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PROTOKOLL 2(28)
2011-03-14

KOMMUNSTYRELSEN

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 49 Dnr 0128/11 - 000

VERKSAMHETSREDOVISNING VID KOMMUNSTYRELSENS
SAMMANTRÄDE 2011-03-14

Kommunstyrelsens beslut
Godkänna informationen och lägga den till handlingarna.
_____

Ärendebeskrivning
Kommunchef Magnus Nordström har sammanställt kommunövergripande
verksamhetsredovisning, enligt bilaga.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner informationen.

Kommunstyrelsen
♦ Elever från högstadiet och gymnasiet, fritidspedagog Maria Lindberg och

fritids- och kulturchef Kjell Tegnelund informerar från ungdomstinget.
- Kanis – ungdomar påverkar utformning av backen
- Duschväggar – ska vara klara inom 2 veckor.
- Marknadsföring av gymnasiet – dålig
- Ungdomsgård, mötesplatser – vad vill ungdomarna ha?
- Winterbeach i Vidsel – bra genomfört arrangemang
- Matsalen är för liten – förslag att gymnasiet äter på Fluxen
- Trådlöst internet – fungerar bra.
- Bussresor – till Vidsel, Luleå – önskemål lämnas till Kjell Tegnelund.

♦ Fritid- och kulturchef Kjell Tegnelund redovisar resultat av intressean-
mälan musikskola med dans, sång och teater, enligt bilaga.
Svarsfrekvensen för grundskolan är 77 % och gymnasiet 55 %.

♦ Medicinsk ansvarig sjuksköterska MAS Annika Nilsson informerar om
den nya patientsäkerhetslagen, som gäller från 1 januari 2011.

♦ Socialchef Birgit Nilsson svarar på frågor gällande sina respektive verk-
samhetsområden.

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen godkänner informationen och
lägger den till handlingarna.
_____



PROTOKOLL 3(28)
2011-03-14

KOMMUNSTYRELSEN

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 50 Dnr 0131/11 - 042

EKONOMISK REDOVISNING VID KOMMUNSTYRELSENS
SAMMANTRÄDE 2011-03-14

Kommunstyrelsens beslut
Godkänna redovisad ekonomisk information.
_____

Ärendebeskrivning
Ekonomichef Ulla Lundberg har sammanställt ekonomisk månadsuppfölj-
ning enligt bilaga.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisad information.

Kommunstyrelsen
Ekonomichef Ulla Lundberg föredrar ärendet.

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen godkänner informationen.
_____



PROTOKOLL 4(28)
2011-03-14

KOMMUNSTYRELSEN

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 51 Dnr 0129/11 - 000

DELGIVNINGAR KS 2011-03-14

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen tar del av delgivningarna och lägger dem till hand-
lingarna.
_____

Ärendebeskrivning
Handlingar i ärendet:

1 Älvsbyns kommun
a) Kommunens hantering av höga flöden i Piteälven 2010 – rapport från
miljö- och byggchef Ingrid Karlsson (Dnr 230/10, 189)

2 Länsstyrelsen
a) Förordnande som vigselförrättare t o m 2014-12-31 – Birgit Nilsson
(Dnr 372/10, 112)

3 Sveriges Kommuner och Landsting
a)  Ombud i Sveriges Kommuner och Landstings kongress 2011-2015
b)  Kommunerna har en viktig roll i regionaliseringen
c)  Ägardirektiv till allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag

4 Kommunförbundet Norrbotten – Glada nyheter till Norrbottens
kommuner!
NLL får ca 10 mkr från staten för bl a Senior Alert och Svenska
Palliativregistret. Älvsbyn får totalt 320 000 kr. (Dnr 405/10, 730)

5 Trafikverket –  Gång- och cykelväg vid Ställverksvägen.
Trafikverket ser positivt på en ordnad gång- och cykelväg längs
Ställverksvägen men anser att det är en kommunal angelägenhet att
anordna en sådan. (Dnr 67/10, 214)

6 Förvaltningsrätten i Luleå – Dom – Saken: Särskild avgift enligt
socialtjänstlagen (2001:453), SoL.
Älvsbyns kommun åläggs att till staten betala en särskild avgift på
50 000 kr. (Dnr 91/11, 706)

7 Socialstyrelsen – Ekonomiskt bistånd/introduktionsersättning
Rapport statistik

8 Skolverket – Beslut – Statsbidrag för yrkesinriktad gymnasial vuxen-
utbildning. (Dnr 57/11, 615) forts



PROTOKOLL 5(28)
2011-03-14

KOMMUNSTYRELSEN

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 51 Dnr 0129/11 – 000 forts

DELGIVNINGAR KS 2011-03-14

9 Skolinspektionen – Beslut ang Uppföljning gällande kvalitetsgransk-
ning av Självstudier/tidsanvändning i Älvsbyns gymnasium (dnr 120/10,
612)

10 Svenska Livräddningssällskapet Norrbottens länsförbund –
Resultat av simkunnighetsundersökningen lå 2009-2010

11 SPF Pärlan – Varmvattenbassängen på Ugglan – namnlistor med 650
underskrifter som stöd för behovet av varmvattenbassäng

12 Protestlistor mot Becel och lättmjölk – 1 227 namnunderskrifter
mot att barnen serveras Becel och lättmjölk i skolor och förskolor i
Älvsbyns kommun

13 Klass 2, Tärnstigen – ”Vi måste få tillbaka Bregott”

14 Älvsbyns Energi AB – protokoll 20 januari 2011

15 Barn- och fritidsutskottet – protokoll 2011-02-14

16 Arbete- och omsorgsutskottet – protokoll 2011-02-15

Förslag till beslut
Ta del av delgivningarna och lägga dem till handlingarna.
_____



PROTOKOLL 6(28)
2011-03-14

KOMMUNSTYRELSEN

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 52 Dnr 0130/11 - 002

DELEGATIONSRAPPORT KS 2011-03-14

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen tar del av och godkänner redovisad delegationsrapport.
_____

Ärendebeskrivning
Följande ärenden anmäls enligt KS § 182/10-12-20

Ärende Delegat
Kurser och konferenser Adm chef

Anställningar 
Ekonom 50 %  8/2-8/8 -2011   (Dnr  87/11, 023) Adm chef

IT-chef (Dnr 52/11, 023) Adm chef

Skola /förskola  rapport 3-2011    
Ledighet för elev (avslag) Skolchef
Stimulansplats fritidshem (6 ärenden) Rektor
Utökad tid i förskola (3 ärenden) Rektor

Nominering av ledamot till styrelsen för Coompanion
Norrbotten (Dnr 134/11, 105) KS ordf

Samordnad upphandling livsmedel – förnyad
konkurrensutsättning (Dnr 192/10, 053) Kommunchef

Centrum mot våld – gemensam ansökan för samtliga
medlemskommuner i Norrbotten (Dnr 54/11, 106) Kommunchef

Försäljning av Hopparen 2 (1-kronastomt)
(Dnr 48/11, 284) VD Älvsbyns
Fastigheter AB

Försäljning av del av Älvsbyn 24:1 (Dnr 393/09, 284) VD Älvsbyns
Fastigheter AB

Avslag till bidrag till projekt ENA  (Dnr 47/11, 146) Näringslivschef

Projekt - Effektiv reglering av värme och ventilation
i lågenergihus ECEH  (Dnr 478/10, 146) Näringslivschef

forts



PROTOKOLL 7(28)
2011-03-14

KOMMUNSTYRELSEN

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 52 Dnr 0130/11 – 002 forts

DELEGATIONSRAPPORT KS 2011-03-14

Beslut - Ungdomsevent Winterbeach 2011 i Vidsel
 (Dnr 100/11, 109) Kommunchef

Bidrag till kulturdagar i Storforsen 2011 24-25 maj Näringslivschef
(Dnr 101/11, 109)

Byautvecklingspeng Granträsk byaförening Näringslivssekr
(Dnr 459/10, 109)

Arbete och Omsorgsutskottet 2011-02-15
§ 2 Lex Maria – Almens gruppboende
§ 7 Delgivningar 2
§ 8 Ordförandebeslut enskilt ärende
§ 9 Övervägande vid placering, enskilt ärende
§ 10 Övervägande vid placering, enskilt ärende

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen tar del av och godkänner redovisad delegationsrapport.
_____



PROTOKOLL 8(28)
2011-03-14

KOMMUNSTYRELSEN

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 53 Dnr 0046/11 - 003

ARBETSORDNING FÖR BUDGETBEREDNINGEN

Kommunstyrelsens beslut
Fastställa arbetsordning för budgetberedning enligt bilaga med ändring av
text i § 4 enligt följande:

Ersättare har rätt att närvara vid budgetberedningens sammanträde. Ersättare ska kallas
in om ordinarie ledamot är förhindrad att tjänstgöra.
_____

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till arbetsordning för budget-
beredningen, enligt bilaga.

Förslag till beslut
Fastställa upprättat förslag till arbetsordning för budgetberedningen, enligt
bilaga.

Kommunstyrelsen
Yrkanden
Matilda Wiklund (c) föreslår ändring i arbetsordning för budgetberedningen,
§ 4, enligt följande:

Ersättare har rätt att närvara vid budgetberedningens sammanträde. Ersättare ska kallas
in om ordinarie ledamot är förhindrad att tjänstgöra.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Matilda Wiklunds ändringsförslag och
finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.

Vidare ställer ordföranden proposition på budgetberedningens arbetsordning
i övrigt och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
_____



PROTOKOLL 9(28)
2011-03-14

KOMMUNSTYRELSEN

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 54 Dnr 0303/10 - 008

MOTION (NS) ANGÅENDE ENSAMKOMMANDE FLYKTING-
BARN

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Anse motionen om ensamkommande flyktigbarn vara besvarad, med hänvis-
ning till kommunstyrelsens beslut 8 november 2010, § 170 som innebär att
boende för ensamkommande flyktingbarn drivs i kommunal regi och anord-
nas i tätorten..
_____

Ärendebeskrivning
Norrbottens sjukvårdsparti har lämnat in en motion angående ensamkom-
mande flyktingbarn, enligt bilaga.

Kommunfullmäktige beslutade 18 oktober 2010, § 82, överlämna ärendet till
kommunstyrelsen för beredning.

Norrbottens sjukvårdsparti motsätter sig att eventuellt boende för ensam-
kommande flyktingbarn förläggs på Nyberga eller Tärnstigen. Partiet kräver
att detta boende förläggs till Vidsel. Norrbottens sjukvårdsparti anser också
att ”kommunen kunde visa lite förnyelse och handlingskraft genom att
erbjuda intraprenad som driftsform”.

Socialchef Birgit Nilsson har yttrat sig i ärendet och hänvisar till kommun-
styrelsens beslut 8 november 2010, § 170;
- boende för ensamkommande barn och ungdomar drivs i kommunal regi
- boendet anordnas i tätorten

Förslag till beslut
Med hänvisning till ovanstående föreslås kommunfullmäktige avslå motionen.

Kommunstyrelsen
Yrkanden
Matilda Wiklund (c) yrkar att motionen ska anses vara besvarad med hänvis-
ning till kommunstyrelsens beslut 8 november 2010, § 170.

Beslutsgång
Ordföranden ställer Matilda Wiklunds förslag under proposition och finner
att kommunstyrelsen bifaller förslaget.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 18 oktober 2010, § 82.
_____



PROTOKOLL 10(28)
2011-03-14

KOMMUNSTYRELSEN

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 55 Dnr 0435/10 - 008

MEDBORGARFÖRSLAG OM RÖJNING LÄNGS KORSTRÄSK-
BÄCKEN

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige.
Bifall till medborgarförslag om röjning längs Korsträskbäcken under förut-
sättning att nödvändiga bidrag beviljas för att Älvsbyns Fastigheter AB ska
kunna fortsätta med upprustning och anläggandet av stigar och broar längs
Korsträskbäcken.
_____

Ärendebeskrivning
Orvo Hannlöv har lämnat in ett medborgarförslag om att städa och röja
Korsträskbäcken och att plantera in öring i bäcken för att det ska bli mer
attraktivt både för turister och för ortsbefolkningen, enligt bilaga.

Kommunfullmäktige beslutade 13 december 2010, § 118, överlämna ärendet
till kommunstyrelsen för beredning.

VD Anders Nilsson, Älvsbyns Fastigheter AB, har yttrat sig i ärendet.

Under hösten har Älvsbyns Fastigheter AB begärt bidrag för att röja upp
skogen utefter bäcken. Fastighetsbolaget har ännu inte fått besked om beviljat
bidrag.

Bäcken har inventerats under hösten och Älvsbyns Fastigheter AB utarbetar
en EU-ansökan för att göra bäcken mer tillgänglig, med stigar, broar, grill-
platser etc. Vid inventeringen har konstaterats att det finns naturliga lek-
platser för öring och att speciell hänsyn måste tas till djurlivet vid röjning och
byggandet av stigar och broar.

Förslag till beslut
Älvsbyns Fastigheter AB föreslår kommunstyrelsen/kommunfullmäktige
uppdra till Älvsbyns Fastigheter AB att fortsätta med det påbörjade arbetet
med upprustning och anläggandet av stigar och broar under förutsättning att
nödvändiga bidrag beviljas.

Kommunstyrelsen
Yrkanden
Helena Öhlund (s) yrkar bifall till medborgarförslaget under förutsättning att
nödvändiga bidrag beviljas för att Älvsbyns Fastigheter AB ska kunna fort-
sätta med upprustning och anläggandet av stigar och broar längs Korsträsk-
bäcken.

forts



PROTOKOLL 11(28)
2011-03-14

KOMMUNSTYRELSEN

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 55 Dnr 0435/10 – 008 forts

MEDBORGARFÖRSLAG OM RÖJNING LÄNGS KORSTRÄSK-
BÄCKEN

Beslutsgång
Ordföranden ställer Helena Öhlunds förslag under proposition och finner att
kommunstyrelsen bifaller förslaget.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 13 december 2010, § 118.
_____



PROTOKOLL 12(28)
2011-03-14

KOMMUNSTYRELSEN

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 56 Dnr 0434/10 - 008

MEDBORGARFÖRSLAG OM ISBANA PÅ LOMTJÄRN

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Anse medborgarförslag om isbana på Lomtjärn vara besvarat, med hänvis-
ning till Älvsbyns Fastigheters ambition att ploga isen när väderförhållanden
och eventuell nedskräpning gör det möjligt.
_____

Ärendebeskrivning
Orvo Hannlöv har lämnat in ett medborgarförslag om att hålla Lomtjärn
plogad och att  det ställs ut ett par målburar så att unga och äldre ska kunna
spela hockey eller bara åka skridskor, enligt bilaga.

Kommunfullmäktige beslutade 13 december 2010, § 117, överlämna ärendet
till kommunstyrelsen för beredning.

VD Anders Nilsson Älvsbyns Fastigheter AB har yttrat sig i ärendet.

Under vintern 2010/2011 hålls isen plogad. Det har varit gynnsamma väder-
förhållanden och det har inte kastats sten på isen.

Fastfrusna stenar i isen får till konsekvens att det är riskabelt att åka skrid-
skor. De senaste åren har det vissa år varit alldeles för mycket sten och skräp
fastfruset och andra år har det varit så dålig is att det inte varit möjligt att
ploga.

Ambitionen från Älvsbyns Fastigheter är att när väderförhållandena och ned-
skräpningen gör en plogning meningsfull så ska isen plogas.

Förslag till beslut
Älvsbyns Fastigheter AB föreslår kommunstyrelsen/kommunfullmäktige att
med detta svar anse medborgarförslaget besvarat.

Kommunstyrelsen
Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till beredningsförslaget och finner att kommun-
styrelsen bifaller detsamma.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 13 december 2010, § 117.
_____



PROTOKOLL 13(28)
2011-03-14

KOMMUNSTYRELSEN

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 57 Dnr 0061/11 - 009

KVALITET PÅ MAT I FÖRSKOLA OCH SKOLA

Kommunstyrelsens beslut
- Älvsbyns kommuns skolelever ska serveras näringsriktig mat. Alla elever i

förskola, grundskola och gymnasium ska kunna välja matfettsblandning
typ ”Bregott” och mellanmjölk till måltiderna.

- Övriga radikala förändringar i utbudet ska lyftas till politisk nivå för
information.

- Informations- och utbildningsinsats ska genomföras gentemot de som
berörs inom skolan, även föräldrar.

_____

Ärendebeskrivning
Socialdemokraterna i Älvsbyn har lämnat in en skrivelse där de motsätter sig
den förändring som är gjord avseende servering av lättmjölk och nyckelhål-
märkt margarin till skolbarn, enligt bilaga.

Kostchef Åsa Fahlén har yttrat sig i ärendet, enligt bilaga.

I Älvsbyns kommun serveras en varierad och matig skollunch, passande
tillbehör samt mjölk och smörgås. Varje dag finns ett stort utbud av sallader
och råkost. Kostverksamheten arbetar med att förbättra såväl maten som
tillagningsmetoder, tillbehör, frukost och mellanmål. Målet är att eleverna ska
få i sig så bra mat som möjligt under den tid de vistas i skolan.

Skriften ”Bra mat i skolan” (2007) används som redskap för att främja och
grundlägga goda matvanor samt att minska risken för kostrelaterade
sjukdomar.

Den 1 juli 2011 träder den nya skollagen i kraft där det står att näringsriktig
skolmat ska serveras eleverna.

Förslag till beslut
Älvsbyns kommuns skolelever ska serveras den näringsriktiga skolmat som
de enligt lag har rätt till. Detta uppnås genom att så långt det är möjligt följa
de Svenska näringsrekommendationerna.

Kommunstyrelsen
Yrkanden
Helena Öhlund (s) föreslår att Älvsbyns kommuns skolelever ska serveras
näringsriktig mat. Alla elever i förskola, grundskola och gymnasium ska
kunna välja matfettsblandning typ ”Bregott” och mellanmjölk till måltiderna.

forts



PROTOKOLL 14(28)
2011-03-14

KOMMUNSTYRELSEN

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 57 Dnr 0061/11 – 009 forts

KVALITET PÅ MAT I FÖRSKOLA OCH SKOLA

Matilda Wiklund (c) bifaller Helena Öhlunds förslag med tillägg att:
- Övriga radikala förändringar i utbudet ska lyftas till politisk nivå för

information.
- Informations- och utbildningsinsats ska genomföras gentemot de som

berörs inom skolan, även föräldrar.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Matilda Wiklunds tilläggsförslag och
finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.

Vidare ställer ordföranden Helena Öhlunds förslag under proposition och
finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
_____



PROTOKOLL 15(28)
2011-03-14

KOMMUNSTYRELSEN

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 58 Dnr 0119/11 - 024

LÖNEÖVERSYN  2011

Kommunstyrelsens beslut
Tillämpa avtalsenliga förhandlingsutrymmen för samtliga fackliga organisa-
tioner för 2011 samt att Akademikeralliansens förhandlingsutrymme följer
övriga förbund med undantag av Kommunal.
_____

Ärendebeskrivning
Personalchef Karin Berglund har lämnat in ett tjänsteutlåtande om löne-
översyn 2011 samt preliminär tidplan för översynen, enligt bilaga.

För Kommunal, SKTF, SSR, Ledarna, Lärarförbundet och Lärarnas
Riksorganisation gäller löneavtalen t o m 2012-04-30.

Enligt löneavtalen för SKTF, SSR, Ledarna, Lärarförbundet samt Lärarnas
Riksorganisation genererar varje tillsvidareanställd med 1,5 % till förhand-
lingsutrymmet för respektive facklig organisation.

Enligt löneavtalet för Kommunal genererar varje tillsvidareanställd till för-
handlingsutrymmet med 480 kr.

För Akademikeralliansen ( FSA, Skolledarförbundet, DIK, CR, SI, SN) gäller
löneavtalet tillsvidare.

För Vårdförbundet och Legitimerade sjukgymnasters Riksförbund är inga
centrala avtal ännu klara för 2011.

Förhandlingsutrymmet enligt 2011-års löneavtal uppgår till ca 4,7 miljoner
kronor.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar om att tillämpa avtalsenliga förhandlingsut-
rymmen för samtliga fackliga organisationer för 2011 samt att Akademiker-
alliansens förhandlingsutrymme följer övriga förbund med undantag av
Kommunal.

Kommunstyrelsen
Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till beredningsförslaget och finner att kommun-
styrelsen bifaller detsamma.
_____



PROTOKOLL 16(28)
2011-03-14

KOMMUNSTYRELSEN

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 59 Dnr 0071/11 - 055

UPPHANDLING FÖRSÄKRINGAR

Kommunstyrelsens beslut
Anta anbud enligt följande:

Avtalsperiod 2011-04-01 – 2014-03-31
Tjänsteförsäkring IF Skadeförsäkring
Olycksfall Folksam
Saneringsavtal Nomor
Motorfordon Trygg-Hansa
_____

Ärendebeskrivning
Älvsbyns Fastigheter AB har för Älvsbyns kommuns räkning infordrat anbud
på kommunförsäkring samt övriga försäkringar för tiden 2011-04-01 – 2014-
03-31.

Kommunstyrelsen
VD Anders Nilsson Älvsbyns Fastigheter AB föredrar ärendet.

Försäkringsförmedlare Söderberg & Partners har utarbetat premiesamman-
ställning och rekommendation för Älvsbyns kommun, enligt bilaga.

Vid anbudstidens utgång har anbud inkommit enligt följande:

Tjänsteförsäkring 5 anbud
Olycksfall 4 anbud
Saneringsavtal 2 anbud
Motorfordon 3 anbud

Efter utvärdering har följande anbud bedömts som mest fördelaktiga för
kommunen:

Tjänsteförsäkring IF Skadeförsäkring
Olycksfall Folksam
Saneringsavtal Nomor
Motorfordon Trygg-Hansa

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till Söderberg & Partners utvärderingsförslag, att
anta anbud enligt ovan och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
_____



PROTOKOLL 17(28)
2011-03-14

KOMMUNSTYRELSEN

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 60 Dnr 0106/11 - 041

ANSLAGSÖVERFÖRING FRÅN 2010 TILL 2011 ÅRS INVEST-
ERINGSBUDGET

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Godkänna anslagsöverföring om 4 265 000 kronor från 2010 till 2011 års

investeringsbudget objekt 1-2 och 5-13 enligt bilaga.
2. Budgetberedningen ställer sig inte negativ till investeringsobjekt 3-4 samt

14-17  men uppmanar respektive verksamhetsansvariga att återkomma
med ett utförligt underlag (prioriteringar, tidplaner och kostnadskalkyler)
för dessa objekt.

_____

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret, ekonomi har sammanställt äskanden om över-
föring av anslag från 2010 till 2011 års investeringsbudget enligt bilaga.

Totalt har 7 926 000 kronor äskats för anslagsöverföring mellan åren 2010
och 2011.

Budgetberedningen
Yrkande
Ordföranden föreslår bifalla äskanden objekt 1-13 enligt bilaga. Objekt 14-17
avslås. Avslagsyrkandet beror inte på en negativ inställning till investeringarna
som sådana. Verksamhetsansvariga uppmanas återkomma med ett utförligt
underlag (prioriteringar och kostnadskalkyler) för dessa objekt.

Budgetberedningens förslag till kommunfullmäktige
1. Godkänna anslagsöverföring om 4 265 000 kronor från 2010 till 2011 års

investeringsbudget objekt 1-2 och 5-13 enligt bilaga.
2. Budgetberedningen ställer sig inte negativ till investeringsobjekt 3-4 samt

14-17 men uppmanar respektive verksamhetsansvariga att återkomma
med ett utförligt underlag (prioriteringar, tidplaner och kostnadskalkyler)
för dessa objekt.

Kommunstyrelsen
Ekonomichef Ulla Lundberg föredrar ärendet.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till budgetberedningens förslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.

Beslutsunderlag
Budgetberedningens protokoll 9 mars 2011, § 1.
_____



PROTOKOLL 18(28)
2011-03-14

KOMMUNSTYRELSEN

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 61 Dnr 0058/11 - 102

NOMINERING AV LEDAMÖTER TILL STYRELSEN,
REVISORER SAMT VALBEREDNING - PITE ÄLV EK FÖREN

Kommunstyrelsens beslut
Nominera Bo Johansson (s) Älvsbyn, som ordinarie ledamot/ersättare i Pite
Älv Ekonomisk förening.

Nomineringarna skickas till valberedningen (pitealv@alvsbyn.net) senast 25
mars 2011.
_____

Ärendebeskrivning
Pite Älv Ekonomisk förening har årsstämma under april 2011 vilket innebär
att nya styrelseledamöter, ersättare i styrelsen, revisorer samt valberedning ska
nomineras, enligt bilaga.

Vid årsstämman den 13 april 2010 valdes Bo Johansson till styrelsens
ordförande för en tid av 1 år.

Kommunstyrelsen har att utse ordinarie ledamot och ersättare i Pite Älv
Ekonomisk förening. Nomineringarna ska vara valberedningen tillhanda
senast 25 mars 2011.

Kommunstyrelsen
Yrkanden
Ordföranden föreslår att Bo Johansson (s), Älvsbyn nomineras som ordinarie
ledamot/ersättare i Pite Älv Ekonomisk förening och finner att
kommunstyrelsen bifaller förslaget.
_____



PROTOKOLL 19(28)
2011-03-14

KOMMUNSTYRELSEN

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 62 Dnr 0003/11 - 109

BIDRAG TILL KONVERTERING AV VÄRMESYSTEM -
BREDSELS BYGDEGÅRDSFÖRENING

Kommunstyrelsens beslut
Bevilja kommunal medfinansiering med 61 800 kr. Medel anvisas ur
verksamhet 0973 - konvertering värmesystem.
_____

Ärendebeskrivning
Bredsels Bygdegårdsförening har lämnat in en ansökan om bidrag till
konvertering av värmesystem i Bredsels bygdegård, enligt bilaga.

Näringslivschef Pär Jonsson har yttrat sig i ärendet.

Bredsels byagård, byggd 1977, har direktverkande el i form av takvärme.
Uppvärmningskostnaderna uppgår till ca 40 000 kronor per år. Föreningen
har för avsikt att via Bygdegårdarnas Riksförbund söka bidrag hos Boverket
för konvertering till bergvärme samt vattenburet värmesystem. Enligt bifogad
offert uppgår kostnaderna till 206 000 kronor.

För att erhålla ett 50 % bidrag av Boverket krävs att kommunen bidrar med
30 % och föreningen med återstående 20 % av kostnaderna.

Bredsels Bygdegårdsförening ansöker om kommunal medfinansiering med
61 800 kronor.

Förslag till beslut
Näringslivskontoret föreslår att kommunstyrelsen beviljar kommunal
medfinansiering med 61 800 kr. Medel anvisas ur verksamhet 0973 -
konvertering värmesystem.

Kommunstyrelsen
Yrkanden
Helena Öhlund (s) yrkar bifall till beredningsförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer Helena Öhlunds förslag under proposition och finner att
kommunstyrelsen bifaller förslaget.
_____



PROTOKOLL 20(28)
2011-03-14

KOMMUNSTYRELSEN

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 63 Dnr 0059/11 - 109

MEDEL FÖR ATT ÖKA BÄLTESANVÄNDNINGEN I ÄLVSBYN

Kommunstyrelsens beslut
Stödja NTF:s kampanj för att öka bältesanvändningen och bidra med en
krona per folkbokförd invånare, per den 31 december 2010. 8 355 kronor
anvisas ur konto 027 - kommunstyrelsens förfogande.
_____

Ärendebeskrivning
Nationalförening för Trafiksäkerhetens Främjande i Norrbotten (NTF
Norrbotten) har ansökt om medel för en aktivitet som syftar till att öka
bältesanvändningen i Norrbotten och i Älvsbyn. NTF vill att kommunen
avsätter en krona per folkbokförd invånare 2010-12-31 för att finansiera
projektet. Antalet invånare den 30 november 2010 var 8355.

Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson har yttrat sig i ärendet.

Älvsbyborna är bland de sämsta i länet på att använda bilbälte. De senaste
åren har det inträffat 20 – 30 trafikolyckor inom Älvsbyns kommun där
räddningstjänsten har blivit inkallad. Allvarliga personskador och även några
dödsfall i trafiken hade kunnat undvikas om personerna som var inblandade
hade använt bilbälte.

NTF vill genomföra en kampanj tillsammans med kommunen där
allmänheten bland annat får testa hur det känns att krocka i 7 km i timmen
och hur det känns att volta med hjälp av NTF Norrbottens krocksläde och
voltbil. Information om bältesanvändning kommer att gå ut via media och
annonsering sköts av NTF Norrbotten.

Räddningstjänsten i Älvsbyn föreslår att informationen även innehåller hur
bilbarnstolar ska användas och vara rätt monterade för att skydda barnen i
bilen.

Förslag till beslut
Stödja kampanjen för att öka bältesanvändningen och bidra med en krona per
folkbokförd invånare per den 31 december 2010. 8 355 kronor anvisas ur
konto 027 - kommunstyrelsens förfogande.

Kommunstyrelsen
Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till beredningsförslaget och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
_____



PROTOKOLL 21(28)
2011-03-14

KOMMUNSTYRELSEN

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 64 Dnr 0063/11 - 142

PROJEKT NORDIC BUSINESS LINK 2.0 ÅREN 2011-2013

Kommunstyrelsens beslut
Bifalla projekt Nordic Business Link 2.0 samt medfinasiera det med 72 156
kronor, från verksamhet 11521 - EU-projekt, fördelat enligt följande:
- år 2011, 19 236 SEK
- år 2012, 26 460 SEK
- år 2013, 26 460 SEK
_____

Ärendebeskrivning
Näringslivschef Pär Jonsson har lämnat in ett tjänsteutlåtande om projekt
Nordic Business Link 2.0, år 2011 – 2013, enligt bilaga.

Handeln mellan norra Norge, norra Finland och norra Sverige är viktig för
utvecklingen av vår region. Handeln i regionen är ryggraden för små och
medelstora företag. Studier som är genomförda av Norrbottens
Handelskammare visar tydligt att dessa tre länder är de marknader som är
viktigast för de exporterande företagen i regionen.

Nordic Business Link omfattar den så kallade 5-kanten i Norrbotten
(kommunerna Kalix, Boden, Luleå, Piteå och Älvsbyn), region Västerbotten
samt Nordland/Tromsö i Norge och Uleåborgsregionen i Finland.

Syfte
Syftet med projektet är att öka exportmognaden och exportomsättningen hos
regionala små och medelstora företag, och därmed öka handeln inom
regionen.

Huvudman för projektet: Norrbottens Handelskammare Service AB

Projekttid: 2011-04-01 – 2013-12-31

Projektbudget: Totalt 1 014 820  Euro varav Norge 514 583 Euro.

Finansiering: Den svenska delen av projektet finansieras av deltagande
kommuner, Region Västerbotten, Almi Nord , deltagande företag och EU-
Interreg. Totalt utgör beräknat EU-stöd 460 320 Euro och från de 5
deltagande kommunerna är medfinansieringen 122 727 Euro. Finansieringens
fördelning på kommunerna  i SEK, enligt valuta 8.82 SEK/EUR, framgår
nedan:

forts



PROTOKOLL 22(28)
2011-03-14

KOMMUNSTYRELSEN

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 64 Dnr 0063/11 – 142 forts

PROJEKT NORDIC BUSINESS LINK 2.0 ÅREN 2011-2013

Kommun    2011   2012    2013
Luleå 134 708 185 220 185 220

Piteå   64 148   88 200   88 200

Boden   25 657   35 280   35 280

Kalix   44 903   61 740   61 740

Älvsbyn   19 236   26 460   26 460

Förslag till beslut
Näringslivskontoret föreslår kommunstyrelsen bifalla projekt Nordic
Business Link 2.0 samt medfinasiera det med 72 156 kronor, från verksamhet
11521 - EU-projekt, fördelat enligt följande:
- år 2011, 19 236 SEK
- år 2012, 26 460 SEK
- år 2013, 26 460 SEK

Kommunstyrelsen
Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till beredningsförslaget och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
_____



PROTOKOLL 23(28)
2011-03-14

KOMMUNSTYRELSEN

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 65 Dnr 0429/10 - 269

BIDRAG TILL ATT SLÄNTSKO OMRÅDE VID PITEÄLVEN -
FASTIGHETEN ÄLVSBYN 26:111

Kommunstyrelsens beslut
Återremittera ärendet ”Bidrag till att släntsko område vid Piteälven” för
ytterligare beredning. Ärendet redovisas vid kommunstyrelsens sammanträde
den 11 april 2011.
_____

Ärendebeskrivning
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson har yttrat sig angående inkommen
ansökan om bidrag till att släntsko område vid Piteälven, enligt bilaga.

Birgit och Axel Lindbäck har 23 november 2010 inkommit med en ansökan
om bidrag från Älvsbyns kommun för att släntsko ett område vid deras
fastighet Älvsbyn 26:111. Fastigheten har den 10 januari 2011 bytt ägare och
den nye ägaren begär att ärendet fortsätter samt att kommunen söker medel
för hans räkning för de åtgärder som behöver vidtas.

Åtgärden har av Birgit och Axel Lindbäck kostnadsberäknats till mellan
200 tkr och 300 tkr.

Förslag 1 till beslut
Kommunstyrelsen ansöker hos Myndigheten för samhällsskydd och bered-
skap (MSB) om bidrag för att förstärka slänten vid stranden på fastigheten
Älvsbyn 26:111 enligt ansökan.

Kommunens kostnad för att ta fram underlag för ansökan bedöms vara
25 000 kronor och bekostas av kommunstyrelsen.

Förslag 2 till beslut
Älvsbyns kommun avslår ansökan om bidrag till att släntsko område vid
Piteälven.

Kommunstyrelsen
Yrkanden
Ordföranden föreslår att ärendet återremitteras för ytterligare beredning och
finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
_____



PROTOKOLL 24(28)
2011-03-14

KOMMUNSTYRELSEN

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 66 Dnr 0132/11 - 296

ETABLERING AV INDUSTRILOKAL/FÖRRÅD PÅ ÄLVSBYNS
INDUSTRIOMRÅDE

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar enhälligt uppdra till VD för Älvsbyns Fastigheter
AB att fortsätta utreda möjligheten till etablering av ett industrihus på
industriområdet. Utredningen ska innehålla kostnadskalkyl, tidplan och ett
förslag till finansiering.
_____

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens ordförande, Bill Nilsson har aktualiserat frågan om att
etablera ett industrihus. Socialdemokraterna i Älvsbyns kommun vill att
kommunen utreder möjligheten att etablera ett industrihus. I dagsläget har
kommunen inga lokaler att erbjuda företag som vill hyra in sig.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar uppdra till VD för Älvsbyns Fastigheter AB att
utreda möjligheten att etablera ett industrihus på industriområdet.
Utredningen ska innehålla en kostnadskalkyl, ett förslag på var ett industrihus
kan placeras, en tidplan och ett förslag till finansiering.

Kommunstyrelsen
VD Anders Nilsson Älvsbyns Fastigheter AB föredrar ärendet och redovisar
förslag på var industrihuset kan placeras samt ritningsförslag på industrihuset,
enligt bilaga.

Yrkanden
Helena Öhlund (s) yrkar bifall till beredningsförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer Helena Öhlunds förslag under proposition och finner att
kommunstyrelsen enhälligt bifaller förslaget.
_____



PROTOKOLL 25(28)
2011-03-14

KOMMUNSTYRELSEN

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 67 Dnr 0085/11 – 344

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER VATTEN OCH AVLOPP (ABVA
2011)

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Fastställa Allmänna bestämmelser vatten och avlopp 2011 (ABVA-2011),
enligt bilaga.
_____

Ärendebeskrivning
VD Jan Sipola Älvsbyns Energi AB har lämnat in ett yttrande om allmänna
bestämmelser vatten och avlopp 2011 (ABVA-2011).

Älvsbyns Energi AB är huvudman för Älvsbyns kommuns VA-anläggningar
sedan 1 januari 2009. Nuvarande ABVA är antagen att gälla från år 1999.

Ny ABVA är framtagen och gällande från 1 januari 2007. Den är anpassad till
huvudmannaskap och lagen om Allmänna Vattentjänster.

Förändringar i övrigt berör krav på olje- och fettavskiljare vid industriell verk-
samhet där oljor hanteras samt restaurangverksamhet. Verifiering av att
tömning utförs av ackrediterade företag är infört. Detta är ett förtydligande
till nya ABVA.

Styrelsen för Älvsbyns Energi AB har godkänt ABVA-2011 vid styrelsemöte
den 20 januari 2011.

Dokumentet ABVA-2011, anpassas till gällande styrdokumentmall.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa ABVA–2011, enligt
bilaga

Kommunstyrelsen
VD Jan Sipola Älvsbyns Energi AB föredrar ärendet och svarar på frågor
kring ABVA-2011.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till beredningsförslaget och finner att kommun-
styrelsen bifaller detsamma.
_____



PROTOKOLL 26(28)
2011-03-14

KOMMUNSTYRELSEN

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 68 Dnr 0450/10 - 534

DATORER TILL KOMMUNSTYRELSEN

Kommunstyrelsens beslut
Godkänna förslag till handlingsplan för digital dokumenthantering, enligt
bilaga.
_____

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade den 31 januari 2011, § 29 att:
- uppdra till kommunchefen att under mandatperioden 2011-2014 stegvis

arbeta för en övergång till digital informations- och dokumenthantering i
den politiska processen (KS-utskick).

- uppdra till kommunchefen att redovisa en handlingsplan om digital
politisk informations- och dokumenthantering vid kommunstyrelsens
sammanträde den 14 mars 2011.

Kommunchefen har utarbetat ett förslag till handlingsplan för digital doku-
menthantering, enligt bilaga.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner utarbetat förslag till handlingsplan för digital
dokumenthantering, enligt bilaga.

Kommunstyrelsen
Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till beredningsförslaget och finner att kommunstyr-
elsen bifaller detsamma.
_____



PROTOKOLL 27(28)
2011-03-14

KOMMUNSTYRELSEN

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 69 Dnr 0115/11 - 736

FÄRDTJÄNSTREGLER

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Fastställa ”Färdtjänstregler inom Älvsbyns kommun” enligt bilaga.
_____

Ärendebeskrivning
Styrdokument ”Färdtjänstregler  inom Älvsbyns kommun” antagen av
kommunstyrelsen 23 november 2009 har reviderats och anpassats till gällande
styrdokumentmall, enligt bilaga.

Taxan är justerad för att överensstämma med den taxa, som gäller för
Länstrafikens samtliga avtal i länet. I övrigt har inga ändringar gjorts i
dokumentet.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige fastställer ”Färdtjänstregler inom Älvsbyns kommun”,
enligt bilaga.

Kommunstyrelsen
Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till beredningsförslaget och finner att kommunstyr-
elsen bifaller detsamma.
_____



PROTOKOLL 28(28)
2011-03-14

KOMMUNSTYRELSEN

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 70 Dnr 0406/10 - 739

MEDEL TILL FÖRBÄTTRINGAR FÖR ÄLDRE - BO BÄTTRE PÅ
ÄLDRE DAR

Kommunstyrelsens beslut
Anse skrivelsen från SPF Pärlan vara besvarad med hänvisning till pågående
utredning av framtidens äldreomsorg.
_____

Ärendebeskrivning
SPF Pärlan har lämnat in en skrivelse om förslag att kommunen söker medel
till förbättringar för äldre, enligt bilaga.

Socialchef Birgit Nilsson har yttrat sig i ärendet.

SPF anser att det behövs ”nya och framsynta idéer hur boende för äldre både
i en-personshushåll och i två-personshushåll  kan utformas”. SPF pekar också
på att Hjälpmedelsinstitutet har fått i uppdrag av regeringen att leda ett
program ”Bo bättre på äldre dar” och kommer för detta uppdrag att fördela
50 miljoner. Regeringen vill med detta uppdrag skapa möjligheter att stimu-
lera kreativitet och nytänkande i planeringsprocesserna för att äldre personer
ska kunna erbjudas attraktiva och funktionella boendeformer.

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 29 november 2010, § 173,
att tillsätta en ”Tillfällig beredning” som arbetar fram lång- och kortsiktiga
förslag på utveckling av framtidens äldreomsorg i Älvsbyn kommun”. I detta
beslut kommer naturligtvis frågan om olika boendeformer att ingå.

Förslag till beslut
Anse skrivelsen från SPF Pärlan vara besvarad.

Kommunstyrelsen
Yrkanden
Matilda Wiklund (c) yrkar bifall till förslaget att anse skrivelsen från SPF
Pärlan vara besvarad.

Beslutsgång
Ordföranden ställer Matilda Wiklunds förslag under proposition och finner
att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
_____


