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KOMMUNSTYRELSEN

KS § 1

PROTOKOLL
2021-01-25

Dnr 0583/20 - 000

VERKSAMHETSREDOVISNING KS 2021-01-25
Kommunstyrelsens beslut
Ta del av redovisad information.
_____
Sammanfattning av ärendet
Kommunchef Magnus Nordström har sammanställt kommunövergripande
verksamhetsredovisning enlig bilaga.
-

VD Älvsbyns Energi AB, Mattias Broström föredrar om ny VA-taxa och
renhållningstaxa, enligt bilaga.
VD Älvsbyns Fastigheter AB, Annelie Vinsa redogör för uthyrning av
NO-huset i Vidsel samt rivning av skollokaler i Vidsel.
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson redovisar om energi- och klimatstrategi, snö- och dagvattenstrategi samt taxa för serveringstillstånd.
Skolchef Jan-Erik Backman redovisar systematiskt kvalitetsarbete inom
skolan SKA 19/20, samt skolans verksamhetsredovisning.
Kommunchef Magnus Nordström redogör kommunövergripande verksamhetsredovisning.

Förslag till beslut
Ta del av redovisad information.
Kommunstyrelsen
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommunstyrelsen bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

2(29)

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 2

PROTOKOLL
2021-01-25

Dnr 0570/20 - 000

DELGIVNINGAR KS 2021-01-25
Kommunstyrelsens beslut
Ta del av redovisade delgivningar.
_____
Sammanfattning av ärendet
Handlingar i ärendet:
Länsstyrelsen Norrbotten – meddelande, rapport om utförd revision av
lokal livsmedelskontroll, med fokus på dricksvattenkontroll
Socialutskottet – protokoll 2020-12-02
Barn- och fritidsutskottet – protokoll 2020-12-08
Miljö- och byggnämnden
- beslut avseende åtgärd på takkonstruktionen för Älvsbyns ishall om förlängning av tid för åtgärd 3 och 4 i tidigare föreläggande (dnr 493/20-283)
- Kontrollrapport Vidsels skola 2020-12-08
- Kontrollrapport Åsens förskola 2020-12-11
Älvsbyns Energi AB – protokoll 2020-11-06
Älvsbyns Fastigheter AB – protokoll 2020-12-03
Älvsbyns kommun – Internbudget 2021/detaljbudget 2021 (Dnr 1/21-041)
Förslag till beslut
Ta del av redovisade delgivningar.
Kommunstyrelsen
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommunstyrelsen bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
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Dnr 0571/20 - 002

DELEGATIONSRAPPORT KS 2021-01-25
Kommunstyrelsens beslut
Ta del av och godkänna redovisad delegationsrapport.
_____
Sammanfattning av ärendet
Följande ärenden anmäls enligt KS § 142/2019-11-04 (dnr 392/19-002)
Kommunstyrelsens ordförande
Beslut – Ett hållbarare Rally i världsklass - Skellefteå - Piteå - Älvsbyn (dnr

565/20-002)

Kommunchef
Fastighetsköp – Älvsbyn Vistheden 1:100 (dnr 4/21-283)
Fastighetsförsäljning – Älvsbyn Bredsel 1:10 (dnr 3/21-284)
Landsbygdsutvecklare
Beslut – byautvecklingspeng Granträsk byaförening (dnr 463/20-109)
Förhandsbesked – byautvecklingspeng Pålsträsk byaförening (dnr 551/20-109)
Beslut – byautvecklingspeng Korsträsk byaförening (dnr 536/20-109)
Beslut – byautvecklingspeng Vidsels bygdeförening (dnr 543/20-109)
Socialutskottet 2020-12-02
§ 118
Omprövning enligt LVU § 13
§ 119-121 Övervägande om fortsatt vård
Extra socialutskott 2021-01-07
§ 1 Yttrande till kammarrätten i mål nr 3308-20
Förslag till beslut
Ta del av och godkänna redovisad delegationsrapport.
Kommunstyrelsen
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommunstyrelsen bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 0572/20 – 003 UTGÅR

FÖRBUNDSORDNING FÖR SAMORDNINGSFÖRBUNDET
SÖDRA NORRBOTTEN - UTGÅR
Förslag till beslut
1) Anta förbundsordning för Samordningsförbundet Södra Norrbotten, enligt
bilaga.
2) Utse Helena Öhlund (s) som ordinarie ledamot i styrelsen för Samordningsförbundet Södra Norrbotten.
3) Utse Agneta Nilsson (c) som ersättare i styrelsen för Samordningsförbundet Södra Norrbotten.
4) Beslut i enlighet med punkterna ovan ska gälla under förutsättning att
motsvarande beslut fattas av samtliga förbundsmedlemmar och att samtliga
dessa beslut vinner laga kraft.
5) Bodens kommun ska ingå som medlem i Samordningsförbundet Södra
Norrbotten fr o m 2021-04-01.
_____
Sammanfattning av ärendet
2020-01-01 bildades Samordningsförbundet Södra Norrbotten bestående av
medlemmarna Region Norrbotten, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan
samt kommunerna Luleå, Piteå och Älvsbyn.
2020-10-15 beslutade medlemsrepresentanterna för Samordningsförbundet
Södra Norrbotten att teckna en gemensam avsiktsförklaring kring frågan att
utvidga Samordningsförbundet Södra Norrbotten med Bodens kommun som
ny medlem.
2020-12-16 beslutade medlemsrepresentanter för Samordningsförbundet
Södra Norrbotten att fastställa förslag till ny förbundsordning för Samordningsförbundet Södra Norrbotten för att möjliggöra en utvidgning av förbundet med en ny medlem, Bodens kommun. Den nya förbundsordningen
föreslås gälla när erforderliga beslut är fattade av samtliga medlemmar och
vunnit laga kraft, senast 2021-04-01.
En ny förbundsordning för Samordningsförbundet Södra Norrbotten har
utarbetats. Denna ska antas av samtliga medlemmar.
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommunstyrelsen bifaller.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 0451/20 - 008

MEDBORGARFÖRSLAG OM GÅNGBRO ÖVER KORSTRÄSKBÄCKEN
Kommunstyrelsens beslut
Av kostnadsskäl avslå förslaget att bygga en GC-bro över Korsträskbäcken i
förlängningen av Skogsgatan över till Storgatan.
_____
Sammanfattning av ärendet
Marianne Renlund har lämnat in ett medborgarförslag om gångbro över
Korsträskbäcken, enligt bilaga.
Kommunfullmäktige beslutade 30 november 2020, § 103 att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beredning och beslut senast 25 januari 2021.
_____
Älvsbyns Energi AB, VD Mattias Broström har yttrat sig i ärendet.
Att bygga en GC-bro över Korsträskbäcken vid det föreslagna läget är ett
mycket kostsamt projekt. I dag finns möjlighet att nyttja bron i Lönngatans
förlängning och bron vid Polar Hotell för att ta sig till den del av Storgatan
som avses. Av kostnadsskäl är det inte försvarbart att bygga en bro vid det
föreslagna läget.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 30 november 2020, § 103.
Förslag till beslut
Avslå förslaget att bygga en GC-bro över Korsträskbäcken i förlängningen av
Skogsgatan över till Storgatan,
Kommunstyrelsen
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommunstyrelsen bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 0492/20 - 008

MOTION (L) MER TRANSPARENS NU
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1) Rutinen att publicera fullmäktiges sammanträdeshandlingar på kommunens hemsida finns redan. Motion om mer transparens nu, anses därmed
vara besvarad.
2) Tillägg i fullmäktiges annons, information om att KF:s möteshandlingar
finns att läsa på kommunens hemsida.
_____
Sammanfattning av ärendet
Göran Stenlund (L) har lämnat in en motion, mer transparens nu! Enligt
bilaga.
Kommunfullmäktige beslutade 30 november 2020, § 102 att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beredning och åter till fullmäktige för beslut
senast den 15 februari 2021.
_____
Liberalerna yrkar på att Älvsbyns kommun inför fullmäktiges sammanträden
ska publicera samma handlingar för allmänheten, som fullmäktiges ledamöter
har att tillgå, förslagsvis lätt tillgängligt via kommunens hemsida och internet.
Kommunsekreterare Lilian Johansson informerar att kommunledningskontorets kansli lägger ut KF:s möteshandlingar på kommunens hemsida, 1 vecka
före sammanträdet (ärenden och handlingar) under:
Politik/Kommunfullmäktige/KF:s möteshandlingar.
Rutinen infördes när kansliet övergick till att publicera de förtroendevaldas
sammanträdeshandlingar via appen NetPublicator Docs.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 30 november 2020, § 102.
Förslag till beslut
Motion om mer transparens nu, ska anses vara besvarad.
Kommunstyrelsen
Göran Stenlund (L) föreslår att i fullmäktiges annons informeras om att KF:s
möteshandlingar finns att läsa på kommunens hemsida.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget och Göran Stenlunds
tilläggsförslag, vilket kommunstyrelsen bifaller.
_____
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
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Dnr 0582/20 - 104

UTBETALNING AV PARTISTÖD 2021
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Betala ut lokalt partistöd till samtliga partier. Totalt 1 387 680 kr, fördelat
enligt bilaga.
_____
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen föreslår den 31 augusti 2020, KS § 94 att kommunfullmäktige beviljar partistöd till kommunfullmäktiges samtliga partier.
Kommunsekreterare Lilian Johansson har sammanställt kommunalt partistöd
enligt bilaga.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 31 augusti 2020, § 94.
Förslag till beslut
Betala ut lokalt partistöd till samtliga partier. Totalt 1 387 680 kr, fördelat
enligt bilaga.
Kommunstyrelsen
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommunstyrelsen bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 0508/20 - 210

ENERGI- OCH KLIMATSTRATEGI
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Anta reviderad Energi- och klimatstrategi, enligt bilaga med följande tillägg:
1) i åtgärdsplan på sidan 9, ta bort tabellrad 10, Inför parkeringsavgift på
kommunens parkeringar.
2) Fossildriven fordonsflotta fasas ut i takt med att fordonens tekniska- och
/eller ekonomiska livslängd är förbrukad eller av driftekonomisk orsak.
3) Tjänsten som energi- och klimatrådgivare tillsätts endast om extern finansiering beviljas.
_____
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 14 december 2020, § 152 att återremittera ärendet
för ytterligare beredning.
_____
Samhällsbyggnadsenheten har reviderat förslag till Energi- och klimatstrategi
enligt beslut KS 2020-12-14 § 152.
Strategin har samråtts med Älvsbyns Energi AB och Älvsbyns Fastigheter AB.
Bilagor
Energi- och klimatstrategi
Bilaga 1. Bakgrund
Bilaga 2. Nuläge
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 14 december 2020, § 152.
Förslag till beslut
Anta reviderad Energi- och klimatstrategi.
Kommunstyrelsen
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson föredrar ärendet.
Göran Lundström (c) påpekar att i åtgärdsplan på sidan 9, ta bort tabellrad 10,
Inför parkerings på kommunens personalparkeringar.
Göran Lundström (c) föreslår vidare att fossildriven fordonsflotta fasas ut i
takt med att fordonens tekniska- och/eller ekonomiska livslängd är förbrukad
eller av driftekonomisk orsak samt att tjänsten som energi- och klimatrådgivare tillsätts endast om extern finansiering beviljas.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 0508/20 - 210 forts

ENERGI- OCH KLIMATSTRATEGI
Orvo Hannlöv (sd) yrkar avslag på energi- och klimatstrategin.
Beslutsgång
Ordföranden ställer beredningsförslaget och Orvo Hannlövs förslag mot varandra. Kommunstyrelsen bifaller beredningsförslaget.
Ordföranden ställer vidare proposition på Göran Lundströms (c) tilläggsförslag vilket kommunstyrelsen bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSEN
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PROTOKOLL
2021-01-25
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Dnr 0380/20 - 214

SAMRÅD FÖR DETALJPLAN - POLARBRÖD
Kommunstyrelsens beslut
Besluta att ställa ut detaljplanen för Polarbröd på samråd fr.o.m. 2021-02-02
t.o.m. 2021-02-16.
_____
Sammanfattning av ärendet
Samhällsplanerare Erik Isaksson har lämnat in en tjänsteskrivelse om förslag
till beslut om samråd för detaljplan för Polarbröd.
Polarbröd har en önskan om att uppföra sin nya fabrik till en högre höjd och
med en större byggnadsarea än den gamla byggnaden. De behöver utöka sin
fastighet och ta en del av ”Godstrerminalen” inom Älvsbyn 24:1, samt även
kunna införliva deras nya spårområde inom del av Älvsbyn 24:1 i deras fastighet Älvsbyn 24:23.
Detaljplanen är en förutsättning för att Polarbröd ska kunna bygga upp sin
fabrik och expandera enligt sina planer.
Beslutsunderlag
Plankarta, Planbeskrivning
Beslutet skickas till
Polarbröd AB
Erik Isaksson, Älvsbyns kommun
Förslag till beslut
Besluta att ställa ut detaljplanen för Polarbröd på samråd fr.o.m. 2021-02-02
t.o.m. 2021-02-16.
Kommunstyrelsen
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommunstyrelsen bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 0552/20 - 214

DETALJPLAN FÖR KOLONILOTTSOMRÅDE
Kommunstyrelsens beslut
Uppdra åt miljö- och byggkontoret att upprätta detaljplan för kolonilotter
inom området Hägna.
_____
Sammanfattning av ärendet
Samhällsplanerare Erik Isaksson har lämnat in en tjänsteskrivelse gällande
förslag till beslut om detaljplan för kolonilotter.
Kommunfullmäktige i Älvsbyn beslutade 2018-10-08 §95 att anta Fördjupad
översiktsplan över Älvsbyns tätort. Fördjupningen är att se som ett tematiskt
tillägg till Älvsbyns översiktsplan. I fördjupningen pekas området Hägna ut
som lämpligt för kolonilotter. Åtgärden är ett steg i verkställandet av Fördjupad översiktsplan över Älvsbyns tätort
Beslutsunderlag
Skiss på hur området skulle kunna utformas.
Fördjupad översiktsplan över Älvsbyns tätort (finns tillgänglig på kommunens
hemsida).
Ärendet
Strandskyddsfrågan kommer att behöva prövas av Länsstyrelsen och en naturinventering bedöms nödvändig, kostnad ca 10 000 kr.
Beslutet skickas till
Erik Isaksson, samhällsplanerare
Förslag till beslut
Uppdra Miljö- och byggkontoret att upprätta detaljplan för kolonilotter inom
området Hägna.
Kommunstyrelsen
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommunstyrelsen bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 0566/20 - 359

MARKANVISNING KV. LEKEN
Kommunstyrelsens beslut
Uppdra åt samhällsbyggnadskontoret att bjuda in till markanvisning för kvarteret Leken, samt för uppdraget tillskjuta ur konto KS till förfogande, 30 000
kr för annonsering.
Uppdraget ska genomföras första halvåret 2021.
_____
Sammanfattning av ärendet
Samhällsplanerare Sofia Lundberg och Erik Isaksson har lämnat in en tjänsteskrivelse gällande markanvisning kv Leken.
För att åstadkomma en rörlighet på bostadsmarknaden bedömer miljö- och
byggkontoret att det behöver tillskapas ytterligare lägenheter, inte minst i tätorten. När personer av ålderdom eller andra skäl önskar byta bostad från villa
till lägenhet krävs tillgänglighetsanpassade lägenheter vilket det finns brist på
idag. Om en gruvetablering eller annan större etablering som medför många
arbetstillfällen sker skulle en stor brist på lediga bostäder uppstå.
Inom kvarteret Leken där byggrätten är stor och som sannolikt är Älvsbyns
mest attraktiva läge för flerbostadshus kan många bostäder byggas. Detaljplanen tillåter centrumverksamhet och bostäder i upp till fem plan.
Hur många bostäder som minst ska byggas, vilken upplåtelseform de ska ha
och vilka andra funktioner och kvaliteter ett sådant hus ska ha kan styras genom markanvisning.
För att få ett så socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart flerbostadshus som
möjligt finns möjlighet att genom markanvisning konkurrensutsätta flera byggherrar som visar intresse för att bygga på platsen. En sådan process kan inledas
genom att kommunen bjuder in ett stort antal byggherrar att lämna in en
intresseanmälan tillsammans med enkla skisser med förslag på de hus de kan
önskar bygga på den angivna platsen och under se villkor som kommunen satt.
Kommunens samhällsplanerare tillsammans med andra sakkunniga väljer därefter ut en eller flera byggherrar som uppnår satta krav att föra dialog med.
Dialogen ska resultera i ett färdigt förslag som underlag för kommunstyrelsens
beslut om markanvisning.
Under 2021 finns möjlighet för byggherrar att söka statsbidrag. Ett villkor för
att få stöd är att företaget ska erbjuda kommunen att hyra 10% av lägenheterna. Kommunen behöver inte anta erbjudandet men kommunstyrelsen bör vara
införstådda med att ett krav om att kommunen ska blockhyra delar av de lägforts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 0566/20 – 359 forts

MARKANVISNING KV. LEKEN
enheter som byggs kan komma från byggherrar under markanvisningsprocessen.
Ärendet är i linje med kommunens vision om 10 000 invånare år 2030.
Kommunens riktlinjer för markanvisning finns i Riktlinjer för mark och exploatering, Älvsbyns kommun 2020.
Förslag till beslut
Uppdra åt samhällsbyggnadskontoret att bjuda in till markanvisning för kvarteret Leken, samt för uppdraget tillskjuta ur konto KS till förfogande, 30 000
kr för annonsering
Uppdraget ska genomföras första halvåret 2021.
Kommunstyrelsen
Peter Lundberg (kd) yrkar bifall till beredningsförslaget.
Orvo Hannlöv (sd) yrkar bifall till förslaget.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommunstyrelsen bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 0510/20 - 280

UTHYRNING/FÖRSÄLJNING AV NO-HUSET I VIDSEL
Kommunstyrelsens beslut
Uppdra till Älvsbyns Fastigheter AB att upprätta hyresavtal och köpeavtal med
Vidsels aktivitetshus EF (under bildande varvid organisationsnummer saknas),
beträffande det sk NO-huset i Vidsel.
_____
Sammanfattning av ärendet
VD Älvsbyns Fastigheter AB, Annelie Vinsa har lämnat in en tjänsteskrivelse
om uthyrning och försäljning av NO-huset i Vidsel.
Kommunstyrelsen beslutade 14 december 2020, § 155 att återremittera ärendet.
_____
Enligt föreningens önskemål vill hyra NO-huset i Vidsel under en kortare
period för att inom kort helt överta ägandet av fastigheten.
Underlag för beslut
Byaföreningen hyr det sk. NO-huset för 0 kr under 3 månader dvs till den 30
april 2021 med fullständigt fastighetsägaransvar. Föreningen ska utöver hyran
bekosta driftkostnader såsom el, värme, renhållning etc, detta betalas av föreningen genom undermätning av värme och fast belopp för el. Föreningen ansvarar även för alla samhällskrav, försäkringar, fastighetsägaransvar för fastigheten under hela hyrestiden fram till övertagandet.
Fr o m 1 maj 2021 ska föreningen, genom den nybildade ekonomiska föreningen, överta ägandet av fastigheten. Den ekonomiska föreningen ska genom
egen försorg ansöka om lagfart för fastigheten, inom 3 månader från köpehandlingarnas upprättande.
Som en startkostnad erhåller föreningen 250 000 kr för att upprätta eget elabonnemang och egen värmekälla samt övriga åtgärder som krävs i byggnaden. Beloppet betalas ut mot faktura för el- och värmeinstallationer samt den
överskjutande delen mot faktura.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 14 december 2020, § 155.
Förslag till beslut
Att uppdra till Älvsbyns Fastigheter AB att upprätta hyresavtal och köpeavtal
med Vidsels aktivitetshus EF, beträffande det sk NO-huset i Vidsel.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 0510/20 – 280 forts

UTHYRNING/FÖRSÄLJNING AV NO-HUSET I VIDSEL
Kommunstyrelsen
VD Älvsbyns Fastigheter AB, Annelie Vinsa föredrar ärendet.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommunstyrelsen bifaller.
_____
Paragrafen justeras omedelbart

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 13

PROTOKOLL
2021-01-25

17(29)

Dnr 0511/20 - 280

UTHYRNING/FÖRSÄLJNING AV KULTURHUSET I VIDSEL RIVNING AV SKOLLOKALER I VIDSEL
Kommunstyrelsens beslut
1) Uppdra till Älvsbyns Fastigheter AB att upprätta hyresavtal och köpeavtal
med Liv Stråman, beträffande kulturhuset i Vidsel.
2) Uppdra till Älvsbyns Fastigheter AB att genomföra kallställning samt upphandla rivning av skolfastigheter, som inte längre används i Vidsel.
Reservation
Peter Lundberg (kd) Göran Lundström (c) och Berit Hardselius (c) reserverar
sig mot beslutet till förmån för egna förslag.
_____
Sammanfattning av ärendet
VD Älvsbyns Fastigheter AB, Annelie Vinsa har lämnat in en tjänsteskrivelse
om rivning av skolbyggnader i Vidsel.
Kommunstyrelsen beslutade 14 december 2020, § 156 att återremittera ärendet.
_____
Ett led i kommunens arbete med att minska kostnader är att avyttra ytor som
ej används för kommunens verksamhet. Det innebär att byggnader som inte
längre nyttjas behöver fasas ut för att väsentligt minska kommunens mediakostnader, drift- och underhållskostnader.
Ärendet har uppdaterats sedan köpare har anmält intresse för fn två av de aktuella fastigheterna. Varför följande underlag nu ligger som förslag till kommuntyrelsen för beslut.
Låg och mellanstadiebyggnaden

Kallställs den 31 januari - 2021

Parallellt med detta upphandlas rivning av fastigheterna och rivning genomförs
under första halvåret 2021.
Om försäljning av någon anledning inte genomförts senast den 30 april 2021
av NO-huset eller kulturhuset, ska även dessa omfattas av upphandling för rivning.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 14 december 2020, § 156.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

forts

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 13

PROTOKOLL
2021-01-25

18(29)

Dnr 0511/20 – 280 forts

UTHYRNING/FÖRSÄLJNING AV KULTURHUSET I VIDSEL RIVNING AV SKOLLOKALER I VIDSEL
Förslag till beslut
Att uppdra till Älvsbyns Fastigheter AB att genomföra kallställning samt upphandla rivning av skolfastigheter som inte längre nyttjas i Vidsel.
Kommunstyrelsen
VD Älvsbyns Fastigheter AB, Annelie Vinsa föredrar ärendet. Nytt förslag till
beslut 1) Uppdra till Älvsbyns Fastigheter AB att upprätta hyresavtal och
köpeavtal med Liv Stråman, beträffande kulturhuset i Vidsel.
Berit Hardselius (c) föreslår att utreda kostnad för att kallställa byggnaden, på
ett sådant sätt att sönderfrysning inte sker samt att rivning flyttas fram till år
2022.
Ordföranden yrkar avslag på Berit Hardselius (c) förslag.
Peter Lundberg (kd) föreslår att om försäljning inte genomförs så ska ärendet
åter till kommunstyrelsen för beredning.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förslag till försäljning av kulturhuset, vilket
kommunstyrelsen bifaller.
Ordföranden ställer proposition på Peter Lundbergs tilläggsförslag, vilket
kommunstyrelsen avslår.
Reservation
Peter Lundberg (kd), Berit Hardselius (c) och Göran Lundström (c) reserverar
sig mot beslutet.
Ordföranden ställer vidare proposition på beredningsförslaget och Berit
Hardselius (c) förslag gällande kallställning/rivning. Kommunstyrelsen bifaller
beredningsförslaget.
Reservation
Berit Hardselius (c), Göran Lundström (c) och Peter Lundberg (kd) reserverar
sig mot beslutet.
Ordföranden ställer slutligen proposition på Peter Lundbergs (kd) tilläggsförslag, vilket kommunstyrelsen avslår.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSEN
KS § 13

PROTOKOLL
2021-01-25

19(29)

Dnr 0511/20 – 280 forts

UTHYRNING/FÖRSÄLJNING AV KULTURHUSET I VIDSEL RIVNING AV SKOLLOKALER I VIDSEL
Reservation
Peter Lundberg (kd) Göran Lundström (c) och Berit Hardselius (c) reserverar
sig mot beslutet.
_____
Paragrafen justeras omedelbart.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 14

PROTOKOLL
2021-01-25

20(29)

Dnr 0514/20 - 356

VA-TAXA 2021-2023
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Bifall till en höjning av VA-taxan på 6 % per år 2021-2023.
Reservation
Göran Lundström (c), Orvo Hannlöv (sd) och Peter Lundberg (kd) reserverar
sig mot beslutet.
_____
Sammanfattning av ärendet
VD Älvsbyns Energi AB, Mattias Broström har lämnat in en tjänsteskrivelse
om VA-taxa år 2021 – 2023.
Kommunstyrelsen beslutade 14 december 2020, § 158 att återremittera ärendet
för ytterligare beredning.
_____
Älvsbyns kommun har ett ålderstiget ledningsnät för vatten och avlopp. Det
finns ett stort behov av reinvesteringar kommande år för att kunna hålla befintlig standard på ledningsnätet. De senaste åren har Älvsbyns Energi AB
genomfört en rad större VA-satsningar med till största del lånade pengar.
Kommande reinvesteringar i VA-nätet behöver Älvsbyns Energi AB kunna
finansiera med till största delen eget kapital. Älvsbyns Energi AB har en hög
belåning i bolaget och kommer inte att kunna låna pengar i samma utsträckning som tidigare.
Älvsbyns Energi AB har även ett reningsverk som börjar bli gammalt och
kommer att behöva investeringar kommande år. Älvsbyn ligger på plats 104 av
Sveriges kommuner prismässigt och på plats 9 av samtliga kommuner i Norroch Västerbotten vilket ger utrymme för den föreslagna höjningen på 6 %
årligen, de kommande tre åren.
Från bolagets sida anses att en stegvis höjning är bättre och mer förutsägbart
än enstaka kraftiga höjningar.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 14 december 2020, § 158.
Prognos för år 2020 samt budget för år 2021 samt prisjämförelse med övriga
kommuner i Norr- och Västerbotten
Förslag till beslut
Bifall till en höjning av VA-taxan på 6 % per år 2021-2023.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

forts

KOMMUNSTYRELSEN
KS § 14

PROTOKOLL
2021-01-25

21(29)

Dnr 0514/20 - 356 forts

VA-TAXA 2021-2023
Kommunstyrelsen
VD Älvsbyns Energi AB, Mattias Broström föredrar ärendet.
Peter Lundberg (kd) föreslår en höjning av VA-taxan med 3 %.
Orvo Hannlöv (sd) bifaller Peter Lundbergs (kd) förslag.
Göran Lundström (c) yrkar bifall till beredningsförslaget men bara för år 2021.
Älvsbyns Fastigheter AB får återkomma gällande år 2022 och 2023.
Ordföranden bifaller beredningsförslaget.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget gällande år 2021 om 6
% höjning och Peter Lundbergs förslag om 3 % höjning. Kommunstyrelsen
bifaller beredningsförslaget.
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget, Peter Lundbergs
förslag och Göran Lundströms förslag gällande år 2022 och 2023. Kommunstyrelsen bifaller beredningsförslaget.
Reservation
Göran Lundström (c), Orvo Hannlöv (sd) och Peter Lundberg (kd) reserverar
sig mot beslutet.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 15

PROTOKOLL
2021-01-25

22(29)

Dnr 0011/21 - 432

STRATEGI FÖR HANTERING AV DAGVATTEN OCH SNÖ
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Anta strategi för hantering av dagvatten och snö enligt bilaga med ändring i
åtgärdsplanen sidan 15, näst sista tabellraden. Ta bort överstruken text enligt
följande … dagvatten på respektive fastighet och inom…o s v.
_____
Sammanfattning av ärendet
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson har lämnat in en tjänsteskrivelse gällande
strategi för hantering av dagvatten och snö.
Samhällsbyggnadsenheten har tagit fram ett förslag till strategi för hantering av
dagvatten och snö. Strategin föreligger som bilaga till ärendet.
Strategin ska utgöra underlag för kommunens samhällsplanering och underlag
för planering av kommunens hantering av snö och dagvatten. En dagvattenstrategi behandlar dagvattenhantering vid nybyggnad, ombyggnad, ändrad
markanvändning samt drift och underhåll av byggnader och anläggningar.
Förslag till beslut
Föreslå kommunfullmäktige anta strategi för hantering av dagvatten och snö
enligt bilaga.
Kommunstyrelsen
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson föredrar ärendet.
Göran Lundström (c) föreslår ändring i åtgärdsplanen sidan 15, näst sista
tabellraden. Ta bort överstruken text enligt följande… dagvatten på respektive
fastighet och inom …o s v.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget och Göran
Lundströms förslag på ändring. Kommunstyrelsen bifaller förslagen.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 16

PROTOKOLL
2021-01-25

23(29)

Dnr 0512/20 - 452

RENHÅLLNINGSTAXA ÅR 2021
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Bifall till en höjning av renhållningstaxan på 7 % år 2021.
_____
Sammanfattning av ärendet
VD Älvsbyns Energi AB, Mattias Broström har lämnat in en tjänsteskrivelse
om ny renhållningstaxa år 2021.
Kommunstyrelsen beslutade 14 december 2020, § 159 att återremittera ärendet
för ytterligare beredning.
_____
Kommunfullmäktige har beslutat att renhållningstaxan ska ligga på en nivå så
att verksamheten inom renhållningen ska bära sina egna kostnader. Den ekonomiska prognosen för år 2020 visar på ett underskott och Älvsbyns Energi
AB behöver höja renhållningstaxan med 7 % för att kunna lägga en budget i
balans för verksamhetsåret 2021.
Detta beror på ett avsevärt dyrare avtal i den senaste upphandlingen samt den
nya förbränningsskatten på allt brännbart avfall. Älvsbyns Energi AB kommer
även att vidta en rad effektiviseringsåtgärder under år 2021. Dessa kommer
inte att få full effekt under år 2021, men kommer att bidra till att fortsatta
kostnadsökningar under kommande år kan hållas låga.
I och med att Renhållningskontraktet är upphandlat för 5 år framöver så kommer kostnadsbilden att se ungefär lika ut kommande år med endast indexjusteringar.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 14 december 2020, § 159.
Prognos för år 2020 samt budget för år 2021
Förslag till beslut
Bifall till en höjning av renhållningstaxan på 7 % år 2021.
Kommunstyrelsen
VD Älvsbyns Energi AB, Mattias Broström föredrar ärendet.
Göran Lundström (c) yrkar bifall till beredningsförslaget.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSEN
KS § 16

PROTOKOLL
2021-01-25

24(29)

Dnr 0512/20 – 452 forts

RENHÅLLNINGSTAXA ÅR 2021
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommunstyrelsen bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 17

PROTOKOLL
2021-01-25

25(29)

Dnr 0521/20 - 512

STATLIGT MEDFINANSIERADE TRAFIKSÄKERHETSÅTGÄRDER
Kommunstyrelsens beslut
Ärendet statligt medfinansierade trafiksäkerhetsåtgärder avslutas utan åtgärd.
_____
Sammanfattning av ärendet
Samhällsplanerare Sofia Lundberg har lämnat in en tjänsteskrivelse om nya
uppgifter gällande statligt medfinansierade trafiksäkerhetsåtgärder, ingen ansökan i februari.
Kommunstyrelsen beslutade 14 december 2020, § 161 återremitterade ärendet
för ytterligare beredning.
_____
Information
Samhällsplanerare Sofia Lundberg har den 21 swcwmber 2020 samtalat med
Ellinor Söderström som är EU-samordnare, Region Nord på Trafikverket
gällande statlig medfinansiering i det kommunala vägnätet. Söderström informerade om att det fortsatt är så att ingen utlysning görs för investeringar under
25 miljoner kronor, fram till och med 2027 eller senare. Utlysning för vilken
ansökan ska vara inlämnad senast den 4 februari 2021 avser investeringar över
100 miljoner kronor och är således inte aktuellt.
Förslag till beslut
Ärendet avslutas utan åtgärd.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 14 december 2020, § 161.
Kommunstyrelsen
Göran Lundström (c) bifaller informationen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommunstyrelsen bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 18

PROTOKOLL
2021-01-25

26(29)

Dnr 0522/20 - 600

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE INOM SKOLAN (SKA) LÄSÅRET 19/20
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1) Fastställa Systematisk kvalitetsarbete i skolan, SKA för läsåret 2019/2020.
2) Uppdra till barn- och fritidutskottet att arbeta med ”studiero i skolan”,
som sedan återrapporteras till kommunstyrelsen.
_____

Sammanfattning av ärendet
Skolhuvudmannen ska i samtliga verksamheter bedriva ett systematiskt
kvalitetsarbete, SKA. Det ska också genomföras på huvudmannanivå där
samtliga verksamheter granskas av huvudmannen och årligen redovisas till
styrelsen.
Rapport systematiskt kvalitetsarbete är upprättad och bifogas.
Barn och fritidsutskottet överlämnar rapporten till kommunstyrelsen för
fastställande och emellertid ska utskottet fortsätta att analysera och arbeta
med innehållet av rapporten.
Beslutsunderlag
Barn- och fritidsutskottets protokoll 8 december 2020, § 18.
Bilagor
Huvudmannens sammanställning SKA lä 19/20.
Barn- och fritidsutskottets beslut
Godkänner Systematisk kvalitetsarbete i skolan, SKA för läsåret 2019/2020
och överlämnar rapporten till kommunstyrelsen för fastställande.
____
Kommunstyrelsen
Skolchef Jan-Erik Backman föredrar ärendet.
Göran Lundström (c) föreslår att uppdra till barn- och fritidsutskottet att
arbeta med ”studiero i skolan” som sedan återrapportera till kommunstyrelsen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget och Göran
Lundströms tillägg, vilket kommunstyrelsen bifaller.
_____
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 19

PROTOKOLL
2021-01-25

27(29)

Dnr 0009/21 - 706

TAXA FÖR SERVERINGSTILLSTÅND
Kommunstyrelsens beslut
Taxa för serveringstillstånd återremitteras för ytterligare beredning - tillägg av
ekonomiskt underlag.
_____
Sammanfattning av ärendet
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson har lämnat in en tjänsteskrivelse om taxa
för serveringstillstånd.
Miljö- och byggnämnden ansvarar för prövning och tillsyn av verksamheter
med serveringstillstånd enligt alkohollagen från och med 2021. Ett förslag till
reviderad taxa har tagits fram som föreslås gälla från och med den 1 april 2021
och finns som bilaga till ärendet.
Eftersom prövning och tillsyn av dessa verksamheter sker genom Piteå kommuns försorg har taxan höjts för att bättre motsvara Piteå kommuns taxa då
debitering sker enligt faktiska kostnader för prövning och tillsyn. Avgiften ska
belastas verksamheterna, inte skattebetalarna.
Förslag till beslut
Föreslå fullmäktige anta taxa för serveringstillstånd enligt bilaga.
Kommunstyrelsen
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson föredrar ärendet.
Göran Lundström (c) föreslår att ärendet återremitteras för ytterligare
beredning - tillägg av ekonomiskt underlag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Göran Lundströms förslag vilket
kommunstyrelsen bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSEN
KS § 20

PROTOKOLL
2021-01-25

28(29)

Dnr 0016/21 - 709

REDUCERAD NORM 2021
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Anta den reducerade normen för 2021 enligt förslag i bilaga 1.
_____
Sammanfattning av ärendet
Enhetschef stöd till individ och familj, Nataliya Renlund har lämnat in en tjänsteskrivelse om reducerad norm 2021.
Varje år tar regeringen beslut om en riksnorm som ligger till grund för beräkning av försörjningsstödet. Riksnormen fördelas på olika kostnadsposter som
motsvarar de behov som riksnormen ska tillgodose.
I vissa undantagsfall kan en klient beviljas försörjning enligt reducerad norm.
Den reducerade normen beräknas utifrån kostnadsposten livsmedel, alla måltider. Denna kostnadspost är indelad i åldersgrupper där skälig kostnad för
livsmedel är uträknad (se bilaga 1).
Försörjningsstöd enligt reducerad norm kan exempelvis beviljas:
- Vid en akut nödsituation.
- En kortare vistelse i kommunen.
- Då den sökande har lägre kostnader vid vistelse i heldygnsvård.
- Vid avslag på ansökan om ekonomiskt bistånd enligt riksnorm på grund av
att den sökande inte stått till arbetsmarknadens förfogande och inte sökt
arbete men saknar medel till sitt uppehälle.
Vid bedömning om försörjningsstöd enligt reducerad norm ska hänsyn tas till
om det finns barn i hushållet och deras situation ska särskilt uppmärksammas
och beaktas enligt barnperspektivet. Utöver detta görs även en individuell
bedömning kring om den sökande riskerar allvarliga sociala konsekvenser om
bistånd enligt reducerad norm inte beviljas. Bistånd enligt reducerad norm
beviljas restriktivt och enligt särskilda skäl i det enskilda fallen.
Beslutsunderlag
Den av regeringen beslutade riksnormen för 2021 har höjts med 0,3 procent
jämfört med riksnormen 2020. Den reducerade normen beräknas utifrån aktuell riksnorm för kostnadsposten livsmedel, alla måltider. Denna kostnadspost
är indelad i åldersgrupper där skälig kostnad för livsmedel är uträknad (se
bilaga 1)
Underlag för beslut
Bilaga 1) Förslag till reducerad norm för 2021.
Bilaga 2) Förslag till kostnadsposter i riksnorm för 2021.
Bilaga 3) 2020 års reducerade norm.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

forts

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 20

PROTOKOLL
2021-01-25

29(29)

Dnr 0016/21 – 709 forts

REDUCERAD NORM 2021
Kommunstyrelsen
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommunstyrelsen bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

