
PROTOKOLL 1(60)
2011-05-30

KOMMUNSTYRELSEN

Tid: kl 10:00 – 17:35

Plats: Bäcken

Ledamöter: Helena Öhlund, s ordförande
Stefan Hortlund, s
Jenny Dahlberg, s
Tomas Egmark, s, anmäler jäv § 107
Harry Nyström, v, delt §§ 96-97, 102-103, 112, 115-120, 125-127.
Johan Johansson, c
Agneta Nilsson, c, delt §§ 96-97, 102-103, 112, 115-120, 125-127.
Rikard Granström, fp
Robert Andersson, kd

Tjänstgörande ersättare: Sture Nordin, s
Agneta Burman, s, delt §§ 96-97, 102-103, 112, 115-120, 125-127.
Berit Hardselius, c
Lars-Ingvar Wendt, fp

Övriga: Magnus Nordström kommunchef
Lilian Johansson kommunsekreterare
Anders Nilsson, § 91 VD Älvsbyns Fastigheter AB
Jan Sipola, § § 103 VD Älvsbyns Energi AB
Ulla Lundberg, §§ 96-97, 100-101 ekonomichef
Jan-Erik Backman, §§ 112, 115-120, 125-127skolchef
Kjell Tegnelund, § 125 fritid- och kulturchef

Justeringsdag: 2011-06-08

Paragrafer: §  91 - 127

Justerare: Jenny Dahlberg

Lilian Johansson Helena Öhlund Jenny Dahlberg
kommunsekreterare ordförande justerare

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ANSLAGSBEVIS

Justeringen har tillkännagivits via anslag

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2011-05-30

Protokollet är anslaget 2011-06-08 – 2011-06-29

Förvaringsplats för protokoll Kommunkansliets arkiv

Lilian Johansson



PROTOKOLL 2(60)
2011-05-30

KOMMUNSTYRELSEN

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 91 Dnr 0231/11 - 000

VERKSAMHETSREDOVISNING VID KOMMUNSTYRELSENS
SAMMANTRÄDE 2011-05-30

Kommunstyrelsens beslut
Godkänna informationen och lägga den till handlingarna.
_____

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

Förslag till beslut
Godkänna informationen, enligt bilaga.

Kommunstyrelsen
VD Älvsbyns Fastigheter AB Anders Nilsson redovisar försäljning/rivning av
ett urval av kommunens fastigheter, enligt bilaga, med syftet att minska drift-
och underhållskostnader.

Anders Nilsson kommer att aktualisera ärendet vid ett senare tillfälle.

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



PROTOKOLL 3(60)
2011-05-30

KOMMUNSTYRELSEN

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 92 Dnr 0232/11 - 000

DELGIVNINGAR KS 2011-05-30

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen tar del av delgivningarna och lägger dem till handling-
arna.
_____

Ärendebeskrivning
Handlingar i ärendet:

1 Älvsbyns kommun
a)  Arbete- och omsorgsutskottets protokoll 2011-05-04
b)  Barn- och fritidsutskottets protokoll 2011-05-02
c) Räddningstjänstens redovisning av statlig ersättning för

krisberedskap 2010 (dnr 151/11, 189)
d) Yttrande angående tillägg till översiktsplan för Arvidsjaurs kommun

angående vindkraft (dnr 44/10, 219)
e) Redovisning till Socialstyrelsen om Ekonomiskt bistånd/introduk-

tionsersättning kv 1/2011 (dnr 191/11, 754)
f) Samverkansavtal med Femkantens vuxenutbildning (Dnr 235/11, 615)

2 Skolinspektionen
a)  Anmälan angående skolsituationen för grundskoleelev vid
Älvåkraskolan i Älvsbyns kommun (dnr 126/11, 611)

3 Regeringen
a)  Socialdepartementet – Regeringen avslår ansökan om tillstånd till
förköp av fastigheten Älvsbyn 26:58, Älvsbyns kommun (Bergsparken)
(dnr 509/09, 060)
b)  Miljödepartementet – Beslut om att utse Natura 2000-områden till
särskilda bevarandeområden. Områden inom Älvsbyns kommun är bl
a Rackberget, Nakteberget, Vitberget, Storberget, Storforsen,
Kanisberget och Kälsberget.

4 Länsstyrelsen
a)  Beslut om bildande av naturreservatet Arvidsträskberget i Älvsbyns
kommun (dnr 418/09, 429)
b)  Inbjudan att delta i korandet av Årets by i Norrbotten 2011

5 Norrbottens läns landsting
a)  Bestridande av betalningsansvar gällande delegerade hälso- och
sjukvårdsuppgifter januari-mars 2011
b)  Hälsobokslut 2010

forts



PROTOKOLL 4(60)
2011-05-30

KOMMUNSTYRELSEN

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 92 Dnr 0232/11 – 000 forts

DELGIVNINGAR KS 2011-05-30

6 Stiftelsen Oanade krafter – Verksamhetsberättelse för
verksamhetsåret 2010

7 Pite älv ek förening – Protokoll årsstämma 2011-04-09

8 Älvsbyns Kommunföretag AB – Protokoll styrelsen 2011-04-11

9 Älvsbyns Energi AB – Protokoll styrelsen 2011-03-24

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



PROTOKOLL 5(60)
2011-05-30

KOMMUNSTYRELSEN

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 93 Dnr 0251/11 - 001

EVENTUELLA STYRNINGAR INFÖR BOLAGSSTÄMMOR 2011

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Fastställa att bolagstämmornas ombud är lika med kommunfullmäktiges
ledamöter.

Bolagens VD:ar redovisar respektive bolag vid bolagstämmorna.

Bolagsstämmornas första möte den 20 juni 2011 hålls slutna.
_____

Ärendebeskrivning
Bolagsstämmor i de kommunala bolagen kommer att hållas den 20 juni 2011 i
direkt anslutning till kommunfullmäktiges sammanträde.

Moderbolaget, Älvsbyns Kommunföretag AB, är ett holdingbolag som har till
uppgift att äga och förvalta kommunens dotterbolag.

Bland bolagets viktigaste uppgifter ingår att utse ombud till bolagsstämmor i
dotterbolagen samt utfärda instruktioner till ombudet.

Kommunstyrelsen
Ordföranden föreslår följande:
- bolagsstämmornas ombud är lika med kommunfullmäktiges ledamöter
- redovisning av bolagens VD:ar
- bolagstämmornas första möte är slutet
_____



PROTOKOLL 6(60)
2011-05-30

KOMMUNSTYRELSEN

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 94 Dnr 0233/11 - 002

DELEGATIONSRAPPORT KS 2011-05-30

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

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

Delegat/ärende

Ekonomichef
Avskrivning av fordringar

Administrativ chef
Anställning:  Ekonom, 100 % 2011-06-14 –12-31 (Dnr 228/11, 023)

VD Älvsbyns Fastigheter
Försäljning fastigheten Sparven 23 (Dnr 203/11, 284)

KS ordf
Förslag till ombud enligt begravningslagen (Dnr 185/11, 112)

Kommunchef
• Förändring i tjänstemannaorganisationen  (Dnr 213/11, 001)

• Tilldelningsbeslut – Livsmedel huvudsortiment förnyad konkurrens
utsättning 3 (Dnr 192/10, 053)

• Avtal sjukvårdsartiklar (Dnr 177/11, 053)

• Avtal avseende Labbtjänster 2007 (Dnr 165/11, 055)
• Tilldelningsbeslut koncernkontosystem och andrafinansiella tjänster
(Dnr 197/11, 055)

• Upphandling av finansiella tjänster (Dnr 197/11, 055)

Näringslivschef
• Hyres-/driftbidrag Företagarna i Älvsbyn (Dnr 162/11, 109)

Fritids- o kulturchef
• Bidragsfördelning 2011 – föreningsbidrag (Dnr 64/11, 109)

• Bidrag till Internationell matfest (Dnr 214/11, 109)

• Karneval och internationell matfest (Dnr 215/11, 109)

• Driftstöd till Älvsby Flygklubb (Dnr 146/11, 109)

• Jämställdhetsteater Bakom Rollen (Dnr 178/11, 109) 
forts



PROTOKOLL 7(60)
2011-05-30

KOMMUNSTYRELSEN

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 94 Dnr 0233/11 – 002 forts

DELEGATIONSRAPPORT KS 2011-05-30

• Verksamhetsbidrag till BRIS 2011 (Dnr 338/10, 109)
• Barn- och ungdomsaktiviteter i Lomtjärnsparken juni-aug 2011 (Dnr

240/11, 109)

• Stöd till ungdomsverksamhet (bowling) – BK BD Pärlan (Dnr 239/11, 109)

• Minifestival under Knalledagen 1/7 2011 (Dnr 241/11, 109)

• Kreativ ungdom i Älvsbyn – Lomtjärn 4 juni 2011 (Dnr 242/11, 109)

• Kommunalt lönebidrag till Vistträsk Idrottsförening (Dnr 221/11, 109)

Samverkan Solid Metal 11 juni 2011-05-17 (Dnr 249/11, 109)

• Stöd till gemensam avslutning för årskurs 9 (Dnr 250/11, 109)

Näringslivsutvecklare
• Komplettering av anslag till föreningar – Bredsels Bygdegårdsförening

(Dnr 64/11, 109)
• Bidrag till internetabonnemang – Bredsels Bygdegårdsförening (Dnr

245/11, 109)

• Byautvecklingsbidrag : Nystrands bygdegårdsförening (Dnr 193/11, 109)

Arbete och Omsorgsutskottet 2011-05-04
§ 25 Permanent serveringstillstånd till allmänheten - Restaurang Kanis (dnr
0176/11, 702)
§ 28 Delgivningar 2
§ 29 Ordförandebeslut – omedelbart omhändertagande av tre barn
§ 30 Övervägande vid placering
§ 31 Övervägande vid placering
§ 32 Övervägande vid placering
§ 33 Övervägande vid placering
§ 34 Övervägande vid placering
§ 35 Övervägande vid placering
§ 36 Uppdrag som familjehem
§ 37 Faderskapsutredning
§ 38 Faderskapsutredning
§ 39 Ansökan ekonomiskt bistånd

Arbete och Omsorgsutskottet 2011-05-13
§ 40 Ansökan om vård enligt LVM

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



PROTOKOLL 8(60)
2011-05-30

KOMMUNSTYRELSEN

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 95 Dnr 0069/11 - 003

STRATEGISK PLAN FÖR ÄLVSBYNS KOMMUN 2012

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Fastställa punkt 1-5 i den strategiska planen för 2012-2014 enligt bilaga.
_____

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har att fastställa en strategisk plan för 2012-2014.
Planen görs för en rullande fyraårsperiod och innehåller följande delar:

1. omvärldsanalys
2. vision
3. kommungemensam styrning och serviceförklaringar
4. verksamhetsutveckling
5. inriktning och uppdrag för de 19 verksamhetsområdena
6. ekonomisk översikt

Nytt för 2012 är förändringar rörande indelningen av verksamhetsområdena.
Fritid och Kultur har lagts samman till ett område. Äldreomsorgen har delats
upp i två områden: eget boende och hemtjänst/dagverksamheter. Omsorgen
om funktionshindrade har på liknande sätt delats in i personlig assistans och
övrig omsorg. Överförmyndarverksamheten ingick tidigare i området politisk
verksamhet men har i 2012 års plan fått en egen ram.

Ägardirektiv och budgetdirektiv behandlas som enskilda ärenden.
Ägardirektven till de kommunala bolagen kommer inte att ingå i den strateg-
iska planen framgent. Målen för den kommunaltekniska verksamheten fram-
går dock under Fastighetsverksamhet samt Gatu-, va- och renhållningsverk-
samhet.

Planen kommer att kompletteras enligt punkt 6 efter fullmäktiges samman-
träde den 28 november 2011 då investeringsbudget samt utdebitering för
verksamhetsåret 2012 fastställs.

Budgetberedningens förslag till kommunfullmäktige
Fastställa punkt 1-5 i den strategisk planen för 2012-2014 enligt bilaga. Punkt
6 fastställs vid fullmäktiges sammanträde 2011-11-28.
_____

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



PROTOKOLL 9(60)
2011-05-30

KOMMUNSTYRELSEN

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 96 Dnr 0127/11 – 041

OMFÖRINGAR MELLAN RAMAR DRIFTBUDGET 2011

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Godkänna omföringar mellan budgetramar 2011 enligt nedanstående tabell
reviderad 2011-05-30.
2011-05-30 Grundramar Justering Summa ny Engångs- Ramar

2 011 grundram  grundram anslag
2011

2011

Verksamhetens ramar

Politisk verksamhet 3 713 0 3 713 0 3 713

Överförmyndare 303 0 303 0 303

Revision 700 0 700 0 700

Kommunövergripande verks 28 132 285 28 417 150 28 567

Miljö-bygg-räddning 8 163 0 8 163 50 8 213

Näringslivsverksamhet 11 878 -1 050 10 828 250 11 078

Förskola 23 979 -92 23 887 738 24 625

Grundskola 69 707 -673 69 034 0 69 034

Gymnasieskola 41 516 -478 41 038 0 41 038

Barn- och familjeenheten 13 767 -450 13 317 0 13 317

Äldreomsorg 92 015 -671 91 344 1 300 92 644

Oms om funktionshindrade 31 447 -1 000 30 447 0 30 447

Arbete och integration 13 761 0 13 761 0 13 761

Kulturverksamhet 4 566 443 5 009 0 5 009

Fritidsverksamhet 2 816 0 2 816 0 2 816

Kostförsörjning 13 823 -25 13 798 0 13 798

Gatuverksamhet 12 070 0 12 070 0 12 070

Fastighetsdrift 45 052 -859 44 193 0 44 193

Summa 417 408 -4 570 412 838 2 488 415 326

Kapitaltjänst -31 594 2 170 -29 424 0 -29 424

Avskrivningar 19 364 -1 801 17 563 0 17 563

_____

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret, ekonomi har sammanställt en beräkning av
effekterna på budgetramarna med anledning av nedskrivningar av kommu-
nens anläggningstillgångar i bokslutet 2010 samt ett antal kostnadsneutrala
omföringar mellan ramarna som bland annat föranletts av översynen av
kommunens administrativa resurser.

Verksamhetens budgetramar reduceras med 3 301 tkr avseende minskade
kapitaltjänstkostnader. Ramreduktionen är kostnadsneutral beroende på
nedskrivningar av anläggningstillgångar i bokslutet 2010 och därmed

 forts



PROTOKOLL 10(60)
2011-05-30

KOMMUNSTYRELSEN

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 96 Dnr 0127/11 – 041 forts

OMFÖRINGAR MELLAN RAMAR DRIFTBUDGET 2011

minskade kapitaltjänstkostnader. Ramarnas nettokostnadsutrymme att
bedriva verksamhet för kommer därmed inte att förändras.

Övrig reduktion av ramar är att hänföra till effekten av det ekonomiska
utfallet år 2010 samt förändrade förutsättningar på grund av nya avtal.

Budgetberedningen beslutade den 9 mars 2011 att föreslå fullmäktige
godkänna omföringarna. Under den fortsatta budgetprocessen har ytterligare
omföringar aktualiserats, se bilaga ”Specifiaktion ramjusteringar 2011”.

Grundramar Justering Summa ny Engångs- Ramar

 2 011 grundram  grundram
anslag
2011 2011

Verksamhetens ramar

Politisk verksamhet 3 713 0 3 713 0 3 713

Överförmyndare 303 0 303 0 303

Revision 700 0 700 0 700

Kommunövergripande verks 28 132 285 28 417 150 28 567

Miljö-bygg-räddning 8 163 0 8 163 50 8 213

Näringslivsverksamhet 11 878 -1 050 10 828 250 11 078

Förskola 23 979 -126 23 853 738 24 591

Grundskola 69 707 -733 68 974 0 68 974

Gymnasieskola 41 516 -478 41 038 0 41 038

Barn- och familjeenheten 13 767 -450 13 317 0 13 317

Äldreomsorg 92 015 -716 91 299 1 300 92 599

Oms om funktionshindrade 31 447 -1 006 30 441 0 30 441

Arbete och integration 13 761 450 14 211 0 14 211

Kulturverksamhet 4 566 0 4 566 0 4 566

Fritidsverksamhet 2 816 0 2 816 0 2 816

Kostförsörjning 13 823 -22 13 801 0 13 801

Gatuverksamhet 12 070 0 12 070 0 12 070

Fastighetsdrift 45 052 -1 855 43 197 0 43 197

Summa 417 408 -5 701 411 707 2 488 414 195

Kapitaltjänst -31 594 3 301 -28 293 0 -28 293

Avskrivningar 19 364 -2 000 17 364 0 17 364

Budgetberedningens förslag till kommunfullmäktige
Godkänna omföringar mellan budgetramar 2011 enligt tabell ovan.

forts



PROTOKOLL 11(60)
2011-05-30

KOMMUNSTYRELSEN

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 96 Dnr 0127/11 – 041 forts

OMFÖRINGAR MELLAN RAMAR DRIFTBUDGET 2011

Kommunstyrelsen
Ekonomichef Ulla Lundberg föredrar ärendet och beklagar att en felräkning
skett i utskickat material. Ulla Lundberg redovisar korrekta siffror enligt tabell
reviderad 2011-05-30, nedan:

2011-05-30 Grundramar Justering Summa ny Engångs- Ramar

2 011 grundram  grundram anslag
2011

2011

Verksamhetens ramar

Politisk verksamhet 3 713 0 3 713 0 3 713

Överförmyndare 303 0 303 0 303

Revision 700 0 700 0 700

Kommunövergripande verks 28 132 285 28 417 150 28 567

Miljö-bygg-räddning 8 163 0 8 163 50 8 213

Näringslivsverksamhet 11 878 -1 050 10 828 250 11 078

Förskola 23 979 -92 23 887 738 24 625

Grundskola 69 707 -673 69 034 0 69 034

Gymnasieskola 41 516 -478 41 038 0 41 038

Barn- och familjeenheten 13 767 -450 13 317 0 13 317

Äldreomsorg 92 015 -671 91 344 1 300 92 644

Oms om funktionshindrade 31 447 -1 000 30 447 0 30 447

Arbete och integration 13 761 0 13 761 0 13 761

Kulturverksamhet 4 566 443 5 009 0 5 009

Fritidsverksamhet 2 816 0 2 816 0 2 816

Kostförsörjning 13 823 -25 13 798 0 13 798

Gatuverksamhet 12 070 0 12 070 0 12 070

Fastighetsdrift 45 052 -859 44 193 0 44 193

Summa 417 408 -4 570 412 838 2 488 415 326

Kapitaltjänst -31 594 2 170 -29 424 0 -29 424

Avskrivningar 19 364 -1 801 17 563 0 17 563

Ordföranden yrkar bifall till förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller
detsamma.
_____



PROTOKOLL 12(60)
2011-05-30

KOMMUNSTYRELSEN

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 97 Dnr 0217/11 - 041

DRIFTBUDGET VERKSAMHETSÅRET 2012

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1) Fastställa verksamheternas budgetramar för verksamhetsåret 2012 enligt

nedanstående tabell, reviderad 2011-05-30.

Fördelning 20110530 Grundramar Justering Summa ny Engångs- Ram

2012 ramar grundram anslag 2012 2012

Versamheternas ramar

Politisk verksamhet 3 713 0 3 713 0 3 713

Överförmyndare 303 0 303 0 303

Revsion 700 0 700 0 700

Kommunövergripande verks 28 417 -2 540 25 877 0 25 877

Miljö-bygg-räddning 8 163 0 8 163 0 8 163

Näringslivsverksamhet 10 828 0 10 828 0 10 828

Förskola 23 887 0 23 887 0 23 887

Grundskola 69 034 -260 68 774 0 68 774

Gymnasieskola 41 038 1 545 42 583 0 42 583

Barn- och familjeenheten 13 317 0 13 317 0 13 317

Äldreomsorg 91 344 -91 344 0 0

Särskilt boende 0 57 637 57 637 0 57 637

Hemtjänst 0 34 703 34 703 0 34 703

Oms om funktionshindrade 30 447 -8 730 21 717 0 21 717

Personlig assistans 0 9 364 9 364 0 9 364

Arbete och integration 13 761 7 13 768 864 14 632

Kulturverksamhet 5 009 -5 009 0 0 0

Fritidsverksamhet 2 816 -2 816 0 0 0

Kultur- och fritidsverksamhet 0 8 525 8 525 0 8 525

Kostförsörjning 13 798 0 13 798 0 13 798

Gatuverksamhet 12 070 2 000 14 070 0 14 070

Fastighetsdrift 44 193 5 091 49 284 0 49 284

Summa 412 838 8 173 421 011 864 421 875

2) 50 000 kronor förs från ramen för kommunövergripande verksamhet till
grundskolans ram i syfte att arbeta med integration.

3) Uppdra till kommunchefen att utreda möjligheter att skapa en delad
inköpsfunktion med närliggande kommuner.

Reservationer
Harry Nyström (v) reserverar sig mot beslutet tillförmån för eget förslag.
Johan Johansson (c) reserverar sig mot beslutet till förmån för egna förslag.
Lars-Ingvar Wendt (fp) reserverar sig mot beslutet.
Robert Andersson (kd) reserverar sig mot beslutet.
_____   forts



PROTOKOLL 13(60)
2011-05-30

KOMMUNSTYRELSEN

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 97 Dnr 0217/11 – 041 forts

DRIFTBUDGET VERKSAMHETSÅRET 2012

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret ekonomi har sammanställt de ekonomiska förut-
sättningarna för verksamhetsåret 2012 enligt bilaga. Med utgångspunkt i de
för dagen kända generella förutsättningarna har verksamhetsutrymmet
beräknats som framgår nedan och av bilaga benämnd specifikation av
ramjusteringar.

Budgetramarna har upprättats på basis av 2011 års budget med några
förändringar. Ramarna fördelas på 19 verksamhetsområden.

forts

Grundramar Justering Summa ny Engångs- Ram

 2012 ramar grundram
anslag
2012 2012

Versamheternas ramar

Politisk verksamhet 3 713 0 3 713 0 3 713

Överförmyndare 303 0 303 0 303

Revsion 700 0 700 0 700

Kommunövergripande verks 28 417 -2 540 25 877 0 25 877

Miljö-bygg-räddning 8 163 0 8 163 0 8 163

Näringslivsverksamhet 10 828 0 10 828 0 10 828

Förskola 23 853 0 23 853 0 23 853

Grundskola 68 974 -260 68 714 0 68 714

Gymnasieskola 41 038 1 545 42 583 0 42 583

Barn- och familjeenheten 13 317 0 13 317 0 13 317

Äldreomsorg 91 299 -91 299 0 0 0

Särskilt boende 0 57 592 57 592 0 57 592

Hemtjänst 0 34 703 34 703 0 34 703

Oms om funktionshindrade 30 441 -8 730 21 711 0 21 711

Personlig assistans 0 9 364 9 364 0 9 364

Arbete och integration 14 211 7 14 218 864 15 082

Kulturverksamhet 4 566 -5 016 -450 0 -450

Fritidsverksamhet 2 816 -2 816 0 0 0

Kultur- och fritidsverksamhet 0 8 532 8 532 0 8 532

Kostförsörjning 13 801 0 13 801 0 13 801

Gatuverksamhet 12 070 2 000 14 070 0 14 070

Fastighetsdrift 43 197 5 091 48 288 0 48 288

Summa 411 707 8 173 419 880 864 420 744



PROTOKOLL 14(60)
2011-05-30

KOMMUNSTYRELSEN

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 97 Dnr 0217/11 – 041 forts

DRIFTBUDGET VERKSAMHETSÅRET 2012

Budgetberedningen
Ekonomichef Ulla Lundberg föredrar ärendet. Budget för kommunalt betal-
ningsansvar avseende de patienter landstinget klassificerar som ”utskrivnings-
klara”, ska föras till ramen för särskilt boende från budgetramen hemtjänst.
Det betyder att ramen för särskilt boende uppgår till 57 892 000 kr och ramen
för hemtjänst uppgår till 34 403 000 kr.

864 000 kronor i engångsanslag 2012 för Arbete och integration avser sam-
ordningsfunktion i syfte att minska kostnaderna för försörjningsstöd.

Fördelning 20110509 Grundramar Justering Summa ny Engångs- Ram

 2012 ramar grundram
anslag
2012 2012

Versamheternas ramar

Politisk verksamhet 3 713 0 3 713 0 3 713

Överförmyndare 303 0 303 0 303

Revsion 700 0 700 0 700

Kommunövergripande verks 28 417 -2 540 25 877 0 25 877

Miljö-bygg-räddning 8 163 0 8 163 0 8 163

Näringslivsverksamhet 10 828 0 10 828 0 10 828

Förskola 23 853 0 23 853 0 23 853

Grundskola 68 974 -260 68 714 0 68 714

Gymnasieskola 41 038 1 545 42 583 0 42 583

Barn- och familjeenheten 13 317 0 13 317 0 13 317

Äldreomsorg 91 299 -91 299 0 0 0

Särskilt boende 0 57 892 57 892 0 57 892

Hemtjänst 0 34 403 34 403 0 34 403

Oms om funktionshindrade 30 441 -8 730 21 711 0 21 711

Personlig assistans 0 9 364 9 364 0 9 364

Arbete och integration 14 211 7 14 218 864 15 082

Kulturverksamhet 4 566 -5 016 -450 0 -450

Fritidsverksamhet 2 816 -2 816 0 0 0

Kultur- och fritidsverksamhet 0 8 532 8 532 0 8 532

Kostförsörjning 13 801 0 13 801 0 13 801

Gatuverksamhet 12 070 2 000 14 070 0 14 070

Fastighetsdrift 43 197 5 091 48 288 0 48 288

Summa 411 707 8 173 419 880 864 420 744

forts
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KOMMUNSTYRELSEN

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 97 Dnr 0217/11 – 041 forts

DRIFTBUDGET VERKSAMHETSÅRET 2012

Yrkanden
Harry Nyström (v) föreslår en utökad ram till Älvsbyns Energi AB om 1,5
miljoner kronor och till Älvsbyns Fastigheter AB om 2,5 miljoner kronor.
Förslaget finansieras via motsvarande minskning av årsresultatet för 2012.

Matilda Wiklund (c) föreslår omföring mellan ramar enligt nedan:
a)  50 000 kronor förs från ramen för kommunövergripande verksamhet till

grundskolans ram i syfte att arbeta med integration.
b) medel för musikskolan förs över från fritid- och kulturs till

gymnasieskolans ram. Total beloppet uppgår till 1 182 000 kronor
(480 000 kronor som redan ingår i fritid- och kulturs ram samt 700 000
kronor som framgår av tabell ovan).

Vidare föreslår Wiklund att kommunchefen får i uppdrag att utreda
möjligheter att skapa en delad inköpsfunktion med närliggande kommuner.

Slutligen föreslår Wiklund att alternativa driftsformer ska tillåtas inom
kärnverksamheterna.

Lars-Ingvar Wendt (fp) yrkar bifall till Wiklunds förslag.

Ordföranden yrkar bifall till fördelningen av budget för de 19 verksam-
hetsområdena enligt sammanställning daterad 20110509. Budgetramarna
2012 uppgår till 419 880 000 kronor exklusive engångsanslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer Matilda Wiklunds förslag om omföringar mellan
budgetramar var för sig under proposition och finner att budgetberedningen
avslår förslagen (se a och b ovan).

Därefter ställer ordföranden Wiklunds utredningsförslag om
inköpsfunktionen under proposition och finner att budgetberedningen
bifaller förslaget.

Vidare ställer ordföranden Wiklunds förslag om alternativa driftsformer
under proposition och finner att budgetberedningen avslår detsamma.

Ordföranden ställer Harry Nyströms förslag om utökade ramar till de
kommunala bolagen under proposition och finner att budgetberedningen
avslår förslagen.

forts
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KOMMUNSTYRELSEN

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 97 Dnr 0217/11 – 041 forts

DRIFTBUDGET VERKSAMHETSÅRET 2012

Slutligen ställer ordföranden eget förslag om fördelning av budgetramar 2012
under proposition och finner att budgetberedningen bifaller förslaget.

Budgetberedningens förslag till kommunfullmäktige
1)  Fastställa verksamheternas budgetramar för verksamhetsåret 2012 enligt
tabell nedan:

Fördelning 20110509 Grundramar Justering Summa ny Engångs- Ram

 2012 ramar grundram
anslag
2012 2012

Versamheternas ramar

Politisk verksamhet 3 713 0 3 713 0 3 713

Överförmyndare 303 0 303 0 303

Revsion 700 0 700 0 700

Kommunövergripande verks 28 417 -2 540 25 877 0 25 877

Miljö-bygg-räddning 8 163 0 8 163 0 8 163

Näringslivsverksamhet 10 828 0 10 828 0 10 828

Förskola 23 853 0 23 853 0 23 853

Grundskola 68 974 -260 68 714 0 68 714

Gymnasieskola 41 038 1 545 42 583 0 42 583

Barn- och familjeenheten 13 317 0 13 317 0 13 317

Äldreomsorg 91 299 -91 299 0 0 0

Särskilt boende 0 57 892 57 892 0 57 892

Hemtjänst 0 34 403 34 403 0 34 403

Oms om funktionshindrade 30 441 -8 730 21 711 0 21 711

Personlig assistans 0 9 364 9 364 0 9 364

Arbete och integration 14 211 7 14 218 864 15 082

Kulturverksamhet 4 566 -5 016 -450 0 -450

Fritidsverksamhet 2 816 -2 816 0 0 0

Kultur- och fritidsverksamhet 0 8 532 8 532 0 8 532

Kostförsörjning 13 801 0 13 801 0 13 801

Gatuverksamhet 12 070 2 000 14 070 0 14 070

Fastighetsdrift 43 197 5 091 48 288 0 48 288

Summa 411 707 8 173 419 880 864 420 744

2)  Kommunchefen får i uppdrag att utreda möjligheter att skapa en delad
inköpsfunktion med närliggande kommuner.

Reservationer
Matilda Wiklund (c) reserverar sig mot beslutet till förmån för egna förslag.
Lars-Ingvar Wendt (fp) reserverar sig mot beslutet avseende musikskolan.

forts
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DRIFTBUDGET VERKSAMHETSÅRET 2012

Harry Nyström (v) reserverar sig mot beslutet tillförmån för egna förslag.
_____

Kommunstyrelsen
Ekonomichef Ulla Lundberg föredrar ärendet och beklagar en felräkning i
utskickat underlag. Lundberg redovisar de rätta siffrorna enligt tabell 2011-
05-30.

Yrkanden
Harry Nyström (v) föreslår en utökad ram till Älvsbyns Energi AB om 1,5
miljoner kronor och till Älvsbyns Fastigheter AB om 2,5 miljoner kronor.
Förslaget finansieras via motsvarande minskning av årsresultatet för 2012.

Johan Johansson (c) föreslår omföring mellan ramar enligt nedan:
a) 50 000 kronor förs från ramen för kommunövergripande verksamhet till

grundskolans ram i syfte att arbeta med integration.
b) medel för musikskolan förs över från fritid- och kulturs till gymnasie-

skolans ram. Total beloppet uppgår till 1 182 000 kronor (480 000
kronor som redan ingår i fritid- och kulturs ram samt 700 000 kronor
som framgår av tabell ovan).

Vidare föreslås att kommunchefen får i uppdrag att utreda möjligheter att
skapa en delad inköpsfunktion med närliggande kommuner.

Slutligen föreslås att alternativa driftsformer ska tillåtas inom kärnverksam-
heterna.

Ordföranden yrkar bifall till fördelningen av budget för de 19 verksamhets-
områden enligt sammanställning daterad 2011-05-30. Budgetramarna 2012
uppgår till 421 875 kronor exkl engångsanslag.

 Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på eget förslag gällande antalet verksamhets-
ramar och totalbudget och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.

Ordföranden ställer vänsterpartiets förslag om utökade ramar beträffande
fastighetsdrift och gatuverksamhet  under proposition och finner att kom-
munstyrelsen avslår förslaget

Ordföranden ställer proposition på centerpartiets förslag a) angående
kommunövergripande verksamhet samt uppdrag till kommunchefen att
utreda möjligheter att skapa en delad inköpsfunktion med närliggande
kommuner och finner att kommunstyrelsen bifaller förslagen.

forts
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DRIFTBUDGET VERKSAMHETSÅRET 2012

Slutligen ställer ordföranden centerpartiets förslag b) angående musikskolan
samt att alternativa driftsformer ska tillåtas inom kärnverksamheterna och
finner att kommunstyrelsen avslår förslaget.
_____
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KOMMUNSTYRELSEN

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 98 Dnr 0188/11 - 003

OPERATIVA ÄGARDIREKTIV FÖR ÄLVSBYNS ENERGI AB ÅR
2012

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Godkänna upprättat förslag till operativa ägardirektiv för Älvsbyns Energi
AB enligt bilaga.
_____

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har att fastställa årliga operativa ägardirektiv för de hel-
ägda kommunala bolagen.

Kommunchefen har upprättat förslag till operativa ägardirektiv verksamhets-
året 2011 för Älvsbyns Energi AB enligt bilaga.

Budgetberedningens förslag till kommunfullmäktige
Godkänna upprättat förslag till operativa ägardirektiv för Älvsbyns Energi
AB enligt bilaga.
_____

Kommunstyrelsen
Ordföranden yrkar bifall till budgetberedningens förslag och finner att kom-
munstyrelsen bifaller förslaget.
_____



PROTOKOLL 20(60)
2011-05-30

KOMMUNSTYRELSEN

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 99 Dnr 0189/11 - 003

OPERATIVA ÄGARDIREKTIV FÖR ÄLVSBYNS FASTIGHETER
AB ÅR 2012

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Godkänna upprättat förslag till operativa ägardirektiv för Älvsbyns
Fastigheter AB enligt bilaga.
_____

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har att fastställa årliga operativa ägardirektiv för de hel-
ägda kommunala bolagen.

Kommunchefen har upprättat förslag till operativa ägardirektiv verksamhets-
året 2011 för Älvsbyns Fastigheter AB, enligt bilaga.

Budgetberedningens förslag till kommunfullmäktige
Godkänna upprättat förslag till operativa ägardirektiv för Älvsbyns
Fastigheter AB enligt bilaga.
_____

Kommunstyrelsen
Ordföranden yrkar bifall till budgetberedningens förslag och finner att kom-
munstyrelsen bifaller detsamma.
_____
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KOMMUNSTYRELSEN

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 100 Dnr 0230/11 - 042

DELÅRSRAPPORT PER 30 APRIL 2011

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Godkänna upprättad delårsrapport per 30 april 2011, enligt bilaga.
_____

Ärendebeskrivning
Kommunledningsförvaltningen har på uppdrag av kommunstyrelsen upp-
rättat delårsrapport per 30 april 2011, enligt bilaga.

Ekonomichef Ulla Lundberg har yttrat sig i ärendet.

För verksamheternas ramar prognostiseras en budgetavvikelse på -4,3 mkr.
De största avvikelserna mot budget återfinns inom budgetramarna gymnasie-
skolan (-4,5 mkr) och arbete och integration (-1,2 mkr).

Per sista april har kommunen haft 0,8 mkr i investeringsutgifter. Den sam-
mantagna budgeten för 2011 uppgår till 14,5 mkr och de sammantagna inv-
esteringsutgifterna bedöms nu till 15,6 mkr.

Skatteintäkterna, statsbidragen, utjämningen mm förväntas öka med 5,4 mkr
jämfört med budget och de sammantagna intäkterna beräknas till 449,1
mkr.Vidare bedöms finansnettot för 2011 komma att uppgå till -2,3 mkr
vilket innebär att budgetavvikelsen beräknas till +1,7 mkr.

Kommunens periodresultat uppgår till 4,3 mkr och det prognostiserade
resultatet beräknas till 8,4 mkr vilket innebär en positiv budgetavvikelse på
+1,5 mkr avseende årets resultat. Prognosen för 2011 innebär att årets
resultat nu beräknas uppgå till 1,9 % av skatter, statsbidrag, utjämning mm.

Förslag till beslut
Godkänna upprättad delårsrapport per 30 april 2011, enligt bilaga.

Kommunstyrelsen
Ekonomichef Ulla Lundberg föredrar ärendet.

Ordföranden yrkar bifall till beredningsförslaget och finner att kommun-
styrelsen bifaller förslaget.
_____
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KOMMUNSTYRELSEN

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 101 Dnr 0220/11 - 042

REVISIONEN - RAPPORT ÖVER GRANSKNING AV BOKSLUT
2010

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner ekonomichefens yttrande till revisionen, avse-
ende granskning av bokslut 2010, enligt bilaga. Yttranden skickas till revisor-
erna senast den 30 juni 2011.
_____

Ärendebeskrivning
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har KPMG granskat
kommunens årsredovisning. Syftet med granskningen är dels att bedöma om
resultatet är förenligt med de mål för en god ekonomisk hushållning som full-
mäktige beslutat, dels att bedöma om årsredovisningen utformats i enlighet
med god redovisningssed.

Revisionen önskar att kommunstyrelsen lämnar yttrande över bifogad
revisionsrapport senast den 30 juni 2011.

Ekonomichef Ulla Lundberg har yttrat sig i ärendet.

Revisorerna konstaterar att kvalitén i bokslutarbetet är tillfredsställande samt
att deras granskning underlättats av god ordning och bra balansspecifika-
tioner.

I samband med att den strategiska planen för 2011 arbetades fram gjordes en
anpassning av de finansiella målsättningarna med bäring mot god ekonomisk
hushållning. Grunden till anpassningen var att målen dels skulle avspegla
verksamhet som kommunen ansvarar för men också att målen skulle bli mer
ändamålsenliga. För 2011 finns 8 finansiella målsättningar antagna av
fullmäktige.

Ett arbete har påbörjats inom kommunen för att tydliggöra området komp-
etensförsörjning. Under 2011 kommer en personalprognos att arbetas fram
för de kommande 5 åren i syfte att möta kommande rekryteringsbehov.
Kommunen ingår dessutom i ett Fyrkantssamarbete med fokus på de kom-
mande utmaningarna kommunen står inför, avseende kompetensförsörjning.
Personalredovisningarna i delårsrapporter samt i årsredovisningen kommer
dessutom att utvecklas, så att även detta område belyses.

Under 2010 har ett antal åtgärder vidtagits för att minska kostnaderna för
kommunen gällande utskrivningsklara pensionärer. Inom kommunen finns

forts
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2010

kortidsboenden med möjlighet till träning och rehabilitering, som i första
hand är tänkt till att initialt ta emot de pensionärer som är utskrivningsklara.
För att möta behovet för utskrivningsklara pensionärer skapades under 2010
ytterligare boendekapacitet inom kommunen. Principerna och organisation
för hemtagande av utskrivningsklara pensionärer är etablerade och tydliga.
Svårigheterna ligger i att hantera behovet av platser som varierar över tid.

Kommunstyrelsen
Ordföranden föreslå att kommunstyrelsen godkänner ekonomichefens
yttrande och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
_____



PROTOKOLL 24(60)
2011-05-30

KOMMUNSTYRELSEN

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 102 Dnr 0206/11 - 049

FINANSIERING - FYRKLÖVERNS KORTTIDSBOENDE 2011

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Avsätta 1 816 tkr för fortsatt drift av korttidsboendet Fyrklövern fram till
2011-12-31. Pengarna avsätts genom att minska årets resultat.
_____

Ärendebeskrivning
Socialchef Birgit Nilsson har lämnat in tjänsteutlåtande om finansiering av
Fyrklöverns korttidsboende.

Under snart två års tid har det varit en lång kö till beviljade särskilda boende-
platser. Som längst har kön bestått av 20 personer. Snittet har varit 10-14
personer.

För att kunna bereda plats för de som var utskrivningsklara från sjukhusen
och för att också hålla nere kostnaderna öppnades i maj 2010 Fyrklöverns
korttidsboende med 8 platser.

Eftersom kommunen är ålagd att bygga om 36 rum i Ugglans äldreboende
kommer inte behovet att minska. Ombyggnationen beräknas vara klar vid
årsskiftet.

Kommunstyrelsen beslutade 2010-09-27, § 136,  att ”bevilja fortsatt drift av
verksamhet Fyrklövern till dess ombyggnaden på Ugglan är genomförd.
Finansiering sker genom en avsättning i samband med bokslutsberedningen,
för strukturomvandling inom äldreomsorgen”. Pengar finns avsatta i
budgeten t o m 2011-06-30.

För att fortsatt drift av korttidsboendet Fyrklövern fram till 2011-12-31 ska
kunna genomföras, måste kommunstyrelsen besluta om detta, d v s avsätta
1 815,8 tkr.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förslås avsätta 1 815,8 tkr för fortsatt drift av korttids-
boendet Fyrklövern fram till 2011-12-31.

Kommunstyrelsen
Ordföranden yrkar bifall till beredningsförslaget genom att minska årets
resultat och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
_____
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KOMMUNSTYRELSEN

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 103 Dnr 0244/11 - 041

INVESTERINGSPLAN VA OCH GATOR 2011-2014

Kommunstyrelsens beslut
Godkänna igångsättandet av Idrottsvägen och Klockarvägen med en sam-
mantagen budget på 1 600 tkr.

Uppmana Älvsbyns Energi AB att inkomma med detaljerade underlag för de
investeringsprojekt som inte fick anslagsöverföringar 2010.

Till budgetberedningen överlämna investeringsäskandena för 2012 samt
investeringsplaner för 2013 och 2014 avseende gatuverksamheten för
beredning tillsammans med övriga investeringsäskanden under hösten 2011.
_____

Ärendebeskrivning
VD Älvsbyns Energi AB, Jan Sipola har lämnat in investeringsplan VA och
gator för år 2011 – 2014, enligt bilaga.

Ekonomichef Ulla Lundberg har yttrat sig i ärendet, enligt bilaga

Förslag till beslut
Godkänna igångsättandet av Idrottsvägen och Klockarvägen med en sam-
mantagen budget på 1 600 tkr.

Uppmana Älvsbyns Energi AB att inkomma med detaljerade underlag för de
investeringsprojekt som inte fick anslagsöverföringar 2010.

Till budgetberedningen överlämna investeringsäskandena för 2012 samt
investeringsplaner för 2013 och 2014 avseende gatuverksamheten för
beredning tillsammans med övriga invsteringsäskanden under hösten 2011.

Kommunstyrelsen
VD Älvbyns Energi AB Jan Sipola föredrar ärendet.

Ordföranden yrkar bifall till ekonomichefens förslag och finner att kommun-
styrelsen bifaller detsamma.
_____
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KOMMUNSTYRELSEN

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 104 Dnr 0291/10 - 008

MEDBORGARFÖRSLAG OM BOWL (BETONGGROP FÖR
CYKLING)

Kommunstyrelsens beslut
Avslå begäran om bowl. Uppmana VD Älvsbyns Fastigheter AB, Anders
Nilsson att ta kontakt med förslagsställarna för att  hitta andra billigare lös-
ningar.
_____

Ärendebeskrivning
Oscar Sandström och Anton Lindström har lämnat in ett förslag om att
bygga en bowl (betonggrop för cykling). Det skulle bli roligare för dem som
cyklar i Älvsbyn.

Kommunfullmäktige beslutade 18 oktober 2010, § 80, överlämna ärendet till
kommunstyrelsen för beredning och beslut.

VD Älvsbyns Fastigheter AB Anders Nilsson har yttrat sig i ärendet.
Det har tidigare funnits olika former av cykling på Kanis och en liten bana
bakom Älvåkraskolan. Sedan KAC som drev cyklingen på Kanis har dessa
banor rivits och efter det har det kommit önskemål om att det skulle byggas
andra typer av cykelbanor (än bowl) i Lomtjärnsparken. Undertecknad har
träffat några ”cykelungdomar” på plats för att titta på alternativa lösningar på
sådana banor. Tyvärr har inte dessa ungdomar återkommit med några kon-
kreta förslag.  Att bygga en bowl är mycket dyrare och kräver mer skötsel än
andra typer av cykelbanor (terrängbanor med hopp), dessa är dessutom
lättare att riva om cykelintresset förändras.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen avslår begäran om bowl, men rekommendera förslags-
ställarna att kontakta VD Älvsbyns Fastigheter AB, Anders Nilsson för att
hitta andra billigare lösningar.

Kommunstyrelsen
Ordföranden yrkar bifall till beredningsförslaget.

Lars-Ingvar Wendt (fp) föreslår ändring i beredningsförslaget. Uppmana att
VD Älvsbyns Fastigheter AB, Anders Nilsson tar kontakt med förslagsställ-
arna för att  hitta andra billigare lösningar.

Beslutsgång
Ordföranden ställer eget förslag och Lars-Ingvar Wendts förslag under
proposition och finner att kommunstyrelsen bifaller förslagen.
_____



PROTOKOLL 27(60)
2011-05-30

KOMMUNSTYRELSEN

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 105 Dnr 0188/10 - 020

MÖJLIGHET TILL HELTIDSANSTÄLLNING FÖR PERSONAL
INOM SOCIALTJÄNSTEN

Kommunstyrelsens beslut
Tillsätta en arbetsgrupp för att ytterligare genomlysa de ekonomiska och
verksamhetsmässiga konsekvenserna av projektet. Arbetsgruppen ska bestå
av representanter från arbetsgivaren och facklig organisation (Kommunal).
Gruppen ska utreda förutsättningarna för att starta ett projekt om
heltidsanställning med start början av 2012.
_____

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade 2010-12-20, § 185, att ärendet ”Möjlighet till
heltidsanställning” för personal inom vissa verksamheter inom socialtjänsten,
ska kompletteras med ytterligare material och tas upp vid senare tillfälle.

Personalchef Karin Berglund har yttrat sig i ärendet.

Personalavdelningen har granskat och analyserat de underlag som utarbetats
och de förslag som legat till grund för tidigare ställningstagande. Förslaget
innebar att personal vid Ugglans äldreboende och personal inom omsorgen
om funktionshindrade skulle omfattas och ingå i ett framtida projekt om hel-
tidsanställning.

Förslag till beslut
De ekonomiska och verksamhetsmässiga konsekvenserna ytterligare genom-
lyses genom att en arbetsgrupp, bestående av representanter från arbetsgiv-
aren och facklig organisation (Kommunal) tillsätts. Arbetsgruppen ska utreda
förutsättningarna för att starta ett projekt om heltidsanställning med start
början av 2012.

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



PROTOKOLL 28(60)
2011-05-30

KOMMUNSTYRELSEN

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 106 Dnr 0234/11 - 029

RIKTLINJER FÖR KOMPETENSUTVECKLING INKL FRITIDS-
STUDIER

Kommunstyrelsens beslut
Ärendet ”Riktlinjer för kompetensutveckling inkl fritidsstudier” utgår och tas
upp vid ett senare tillfälle.
_____

Ärendebeskrivning
Personalchef Karin Berglund har utarbetat/reviderat ”Riktlinjer för kompe-
tensutveckling inklusive fritidsstudier”, enligt bilaga.

Berglund föreslår att tidigare riktlinje daterad 2007-05-21 upphör.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar fastställa ”Riktlinje för kompetensutveckling och
fritidsstudier”, enligt bilaga. Den nya riktlinjen gäller from 2011-09-01.

Kommunstyrelsen
Ärendet utgår och tas upp vid ett senare tillfälle.
_____



PROTOKOLL 29(60)
2011-05-30

KOMMUNSTYRELSEN

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 107 Dnr 0145/11

UTVECKLINGSMEDEL FÖR ATT STÄRKA STÖDET TILL
VÅLDSUTSATTA KVINNOR OCH BARN SOM BEVITTNAT
VÅLD 2011

Kommunstyrelsens beslut
Ansöka om utvecklingsmedel år 2011 (336 000 kronor) för att stärka stödet
till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld.
_____

Ärendebeskrivning
Enhetschef Hans Nyberg har lämnat in ansökan om utvecklingsmedel år
2011 till kommuner för att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn
som bevittnat våld, enligt bilaga.

Regeringen har avsatt 108 250 000 kronor år 2011 till kommunerna för att på
lokal nivå förstärka och utveckla stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som
bevittnat våld. Regeringen har tilldelat Länsstyrelsen i Norrbottens län att
fördela 2 954 000 kronor.

Det finns ej något krav att kommunen ska medfinansiera någon del. Älvsbyns
kommun och kvinnojouren Pärlan ansöker om 336 000 kronor. Ansökan
gäller för tiden 2011-05-01 – 2012-04-30.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen ansöker om utvecklingsmedel 2011 (336 000 kronor) för
att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld.

Kommunstyrelsen
Jäv
Tomas Egmark (s) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.

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



PROTOKOLL 30(60)
2011-05-30

KOMMUNSTYRELSEN

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 108 Dnr 0093/11 - 106

ANSÖKAN OM STÖD FÖR BIOGRAFDRIFT SAMT EKONOM-
ISKT STÖD FÖR TEKNISK UPPRUSTNING

Kommunstyrelsens beslut
Bevilja  Älvsby Folketshusförening 70 000 kronor i bidrag för höstterminen
2011 samt uppmana föreningen att redovisa hur pengarna nyttjats. Medel
anvisas ur konto 027 till kommunstyrelsens förfogande.

Ansökan om investeringsstöd för teknisk upprustning hänskjuts vidare till
budgetberedningen.

Reservation
Johan Johansson (c) reserverar sig mot beslutet.
_____

Ärendebeskrivning
Älvsbyns Folketshusförening ansöker om driftstöd för sina olika bioverksam-
heter samt investeringsmedel för att kunna förnya den tekniska visningsut-
rustningen, enligt bilaga.

Ekonomichef Ulla Lundberg har yttrat sig i ärendet.

Styrelsen för Älvsbyns Folketshusförening har inkommit med anhållan om ett
garantibelopp för att fortsättningsvis kunna fortsätta filmvisningarna på
FORUM-biografen.

Styrelsen för Älvsbyns Folketshusförening har vidare inkommit med ansökan
om investeringsstöd för teknisk upprustning av biografen avseende digital
uppgradering. Föreningen vill att kommunen lämnar finansieringsstöd med
50 % av den totala kostnaden för att på lång sikt säkra biografverksamheten i
Älvsbyn.

Kommunen har ett avtal med Folketshusföreningen om att betala ut en upp-
dragsersättning. Ersättningen ska enligt avtalet användas till täckande av
personalkostnader, kapital- och driftskostnader samt drift och skötsel av
bowlinganläggningen. Uppdragsersättningen uppgår för 2011 till 2 mkr.
Avtalet med Folketshusföreningen är uppsagt per 2011-12-31. Med anledning
av det uppsagda driftsavtalet pågår nu förhandlingar Folketshusföreningen.

Förslag till beslut
Bordlägga frågorna avseende bidrag med garantibelopp till filmvisningar samt
stöd till teknisk upprustning till dess förhandlingarna med Folketshusföre-
ningen slutförts.

forts



PROTOKOLL 31(60)
2011-05-30

KOMMUNSTYRELSEN

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 108 Dnr 0093/11 - 106 forts

ANSÖKAN OM STÖD FÖR BIOGRAFDRIFT SAMT EKONOM-
ISKT STÖD FÖR TEKNISK UPPRUSTNING

Kommunstyrelsen
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen tillskjuter Älvsby Folketshus-
förening 70 000 kronor för höstterminen 2011 samt att föreningen redovisar
hur pengarna nyttjats. Medel anvisas ur konot 027 till kommunstyrelsens
förfogande. Ansökan om investeringsstöd för teknisk upprustning hänskjuts
till budgetberedningen.

Johan Johansson (c) yrkar bifall till  beredningsförslaget att bordlägga ärendet.

Beslutsordning
Ordföranden ställer proposition på Johan Johanssons förslag och finner att
kommunstyrelsen avslår förslaget.

Därefter ställer ordföranden proposition på eget förslag och finner att kom-
munstyrelsen bifaller detsamma.

Omröstning
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen bifaller följande beslutsgång:
- den som röstar ja bifaller Johan Johanssons förslag om bordläggning.
- den som röstar nej bifaller ordförandens förslag om att tillskjuta medel.

Omröstningsresultat
Med 6 nej röster för ordförandens förslag och 4 ja röster för Johan
Johanssons förslag, enligt bifogad sammanträdeslista, beslutar kom-
munstyrelsen bifalla ordförandens förslag att bevilja Älvsby Folketshus-
förening 70 000 kronor i bidrag för höstterminen 2011.
_____



PROTOKOLL 32(60)
2011-05-30

KOMMUNSTYRELSEN

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 109 Dnr 0247/11 - 106

BILDANDE AV REGIONAL KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHET

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Föreslå att landstinget blir kollektivtrafikmyndighet i Norrbotten och där det
kommunala inflytandet säkerställs genom samrådsforum, som exempelvis det
kommunikationspolitiska rådet.
_____

Ärendebeskrivning
Näringslivssekreterare Randolf Eriksson har lämnat in tjänsteutlåtande om
kollektivtrafikmyndigheten i Norrbottens län.

Den 8 april 2010 överlämnade regeringen propositionen Ny kollektivtrafiklag.
Den 1 januari 2012 träder den nya lagen ikraft. Det innebär att en ny kollek-
tivtrafikmyndighet måste utses i länet.

Lagen syftar i huvudsak till att modernisera kollektivlagstiftningen och att
anpassa den till EU:s nya regelverk på området. Lagen möjliggör etablering av
kommersiell trafik. Det innebär att trafikhuvudmännens ensamrätt att bedriva
regional och lokal linjetrafik avskaffas. Den regionala kollektivtrafikmyndig-
heten ska ges förutsättningar att agera effektivt genom en funktionsenlig be-
fogenhet och en tydlig roll- och ansvarsfördelning.

Kollektivtrafiken är en integrerad del i näringslivs- och transportpolitiken.
Strategiska beslut om kollektivtrafik ska därför samverka med andra beslut
om samhällsplanering som t ex regional utveckling, länstransportplanering,
stadsplanering och miljöplanering.

Enligt SKL (Sveriges kommuner och landsting) ser inriktningen på myndig-
hetens hemvist ut på följande sätt i länen.

* 4 regionkommuner
* 7 landsting
* 6 samverkansorgan
* 1 kommunalförbund
* 3 osäkra

Förslag till beslut
Näringslivskontoret föreslår att kommunstyrelsen beslutar föreslå att lands-
tinget blir kollektivtrafikmyndighet i Norrbotten och där det kommunala
inflytandet säkerställs genom samrådsforum, som exempelvis det kommu-
nikationspolitiska rådet.

forts



PROTOKOLL 33(60)
2011-05-30

KOMMUNSTYRELSEN

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 109 Dnr 0247/11 – 106 forts

BILDANDE AV REGIONAL KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHET

Kommunstyrelsen
Anita Lindfors och Henrik Berg informerar om regional kollektivtrafik-
myndighet.

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



PROTOKOLL 34(60)
2011-05-30

KOMMUNSTYRELSEN

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 110 Dnr 0202/11 - 109

ANSÖKAN OM BIDRAG TILLL TRAFIKENS DAG I ÄLVSBYN

Kommunstyrelsens beslut
Avslå MHF, Motorförarnas Helnykterhetsförbund ansökan om bidrag p g a
för sent inkommen ansökan.
_____

Ärendebeskrivning
MHF, Motorförarnas Helnykterhetsförbund har skickat in ansökan om
bidrag á 7 000 kronor för att arrangera och genomföra Trafikens Dag i
Älvsbyn den 14 april 2011, enligt bilaga.

Ansökan inkom till Älvsbyns kommun den 14 april 2011.

Kommunstyrelsen
Ordföranden yrkar avslag p g a att ansökan inkommit för sent och finner att
kommunstyrelsen bifaller förslaget.
_____



PROTOKOLL 35(60)
2011-05-30

KOMMUNSTYRELSEN

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 111 Dnr 0205/11 - 109

BIDRAG TILL ENERGIEFFEKTIVISERING - NYSTRANDS
BYGDEGÅRDSFÖRENING

Kommunstyrelsens beslut
Bevilja kommunal medfinansiering för konvertering av värmesystem, med 30
% av kostnaderna, totalt 19 906 kr. Medel anvisas ur verksamhet 0973 -
konvertering värmesystem.
_____

Ärendebeskrivning
Nystrands bygdegårdsförening har skickat in ansökan om bidrag för energi-
effektivisering av sin lokal i Nystrand.

Näringslivschef Pär Jonsson har yttrat sig i ärendet.

Nystrands bygdegård har installerat två st. luftvärmepumpar i sin lokal.
Dessutom har de installerat nya oljefyllda element.
De söker kommunalt bidrag för sina åtgärder enligt:
Två st. luftvärmepumpar.  36 300 kr
Tre oljefyllda element   3 553 kr
Elarbeten 26 500 kr
Totalt  66 353 kr

Förslag till beslut
Näringslivskontoret föreslår att kommunstyrelsen beviljar kommunal med-
finansiering för konvertering av värmesystem, med 30 % av kostnaderna,
totalt 19 906 kr. Medel anvisas ur verksamhet 0973 - konvertering värme-
system.

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



PROTOKOLL 36(60)
2011-05-30

KOMMUNSTYRELSEN

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 112 Dnr 0266/10 - 109

EKONOMISKT STÖD TILL TEKNIKENS HUS FÖR ÅR 2011

Kommunstyrelsens beslut
Bifalla Teknikens hus anslag för verksamhetsåret 2011 om 60 000 kronor.
Medel anvisas ur konto 027 till kommunstyrelsens förfogande.
_____

Ärendebeskrivning
Ansökan har inkommit om fortsatt ekonomiskt stöd till Teknikens Hus för år
2011.

Skolchef Jan-Erik Backman har yttrat sig i ärendet, enligt bilaga.

För skolverksamheten i Älvsbyns kommun är samarbetet med Teknikens
Hus en viktig beståndsdel i den ordinarie undervisningen, främst för att man
lyfter fram teknik och naturvetenskap i ett utvecklande och forskningsnära
arbetssätt. I kommunens strategiska plan lyfts vikten vid ökat meritvärde
fram som en viktig del i skolans fortsatta utveckling. För att uppnå detta
krävs undervisningsmetoder vilka är gränsöverskridande inom ämnes-
området. Denna typ av metod kan erhållas med hjälp av Teknikens Hus.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen bifaller Teknikens hus äskande om anslag för verksam-
hetsåret 2011 om 60 000 kronor. Medel anvisas ur konto 027 till kommun-
styrelsens förfogande.

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



PROTOKOLL 37(60)
2011-05-30

KOMMUNSTYRELSEN

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 113 Dnr 0207/11 - 142

PROJEKT SPIRA FYRKANTEN - FÖRLÄNGNING

Kommunstyrelsens beslut
Bifalla Spira Fyrkanten utökad medfinansiering med totalt 215 000 kronor.

Kostnaderna belastar verksamhet 11521, medfinansiering EU-projekt, år
2011.
_____

Ärendebeskrivning
Leaderområdet Spira Fyrkanten har skickat in ansökan om offentlig med-
finansiering, enligt bilaga.

Näringslivschef Pär Jonsson har yttrat sig i ärendet.

Leaderområdet Spira Fyrkanten bedrivs sedan år 2009 och omfattas av
kommunerna Luleå, Piteå, Boden och Älvsbyn. Med leadermetoden ges
möjlighet att genomföra det nationella landsbygdsprogrammet och målen
uppnås genom lokala utvecklingsstrategier. Spira Fyrkantens insatsområden
stämmer väl överens med länets tillväxtprogram med dess fokus på utveck-
ling av upplevelsenäringar genom användning av vår natur- och kulturmiljö.
Spira Fyrkantens geografiska område är fyrkantskommunernas yttre gränser
fram mot E 4.

Jordbruksverket har nu fördelat ut en kvarhållen reserv till länet och gett
länsstyrelsen i uppdrag att fördela medlen till ledareområdena i länet.
Styrelsen för Spira Fyrkanten beslutade att hos Länsstyrelsen begära 2 000
000 kr från leaderreserven. För detta krävs en offentlig medfinansiering
motsvarande 860 000 kr.

Projektperiod: År 2011-2013

Total utökning av projektbudget: 2 860 000 kronor

Finansiering: 2 000 000 kr Länsstyrelsen
      215 000 kr Luleå kommun
      215 000 kr Piteå kommun
     215 000 kr Bodens kommun
      215 000 kr Älvsbyns kommun

Totalbudget för projektet efter utökning: 24 839 980 kronor

forts



PROTOKOLL 38(60)
2011-05-30

KOMMUNSTYRELSEN

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 113 Dnr 0207/11 – 142 forts

PROJEKT SPIRA FYRKANTEN - FÖRLÄNGNING

Förslag till beslut
Näringslivskontoret föreslår kommunstyrelsen att bifalla utökad medfinansi-
ering med totalt 215 000 kronor.

Kostnaderna belastar verksamhet 11521, medfinansiering EU-projekt, år
2011.

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



PROTOKOLL 39(60)
2011-05-30

KOMMUNSTYRELSEN

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 114 Dnr 0248/11

"STYREL" STYRNING AV EL TILL PRIORITERADE ANVÄD-
ARE VID BRISTSITUATIONER

Kommunstyrelsens beslut
- Godkänna sammanställt underlag av prioritetsklasser vid elbrist, högst en

vecka, enligt bilaga med revidering att styrgruppens och projektgruppens
deltagare ändras till gällande befattningar.

- Uppdra till kommunchefen att undersöka ytterligare prioriterade verk-
samhetsområden.

_____

Ärendebeskrivning
Risk- och säkerhetssamordnare Margareta Lundberg har skickat in projekt-
plan ”Styrel” och prioritetsklasser vid elbrist, högst en vecka, enligt bilaga.

För att kunna prioritera hur elen ska användas vid elbrist har regeringen gett
Energimyndigheten i uppdrag att utveckla ett nytt system. Systemet kallas för
"Styrel" och står för "Styrning av el till prioriterade användare vid bristsitua-
tioner".

Styrel bygger på att kommuner och elnätsföretag tillsammans identifierar och
planerar för hur samhällsviktiga elanvändare ska kunna prioriteras vid en
situation med elbrist. På så sätt möjliggörs selektiva bortkopplingar i elnätet
och hänsyn kan tas till de användare som har störst behov av el. Att styra elen
till dessa användare kan minska konsekvenserna för samhället vid en situation
med elbrist samtidigt som elnätet skyddas.

Kommunens arbeta ska vara klart i maj 2011. Mer om styrel:
http://www.energimyndigheten.se/styrel

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner sammanställt underlag av prioritetsklasser vid
elbrist, högst en vecka, enligt bilaga.

Kommunstyrelsen
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen uppdrar till kommunchefen att
undersöka ytterligare prioriterade verksamhetsområden typ jordbruk (djuren)
och RFN samt att styrgruppens/projektgruppens deltagare ändras från namn
till gällande befattningar. Kommunstyrelsen bifaller förslaget.
_____



PROTOKOLL 40(60)
2011-05-30

KOMMUNSTYRELSEN

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 115 Dnr 0218/11 - 611

HANDLINGSPLAN FÖR FÖRBÄTTRAT RESULTAT I GRUND-
SKOLAN

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Fastställa upprättad handlingsplan ”Förslag på åtgärder mot ökad målupp-
fyllelse i Älvsbyns grundskolor”, enligt bilaga.

Inrätta två lärartjänster, två specialpedagogtjänster varav en från BoF, en
kurator tjänst samt ledningsfunktion.

Tillskjuta grundskolan 975 000 kronor inför ht 2011och 975 000 kronor inför
vt 2012 (totalt 1,950 mkr). Budget för steg 2 hänskjuts vidare till budgetbe-
redningen.
_____

Ärendebeskrivning
Barn- och fritidsutskottet beslutade vid sammanträde den 2 maj 2011, § 11,
att uppdra till skolchefen och rektorerna att upprätta en handlingsplan för att
öka meritvärdet i grundskolan. Anledningen är att Sveriges Kommuner och
Landstings (SKL) rapport Öppna Jämförelser visar att Älvsbyn ligger bland
de sämsta kommunerna i landet.

Förslag till handlingsplan översänds efter Barn- och fritidsutskottets
sammanträde den 20 maj 2011.

Kommunstyrelsen
Skolchef Jan-Erik Backman föredrar utarbetad handlingsplan med följande
förslag till beslut

1. inrätta fem lärartjänster inom matematik och svenska
2. inrätta ytterligare en kurator tjänst vid BoF
3. inrätta två specialpedagogtjänster vid grundskolans senare år
4. tillföra ledningsstöd vid Park-, Bäck, Vidsel-, och Älvåkraskolan
5. tillföra skolan motsvarande budget för åtgärderna 3,6 mkr från och med

ht 2011 t o m vt 2013 då åtgärderna ska utvärderas

Ordföranden redovisar socialdemokraternas förslag, steg 1, kostnad 1,8 mkr.
- godkänna utarbetad handlingsplan, enligt bilaga
- inrätta två lärartjänster
- inrätta två specialpedagogtjänster varav en från BoF
- inrätta en kurator tjänst
- ledningsfunktion
- tillskjuta 875 000 kronor inför ht 2011och 875 000 kronor inför vt 2012
- budget för steg 2 hänskjuts vidare till budgetberedningen forts



PROTOKOLL 41(60)
2011-05-30

KOMMUNSTYRELSEN

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 115 Dnr 0218/11 – 611 forts

HANDLINGSPLAN FÖR FÖRBÄTTRAT RESULTAT I GRUND-
SKOLAN

Rikard Granström (fp) föreslår att ytterligare tillföra 100 000 kronor för
ledningsstöd till rektorerna (arbetslagsledare).

Beslutsgång
Ordföranden ställer socialdemokraternas och Rikard Granströms förslag
under proposition och finner att kommunstyrelsen bifaller förslagen.
_____



PROTOKOLL 42(60)
2011-05-30

KOMMUNSTYRELSEN

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 116 Dnr 0142/11 - 612

SPECIALIDROTT INRIKTNING GYMNASTIK VID ÄLVSBYNS
GYMNASIESKOLA

Kommunstyrelsens beslut
Ett 0-intag görs på gymnastikprogrammet läsåret 2011-2012 p g a att det
endast är en (1) andrahandssökande. Programmet NIU kvarstår inför läsåret
2012-2013. Aktiv marknadsföring genomförs.
_____

Ärendebeskrivning
Rektor Olof Johansson redogör för aktuellt läge inför läsåret 2011-2012 vid
Älvsbyns gymnasium vad gäller inriktning gymnastik.

För tillfället har endast en elev sökt till gymnastikgymnasiet, och då i andra
hand. Eleven är hemmahörande i Boden.

Innan beslut tas om fortsatt gymnastikutbildning vid gymnasiet inväntas
resultat från antagningsnämnden vid Fyrkantens gymnasiesamverkan.

Barn- och fritidsutskottets beslut 2011-03-18, § 7
Ärendet återkommer vid nästa sammanträde.
_____

Barn- och fritidsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Ett 0-intag görs på gymnastikprogrammet läsåret 2011-2012 p g a att det
endast är en (1) andrahandssökande. Programmet NIU kvarstår inför läsåret
2012-2013.

Barn- och fritidsutskottets beslut
Träffa Älvsbygymnasterna och informera om det aktuella läget.

Reservation
Rikard Granström (fp) reserverar sig mot beslutet.
_____

Kommunstyrelsen
Ordföranden yrkar bifall till barn- och fritidsutskottets förslag med upp-
maning att aktiv marknadsföring ska ske och finner att kommunstyrelsen
bifaller förslaget.
_____



PROTOKOLL 43(60)
2011-05-30

KOMMUNSTYRELSEN

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 117 Dnr 0226/11 - 612

KÖRKORTSUTBILDNING VID ÄLVSBYNS GYMNASIESKOLA

Kommunstyrelsens beslut
Subventionering för körkortsutbildning till gymnasieelever vid Älvsbyns gym-
nasieskola från och med ht 2011 erbjuds via medlemskap vid gymnasie-
skolans idrottsförening.
_____

Ärendebeskrivning
Skolchef Jan-Erik Backman har lämnat in tjänsteutlåtande gällande körkorts-
utbildning vid Älvsbyns gymnasieskola.

En anmälan till skolinspektionen i samband med en friskoleetablering i södra
Sverige har förändrat möjligheter till att bedriva körkortsundervisning.

Skolinspektionens beslut innebär att eleverna inte får ha kursen FOK 1201
(Fordonskunskap) om de inte läser på ett yrkesprogram där det krävs för
utbildningen. Kursen får inte ingå i elevers slutbetyg om de läser på ett annat
program. Detta betyder att det upplägg som Älvsbyns Gymnasium har
genomfört FOK 1201 måste förändras.

Tanken med subventionerad körkortsutbildning är att ungdomar ska kunna
ha möjlighet att etablera sig på arbetsmarknaden i fyrkantsområdet och
samtidigt kunna bo kvar i Älvsbyns kommun.

För att säkerställa att möjligheterna finns utan att bryta mot skolinspek-
tionens beslut föreslås att körkortsutbildningen sker utanför skolan och i en
annan form.

Subventioneringen riktas till elever på Älvsbyns Gymnasium som löser
medlemskap i skolans idrottsförening, Skol IF.

Innehållet i medlemskapet innebär då möjlighet till ett körskolepaket med
motsvarande innehåll och kostnad som tidigare.

Kostnaderna för körkortsutbildning finns budgeterade på gymnasieskolan
och uppgår 2011 till 400 tkr. Förändringen från att utbildningen genomförts
som en kurs inom gymnasieskolan till att ingå som en del i skolans idrotts-
förening påverkar inte kostnaderna.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att subventionering för körkortsutbildning till
gymnasieelever vid Älvsbyns gymnasieskola från och med ht 2011 erbjuds via
medlemskap vid gymnasieskolans idrottsförening.

forts



PROTOKOLL 44(60)
2011-05-30

KOMMUNSTYRELSEN

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 117 Dnr 0226/11 – 612 forts

KÖRKORTSUTBILDNING VID ÄLVSBYNS GYMNASIESKOLA

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



PROTOKOLL 45(60)
2011-05-30

KOMMUNSTYRELSEN

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 118 Dnr 0237/11 - 612

BIDRAGSBELOPP TILL FRISTÅENDE GYMNASIESKOLOR

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Fastställa bidragsbelopp till friskolor ht 2011 där kostnaderna för respektive
gymnasieprogram framgår enligt bilaga 1 och 2.
_____

Ärendebeskrivning
Skolchef Jan-Erik Backman har lämnat in tjänsteutlåtande om bidragsbelopp
till fristående gymnasieskolor.

För att säkerställa de interkommunala kostnaderna för elever vid de
gymnasiala friskolorna har ett bidragsbelopp räknats fram där kostnaderna
för respektive program framgår enligt bilaga 1 och 2.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta enligt bilaga 1 och 2.

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



PROTOKOLL 46(60)
2011-05-30

KOMMUNSTYRELSEN

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 119 Dnr 0238/11 - 630

BARNOMSORGSPENG FÖR ÅR 2011

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Fastställa barnomsorgspeng för Älvsbyns kommun år 2011 enligt bilaga.
_____

Ärendebeskrivning
Skolchef Jan-Erik Backman har lämnat in tjänsteutlåtande om barnomsorgs-
peng för år 2011.

Barnomsorgspengen är ett kommunalt bidrag till enskild godkänd förskole-
verksamhet och skolbarnsomsorg. Kommunerna är från och med 1 juli, 2009
skyldiga att, förutom till förskolor och fritidshem, även lämna bidrag till god-
kända former av pedagogisk omsorg skapas ett system med en barnomsorgs-
peng. Det kommunala bidraget följer därmed barnet till den verksamhet som
föräldrarna själva väljer.

Barnomsorgspengen i Älvsbyns kommun är för 2010 framtagen enligt bilaga.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta att barnomsorgspeng för Älvsbyns
kommun år 2011 fastställs enligt bilaga.

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



PROTOKOLL 47(60)
2011-05-30

KOMMUNSTYRELSEN

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 120 Dnr 0224/11 - 633

BEGÄRAN OM FORTSATT DRIFT VID STIGENS FÖRSKOLA

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Bedriva verksamhet vid Stigens förskola t o m 2012-06-30. Verksamheten
tilldelas 738 000 kronor inför ht 2011. Budget för år 2012 hänskjuts vidare till
budgetberedningen. Utvärdering av verksamheten genomförs.
_____

Ärendebeskrivning
Skolchef Jan-Erik Backman har lämnat in tjänsteutlåtande angående begäran
om fortsatt drift vid Stigens förskola.

Med anledning av att det fortsatt är stort tryck på förskoleplatser vid tätortens
förskolor begär verksamheten beslut om fortsatt drift av en avdelning vid
Stigens förskola. Detta behov finns fram till dess den nya skolan är byggd och
klar för drift.

Om inte en fortsatt drift av Stigens förskola medges krävs omplaceringar av
15 barn. Det finns ett totalt behov av placering av 64 barn i tätorten där
tillgången uppgår till 67 platser.

Erfarenheten visar dessutom att det  är ca 10 barn som kan tillkomma under
senare våren + ca 10 asyl barn. Det blir totalt 84 barn som är i behov av
förskoleplats att placera ut på tätortens totalt 67 platser.

Alternativ som finns är att barn kan komma att placeras vid enheterna i
Vistträsk och Vidsel, där det finns lediga platser. Ett andra alternativ är att
överinskriva barn vid tätortens förskolor vilket innebär förutom krav på
personalförstärkningar också ett arbetsmiljöproblem för såväl barn som
personal.

Alla beslut som tas där barn påverkas ska ställas mot FN:s barnkonvention. I
artikel 3 anges:
”att det är barnets bästa som ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör
barnet. Begreppet ”barnets bästa” är konventionens grundpelare och har analyserats mer
än något annat begrepp i barnkonventionen. Vad som är barnets bästa måste avgöras i
varje enskilt fall. ”

Bland de alternativ som finns stödjer konventionen endast förslaget om
fortsatt drift av Stigens förskola.

forts



PROTOKOLL 48(60)
2011-05-30

KOMMUNSTYRELSEN

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 120 Dnr 0224/11 – 633 forts

BEGÄRAN OM FORTSATT DRIFT VID STIGENS FÖRSKOLA

Beslutet innebär dessutom om tillgång till allmän förskola för barn från 3 år
och lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända har inneburit att fler
barn till nyanlända har rätt till förskoleplats.

Drift av Stigens förskola uppgår till ca 1,450 tkr på årsbasis. Nuvarande
budget/halvår = 738,0 tkr vilken beräknas hålla.

Förslag till beslut
Bedriva verksamhet vid Stigens förskola ytterligare ett år, 2011-07-01 – 2012-
06-30.
Verksamheten tilldelas budget motsvarande 1,450 tkr för att säkerställa
budget för Åsens rektorsområde.

Kommunstyrelsen
Ordföranden redovisar socialdemokraternas förslag att bedriva verksamhet
vid Stigens förskola t o m 2012-06-30. Verksamheten tilldelas 738 000 kronor
inför ht 2011. Budget för år 2012 hänskjuts vidare till budgetberedningen.
Utvärdering av verksamheten genomförs. Kommunstyrelsen bifaller
förslaget.
_____



PROTOKOLL 49(60)
2011-05-30

KOMMUNSTYRELSEN

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 121 Dnr 0219/11 - 714

STATSBIDRAG FÖR PERSONLIGA OMBUD FÖR ÅR 2011

Kommunstyrelsens beslut
Godkänna redovisningen av verksamhet med Personligt ombud, enligt bilaga
och skickar den vidare till Länsstyrelsen.
_____

Ärendebeskrivning
Inför beslut om statsbidrag för år 2011 vill Länsstyrelsen få en redogörelse av
verksamheten med Personliga ombud samt vilka planer som finns för 2011
års verksamhet.

Enhetschef Pernilla Holmgren har sammanställt beskrivning av verksamhet
med Personligt ombud, enligt bilaga. Redovisningen ligger till grund för for-
tsatt utbetalning av statsbidrag till personliga ombudens verksamhet.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av verksamhet med Personligt
ombud, enligt bilaga och skickar den vidare till Länsstyrelsen.

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



PROTOKOLL 50(60)
2011-05-30

KOMMUNSTYRELSEN

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 122 Dnr 0243/11 - 720

INTEGRATIONSPOLICY

Kommunstyrelsens beslut
Återremiss av Integrationspolicy för Älvsbyns kommun, enligt bilaga, för
ytterligare beredning.
_____

Ärendebeskrivning
Integrationssamordnare Anne-Britt Ferreira har utarbetat integrationspolicy
för Älvsbyns kommun, enligt bilaga.

Integrationspolicyn vänder sig till alla som lever sitt liv i Älvsbyn, genom
arbete och/eller boende. Den ska slå fast allas vår rätt att delta i samhället
och få ta del av samhällets utbud av utbildning, arbete, kultur och fritid. Inga
begränsningar ska finnas oavsett etniskt ursprung och kulturell och religiös
bakgrund. Alla människor måste ses som en tillgång.

Älvsbyn är numera ett mångkulturellt samhälle, en del av en globaliserad
värld.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen fastställer Integrationspolicy för Älvsbyns kommun, enligt
bilaga.

Kommunstyrelsen
Lars-Ingvar Wendt (fp) yrkar att ärendet återremitteras för ytterligare
beredning.

Ordföranden ställer proposition på Lars-Ingvar Wendts förslag om
återremiss och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
_____



PROTOKOLL 51(60)
2011-05-30

KOMMUNSTYRELSEN

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 123 Dnr 0252/11 - 730

FÖRLÄNGD TIDSPLAN FÖR TILLFÄLLIG BEREDNING
"FRAMTIDENS ÄLDREOMSORG"

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Förlänga tidplan för äldreomsorgsberedningen. Redovisning för kommun-
fullmäktige flyttas fram till februari 2012.
_____

Ärendebeskrivning
Äldreomsorgsberedningens ordförande Helena Öhlund har lämnat in begäran
om att förlänga tidplan för projekt ”framtidens äldreomsorg” p g a att
tjänstemannen som ska stödja beredningens arbete blir tillgänglig i augusti
2011.

Kommunfullmäktige beslutade 21 februari 2011, § 23, att projektet ska vara
genomfört 31 oktober 2011 och slutredovisas 28 november 2011.

Förslag till beslut
Förlänga tidplan för äldreomsorgsberedningen. Redovisning för kommun-
fullmäktige flyttas fram till februari 2012.

Kommunstyrelsen
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_____



PROTOKOLL 52(60)
2011-05-30

KOMMUNSTYRELSEN

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 124 Dnr 0216/11 - 760

SAMARBETSDOKUMENT - GEMENSAMMA RIKTLINJER FÖR
MISSBRUKS- OCH BEROENDEVÅRD I ÄLVSBYNS KOMMUN

Kommunstyrelsens beslut
Fastställa samarbetsdokumentet ”Gemensamma riktlinjer för missbruks- och
beroendevård i Älvsbyns kommun”, enligt bilaga.
_____

Ärendebeskrivning
Enhetschef Hans Nyberg har lämnat in tjänsteutlåtande om gemensamma
riktlinjer för missbruks- och beroendevård i Älvsbyns kommun, enligt bilaga.

År 2007 utkom Socialstyrelsen med Nationella riktlinjer för missbruk- och
beroendevården (Socialstyrelsen 2007-102-1). Dessa är gemensamma för
socialtjänst och hälso- och sjukvård. Syftet är att åstadkomma en gemensam
grund för de två huvudmännen och bidra till att missbruks- och beroende-
vården framöver baseras på kunskap om vilka metoder som är mest effektiva
ur klientperspektiv och ur samhällsekonomiskt perspektiv.

Kommunerna i Norrbottens län och Norrbottens läns landsting beslutade
2007 att inleda ett samarbete kring implementeringen  av de nationella
riktlinjerna. Detta lokala samverkansdokument bygger på de Nationella
riktlinjerna. Syftet med dokumentet är att på lokal nivå öka samverkan och
förtydliga det gemensamma ansvar socialtjänsten och hälso- och sjukvården
har för vård och behandling för personer med beroendeproblematik.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen fastställer samarbetsdokumentet ”Gemensamma riktlinjer
för missbruks- och beroendevård i Älvsbyns kommun”, enligt bilaga.

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



PROTOKOLL 53(60)
2011-05-30

KOMMUNSTYRELSEN

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 125 Dnr 0161/11 - 809

MUSIKSKOLA MED INRIKTNING MOT SÅNG, DANS OCH
TEATER

Kommunstyrelsens beslut
1. Anta ”Älvsbyns kulturskola” som verksamhetens namn.
2. Fritid & Kultur är verksamhetens huvudman.
3. Anta utredningens alternativ 1 i det musikaliska upplägget och det

gemensamma alternativet till dans och drama.
4. Fastställa att dans, drama och musik i grupp är gratis under profiltid och

elevens val.
5. Fastställa avgiften med 500 kronor per termin för instrumentalunder-

visning och att syskonrabatt med 50 % erhålls på kursavgiften.
6. Fastställa att elever till höstterminen 2011 erhåller 50 % introduktions-

rabatt på kursavgiften till instrumentalundervisningen.
7. Utvärdering av Älvsbyns kulturskola ht 2012.

Reservation
Johan Johansson (c), Lars-Ingvar Wendt (fp) och Robert Andersson (kd)
reserverar sig mot beslutet under punkt 2.

Lars-Ingvar Wendt (fp) reserverar sig mot beslutet till förmån för egen för-
slag under punkt 3.
_____

Ärendebeskrivning
Skolchef Jan-Erik Backman och fritids- och kulturchef Kjell Tegnelund har
lämnat in tjänsteutlåtande gällande förslag till musikskola med sång, dans och
teater i Älvsbyn. Utredning enligt bilaga.

Kommunfullmäktige beslutade 21 februari 2011, § 9, bifalla motion om kom-
munal musikskola med dans- och teaterskola, ”kulturskola”.

Kommunchefen gav i uppdrag åt skolchefen och fritids- och kulturchefen att
påbörja arbetet med att etablera den nya verksamheten som ska vara efter-
frågestyrd och utgå från elevernas kulturella intressen.

Under utredningens gång har politiken, elevråd, rektorer, musiklärare,
personal från Fritid & Kultur och även samverkanskommittén varit
informerade och delaktiga i olika grad, både som mottagare av information
och som bollplank för att hitta bra lösningar för verksamheten framöver.

Kommunstyrelsen beslutade 11 april 2011, § 90, utse Fritid & Kultur som

forts



PROTOKOLL 54(60)
2011-05-30

KOMMUNSTYRELSEN

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 125 Dnr 0161/11 – 809 forts

MUSIKSKOLA MED INRIKTNING MOT SÅNG, DANS OCH
TEATER

huvudman för verksamheten och förtydligade uppdraget att verksamheten
ska vara efterfrågestyrd, ska kunna ske på lektionstid och starta hösten 2011,
om möjligt ska vissa delar kunna starta våren 2011.

I bilagda utredning har ett förslag utkristalliserats som uppfyller utrednings-
uppdragets avsikter på att verksamheten ska vara efterfrågestyrd och utgå
från elevernas intressen. Föreslagen kulturskola kommer att erbjuda dans-
drama och musik i grupp på de högre skolstadierna och enskild instrumental-
undervisning från årskurs 3-9 i samma omfattning som den tidigare
musikskolan.
Det är förslaget med alternativ 3 i det musikaliska upplägget som ger
flexibiliteten med att vara efterfrågestyrd. I korthet innebär förslaget följande:
• Dans och drama på Älvåkraskolans profiltid och i Vidselsskolans
”elevens val”
• En musiklärartjänst köps av skolan, del av tre musiklärartjänster
• En tjänst rekryteras
• Upphandla lektionstimmar för komplettering så bredden av instrument
erhålls.

Förslag till beslut
1. Anta namnet ”Älvsbyns kulturskola” som verksamhetens namn
2. Fritid & Kultur är verksamhetens huvudman
3. Anta utredningens alternativ 3 i det musikaliska upplägget och det

gemensamma alternativet till dans och drama
4. Fastställa att dans, drama och musik i grupp är gratis under profiltid och

elevens val
5. Fastställa avgiften med 500 kronor per termin för instrumentalunder-

visning och att syskonrabatt med 50 % erhålls på kursavgiften
6. Fastställa att elever till höstterminen 2011 erhåller 50 % introduktions-

rabatt på kursavgiften till instrumentalundervisningen

Kommunstyrelsen
Fritid- och kulturchef Kjell Tegnelund och skolchef Jan-Erik Backman
föredrar ärendet.

Johan Johansson (c) föreslår att Älvsbyns kulturskola ska utvärderas efter ett
år.

forts



PROTOKOLL 55(60)
2011-05-30

KOMMUNSTYRELSEN

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 125 Dnr 0161/11 – 809 forts

MUSIKSKOLA MED INRIKTNING MOT SÅNG, DANS OCH
TEATER

Lars-Ingvar Wendt (fp) lämnar förslag enligt följande:
1.   Anta namnet Älvsbyns musik och kulturskola.
2. Budgeten delas upp i 2 påsar. Dans, drama och orkesterverksamhet

(gamla minibrass, brass och storbandet) hanteras av fritid och kultur.
musiken av rektor i skolan.

3. Skola, fritid och kultur samarbetar för att bedriva projekt såsom
”teaterprojektet” och orkesterverksamhet.

4. Anta ovanstående kostnadsförslag till hur musik och kulturskolan ska
bedrivas som är det mest kostnadseffektiva förslaget och ger maximal
verksamhet för satsade pengar.

5. Fastställa avgiften till 500 kr/läsår och elev. Syskonrabatt med 50 %
erhålls på kursavgiften. Instrumenthyra 75 kr/månad och instrument.

6. Vissa typer av instrument går inte att hyra exempel piano, slagverk, gitarr,
nyckelharpa mm.

Ordföranden yrkar bifall till beredningsförslaget punkterna 1-2 och 4-6 med
ändring under punkt 3 där alternativ 1 i det musikaliska upplägget förordas.

Beslutsgång
Ordföranden ställer beredningsförslag 1 och folkpartiets förslag 1 mot
varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller beredningsförslaget att anta
namnet ”Älvsbyns kulturskola”.

Ordföranden ställer beredningsförslag 2 och folkpartiets förslag 2 mot
varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller beredningsförslaget att
Fritid & kultur utses som huvudman för verksamheten.

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen bifaller följande beslutsgång.
- den som röstar ja bifaller beredningsförslaget att utse fritid & kultur till

huvudman för Älvsbyns kulturskola
- den som röstar nej bifaller folkpartiets förslag att dans, drama och

okesterverksamhet hanteras av fritid & kultur och musik av rektor i
skolan.

Omröstningsresultat
Med 7 ja röster för beredningsförslaget och 6 nej röster för folkpartiets
förslag, enligt bifogad sammanträdeslista, beslutar kommunstyrelsen bifalla
beredningsförslaget att utse Fritid & kultur som huvudman för Älvsbyns
kulturskola.

forts



PROTOKOLL 56(60)
2011-05-30

KOMMUNSTYRELSEN

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 125 Dnr 0161/11 – 809 forts

MUSIKSKOLA MED INRIKTNING MOT SÅNG, DANS OCH
TEATER

Reservation
Johan Johansson (c), Lars-Ingvar Wendt (fp) och Robert Andersson (kd)
reserverar sig mot beslutet.

Ordföranden ställer eget förslag 3 och folkpartiets förslag 3 mot varandra och
finner att kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag att alternativ 1 i det
musikaliska upplägget förordas.

Reservation
Lars-Ingvar Wendt (fp) reserverar sig mot beslutet till förmån för egen
förslag.

Ordföranden ställer beredningsförslag 4 och folkpartiets förslag 4 mot
varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller beredningsförslaget att
dans, drama och musik i grupp är gratis under profiltid och elevens val.

Ordföranden ställer beredningsförslag 5 och folkpartiets förslag 5 mot
varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller beredningsförslaget att
fastställa avgiften med 500 kr/termin för instrumentalundervisning och att
syskonrabatt med 50 % erhålls.

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen bifaller följande beslutsgång.
- den som röstar ja bifaller beredningsförslaget att fastställa avgiften med

500 kr/termin för instrumentalundervisning och att syskonrabatt med 50
% erhålls.

- den som röstar nej bifaller folkpartiets förslag att fastställa avgiften till
500 kr/läsår och elev. Syskonrabatt med 50 % erhålls på kursavgiften.
Instrumenthyra 75 kr/månad och instrument.

Omröstningsresultat
Med 7 ja röster för beredningsförslaget och 6 nej röster för folkpartiets
förslag, enligt bifogad sammanträdeslista, beslutar kommunstyrelsen bifalla
beredningsförslaget att fastställa avgiften med 500 kr/termin för
instrumentalundervisning och att syskonrabatt med 50 % erhålls.

Ordföranden ställer beredningsförslag 6 och folkpartiets förslag 6 mot
varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller beredningsförslaget att
elever under ht 2011 erhåller 50 % introduktionsrabatt på kursavgiften till
instrumentalundervisning.

forts



PROTOKOLL 57(60)
2011-05-30

KOMMUNSTYRELSEN

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 125 Dnr 0161/11 – 809 forts

MUSIKSKOLA MED INRIKTNING MOT SÅNG, DANS OCH
TEATER

Slutligen ställer ordföranden Johan Johanssons (c) tilläggsförslag under
proposition och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget att Älvsbyns
kulturskola ska utvärderas efter ett år.
_____



PROTOKOLL 58(60)
2011-05-30

KOMMUNSTYRELSEN

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 126 Dnr 0040/11 - 611

SPECIALUNDERVISNING I ÄLVSBYNS KOMMUN

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Verksamhet med en tillrättalagd undervisning kommer att tillhandahållas från
och med höstterminen 2011. Verksamheten ska till att börja med inrättas med
3 platser vid Parkskolan.
_____

Ärendebeskrivning
Skolchef Jan-Erik Backman har lämnat in tjänsteutlåtande om ”Älvsby
alternativa skola”.

I ett led att säkerställa den obligatoriska skolgången för elever i grundskolan
inrättas en specialenhet inom grundskolans verksamhet. I denna ingår för-
utom en Aspergerenhet också grundsärskolans verksamhet. Dessa enheter
ska organiseras under Barn och familjeenhetens, (BoF) verksamhet. BoF
bildar med detta ett rektorsområde med huvudansvar för specialundervis-
ningen inom Älvsbyns kommun där enhetschefen får rektorstitel. BoF:s
övriga organisation bibehålls utan förändringar.

Förändringarna enligt bilaga genomförs inom befintlig budgetram.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
7. Genomföra organisationsförändringarna enligt bilaga
8. Verksamheten är operativ senast ht start 2011
9. Uppdra till kommunchefen att omfördela medel inom intern budgetens
totala ram som orsakas av organisationsförändringen.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Genomföra organisationsförändring ”Älvsby alternativa skola” enligt

bilaga med skolstart höstterminen 2011.
- Uppdra till kommunchefen att omfördela medel inom internbudgetens

totala ram som orsakas av organisationsförändringen samt utvärdera
verksamheten höstterminen 2012.

_____

Kommunfullmäktiges beslut
Återremittera ärendet om specialundervisning i Älvsbyns kommun ”Älvsby
alternativa skola” för ytterligare beredning.
_____

forts



PROTOKOLL 59(60)
2011-05-30

KOMMUNSTYRELSEN

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 126 Dnr 0040/11 – 611 forts

SPECIALUNDERVISNING I ÄLVSBYNS KOMMUN

Beredning
Skolchef Jan-Erik Backman frångår tidigare förslag om att hösten 2011
genomföra en organisationsförändring ”Älvsby alternativa skola”.

Nytt förslag är att verksamheten med en tillrättalagd undervisning kommer
att tillhandahållas från och med höstterminen 2011. Verksamheten ska initialt
lokalintegreras vid Parkskolan och i första hand ska 3 platser finnas för dessa
elever. Organisatoriskt tillhör de grundskolan och sitt ordinarie rektorsom-
råde – skola där ordinarie rektor ansvarar för elevens skolplikt.

Verksamheten bedrivs inom ordinarie verksamhet och påverkar således inte
budgetramar eller på annat sätt elevens förhållande till gällande lagstiftning
eller förordningar varför också detta är en fråga som är en direkt verksam-
hetsfråga där givetvis våra politiker ska informeras hur denna bedrivs.

En särskild undervisningsgrupp finns så länge det finns behov. I Älvsbyns
kommun är det cirka 1 % av eleverna inom grundskolan som har behov av en
tillrättalagd skolmiljö. Dessa elever kommer, i samråd med föräldrar och
verksamheten, att erbjudas möjligheter att helt eller delvis under sin skolgång
finnas i en särskild undervisningsgrupp. Deltagandet är frivilligt och sker
endast då samtliga parter är överens om att detta är en åtgärd som främjar
elevens arbete mot måluppfyllelse.

Förslag till beslut
Verksamhet med en tillrättalagd undervisning kommer att tillhandahållas från
och med höstterminen 2011. Verksamheten ska till att börja med inrättas med
3 platser vid Parkskolan.

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

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 31 januari 2011, § 30.
Kommunfullmäktiges protokoll 21 februari 2011, § 17.
Kommunstyrelsens protokoll 30 maj 2011, § 126.
_____



PROTOKOLL 60(60)
2011-05-30

KOMMUNSTYRELSEN

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 127 Dnr 0210/11 - 008

MOTION (FP) OM SPECIALSKOLA FÖR BARN MED
ASPERGERS SYNDROM

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Anse motion om ”specialskola för barn med aspergers syndrom” vara
besvarad.
_____

Ärendebeskrivning
Folkpartiet Älvsbyliberalerna, Inger Lundberg har lämnat in en motion om
specialskola för barn med Aspergers syndrom, enligt bilaga.

Kommunfullmäktige beslutade 26 april 2011, § 53, överlämna ärendet till
kommunstyrelsen för beredning.

Skolchef Jan-Erik Backman har lämnat in svar på motionen, enligt bilaga.

Förslag till beslut
Anse motionen vara besvarad.

Kommunstyrelsen
Ordföranden yrkar på bifall till beredningsförslaget och finner att kommun-
styrelsen bifaller förslaget.
_____


