och Peter Lundberg (kd) reserverar sig mot beslutet.
_____
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningskontoret ekonomi har sammanställt socialdemokraternas
förslag, bilaga 1 och centerpartiets förslag, bilaga 2, till budgetramar för verksamheten 2020 samt plan för 2021 och 2022.
Beslutsunderlag
Budgetberedningens protokoll 23 september 2019, § 3.
Kommunstyrelsens protokoll 30 september 2019, § 128.
Budgetberedningens förslag till kommunfullmäktige
1) Fastställa budgetramar för verksamheten
för 2020 till 530 338 tkr
för 2021 till 530 338 tkr
för 2022 till 530 338 tkr enligt bilaga 1.
2) Uppdra till kommunchefen att genomföra en översyn av bolagens uppdragsersättning, gällande struktur och redovisning.
_____
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1) Fastställa budgetramar för verksamheten
för 2020 till 530 338 tkr
för 2021 till 530 338 tkr
för 2022 till 530 338 tkr enligt bilaga 1.
2) Uppdra till kommunchefen att genomföra en översyn av bolagens uppdragsersättning, gällande struktur och redovisning.
_____
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2019-10-21

26(50)

KOMMUNFULLMÄKTIGE
KF § 106

Dnr 0374/19 – 041 forts

BUDGETRAMAR 2020 SAMT PLAN FÖR 2021 OCH 2022
Kommunfullmäktige
Tomas Egmark (s) redogör för nytt förslag från socialdemokraterna där budgetramar för verksamheten fastställ till 531 639 tkr, enligt bilaga, samt yrkar
bifall till socialdemokraternas nya förslag.
Göran Lundström (c) redovisar centerpartiets reviderade förslag, enligt bilaga
samt bifaller detsamma.
Göran Stenlund (L) bifaller centerpartiets förslag med invändningar mot
besparing inom äldreomsorg och flytt av biblioteket till Forum.
Wivianne Nilsson (v) bifaller socialdemokraternas nya förslag.
Helena Öhlund (s) yrkar bifall till socialdemokraternas nya förslag.
Anna Lundberg (s) yrkar bifall till socialdemokraternas nya förslag.
Orvo Hannlöv (sd) bifaller socialdemokraternas nya förslag.
Peter Lundberg (kd) yrkar bifall till centerpartiets förslag förutom besparing på
3 ramar, hemtjänst, särskilt boende och räddningstjänst.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på socialdemokraternas nya reviderade förslag
och centerpartiets reviderade förslag mot varandra. Kommunfullmäktige
bifaller socialdemokraternas förslag.
Omröstning
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång.
- Den som röstar ja bifaller socialdemokraternas nya reviderade förslag.
- Den som röstar nej bifaller centerpartiets förslag.
Omröstningsresultat
Med 20 ja-röster och 11 nej-röster enligt bifogad sammanträdeslista, beslutar
kommunfullmäktige bifalla socialdemokraternas nya reviderade förslag.
Ordföranden ställer vidare kommunstyrelsens förslag och socialdemokraternas
nya reviderade förslag mot varandra. Kommunfullmäktige bifaller socialdemokraternas nya reviderade förslag.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2019-10-21

27(50)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 107

Dnr 0344/19 - 048

ÄLVSBYNS ENERGI AB - BEGÄRAN OM UTÖKAD KOMMUNAL
BORGEN
Kommunfullmäktiges beslut
Bevilja Älvsbyns Energi AB utökad kommunalborgen från 195 mkr till 235
mkr.
_____
Sammanfattning av ärendet
Älvsbyns Energi AB, VD Jan Sipola har lämnat in en begäran om utökad
kommunal borgen.
Ekonomichef Ulla Lundberg har yttrat sig i ärendet.
Älvsbyns Energi AB:s gamla biobränslepanna är tekniskt i sin slutfas och
behöver ersättas med en ny biobränsleeldad hetvattenpanna. Byggnation
beräknas pågå från mars till december 2020. Bedömd byggnadskostnad är 40
mkr. Investeringen planeras finansieras genom nyupplåning med utökad
kommunal borgen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 26 augusti 2019, § 104.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Bevilja Älvsbyns Energi AB utökad kommunalborgen från 195 mkr till 235
mkr.
_____
Kommunfullmäktige
Jäv
Ordföranden anmäler jäv och deltar inte i beslutet. 1:e vice ordförande Daniel
Strandlund (c) övertar klubban.
Helena Öhlund (s) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag vilket kommunfullmäktige bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2019-10-21

28(50)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 108

Dnr 0410/19 - 102

VAL AV LEDAMÖTER TILL LANDSBYGDSUTVECKLINGSGRUPP
Kommunfullmäktiges beslut
Utse ledamöter till landsutvecklingsgrupp i Älvsbyns kommun enligt följande:
Anna Lundberg (s)
Tomas Egmark (s)
Anneli Johansson (s)
Louise Majunge (v)
Göran Stenlund (L)
Berit Hardselius (c)
Orvo Hannlöv (sd)

ordförande
vice ordförande

Samt gruppledare för de partier som har mandat i fullmäktige men som inte
har eget mandat i arbetsgruppen.
_____
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 6 maj 2019, § 53 att en landsbygdsutvecklingsgrupp ska inrättas med uppdrag att utarbeta förslag till en landsbygdsstrategi/landsbygdsprogram för Älvsbyns kommun.
Kommunfullmäktige ska utse ledamöter till landsutvecklingsgruppen. Mandatfördelning vid val av 7 ledamöter enligt den ”jämkade uddatalsmetoden”.
S=3, V=1, C=1, L, kd, ns=1 samt gruppledare för de partier som har mandat
i fullmäktige men som inte har eget mandat i arbetsgruppen.
Beslutsunderlag
Kommunala valberedningens protokoll 21 oktober 2019, § 11.
Kommunfullmäktige
Ordförande i kommunala valberedningen Tomas Egmark (s), redovisar valberedningens förslag enligt följande:
Anna Lundberg (s) ordförande
Tomas Egmark (s) vice ordförande
Anneli Johansson (s)
Louise Majunge (v)
Göran Stenlund (L)
Berit Hardselius (c)
Orvo Hannlöv (sd)
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2019-10-21

29(50)

KOMMUNFULLMÄKTIGE
KF § 108

Dnr 0410/19 – 102 forts

VAL AV LEDAMÖTER TILL LANDSBYGDSUTVECKLINGSGRUPP
Samt gruppledare för de partier som har mandat i fullmäktige men som inte
har eget mandat i arbetsgruppen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på valberedningens förslag vilket kommunfullmäktige bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2019-10-21

30(50)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 109

Dnr 0081/19 - 104

FÖRSLAG PÅ REVIDERING AV ÄLVSBYNS KOMMUNS ARVODESREGLEMENTE OCH RIKTLINJE FÖR PARTISTÖD MED
AVSEENDE PÅ INSYNSARVODET
Kommunfullmäktiges beslut
1) Avskaffa den del av partistödet som utgörs av insynsarvodet.
2) Ändra text i ”Riktlinje för partistöd”, 5:e stycket, Grundstöd och mandatstöd enligt följande:
- Grundstöd - varje parti som är representerat i KF får ett årligt grundstöd
med ett belopp som uppgår till 55 % av IKB.
- Utökat grundstöd - varje parti som är representerat i KF får ett årligt
utökat grundstöd med ett belopp som uppgår till 57 960 kr.
- Mandatstöd - varje parti som är representerat i KF får ett årligt mandatstöd som uppgår till 35 % av IKB, för varje mandat partiet har.
3) I övrigt fastställa föreslagna ändringar och kompletteringar i ”Arvodesreglemente” och ”Riktlinje för partistöd”, enligt bilaga.
4) Redaktionella ändringar i styrdokumenten kommer att ske.
Reservation
Berit Hardselius (c) och Inger Lundberg (L) reserverar sig mot beslutet.
_____
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 28 januari 2019, § 12, att återremittera ärendet
insynsarvodet för oppositionspartierna, gällande förslag till tydliga instruktioner om hur rekvirering och handläggning av insynsarvodet ska ske.
_____
Kommunstyrelsen beslutade 18 mars 2019, § 31, att återremittera ärendet för
ytterligare beredning gällande hur fördelning och beräkning av insynsarvodet
2019 ska ske.
_____
Kommunstyrelsen beslutade 8 april 2019, § 56, att återremittera ärendet för
ytterligare beredning, där revisionen och kvalificerad handläggare får yttra sig i
ärendet, avseende insynsarvodet.
_____
Kommunstyrelsen beslutade 20 maj 2019, § 85, att återremittera ärendet där
revisionen får yttra sig avseende insynsarvodet samt ytterligare beredning av
centerpartiets förslag, avskaffa insynsarvodet och minska ordförandearvoden
med motsvarande belopp.
_____
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2019-10-21

31(50)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 109

Dnr 0081/19 – 104 forts

FÖRSLAG PÅ REVIDERING AV ÄLVSBYNS KOMMUNS ARVODESREGLEMENTE OCH RIKTLINJE FÖR PARTISTÖD MED
AVSEENDE PÅ INSYNSARVODET
Kommunledningskontorets kansli har berett centerpartiets förslag att minska
samtliga ordförandearvoden med 405 422 kr, enligt bilaga 1.
Revisorerna har lämnat in yttrande gällande insynsarvodet, enligt bilaga 2.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 28 januari, § 12, 18 mars, § 31, 8 april, § 56, 20
maj, § 85 och 26 augusti 2019, § 105.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1) Avskaffa den del av partistödet som utgörs av insynsarvodet.
2) Ändra text i ”Riktlinje för partistöd”, 5:e stycket, Grundstöd och mandatstöd enligt följande:
- Grundstöd - varje parti som är representerat i KF får ett årligt grundstöd
med ett belopp som uppgår till 55 % av IKB.
- Utökat grundstöd - varje parti som är representerat i KF får ett årligt
utökat grundstöd med ett belopp som uppgår till 57 960 kr.
- Mandatstöd - varje parti som är representerat i KF får ett årligt mandatstöd som uppgår till 35 % av IKB, för varje mandat partiet har.
3) I övrigt fastställa föreslagna ändringar och kompletteringar i ”Arvodesreglemente” och ”Riktlinje för partistöd”, enligt bilaga.
4) Redaktionella ändringar i styrdokumenten kommer att ske.
Reservation
Göran Lundström (c), Berit Hardselius (c) och Orvo Hannlöv (sd) reserverar
sig mot beslutet.
_____
Kommunfullmäktige
Berit Hardselius (c) bifaller att insynsarvodet avskaffas och att ordförandearvoden minskas med motsvarande belopp, sett över mandatperioden.
Anna Lundberg (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Daniel Strandlund (c) yrkar bifall till centerpartiets förslag.
Inger Lundberg (L) bifaller centerpartiets förslag.
Wivianne Nilsson (v) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2019-10-21

32(50)

KOMMUNFULLMÄKTIGE
KF § 109

Dnr 0081/19 – 104 forts

FÖRSLAG PÅ REVIDERING AV ÄLVSBYNS KOMMUNS ARVODESREGLEMENTE OCH RIKTLINJE FÖR PARTISTÖD MED
AVSEENDE PÅ INSYNSARVODET
Beslutsgång
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag och centerpartiets förslag mot
varandra. Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2019-10-21

33(50)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 110

Dnr 0120/19 - 104

REDOVISNING AV HUR LOKALT PARTISTÖD HAR ANVÄNTS
UNDER ÅRET 2018
Kommunfullmäktiges beslut
Bevilja partistöd till kommunfullmäktiges samtliga partier.
_____
Sammanfattning av ärendet
Mottagarna av kommunalt partistöd (de politiska partierna) ska årligen till
kommunfullmäktige lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet
har använts i enlighet med det ändamål som anges i 2 kapitlet 9 § första stycket
kommunallagen samt partistödets syfte enligt ”Riktlinje för partistöd”.
Redovisningen ska avse perioden 1 januari ‐ 31 december varje år och återrapporteras in till kommunfullmäktige (Kommunledningskontoret) senast sex
månader efter redovisningsperiodens (kalenderårets) utgång. Senast 30 juni
2018.
Kommunfullmäktige får besluta att partistöd inte ska betalas till parti som inte
lämnar redovisning och granskningsrapport enligt 2 kapitlet 11 § första och
andra styckena i kommunallagen.
Partistödet betalas ut efter fullmäktiges sammanträde i februari 2020.
Kommunstyrelsen tolkar och tillämpar bestämmelserna för partistöd.
Samtliga partier har lämnat in korrekt redovisning av hur partistödet har använts inom föreskriven tid.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 26 augusti 2019, § 106.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Bevilja partistöd till kommunfullmäktiges samtliga partier.
_____
Kommunfullmäktige
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag vilket kommunfullmäktige bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2019-10-21

34(50)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 111

Dnr 0298/19 - 106

INVESTERINGAR I NORRBOTTEN AB
Kommunfullmäktiges beslut
1) Godkänna aktieägaravtal för Investeringar i Norrbotten AB, enligt bilaga.
2) Årligt driftsbidrag om ca 13 300 kr belastar konto näringsliv.
_____
Sammanfattning av ärendet
Näringslivschef Bengt Strandberg har lämnat in en tjänsteskrivelse gällande
aktieägaravtal för Investeringar i Norrbotten AB.
Det aktieägaravtal som reglerar ägarnas förhållande till varandra för bolaget
Investeringar i Norrbotten AB har löpt ut. Under våren har ett nytt processats
genom ägarsamråd och bolagsstämma samt vid en kortare information på
Norrbottens kommuners styrelse.
Avtalet som är bifogat är resultatet av den processen. I aktieägaravtalets första
paragraf andra stycket redogörs för ägarförhållandet, denna skrivning är preliminärt då Regionens önskan med detta avtal är att utöka ägandet till regionens
alla 14 kommuner. Vid ev fastställande bör därför just denna del av avtalet
vara öppen för revidering innan slutgiltigt avtal fastställts. Kommunernas ägande var för sig förändras inte vid eventuellt nytecknande, utan det regleras
genom att Region Norrbotten minskar sin ägarandel med motsvarande.
Nuvarande ägande ser ut enligt följande:
Region Norrbotten, 74,8 %
Luleå och Boden, 3,4 % vardera
Älvsbyn, Arvidsjaur, Övertorneå, Överkalix, Haparanda och Kalix, 1,4 %
vardera.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 26 augusti 2019, § 107.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1) Godkänna aktieägaravtal för Investeringar i Norrbotten AB, enligt bilaga.
2) Årligt driftsbidrag om ca 13 300 kr belastar konto näringsliv.
_____
Kommunfullmäktige
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag vilket kommunfullmäktige bifaller.
_____
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REGIONALA KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN NORRBOTTEN (RKM) - ÅRSREDOVISNING 2018
Kommunfullmäktiges beslut
Bevilja ansvarsfrihet för RKM direktionen samt de enskilda ledamöterna i
densamma.
Reservation
Göran Lundström (c), Peter Lundberg (kd), Inger Lundberg (L) och Orvo
Hannlöv (sd).
_____
Sammanfattning av ärendet
Regionala kollektivtrafikmyndigheten Norrbotten (RKM) översänder underlag till fullmäktige i respektive medlemskommuner och till fullmäktige i
Region Norrbotten för beslut om ansvarsfrihet för direktionen i RKM avseende verksamhetsåret 2018.
Denna typ av handling kräver inte nämndsberedning utan kan skickas direkt
till kommunfullmäktige för beslut
Beslutsunderlag
Granskningsrapport: Bussgods i Norrbotten AB
Granskningsrapport: Länstrafiken i Norrbotten AB
Granskningsrapport: Norrtåg AB
Granskningsrapport: Serviceresor i Norr AB
Revisionsberättelse: RKM 2018
Revisionsrapport: Avtalshantering 2018
Revisionsrapport: Granskning av årsredovisning 2018
Revisionsrapport: Grundläggande granskning 2018
Årsredovisning Bussgods i Norrbotten AB 2018
Årsredovisning: Länstrafiken AB 2018
Årsredovisning: Norrtåg AB 2018
Årsredovisning: RKM 2018
Årsredovisning: Serviceresor i Norr AB 2018
Förslag till beslut
Alt 1) Bevilja ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna i
densamma.
Alt 2 Inte bevilja ansvarsfrihet.
Kommunfullmäktige
Anita Backman (s) yrkar bifall till alt 1) att bevilja ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma.
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REGIONALA KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN NORRBOTTEN (RKM) - ÅRSREDOVISNING 2018
Göran Lundström (c) föreslår innan ansvarsfrihet beviljas, att ärendet återremitteras med begäran om en handlingsplan som visar hur RKM ska förbättra sin verksamhet.
Helena Öhlund (s) yrkar bifall till Anita Backmans (s) förslag.
Peter Lundberg (kd), Inger Lundberg (L) och Orvo Hannlöv (sd) yrkar bifall
till Göran Lundströms (c) förslag.
Helena Öhlund (s) förtydligar, det som ska behandlas är ansvarsfrihet eller
inte ansvarsfrihet.
Peter Lundberg (kd) föreslår att inte bevilja ansvarsfrihet (alt 2).
Beslutsgång
Ordföranden ställer Anita Backmans förslag mot Peter Lundbergs förslag.
Kommunfullmäktige bifaller Anita Backmans förslag, alt 1.
_____
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GEMENSAM RÄDDNINGSTJÄNST PITEÅ OCH ÄLVSBYN
Kommunfullmäktiges beslut
1) Fastställa avtal om samverkan i gemensam nämnd för räddningstjänstverksamhet i Piteå och Älvsbyns kommuner.
2) Inrätta gemensam räddningsnämnd i Piteå och Älvsbyns kommuner från
och med den 1 januari 2020.
3) Anta reglemente för gemensam räddningsnämnd i Piteå och Älvsbyns kommuner.
Reservation
Göran Lundström (c), Inger Lundberg (L) och Orvo Hannlöv (sd) reserverar
sig mot beslutet.
_____
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 17 juni 2019, § 88 att återremittera ärendet för
ytterligare beredning.
_____
Undertecknad har besvarat punkterna 1-11 innehållande anledningar och
önskemål för återremiss, beträffande sammanslagning av räddningstjänsten
Piteå och Älvsbyn.
1. Behov av inläsningstid
a) Med anledning av de nya siffrorna och borttappade sidorna i underlaget krävs ny inläsning av materialet för att kunna ta ett informerat beslut.
Materialet kommer att finnas tillgängligt enligt uppsatta regler. I huvudsak
samma material som tidigare men rättat där felet smugit sig in samt ett par
bilagor som komplement till svaren på återremissen.
2. Förtydligande av den positiva effekten som blir för Älvsbyns kommun
a) Ex när beräknas fordonsflottan förnyas?
I Älvsbyn är det är fyra fordon som bör bytas ut av åldersskäl:
tankbil/lastväxlare 19 år, höjdfordon/hävare 30 år, transportfordon 20 år
samt en tankbil 37 år (Vidsel). Dessa beräknas kosta ca 8 700 000 kr att
byta ut. Med en beräknad kapitalinvestering på 700 000 kr/år skulle det ta
12 år att väsentligt föryngra fordonsparken. Närmaste planen är att byta ut
tankbil/lastväxlare så snart som möjligt samt att i samband med släckbilsbyte i Piteå reducera åldern på tankbil 37 år (Vidsel) med en släckbil. Vidare
minskas antalet fordon i gemensam fordonsplan med tre utifrån att fordonforts
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ens ålder sänks i Älvsbyn/Vidsel. I realiteten dock bara två eftersom en
släckbil utanför fordonsplan ställs upp i Älvsbyn som reserv och extra
resurs.
Se bilagor som redovisar nuläget för Älvsbyns fordon samt tänkt gemensam fordonsplan.
b) Vad sparar vi på utbildningarna?
Intern kompetensutbildning samt övningar ger inte någon ekonomisk besparing eftersom kostnaderna ligger i löner för de som utbildas/övas.
Vinsten blir en kvalitetshöjning av utbildningar/övningar, effektivare verksamhet samt bättre samarbete vid olyckor/bränder.
3. Vad är alternativen?
a) Ex Vad kostar det om vi fortsätter med nuvarande samarbete och köper bilarna själv.
Samma kostnad ungefär men en betydande kapitalinvestering på kort tid.
b) Om vi inte accepterar denna sammanslagning, avbryts allt samarbete?
Det är något som respektive kommuns räddningsnämnd/KSO beslutar om
enligt nuvarande samverkansavtal.
4. Förtydliga kostnaderna ytterligare
a) Kostnaderna ska på ett pedagogiskt sätt presenteras så att samtliga enkelt kan förstå
resultat, kostnader och konsekvenser.
I huvudsak samma material som tidigare men rättat där felet smugit sig in
samt ett par bilagor som komplement till svaren på återremissen.
5. Älvsbyns lönecentra borde ha ansvaret för lönehanteringen av den nya enheten
a) Utred hur det skulle lösas och kolla med Piteå om de är villiga att gå med på det.
Lönecenter i Älvsbyn hanterar all personal i Älvsbyn såväl Piteå vid räddningstjänsterna, RIB-personal som heltidspersonal. För heltidspersonalen är
det ingen skillnad idag mellan kommunerna. RIB-personalens löneregistreringen sköts idag av administrationen i Piteå och förs direkt in i systemet. I
Älvsbyn registreras tiden först på ett pappersunderlag på räddningstjänsten
för att sedan matas in i lönesystemet av lönecenter.
Precis som för all annan verksamhet i de båda kommunerna är ambitionen
att löneadministrationen hanteras av Lönecenter. I dagsläget har inte Lönecenter möjligheten att hantera detta tekniskt, utan behöver anskaffa stödsystem i forma av E-tjänst eller Pmobile. På sikt införs dessa lösningar på
bred front i verksamheterna och då kan även Räddningstjänsten integreras.
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6. Varför är procentsatserna på kapitalkostnaderna sett mot nettokostnader olika mellan
Piteå och Älvsbyn?
a) Är det kostnadskvoten som skapar den skillnaden?
Kapitalkostnader är ett samlingsnamn för avskrivningar och räntekostnader
som kostnadsförs under ett år och därmed belastar Resultaträkningen.
Storleken på kapitalkostnaderna härrör sig från tidigare års köp av anläggningstillgångar i form av maskiner, inventarier, anläggningar av olika slag.
Inom räddningstjänstens verksamhet är det bland annat köp av räddningsfordon och utrustning. Vid anskaffningen bokförs anläggningstillgången på
balansräkningen, som en tillgång och varje år skrivs värdet ned utifrån fastställd avskrivningsplan. Nedskrivningen blir då en årlig kostnad för verksamheten. Anläggningars avskrivningstid varierar beroende på vilken typ av
anläggningstillgång som det avser. Kapitalkostnadernas storlek varken kan
eller ska jämföras i relation till nettokostnaden. Kapitalkostnadernas storlek
härrör endast till hur stora anläggningstillgångar en verksamhet har anskaffat/köpt/bokfört och vilken avskrivningstid respektive ränta som är aktuell.
Utifrån dessa faktorer kostnadsförs den beräknade kapitalkostnaden varje
år under anläggningens ekonomiska livslängd. Ett räkneexempel:
Ett räddningsfordon köps in år 1 till priset 3,0 mkr exkl moms. Fordonet
bokas i sin helhet på balansräkningen som en anläggningstillgång och
avskrivningstiden fastställs till 10 år. Varje år under tio års tid kommer
verksamheten att få en avskrivningskostnad på 300 tkr tills värdet på
balanskontot är noll. Verksamheten får också årligen en räntekostnad
utifrån kommunfullmäktiges beslutade internränta, år 2019 är internräntan
1,5 %, som verksamheten får betala för att få ”låna pengar” till köpet/
anskaffningen. Räntekostnaden år 1 i detta exempel är 0,015 x 3000 =
45 tkr. Kapitalkostnaderna år 1 för räddningsfordonet blir här 345 tkr för
verksamheten. Att de två kommunernas kapitalkostnader är olika stora
beror således på vilka anläggningstillgångar i form av fordon, utrustning
och inventarier som finns bokförda på respektive kommuns balansräkning,
hur länge sedan dessa köptes in samt beslutad avskrivningstid per anläggningstillgång. En viss basnivå på fordon och utrustning krävs i verksamheten oavsett kommunstorlek och det gör att en mindre kommun har en
procentuell större andel av totala kostnaderna som härrör till kapitalkostnader än en större kommun.
7. Komplettera underlaget
a) Alla som är delaktiga i beslutet ska ha tillgång till materialet! Allt material ska vara
med i kommande underlag.
I huvudsak samma material som tidigare men rättat där felet smugit sig in
samt ett par bilagor som komplement till svaren på återremissen.
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8. Älvsbyns ekonomiavdelning/ekonomichef granskar och förklarar de ekonomiska förutsättningarna för ett samgående kontra att vi fortsätter driva samarbetet så som det sker
nu.
Beräkningarna visar att driftskostnaderna kommer att öka med 450 tkr vid
ett samgående mellan Piteå och Älvsbyns Räddningstjänster. Kostnadsökningen kan främst förklaras av ökade kostnader för avskrivning och
intern ränta kopplat till räddningsfordon. Älvsbyns kommun har idag ingen
långsiktig plan kring utrangering/utbyte av befintliga räddningsfordon inom
räddningstjänsten. Det kan i dagsläget konstateras att delar av räddningstjänstens fordon är gamla och i behov av utbyte. Ett samgående med Piteå
enligt bifogat förslag skulle innebära att investeringsutgiften för utbyte av
fordon helt skulle hanteras av Piteå kommun medan kostnadsökningen för
Älvsbyns kommun skulle hanteras i driftsbudgeten. Ett samgående enligt
upprättat underlag innebär att Älvsbyns kommun tillförsäkras ett planerat
kontinuerligt utbyte av räddningsfordon vilket säkerhetsmässigt är en kvalitetshöjning samt en över åren jämt fördelad driftskostnad för de samma.
9. Utred omplaceringsskyldigheten tillsammans med de anställda på räddningstjänsten i
Älvsbyns kommun.
a) Om de Älvsbyanställda av någon anledning inte kan fortsätta i sin tjänst på grund av
olycka eller sjukdom så finns omplaceringsskyldigheten hos Piteå kommun. Detta
kommer direkt att drabba den anställde.
De som följer med från Älvsbyn (tillsvidareanställda) i övergången kommer
behandlas som alla andra anställda i Piteå kommun. Skulle någon behöva
omplaceras så blir det i någon av Piteås verksamheter och de ligger allihop i
Piteå. Samtidigt är Piteå kommun en större arbetsgivare än Älvsbyns kommun så det kan finnas större möjlighet att hitta omplacering i Piteå än i
Älvsbyn. Detta kan naturligtvis få konsekvenser utifrån bostadsort kontra
arbetsplats.
Räddningspersonal i Beredskap, RIB (deltidspersonal), är inte anställda på
samma sätt vilket innebär att omplaceringsskyldighet inte heller är densamma. Kan man inte fortsätta som räddningspersonal i beredskap borde det
därför bli ett avslut för dem utifrån gällande avtal/regler.
10.Långsiktig budget
a) På grund av det dåliga ekonomiska läget i Älvsbyns kommun vill vi kunna se hur kostnaderna ser ut ett par år framöver.
Framtida budgetar är något som beslutas politiskt. Vissa kostnader för
verksamheten kan vara svår att förutse. Kostnaderna kan påverkas av
många olika faktorer exempelvis: lagar och förordningar, arbetsmiljökrav,
arbetsuppgifter/belastning, utryckningsfrekvens mm.
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11.Vad kommer namnet på den gemensamma räddningstjänsten vara?
a) I Uppsala ångrade deras räddningschef att de inte tänkte mer på detta. Det har bland
annat skapat problem vid dialog med Uppsalapolitiker som alltför ofta glömmer att det
är tre kommuners räddningstjänst.
Är en fråga som den gemensamma nämnden beslutar om. Personligen
tycker räddningschefen att Räddningstjänsten Piteå/Älvsbyn är ett bra
alternativ.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 20 maj 2019, § 86.
Kommunfullmäktiges protokoll 17 juni 2019, § 88.
Kommunstyrelsens protokoll 30 september 2019, § 131.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1) Fastställa avtal om samverkan i gemensam nämnd för räddningstjänstverksamhet i Piteå och Älvsbyns kommuner.
2) Inrätta gemensam räddningsnämnd i Piteå och Älvsbyns kommuner från
och med den 1 januari 2020.
3) Anta reglemente för gemensam räddningsnämnd i Piteå och Älvsbyns
kommuner.
Reservation
Göran Lundström (c), Inger Lundberg (L) och Orvo Hannlöv (sd) reserverar
sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
_____
Kommunfullmäktige
Räddningschef Torbjörn Johansson föredrar ärendet samt besvarar frågor gällande samverkan.
Göran Lundström (c) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag.
Anna Lundberg (s) bifaller kommunstyrelsens förslag.
Inger Lundberg (L) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag.
Orvo Hannlöv (sd) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag.
Peter Lundberg (kd) bifaller kommunstyrelsens förslaget med tillägg att vid
omplacering av personal med placeringsort i Älvsbyns kommun, ska möjligheten för omplacering till Älvsbyns kommuns verksamheter undersökas, om
den anställde så önskar.
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Daniel Strandlund (c) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag.
Wivianne Nilsson (v) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag och Göran Lundström m fl
förslag mot varandra. Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer vidare proposition på Peter Lundbergs tilläggsförslag
vilket kommunfullmäktige avslår.
_____
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BRANDSKYDDSÅTGÄRD PÅ NYBERGA OCH UGGLAN ENL
TILLSYN
Kommunfullmäktiges beslut
1) Brandskyddsåtgärder utförs på Nyberga och Ugglan genom dörrbyte och
larmåtgärder enligt nedan.
2) Kostnad 2 450 000 kr – tilläggsanslag i 2019-års investeringsbudget.
_____
Sammanfattning av ärendet
Älvsbyns Fastigheter AB, VD Anneli Vinsa har lämnat in en tjänsteskrivelse
om brandskyddsåtgärd på Nyberga och Ugglan enligt tillsyn föreläggande nr
2019-00005.
Älvsbyns Fastigheter har tagit del av de tillsynsrapporter som har inkommit
beträffande brandskydd på Nyberga och Ugglans äldreboenden.
Larmanordningarna är bristfälliga och inte längre anpassade för verksamheten.
Verksamheten har förändrats över tid och de boende inte längre kan utrymma
själva utan hjälp av personal. Det innebär att verksamheten nu klassas som
verksamhetsklass 5B, som omfattar behovsprövat särskilt boende för personer
med nedsatt förmåga att själva sätta sig i säkerhet enligt BBR 5:215.
Larmåtgärderna som behöver åtgärdas innebär att det i varje boenderum ska
monteras heltäckande brandlarm som går direkt till SOS alarm och vidare till
räddningstjänsten.
Inventering har skett av de dörrar som behöver bytas på Nyberga för att klara
brandteknisk klass, EI 30S. 19 dörrar behöver bytas ut.
Arbetet bör påbörjas så snart som möjligt efter upphandling och färdigställas
senast den 25 november 2019 för Nyberga och Ugglan senast 24 januari 2020,
varför beslut om kostnaderna behöver tas för 2019.
Bedömd kostnad för de aktuella åtgärderna.
Byte av de aktuella dörrarna
250 000 kr
Larmåtgärder, adresserabart uppkopplat larm mot SOS
för boenderum
2 200 000 kr
Total kostnad ca
2 450 000 Kr
I kostnaden ingår även åtgärder av punkt 3 och punkt 4 i föreläggandet för
Nyberga.
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 26 augusti 2019, § 114.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1) Brandskyddsåtgärder utförs på Nyberga och Ugglan genom dörrbyte och
larmåtgärder enligt nedan.
2) Kostnad 2 450 000 kr – tilläggsanslag i 2019-års investeringsbudget.
_____
Kommunfullmäktige
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag vilket kommunfullmäktige bifaller.
_____
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FULLMÄKTIGEBEREDNINGS BESLUTSUNDERLAG ATT
ÖVERLÄMNA FÖR BESLUT
Kommunfullmäktiges beslut
1) Besluta om att behovet av antal platser är 150 st. 142 platser på särskilt boende och 8 platser för korttidsboende.
2) Anta beredningens kostnadsindikation och information, att antingen bygga
ut Nyberga för en kostnad på ca 28 000 - 30 000 kr per kvadratmeter eller
bygga ett nytt för ca 25 000 - 30 000 kr per kvadratmeter.
3) Besluta om en tidsram på ca 2,5 år.
_____
Sammanfattning av ärendet
Socialchef Hans Nyberg har lämnat in en tjänsteskrivelse om fullmäktigeberedningens beslutsunderlag i fråga om nytt särskilt boende.
18 februari 2019 tog fullmäktige beslut om att sätta samman en fullmäktigeberedning som fick uppdrag att arbeta fram beslutsunderlag för uppförande av
ett nytt särskilt boende.
Beredningsgruppen har under våren träffats 5 gånger tillsammans med socialchef Hans Nyberg och verksamhetsutvecklare Ann-Louise Rosander för att få
fram ett underlag och förslag på:
Behov antal platser, kostnad och tidplan
Se bilaga, det beslutsprotokoll som beredningsgruppen kommit överens om.
För kännedom står det i beslutet på punkt 2) ca 28 000 resp 27 000 kr, enligt
överläggning med VD Älvsbyns Fastigheter Anneli Vinsa efter att protokollet
justerats. Det är väldigt svårt att ge en uppskattad siffra i detta skedet.
Beslutsunderlag
Protokoll från fullmäktigeberedning – nytt SÄBO 2019-06-19.
Kommunstyrelsens protokoll 26 augusti 2019, § 115.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1) Besluta om att behovet av antal platser är 150 st. 142 platser på särskilt boende och 8 platser för korttidsboende.
2) Anta beredningens kostnadsindikation och rekommendation att antingen
bygga ut Nyberga för en kostnad på ca 28 000 - 30 000 kr per kvadratmeter
eller bygga ett nytt för ca 25 000 - 30 000 kr per kvadratmeter.
3) Besluta om en tidsram på ca 2,5 år.
_____
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2019-10-21

46(50)

KOMMUNFULLMÄKTIGE
KF § 115

Dnr 0295/19 – 739 forts

FULLMÄKTIGEBEREDNINGS BESLUTSUNDERLAG ATT
ÖVERLÄMNA FÖR BESLUT
Kommunfullmäktige
Ordförande i arbetsgruppen Agneta Nilsson (c) föredrar ärendet och bifaller
kommunstyrelsens förslag punkt 1 och 3 med ändring under punkten 2 där
ordet rekommendation ändras till information.
Tomas Egmark (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och Agneta
Nilssons ändringsförslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag punkterna 1 och
3 samt Agneta Nilssons ändringsförslag punkt 2, vilket kommunfullmäktige
bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 116

Dnr 0066/19 - 806

REVIDERADE REGLER OCH AVGIFTER FÖR UTHYRNING AV
FORUMS LOKALER
Kommunfullmäktiges beslut
Fastställa nedanstående regler och avgifter för uthyrning av Forums lokaler,
med ändring att hyra för Galaxen höjs stegvis, år 2020, till 3 000 kr och år
2021, till 5 000 kr.
____
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 8 april 2019, § 64 att återremittera ärendet för
ytterligare beredning avseende lokal Galaxen, dygnspris/helgpris för ideell
förening.
____
Fritids- och kulturchef Kjell Tegnelund har lämnat in en tjänsteskrivelse om
reviderade regler och avgifter för uthyrning av Forums lokaler.
Nuvarande regler och avgifter för uthyrning av Forums lokaler har reviderats
enligt nedan.
Hyra och köp av service
Antal
platser
50

Under 4 tim

Över 4 tim

500 kr

Galaxen

200

Bio

249

Lokal
Pärlan m kök

Cosmos foajé
Cosmos

-

Lokal

Antal
platser
50
200
249
30

LokalL
Pärlan m kök
Galaxen
Bio/Teater
Cosmos foajé
Cosmos

1 000 kr

Förening
under4 tim
200 kr

Förening
över 4 tim
400 kr

750 kr

1 500 kr

300 kr

600 kr

2 500 kr

5 000 kr

600 kr

1 200 kr

500 kr

1 000 kr

-

-

-

-

-

-

Ideell
förening
Timpris
100 kr
300 kr
250 kr
50 kr

Ideell
förening
Dygnspris
500 kr
750 kr
750 kr
300 kr

Övrig
Timpris
200 kr
750 kr
500 kr
100 kr

Dygnspris
övriga
2 000 kr
10 000 kr
5 000 kr
1 500 kr

forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
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KOMMUNFULLMÄKTIGE
KF § 116

Dnr 0066/19 – 806 forts

REVIDERADE REGLER OCH AVGIFTER FÖR UTHYRNING AV
FORUMS LOKALER
Föreningar som har schemalagda träningstider i Galaxen, nyttjar lokalen kostnadsfritt.
Lokalerna hyrs omöblerade, hyresgästen har tillgång till de möbler som finns i lokalen.
Cosmos hyrs inte ut till privata fester.
Bokning och specifikation ska vara inlämnad senast 4 veckor före bokat datum.
Skriftlig avbokning senast 3 veckor före bokat datum, görs inte detta debiteras
halva kostnaden.
Tillträde och förberedelse för möblering enligt överenskommelse.
Städ efter fester, pubar, danser m.m.
Hyresgästen kan själv ombesörja städ av nyttjade lokaler enligt följande: Torka
och ställa undan bord och stolar på avsedd plats, ta reda på tomglas/flaskor,
tömma soppåsar, rengöra golv och trappor, skura toaletter, städa entré och utemiljö.
Hyresvärden ombesörjer städ, kostnaden är då 2 000 2 500 kr. Följande ska
ändå hyresgästen göra själv: Torka och ställa undan bord och stolar på avsedd
plats, ta reda på tomglas/flaskor, tömma soppåsar i nyttjade utrymmen. Städa
entré och utemiljö. För vaktmästare/tekniker efter kl 21.00 19:00 samt helgdagar
debiteras 750 kr/tim. = 350 kr/tim. Helger och efter kl. 00.00 – 500 kr/tim.
Vid förhyrning för fester så ska Älvsbyns kommuns styrdokument "Riktlinjer
serveringstillstånd" följas.
Reviderade regler och avgifter för uthyrning av Forums lokaler träder i kraft 2020-01-01.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 8 april 2019, § 64.
Kommunstyrelsens protokoll 26 augusti 2019, § 116.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Fastställa ovanstående regler och avgifter för uthyrning av Forums lokaler,
med ändring att hyra för Galaxen höjs stegvis, år 2020, till 3 000 kr och år
2021, till 5 000 kr.
____
Kommunfullmäktige
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige bifaller förslaget.
_____
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2019-10-21
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 117

Dnr 0312/19 - 822

BADHUS/SIMHALL
Kommunfullmäktiges beslut
1) Renovera tillbygga Älvsbyns simhall enligt beslutsunderlag alternativ B.
(Renovering befintlig simhall + ny entré samt undervisningsbassäng + ny
friliggande sporthall inkl gym.)
2) Finansiering sker i särskild ordning genom upplåning.
3) Under år 2020/2021 har kommunstyrelsen rätt att nyupplåna, d v s öka
kommunens skulder med totalt 150 mkr.
Reservation
Orvo Hannlöv (sd) reserverar sig mot beslutet.
_____
Sammanfattning av ärendet
Älvsbyns Fastigheter AB, VD Anneli Vinsa har utarbetat beslutsunderlag
gällande om- eller nybyggnad av simhallen i Älvsbyn enligt bilaga.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 30 september 2019, § 138.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1) Renovera tillbygga Älvsbyns simhall enligt beslutsunderlag alternativ B.
(Renovering befintlig simhall + ny entré samt undervisningsbassäng + ny
friliggande sporthall inkl gym.)
2) Finansiering sker i särskild ordning genom upplåning.
3) Under år 2020/2021 har kommunstyrelsen rätt att nyupplåna, d v s öka
kommunens skulder med totalt 150 mkr
_____
Kommunfullmäktige
Tomas Egmark (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Orvo Hannlöv (sd) yrkar bifall till förslag på ombyggnation med reservation
mot att bygga ny sporthall om 30 mkr p g a aktuellt ekonomiskt läge.
Inger Lundberg (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Anna Lundberg (s) bifaller kommunstyrelsens förslag.
Peter Lundberg (kd) bifaller kommunstyrelsens förslag.
Berit Hardselius (c) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGE
KF § 117

Dnr 0312/19 – 822 forts

BADHUS/SIMHALL
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag vilket kommunfullmäktige bifaller.
Ordföranden ställer vidare proposition på Orvo Hannlövs förslag, mot att inte
bygga ny sporthall. Kommunfullmäktige avslår förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

