PROTOKOLL
2012-06-18

1(47)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Tid:

Kl 13:00 – 15:25

Plats:

Forsen

Ledamöter:

Se närvarolista

Övriga:

Magnus Nordström, kommunchef, föredragande
Lilian Johansson, kommunsekreterare

Justeringsdag:

2012-06-25

Paragrafer:

§ 55 - 83

Justerare:

Eva Westerlund

Lilian Johansson
kommunsekreterare

Tommy Lindgren
ordförande

Ann-Sofie Holmström

Eva Westerlund
justerare

Ann-Sofie Holmström
justerare

__________________________________________________
ANSLAGSBEVIS
Justeringen har tillkännagivits via anslag
Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2012-06-18

Protokollet är anslaget

2012-06-26 – 2012-07-18

Förvaringsplats för protokoll

Kommunkansliet
Lilian Johansson

PROTOKOLL
2012-06-18

2(47)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 55

Dnr 0256/12 - 000

DELGIVNINGAR KF 2012-06-18
Kommunfullmäktiges beslut
Ta del av delgivningarna och lägga dem till handlingarna.
_____
Ärendebeskrivning
Handlingar i ärendet:
1. Arbete och omsorgsutskottet – Statistikrapport ej verkställda beslut
enligt SoL och LSS – kvartal 1 2012
2. Länsstyrelsen i Norrbottens län – Ny ledamot/ersättare för
vänsterpartiet i kommunfullmäktige (Dnr 215/12-102)

3. Redovisning av motioner och medborgarförslag under beredning Anmälda vid kommunfullmäktige 2012-04-26
140/12 Motion (fp) om översyn av partistöd
208/12 Motion (fp) ny teknisk utrustning behövs i Fluxens restaurang
209/12 Motion (fp) permanenta ÅSA-projektet
210/12 Motion (fp) öppna badhuset sommartid
211/12 Motion (fp) öppna våra badsjöar och iordningsställ badplatserna
136/12 Medborgarförslag att anslå utrymme i Forum för olika föreningar
144/12 Medborgarförslag om elevers arbetsuppgifter vid lärares frånvaro
154/12 Medborgarförslag om att behålla Forums lokaler för dans och
andra aktiviteter
160/12 Medborgarförslag att anordna Åsens dag för kommunens
invånare
Anmälda vid kommunfullmäktige 2012-02-20
75/12 Motion (s) om en avgiftsfri skola på riktigt
51/12 Medborgarförslag om ungdomsgård i Röda rummet
45/12 Medborgarförslag om skylt med ÄLVSBYN på Hundberget
41/12 Medborgarförslag om införskaffande av lokalbussar, (Beslut KS §
90/12-05-28)

40/12 Medborgarförslag om uppfräschning av busstationen
Anmälda vid kommunfullmäktige 2011-11-28
457/11 Motion (fp) att skapa sommarfestival Pärlspelen, (Återremiss KS §
94/12-05-28)

482/11 Motion (fp) om skördefest i Älvsbyn, (Återremiss KS § 95/12-05-28)
446/44 Medborgarförslag om ej behöriga lärare
Anmälda vid kommunfullmäktige 2011-10-17
401/11 Motion (fp) att införa klassmorfar/klassmormor i kommunens
skolor
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KF § 55

Dnr 0256/12 – 000 forts

DELGIVNINGAR KF 2012-06-18
409/11 Motion (c) – försök med vårdhund inom äldreomsorgen
412/11 Motion (fp) – sänd kommunfullmäktigesammanträdena på
hemsidan
385/11 Medborgarförslag om upprustning av kulturhuset i Vidsel
Förslag till beslut
Ta del av delgivningarna och lägga dem till handlingarna.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KF § 56

Dnr 0227/12 - 008

MEDBORGARFÖRSLAG OM ATT KOMMUNENS INHANDLADE KONST SKA HÄNGAS UPP I OFFENTLIGA LOKALER
Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslag om att kommunens inhandlade konst ska hängas upp i
offentliga lokaler överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och beslut
senast 1 oktober 2012.
_____
Ärendebeskrivning
Orvo Hannlöv har lämnat in ett medborgarförslag om att kommunens inhandlade konst ska hängas upp i offentliga lokaler, enligt bilaga.
Kommunfullmäktige
Ordföranden föreslår att kommunfullmäktige överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för beredning och beslut senast 1 oktober 2012. Kommunfullmäktige bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 57

Dnr 0276/12 - 008

MEDBORGARFÖRSLAG OM UTSMYCKNING AV RONDELLEN
PÅ NORRABYN
Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslag om utsmyckning av rondellen på Norrabyn överlämnas till
kommunstyrelsen för beredning och beslut senast 1 oktober 2012.
_____
Ärendebeskrivning
Inger Lundberg har lämnat in medborgarförslag om utsmyckning av rondellen på Norrabyn, enligt bilaga.
Kommunfullmäktige
Inger Lundberg redogör sina tankar om rondellen på Norrabyn och att den
behöver utsmyckas.
Ordföranden föreslår att kommunfullmäktige överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för beredning och beslut senast 1 oktober 2012. Kommunfullmäktige bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 58

Dnr 0282/12 - 008

MOTION FRÅN C, KD OCH FP - LOV I ÄLVSBYNS KOMMUN
Kommunfullmäktiges beslut
Motion om lagen om valfrihet (LOV) i Älvsbyns kommun överlämnas till
kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för beslut
senast första sammanträdet 2013.
_____
Ärendebeskrivning
Centerpartiet, Kristdemokraterna och Folkpartiet har lämnat in en gemensam
motion om lagen om valfrihet (LOV) i Älvsbyn kommun, enligt bilaga.
Kommunfullmäktige
Ordföranden föreslår att kommunfullmäktige överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för beslut
senast första sammanträdet 2013.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KF § 59

Dnr 0283/12 - 008

MOTION (C) - UPPMÄRKSAMMA GODA FÖREBILDER
Kommunfullmäktiges beslut
Motion om att uppmärksamma goda förebilder överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för beslut senast
första sammanträdet 2013.
_____
Ärendebeskrivning
Matilda Wiklund (c) har lämnat in en motion om att uppmärksamma goda
förebilder, enligt bilaga.
Kommunfullmäktige
Ordföranden föreslår att kommunfullmäktige överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för beslut
senast första sammanträdet 2013.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KF § 60

Dnr 0284/12 - 008

MOTION (C) - LAGA MAT PÅ FÖRSKOLAN
Kommunfullmäktiges beslut
Motion om att laga mat på förskolan överlämnas till kommunstyrelsen för
beredning och vidare till kommunfullmäktige för beslut senast första sammanträdet 2013.
_____
Ärendebeskrivning
Matilda Wiklund (c) har lämnat in en motion om att laga mat på förskolan,
enligt bilaga.
Kommunfullmäktige
Ordföranden föreslår att kommunfullmäktige överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för beslut
senast första sammanträdet 2013.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 61

Dnr 0385/11 - 008

MEDBORGARFÖRSLAG OM UPPRUSTNING AV KULTURHUSET I VIDSEL
Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslag om upprustning av kulturhuset i Vidsel utgår och kommer
att redovisas vid kommunfullmäktige den 29 oktober 2012.
_____
Ärendebeskrivning
Harry Granlund har skickat in ett medborgarförslag om upprustning av kulturhuset i Vidsel, enligt bilaga.
Kommunfullmäktige beslutade 17 oktober 2011, § 113, överlämna ärendet till
kommunstyrelsen för beredning och till kommunfullmäktige för beslut senast
den 18 juni 2012.
Kommunstyrelsen beslutade 30 januari 2012, § 9, uppdra till kommunstyrelsens ordförande att fortsätta föra dialog med Vidsels bygdeförening.
Underlag för beslut ska finnas till kommunstyrelsens sammanträdde den 28
maj 2012.
Kommunstyrelsens ordföranden har fört dialog med Vidsels bygdeförening
och föreslår följande: Uppdra till Älvsbyns Fastigheter AB att utföra
reparation av taket samt diverse övriga reparationer. Anslå 350 000 kronor,
tillägg till 2012 investeringsbudget. Vidsels bygdeförening köper därefter
kulturhuset för en krona.
Förslag till beslut
1) Uppdra till Älvsbyns Fastigheter AB att utföra reparation av taket på kulturhuset samt diverse övriga reparationer.
2) Anslå 350 000 kronor, tillägg till 2012 års investeringsbudget.
3) Vidsels bygdeförening köper Vidsels kulturhus, fastighet Sävdal 6:1, för
en krona.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Uppdra till kommunstyrelsens ordförande att träffa överenskommelse med
Vidsels bygdeförening angående driftkostnaden samt övertagande av Vidsels
kulturhus fastigheten Sävdal 6:1.
_____
Kommunfullmäktige
Ordföranden föreslår att ärendet utgår och redovisas vid
kommunfullmäktiges sammanträde den 29 oktober. Kommunfullmäktige
bifaller förslaget.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2012-06-18
KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 61

Dnr 0385/11 – 008 forts

MEDBORGARFÖRSLAG OM UPPRUSTNING AV KULTURHUSET I VIDSEL
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 17 oktober 2011, § 113.
Kommunstyrelsens protokoll 30 januari 2012, § 9.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 62

Dnr 0446/11 - 008

MEDBORGARFÖRSLAG ANGÅENDE EJ BEHÖRIGA LÄRARE
Kommunfullmäktiges beslut
Anse medborgarförslaget om ej behöriga lärare vara besvarat.
_____
Ärendebeskrivning
Veronica Burström har lämnat in ett medborgarförslag angående ej behöriga
lärare, enligt bilaga.
Kommunfullmäktige beslutade 28 november 2011, § 141, överlämna ärendet
till kommunstyrelsen för beredning och till kommunfullmäktige för beslut
senast den 18 juni 2012.
Skolchef Jan-Erik Backman har yttrat sig i ärendet.
I skollagen framgår att endast den som är behörig kan tillsvidareanställas som
lärare. I Älvsbyns kommun efterlevs skollagen och personal som arbetar
inom skolan ska vara behöriga att undervisa i den verksamhet de är anställda.
När det gäller vikarier så är kravet alltid att verksamheterna ska ha behöriga
vikarier. Det finns dock idag inte tillgång till behöriga vikarier i den
utsträckning verksamheterna behöver. Detta innebär att såkallade springvikarier ibland anställs utan relevant behörighet, detta framgår i skollagen och
i 18 § framgår följande;
Om det inte finns någon att tillgå inom huvudmannens organisation som uppfyller kraven
enligt 13 § eller om det finns något annat särskilt skäl med hänsyn till eleverna eller
barnen, får en annan lärare eller förskollärare bedriva undervisningen. En sådan lärare
eller förskollärare ska
1. vara lämplig att bedriva undervisningen, och
2. i så stor utsträckning som möjligt ha en utbildning som motsvarar den utbildning som är
behörighetsgivande.
Rektor är den som slutgiltigt avgör vem eller vilka som ska arbeta inom skolan och med hänvisning till bland annat 18 § kan rektor med stöd av skollagen anställa ej behörig personal under en begränsad tid.
Förslag till beslut
Anse medborgarförslaget vara besvarat.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Anse medborgarförslaget om ej behöriga lärare vara besvarat.
_____
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 62

Dnr 0446/11 – 008 forts

MEDBORGARFÖRSLAG ANGÅENDE EJ BEHÖRIGA LÄRARE
Kommunfullmäktige
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller förslaget.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 28 november 2011, § 141.
Kommunstyrelsens protokoll 28 maj 2012, § 89.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 63

Dnr 0401/11 - 008

MOTION (FP) OM ATT UTREDA INFÖRANDE AV "KLASSMORFAR/KLASSMORMOR" I KOMMUNENS SKOLOR
Kommunfullmäktiges beslut
Bifall till motion om att utreda införande av ”klassmorfar/klassmormor i
kommunens skolor.
_____
Ärendebeskrivning
Folkpartiet Liberalerna, Lars-Ingvar Wendt har lämnat in motion om att utreda införande av ”klassmorfar/klassmormor” i kommunens skolor, enligt
bilaga.
Kommunfullmäktige beslutade 17 oktober 2011, § 107, överlämna ärendet till
kommunstyrelsen för beredning och kommunfullmäktige för beslut senast
den 18 juni 2012.
Skolchef Jan-Erik Backman har yttrat sig i ärendet.
Älvsbyns kommun har haft kontakt med Roger Kemi som är kontaktperson
för projektet klassmorfar i Norrbottens län. Roger Kemi har blivit inbjuden
till rektorskonferens vid två tillfällen för att informera om projektet, han har
dock avböjt att komma till möte med rektorerna.
Generellt är dock skolans uppfattning den att rätt person alltid är en tillgång
till arbetet med och omkring eleverna. Det är dock viktigt att poängtera att de
personliga egenskaperna för tänkbara klassmorfäder/mormödrar är viktiga. I
och med ny skollag är det rektor som ansvarar för den inre organisationen i
skolan, detta innebär att rektor själv beslutar om vem som ingår i den inre
organisationen. Rätt person kan efter samråd med rektor och efter rektors
godkännande vara klar att verka i verksamheten.
Detta gäller ju förutsatt att inte någon ekonomisk belastning sker för skolans
del. All personal i skolan ska vara belastningsprövade via rikspolisstyrelsen.
Vidare ska personen vara arbetssökanden och erhålla möjligheten via arbetsförmedlingen.
Följande frågeställningar ska kommuniceras med projektledaren i Norrbottens län, Roger Kemi innan någon erbjuds placering vid någon av kommunens skolenheter.
- Finansieringsplan
- Anställningsförhållande
- Rekrytering och urval till rekrytering
- Vem har arbetsgivaransvar för en klassmorfar
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 63

Dnr 0401/11 – 008 forts

MOTION (FP) OM ATT UTREDA INFÖRANDE AV "KLASSMORFAR/KLASSMORMOR" I KOMMUNENS SKOLOR
-

Rektors ansvar för om klassmorfar gör sig skyldig till kränkande
behandling av elev eller annan vuxen
Kompetensutveckling
Fackliga övervägande, förhandlingsplan

Ambitionen är att under läsåret 2012/13 kunna bereda plats för klassmorfar
inom någon/några av våra skolenheter så till vida att personerna uppfyller
rektors krav.
Förslag till beslut
Bifall till motion om att utreda införande av ”klassmorfar/klassmormor i
kommunens skolor.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Bifall till motion om att utreda införande av ”klassmorfar/klassmormor i
kommunens skolor.
_____
Kommunfullmäktige
Charlotta Berglund (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller förslaget.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 17 oktober 2011, § 107.
Kommunstyrelsens protokoll 28 maj 2012, § 91.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 64

Dnr 0409/11 - 008

MOTION (C) - FÖRSÖK MED VÅRDHUND INOM ÄLDREOMSORGEN
Kommunfullmäktiges beslut
Avslå motion om vårdhund eftersom det innebär ett stort ansvar för kommunen som arbetsgivare och ansvarig för verksamheten på särskilt boende.
Reservation
Matilda Wiklund (c) reserverar sig mot beslutet.
_____
Ärendebeskrivning
Centerpartiet har inkommit med motion angående försök med införande av
vårdhund inom äldreomsorgen. Kommunfullmäktige beslutade 2012-02-20
att återremitera ärendet för ytterligare beredning.
Socialchef Hans Nyberg har yttrat sig i ärendet.
Vårdhundskolan utbildar Sveriges vårdhundar och deras förare. Målet är att
öka motivationen och välbefinnandet hos patienterna samt ge effektivare
rehabilitering. Kommunens ansvar är att tillhandahålla en person som har
egen hund och utbildning inom vård och omsorg på lägst gymnasienivå samt
minst 2 års yrkeserfarenhet inom nämnda områden. Det är också viktigt att
denna person verkligen brinner för att ta till vara på vårdhundens potential.
Vidare är kravet att hunden är mellan 1-4 år och att den ska ha ett lugnt och
tryggt psyke. Studierna pågår under 40 veckor på halvtid, ca 20 timmar per
vecka. I kursen ingår 6 träffar om vardera 2 dagar. Träffarna är förlagda i
Brösarp i Skåne. Kostnad för kursen är 46 250 kr. Vidare tillkommer kostnader för 2 halvdagars handledning av personal på respektive avdelning om
18 000 kr samt kostnad för resa och uppehälle för handledarna.
Förutsättningarna för att bedriva en verksamhet med vårdhund är att kommunen tillhandahåller en verksamhet där varken boende eller personal är
allergiker. Om man vill bo eller arbeta med pälsdjur på ett äldreboende, ska
man inte behöva utsättas för pälsdjur om man inte tål dessa. Detta innebär
stora problem för en liten kommun att ordna rent praktiskt. Att införa pälsdjur i kommunens vård och omsorgsboenden innebär ett stort ansvar . Det
behövs en plan som reglerar detta. Policyn bör följa de riktlinjer som finns i
Astma- och Allergiförbundets policy om pälsdjur och tas med i den kommunala handikappolitiska planen.
Idag är 2 aktiverare anställda på Ugglan respektive Nyberga. Dessa aktiverare
har som uppgift att samverka med föreningar och samordna/ordna aktiviforts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 64

Dnr 0409/11 – 008 forts

MOTION (C) - FÖRSÖK MED VÅRDHUND INOM ÄLDREOMSORGEN
teter för de äldre på särskilt boende. En aktivitet där de äldre får träffa hundar
t ex besöka hunddagis eller träffa hundar under andra former är fullt möjligt
att ordna redan idag.
Förslag till beslut
Avslå motionen om vårdhund eftersom det innebär ett stort ansvar för kommunen som arbetsgivare och ansvarig för verksamheten på särskilt boende.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Avslå motionen om vårdhund eftersom det innebär ett stort ansvar för kommunen som arbetsgivare och ansvarig för verksamheten på särskilt boende.
Reservation
Matilda Wiklund (c) reserverar sig mot beslutet.
_____
Kommunfullmäktige
Yrkanden
Göran Lundström (c) yrkar bifall till motionen med tillägg gällande
tidsaspekten. Projektet startas under hösten 2012.
Helena Öhlund (s) bifaller kommunstyrelsens förslag.
Matilda Wiklund (c) yrkar bifall till motionen och till Göran Lundströms
tilläggsförslag.
Johan Johansson (c) yrkar bifall till motionen och till Göran Lundströms
tilläggsförslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Göran Lundströms bifallsförslag till
motionen samt tillägg gällande tidsaspekten och finner att
kommunfullmäktige avslår förslaget.
Vidare ställer ordföranden proposition på kommunstyrelsens förslag och
finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 20 februari 2012, § 5.
Kommunstyrelsens protokoll 28 maj 2012, § 92.
_____
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 65

Dnr 0412/11 - 008

MOTION (FP) - UTRED FRÅGAN ATT SÄNDA KOMMUNFULLMÄKTIGESAMMANTRÄDENA PÅ HEMSIDAN
Kommunfullmäktiges beslut
1) Bifall till motion att utreda frågan att sända kommunfullmäktigesammanträdena på hemsidan.
2) Ta med i upphandlingen av ombyggnationen av högtalaranläggningen i
Forsen att det ska finnas ljudutgångar för radio/videobandning av sammanträden. Placering av ljuduttaget ska ske i samråd med informatören.
3) Uppdra åt informatören att låna skolans encoder och göra en testinspelning av ett kommunfullmäktigesammanträde efter det att Forsen är ombyggd och har tillgång till en ljudutgång. Undersöka om det finns andra
billigare alternativ för streaming och video on demand. Utvärdera
testen/alternativen och komplettera med eventuell ny information om
Arvidsjaurs kommuns undersökning samt återkoppla till kommunstyrelsen för vidare beslut.
_____
Ärendebeskrivning
Folkpartiet Liberalerna, Inger Lundberg har skickat in en motion om att
utreda frågan att sända kommunfullmäktigesammanträdena på hemsidan,
enligt bilaga.
Kommunfullmäktige beslutade 17 oktober 2011, § 109 att överlämna ärendet
till kommunstyrelsen för beredning och till kommunfullmäktige för beslut
senast den 18 juni 2012.
Informatör Peter Lundberg har yttrat sig i ärendet, enligt bilaga.
Näringslivskontoret har utrett möjligheterna att videofilma och sända kommunfullmäktiges sammanträden på kommunens hemsida. Informatör Peter
Lundberg har tittat på olika alternativ men har i dagsläget inte hittat någon
lösning som är bra/praktisk/ekonomisk för kommunen men tycker frågan är
viktig att undersöka mer.
Förslag till beslut
1) Ta med i upphandlingen av ombyggnationen av högtalaranläggningen i
Forsen att det ska finnas ljudutgångar för radio/videobandning av sammanträden. Placering av ljuduttaget ska ske i samråd med informatören.
2) Uppdra åt informatören att låna skolans encoder och göra en testinspelning av ett kommunfullmäktigesammanträde efter det att Forsen är ombyggd och har tillgång till en ljudutgång. Undersöka om det finns andra
billigare alternativ för streaming och video on demand. Utvärdera
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 65

Dnr 0412/11 – 008 forts

MOTION (FP) - UTRED FRÅGAN ATT SÄNDA KOMMUNFULLMÄKTIGESAMMANTRÄDENA PÅ HEMSIDAN
testen/alternativen och komplettera med eventuell ny information om
Arvidsjaurs kommuns undersökning samt återkoppla till kommunstyrelsen för vidare beslut.
3) Bifall till motionen att utreda frågan att sända kommunfullmäktigesammanträdena på hemsidan.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1) Bifall till motionen att utreda frågan att sända kommunfullmäktigesammanträdena på hemsidan.
2) Ta med i upphandlingen av ombyggnationen av högtalaranläggningen i
Forsen att det ska finnas ljudutgångar för radio/videobandning av sammanträden. Placering av ljuduttaget ska ske i samråd med informatören.
3) Uppdra åt informatören att låna skolans encoder och göra en testinspelning av ett kommunfullmäktigesammanträde efter det att Forsen är ombyggd och har tillgång till en ljudutgång. Undersöka om det finns andra
billigare alternativ för streaming och video on demand. Utvärdera
testen/alternativen och komplettera med eventuell ny information om
Arvidsjaurs kommuns undersökning samt återkoppla till kommunstyrelsen för vidare beslut.
_____
Kommunfullmäktige
Inger Lundberg (fp) beskriver sina tankar om att sända kommunfullmäktigesammanträdena på hemsidan samt bifaller kommunstyrelsens förslag.
Bill Nilsson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller förslaget.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 17 oktober 2011, § 109.
Kommunstyrelsens protokoll 28 maj 2012, § 93.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2012-06-18

19(47)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 66

Dnr 0090/12 - 001

SAMRÅDSGRUPP (BIBLIOTEK) - LOKALANVÄNDNING
FORUM, FLUXEN ELLER ANDRA LÄMPLIGA LOKALER
Kommunfullmäktiges beslut
Fluxens bibliotekslokaler flyttas inte, eftersom avsikten var ekonomisk besparing och det har inte visat sig bli fallet.
Undersöka eventuellt frigörande från en del kontorsutrymmen invid biblioteket för annan verksamhet.
Reservation
Matilda Wiklund (c) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
_____
Ärendebeskrivning
Yttrande och förslag till beslut har inkommit från samrådsgruppen angående
flytt av biblioteket.
Kommunfullmäktige beslutade 2011-11-28, § 123, att flytta biblioteket till
Forum. Motivet till detta var att det skulle göras en besparing på 1,6 miljoner,
vilket motsvarar nuvarande hyreskostnader på Fluxen.
Samrådsgruppen har utrett 3 olika alternativa placeringar av biblioteket,
Centrumhuset (gatuplanet), Forum, alternativt en flytt till andra (foajén)
lokaler på Fluxen.
Samrådsgruppen har kommit fram till att en flytt till Centrumhuset alternativt
Forum ger för höga kostnader och att det innebär en förlust av hyresintäkter.
När det gäller Forum så kommer Älvsbyn också att mista den enda större
lokalen som kan användas till dans.
I båda dessa förslag krävs betydande investeringar i lokaler och inventarier.
När det gäller flytten till Fluxens foajé behövs omfattande investeringar för
att anpassa lokalerna till biblioteksverksamhet och det blir inte någon
besparing om 1,6 miljoner i hyreskostnad.
Vidare blir det stora förändringar av lokalerna som nu används som restaurang och helhetsintrycket av lokalernas arkitektur går om intet.
Det finns även en risk att nuvarande verksamhet i lokalerna drabbas negativt
på olika sätt.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2012-06-18

20(47)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 66

Dnr 0090/12 – 001 forts

SAMRÅDSGRUPP (BIBLIOTEK) - LOKALANVÄNDNING
FORUM, FLUXEN ELLER ANDRA LÄMPLIGA LOKALER
När koncernnyttan, det vill säga när kommunens och Älvsbyns Fastigheters
intressen vägs samman kan gruppen konstatera att koncernförlusten blir cirka
200 000 kronor årligen. Detta är också en faktor av betydelse.
Förslag till beslut
Mot bakgrund av ovanstående föreslår samrådsgruppen att bibliotekslokalerna inte flyttas, eftersom avsikten var en ekonomisk besparing och det har
inte visat sig bli fallet.
Samrådsgruppen föreslår vidare att utreda eventuellt frigörande från en del
kontorsutrymmen invid biblioteket för annan verksamhet.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Fluxens bibliotekslokaler flyttas inte, eftersom avsikten var ekonomisk besparing och det har inte visat sig bli fallet.
Undersöka eventuellt frigörande från en del kontorsutrymmen invid biblioteket för annan verksamhet.
Reservation
Matilda Wiklund (c) reserverar sig mot beslutet.
_____
Kommunfullmäktige
Bill Nilsson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Göran Lundström (c) och Matilda Wiklund (c) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag samt att centerpartiets reservation biläggs som tilläggsförslag till slutrapporten.
Harry Nyström (v) föreslår att ordföranden inte ställer proposition på
centerpartiets tilläggsförslag.
Helena Öhlund (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Rikard Granström (fp) bifaller kommunstyrelsens förslag.
Ajournering
Kommunfullmäktige beslutar att ajournera sammanträdet 14.15.
Förhandlingarna återupptas efter ca 10 minuter.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2012-06-18
KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 66

Dnr 0090/12 – 001 forts

SAMRÅDSGRUPP (BIBLIOTEK) - LOKALANVÄNDNING
FORUM, FLUXEN ELLER ANDRA LÄMPLIGA LOKALER
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Göran Lundströms tilläggsförslag och
finner att kommunfullmäktige avslår förslaget.
Vidare ställer ordföranden proposition på kommunstyrelsens förslag och
finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 28 november 2011, § 123.
Kommunstyrelsens protokoll 28 maj 2012, § 75.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

21(47)

PROTOKOLL
2012-06-18

22(47)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 67

Dnr 0207/12 - 006

NY TIDPLAN BUDGETPROCESS
Kommunfullmäktiges beslut
Anta reviderad tidplan för budgetprocessen, enligt bilaga.
_____
Ärendebeskrivning
Administrativ chef Gunilla Lundin har lämnat in förslag till reviderad tidplan
för budgetprocessen, enligt bilaga.
Budgetberedningen har under våren beslutat föreslå kommunfullmäktige att
skjuta fram beslut om budgetramar till oktober månad. Detta får till följd att
tidplanen för framtagande av strategisk plan 2013-2015 anpassas därefter som
framgår enligt bilaga.
Vidare har nya styrdokument utarbetats avseende de kommunala bolagen.
Operativa ägardirektiv upprättas inte som särskilda dokument, de inarbetas
dels i uppdragsbeskrivningen i strategiska planen och dels i ägardirektiv som
revideras årligen.
Förslag till beslut
Anta reviderad tidplan för budgetprocessen, enligt bilaga
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Anta reviderad tidplan för budgetprocessen, enligt bilaga.
_____
Kommunfullmäktige
Matilda Wiklund (c) och Johan Johansson (c) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Bill Nilsson (s) och Helena Öhlund (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller förslaget.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 28 maj 2012, § 76.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2012-06-18

23(47)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 68

Dnr 0217/12 - 042

DELÅRSRAPPORT PER DEN 30 APRIL 2012
Kommunfullmäktiges beslut
Godkänna upprättad delårsrapport per 30 april 2012, enligt bilaga.
_____
Ärendebeskrivning
Kommunledningsförvaltningen har på uppdrag av kommunstyrelsen upprättat delårsrapport per 30 april 2012, enligt bilaga.
För verksamheternas ramar prognostiseras en budgetavvikelse på -5,4 mkr.
De största avvikelserna mot budget återfinns inom budgetramarna gymnasieskolan (-1,8 mkr) och arbete och integration (-1,5mkr).
Per sista april har kommunen haft 9,4 mkr i investeringsutgifter. Varav 7,2
mkr är hänförliga till investeringar i nya skolan. Den sammantagna budgeten
för 2011 uppgår till 25,6 mkr och de sammantagna investeringsutgifterna
bedöms nu till 29,8 mkr. Den nya skolan har hanterats utanför investeringsbudgeten. Investeringsutgiften för den nya skolan beräknas nu till 50,4 mkr
medan nettoinvesteringen efter avdrag för försäkringsersättning beräknas till
22,2 mkr.
Skatteintäkterna, statsbidragen, utjämningen mm förväntas öka med 3,0 mkr
jämfört med budget och de sammantagna intäkterna beräknas till 447,6 mkr.
Vidare bedöms finansnettot för 2012 komma att uppgå till -0,6 mkr vilket
innebär att budgetavvikelsen beräknas till +3,2 mkr.
Kommunens periodresultat uppgår till 2,9 mkr och det prognostiserade
resultatet beräknas till 0,4 mkr vilket innebär en positiv budgetavvikelse på
+0,3 mkr avseende årets resultat.
Förslag till beslut
Godkänna upprättad delårsrapport per 30 april 2012, enligt bilaga.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Godkänna upprättad delårsrapport per 30 april 2012, enligt bilaga.
_____
Kommunfullmäktige
Bill Nilsson (s) föredrar ärendet samt bifaller kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller förslaget.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2012-06-18
KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 68

Dnr 0217/12 – 042 forts

DELÅRSRAPPORT PER DEN 30 APRIL 2012
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 28 maj 2012, § 77.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

24(47)

PROTOKOLL
2012-06-18

25(47)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 69

Dnr 0218/12 - 003

ÄGARDIREKTIV FÖR ÄLVSBYNS KOMMUNFÖRETAG AB
Kommunfullmäktiges beslut
Fastställa upprättat förslag till ägardirektiv för Älvsbyns kommunföretag AB,
enligt bilaga.
Reservation
Lars-Ingvar Wendt (fp) reserverar sig mot beslutet.
_____
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har att fastställa årliga ägardirektiv för de helägda kommunala bolagen.
Kommunchefen har upprättat förslag till ägardirektiv för Älvsbyns kommunföretag AB.
Älvsbyns kommunföretag AB har vid sammanträde den 15 maj 2012 behandlat ärendet och upprättat förslag till ägardirektiv, enligt bilaga.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa upprättat förslag till
ägardirektiv för Älvsbyns kommunföretag AB, enligt bilaga.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Fastställa upprättat förslag till ägardirektiv för Älvsbyns kommunföretag AB,
enligt bilaga.
_____
Kommunfullmäktige
Ordförande i Älvsbyns kommunföretag AB, Helena Öhlund föredrar ärendet
samt bifaller kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller förslaget.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 28 maj 2012, § 78.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2012-06-18

26(47)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 70

Dnr 0220/12 - 003

BOLAGSORDNING FÖR ÄLVSBYNS KOMMUNFÖRETAG AB
Kommunfullmäktiges beslut
Fastställa upprättat förslag till bolagsordning för Älvsbyns kommunföretag
AB, enligt bilaga.
Reservation
Lars-Ingvar Wendt (fp) reserverar sig mot beslutet.
_____
Ärendebeskrivning
Kommunchefen har upprättat förslag till bolagsordning för Älvsbyns kommunföretag AB.
Älvsbyns kommunföretag har behandlat ärendet vid sammanträde den 15 maj
2012 och upprättat förslag till bolagsordning, enligt bilaga
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa upprättat förslag till
bolagsordning för Älvsbyns kommunföretag AB, enligt bilaga.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Fastställa upprättat förslag till bolagsordning för Älvsbyns kommunföretag
AB, enligt bilaga.
_____
Kommunfullmäktige
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller förslaget.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 28 maj 2012, § 79.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2012-06-18

27(47)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 71

Dnr 0221/12 - 003

ÄGARDIREKTIV FÖR ÄLVSBYNS FASTIGHETER AB
Kommunfullmäktiges beslut
Fastställa upprättat förslag till ägardirektiv för Älvsbyns Fastigheter AB, enligt
bilaga.
Reservation
Lars-Ingvar Wendt (fp) reserverar sig mot beslutet.
_____
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har att fastställa årliga ägardirektiv för de helägda kommunala bolagen.
Kommunchefen har upprättat förslag till ägardirektiv för Älvsbyns Fastigheter AB.
Älvsbyns kommunföretag AB har vid sammanträde den 15 maj 2012 behandlat ärendet och upprättat förslag till ägardirektiv, enligt bilaga.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa upprättat förslag till
ägardirektiv för Älvsbyns Fastigheter AB, enligt bilaga.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Fastställa upprättat förslag till ägardirektiv för Älvsbyns Fastigheter AB, enligt
bilaga.
_____
Kommunfullmäktige
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller förslaget.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 28 maj 2012, § 80.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2012-06-18

28(47)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 72

Dnr 0222/12 - 003

BOLAGSORDNING FÖR ÄLVSBYNS FASTIGHETER AB
Kommunfullmäktiges beslut
Fastställa upprättat förslag till bolagsordning för Älvsbyns Fastigheter AB,
enligt bilaga.
Reservation
Lars-Ingvar Wendt (fp) reserverar sig mot beslutet.
_____
Ärendebeskrivning
Kommunchefen har upprättat förslag till bolagsordning för Älvsbyns Fastigheter AB, enligt bilaga.
Älvsbyns kommunföretag AB har behandlat ärendet vid sammanträde den 15
maj 2012.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa upprättat förslag till
bolagsordning för Älvsbyns Fastigheter AB, enligt bilaga.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Fastställa upprättat förslag till bolagsordning för Älvsbyns Fastigheter AB,
enligt bilaga.
_____
Kommunfullmäktige
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller förslaget.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 28 maj 2012, § 81.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2012-06-18

29(47)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 73

Dnr 0223/12 - 003

ÄGARDIREKTIV FÖR ÄLVSBYNS ENERGI AB
Kommunfullmäktiges beslut
Fastställa upprättat förslag till ägardirektiv för Älvsbyns Energi AB, enligt
bilaga, med ändring på sidan 3, under rubrik Fjärrvärme, 2:a strecksatsen.
Ordet ska ändras till bör, enligt följande:
Fjärrvärmepriset bör vara bland Norrlands tio lägsta …. o s v.
Reservation
Lars-Ingvar Wendt (fp) reserverar sig mot beslutet.
_____
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har att fastställa årliga ägardirektiv för de helägda kommunala bolagen.
Kommunchefen har upprättat förslag till ägardirektiv för Älvsbyns Energi
AB.
Älvsbyns kommunföretag AB har vid sammanträde den 15 maj 2012 behandlat ärendet samt upprättat förslag till ägardirektiv enligt bilaga.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa upprättat förslag till
ägardirektiv för Älvsbyns Energi AB, enligt bilaga.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Fastställa upprättat förslag till ägardirektiv för Älvsbyns Energi AB, enligt
bilaga, med ändring på sidan 3, under rubrik Fjärrvärme, 2:a strecksatsen.
Ordet ska ändras till bör, enligt följande:
Fjärrvärmepriset bör vara bland Norrlands tio lägsta …. o s v.
_____
Kommunfullmäktige
Lars-Ingvar Wendt (fp) föreslår ändringar under punkten 6 Mål för bolagets
verksamhet.
1) Finansiella mål, punkt 3. Bolaget ska amortera när soliditeten medges…
2) Övriga mål, miljö och kommunalteknik, sista strecksatsen - Bolaget ska bidra
till….
3) Fjärrvärme, sista strecksatsen. - Andelen förnybar energi ska…
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2012-06-18

30(47)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 73

Dnr 0223/12 – 003 forts

ÄGARDIREKTIV FÖR ÄLVSBYNS ENERGI AB
Bill Nilsson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Matilda Wiklund (c) bifaller kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Lars-Ingvar Wendts förslag till ändringar
och finner att kommunfullmäktige avslår samtliga förslag.
Vidare ställer ordföranden proposition på kommunstyrelsens förslag och
finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 28 maj 2012, § 82.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2012-06-18

31(47)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 74

Dnr 0224/12 - 003

BOLAGSORDNING FÖR ÄLVSBYNS ENERGI AB
Kommunfullmäktiges beslut
Fastställa upprättat förslag till bolagsordning för Älvsbyns Energi AB, enligt
bilaga.
Reservation
Lars-Ingvar Wendt (fp) reserverar sig mot beslutet.
_____
Ärendebeskrivning
Kommunchefen har upprättat förslag till bolagsordning för Älvsbyns Energi
AB.
Älvsbyns kommunföretag AB har behandlat ärendet vid sammanträde den 15
maj 2012 samt upprättat bolagsordning enligt bilaga.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa upprättat förslag till
bolagsordning för Älvsbyns Energi AB, enligt bilaga.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Fastställa upprättat förslag till bolagsordning för Älvsbyns Energi AB, enligt
bilaga.
_____
Kommunfullmäktige
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 28 maj 2012, § 83.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2012-06-18

32(47)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 75

Dnr 0384/11 - 007

REVISIONSRAPPORT - BETYGSNIVÅ OCH MÅLUPPFYLLELSE
INOM GRUNDSKOLAN
Kommunfullmäktiges beslut
Ta del av och godkänna vidtagna åtgärder gällande betygsnivå och måluppfyllelse inom grundskolan, enligt bilaga.
_____
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 17 oktober 2011, § 87, att revisionsrapporten
– Betygsnivå och måluppfyllelse inom grundskolan skickas till kommunstyrelsen för förslag på åtgärder som ska redovisas vid kommunfullmäktiges
sammanträde den 18 juni 2012.
Skolchef Jan-Erik Backman har yttrat sig i ärendet.
Läsåret 2010 visade på rekordlåg måluppfyllelse för avgångsklasserna år 9 i
Älvsbyns kommun. Andelen elever med betyg i samtliga ämnen uppgick till
63,7 %. Meritvärdet samma år uppgick till 204,9. Måluppfyllelsen i kärnämnen som matematik, svenska och engelska visade på en låg nationell nivå.
Detta föranledde en rad åtgärder för att vända den negativa trenden vad gäller
måluppfyllelse. Läsåret 2011 uppgick andelen elever med slutbetyg i samtliga
17 ämnen till 83,9 % vilket innebär en förbättring om 20,2 % och en nationell
rankning från 275 år 2010 till 52 år 2011. Meritvärdet 2011 var 205,5.
Att förändra meritvärden och arbeta med ökad måluppfyllelse innebär många
långsiktiga insatser. I Älvsbyns kommun har fokus ställts på att införa rutiner
där målet är att säkerställa ökade förutsättningar för eleverna att uppnå målen
i grundskolan. KS tog 2011 beslut om åtgärder för ökat meritvärde inom
grundskolan (bilaga 1), detta innebar bland annat att i grundskolans senare år
utökades ämneslärarna i svenska och matematik. Det är dock viktigt att
poängtera att tillsättandet av ämneslärare i grundskolans senare år inte på sikt
kommer att skapa förutsättningar för ökade meritvärden och hög måluppfyllelse. Från om med läsårsstart ht 2012 kommer ämnesundervisning att ske
från år 4 i den utsträckning tillgång till personal finns. Ytterligare åtgärder
mot en ökad måluppfyllelse är;

Justerandes signatur

-

PP (pedagogisk planering) arbete i samtliga årskurser

-

Läsa-, skriva-, räkna-projekt i de tidiga skolåren

-

Arbete med kunskap och bedömning i tidigare år

-

Arbete med betyg och bedömning i senare år
Utdragsbestyrkande

forts

PROTOKOLL
2012-06-18

33(47)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 75

Dnr 0384/11 – 007 forts

REVISIONSRAPPORT - BETYGSNIVÅ OCH MÅLUPPFYLLELSE
INOM GRUNDSKOLAN
Inför innevarande läsår har det systematiska kvalitetsarbetet tydliggjorts
ytterligare, som stöd för att säkerställa kvalitativa underlag används BRUK
(bedömning, reflektion, utveckling, kvalitet. Ett material från skolverket för
självskattning av verksamhet inom skolan) men också en mall framtagen för
att säkerställa ett systematiskt arbetssätt i kvalitetsarbetet (se bilaga 2).
Under läsåret 11/12 genomförde skolinspektionen en granskning av samtliga
verksamheter inom skolan i Älvsbyns kommun, (bilaga 3). Skolinspektionen
ger en god återkoppling av kommunens verksamheter. Älvsbyns kommun har
enligt skolinspektionen en kvalitativ verksamhet med god måluppfyllelse.
Skolinspektionen visar dock på en del utvecklingsområden, de viktigaste är;
-

förbättra pojkarnas resultat

-

systematiskt kvalitetsarbete

Det fortsatta arbetet med verksamheternas resultat sker inom samtliga årskurser i grundskolan och där en viktig grund läggs redan i förskolan och förskoleklassen. Analys och utvärdering av resultaten utgör en viktig faktor för
ett framgångsrikt arbete med måluppfyllelse för samtliga skolformer. Vidare
har verksamheterna såväl stöd som styrning mot god måluppfyllelse i de nya
styrdokument som antagits under det senaste året, förnyad läroplan i förskolan, LGR 11, GY 11 samt ny skollag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Ta del av och godkänna vidtagna åtgärder gällande betygsnivå och
måluppfyllelse inom grundskolan, enligt bilaga.
_____
Kommunfullmäktige
Helena Öhlund (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Inger Lundberg (fp) föreslår uppdra till kommunstyrelsens ordförande att
utarbeta rutiner för att svar/yttranden ska komma in i rätt tid.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Inger Lundbergs förslag och finner att
kommunfullmäktige avslår detsamma.
Vidare ställer ordföranden proposition på kommunstyrelsens förslag och
finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2012-06-18

34(47)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 75

Dnr 0384/11 – 007 forts

REVISIONSRAPPORT - BETYGSNIVÅ OCH MÅLUPPFYLLELSE
INOM GRUNDSKOLAN
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 17 oktober 2011, § 87.
Kommunstyrelsens protokoll 28 maj 2012, § 86.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2012-06-18

35(47)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 76

Dnr 0255/12 - 102

VAL AV NÄMNDEMAN (V)
Kommunfullmäktiges beslut
Utse Joel Karlsson (v) till nämndeman.
_____
Ärendebeskrivning
Viveca Sundkvist (v) har den 26 april 2012 sagt upp sitt uppdrag som nämndeman.
Kommunfullmäktige har att utse ny nämndeman (v).
Kommunfullmäktige
Bill Nilsson (s) redovisar kommunala valberedningens förslag att utse Joel
Karlsson (v) till ny nämndeman.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunala valberedningens förslag och
finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget.
Beslutsunderlag
Kommunala valberedningens protokoll 18 juni 2012, § 7.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2012-06-18

36(47)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 77

Dnr 0254/12 - 102

VAL AV ERSÄTTARE (S) I VALNÄMNDEN
Kommunfullmäktiges beslut
Utse Eva Westerlund (s) till ersättare i valnämnden.
_____
Ärendebeskrivning
Thomas Lindberg (s) har den 11 maj 2012 sagt upp sitt uppdrag som ersättare
i valnämnden.
Kommunfullmäktige har att utse ny ersättare (s) i valnämnden.
Kommunfullmäktige
Bill Nilsson (s) redovisar kommunala valberedningens förslag att utse Eva
Westerlund (s) till ny ersättare i valnämnden.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunala valberedningens förslag och
finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget.
Beslutsunderlag
Kommunala valberedningens protokoll 18 juni 2012, § 8.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2012-06-18

37(47)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 78

Dnr 0188/12 - 173

BEGÄRAN OM ANSLAG FÖR INKÖP AV SLÄCKFORDON
Kommunfullmäktiges beslut
Bevilja enheten Miljö bygg räddning investeringsmedel under 2012 för att
upphandla ett chassi (1,2 Mkr) samt för 2013 anslå investeringsmedel (1,8
Mkr) för att upphandla påbyggnad till ett färdigt släckfordon.
_____
Ärendebeskrivning
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson har lämnat in tjänsteutlåtande med begäran om anslag för inköp av släckfordon.
Miljö bygg räddning önskar få tillägg till investeringsbudgeten för innevarande år med 1,2 Mkr för upphandling av ett chassi samt för 2013 ytterligare
1,8 Mkr för att upphandla påbyggnad till ett nytt släckfordon som kan vara
färdigställt 2013.
Den nuvarande brandbilen är från 1991 och har under senaste tiden haft
driftstörningar som främst beror på fordonets ålder. Reparationer har även
tagit lång tid för att det inte finns reservdelar till bilen som i likhet med de
flesta brandbilar är specialbyggd. Dessa har fått tillverkas på plats vilket tar
mycket tid och innebär högre personalkostnader för enheten. Miljö- bygg/
räddning har haft förmånen att tillfälligt få hyra en bil från Piteås räddningstjänst under de veckor som bilen inte har varit körbar, men det är inte en hållbar lösning.
Eftersom räddningstjänsten i Älvsbyn bara har en fullstor släckbil med vatten
som kan klara en villabrand är det ytterst allvarligt om bilen inte kan köras när
larmet går. Räddningstjänsten i Älvsbyn har en styrka som huvudsakligen
består av brandmän i beredskap. De arbetar inte heltid inom räddningstjänsten utan har helt andra jobb. De övar en gång i månaden i ca tre timmar för
att klara sitt uppdrag. De ska då träna på alla typer av räddningsinsatser för att
klara av arbetet inklusive framförande av olika fordon. Få av våra brandmän i
beredskap är yrkesmässiga lastbilschaufförer, därför är det särskilt viktigt att
fordonen är säkra och har modern säkerhetsutrustning för det finns inte
mycket tid att öva på lastbilskörning.
Räddningstjänstens viktigaste uppgift är att hjälpa den som råkar ut för en
olycka. Det är givetvis allvarligt och även ett allvarligt arbetsmiljöproblem för
de anställda om brandbilen inte startar när det är bråttom att komma ut för
att evakuera människor från en brinnande byggnad och kunna få bukt med
större bränder. Ansvarig chef vill informera kommunstyrelsen om hur allvarlig denna situation bedöms vara.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2012-06-18

38(47)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 78

Dnr 0188/12 – 173 forts

BEGÄRAN OM ANSLAG FÖR INKÖP AV SLÄCKFORDON
Förslag till beslut
Bevilja enheten Miljö bygg räddning investeringsmedel under 2012 för att
upphandla ett chassi (1,2 Mkr) samt för 2013 anslå investeringsmedel (1,8
Mkr) för att upphandla påbyggnad till ett färdigt släckfordon.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Bevilja enheten Miljö bygg räddning investeringsmedel under 2012 för att
upphandla ett chassi (1,2 Mkr) samt för 2013 anslå investeringsmedel (1,8
Mkr) för att upphandla påbyggnad till ett färdigt släckfordon.
_____
Kommunfullmäktige
Bill Nilsson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller förslaget.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 28 maj 2012, § 99.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2012-06-18

39(47)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 79

Dnr 0042/12 - 180

HANDLINGSPROGRAM FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTVERKSAMHET
Kommunfullmäktiges beslut
Fastställa upprättat förslag till handlingsprogram för räddningstjänstverksamhet till skydd mot olyckor, enligt bilaga.
_____
Ärendebeskrivning
Risk- och säkerhetssamordnare Margareta Lundberg har lämnat in förslag till
handlingsprogram för räddningstjänstverksamhet till skydd mot olyckor,
enligt bilaga.
Sammanfattning
Handlingsprogram för skydd mot olyckor ska vara en kommunal process
som baseras på den lokala riskbilden, formulerar målen för räddningstjänst
och den förebyggande verksamheten, med syfte att minska olyckors förekomst och konsekvenser. Räddningstjänstens förslag för kommande mandatperiod är att ha två separata program, ett för räddningstjänst och ett för förebyggande verksamhet.
Med räddningstjänst avses de räddningsinsatser som staten eller kommunerna
ska ansvara för vid olyckor och överhängande fara för olyckor för att hindra
och begränsa skador på människor, egendom eller miljön.
Handlingsprogrammens innehåll regleras i lag (2003:778) om skydd mot
olyckor (LSO).
Kommunerna och de statliga myndigheter som ansvarar för verksamhet
enligt LSO ska samordna verksamheten samt samarbeta med varandra och
med andra som berörs. Handlingsprogrammet ska antas av kommunfullmäktige för varje ny mandatperiod. Innan programmet antas ska samråd ha
skett med de myndigheter som kan ha ett väsentligt intresse i saken.
Räddningstjänsten har utarbetat ett förslag till handlingsprogram för räddningstjänstverksamhet till skydd mot olyckor. Detta dokument ersätter KF §
6, 2005-03-07, reviderad 2010-02-15.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa upprättat förslag till
handlingsprogram för räddningstjänstverksamhet till skydd mot olyckor,
enligt bilaga.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2012-06-18

40(47)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 79

Dnr 0042/12 – 180 forts

HANDLINGSPROGRAM FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTVERKSAMHET
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Fastställa upprättat förslag till handlingsprogram för räddningstjänstverksamhet till skydd mot olyckor, enligt bilaga.
_____
Kommunfullmäktige
Helena Öhlund (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 28 maj 2012, § 100.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2012-06-18

41(47)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 80

Dnr 0043/12 - 180

HANDLINGSPROGRAM FÖR FÖREBYGGANDE VERKSAMHET
TILL SKYDD MOT OLYCKOR
Kommunfullmäktiges beslut
Fastställa upprättat förslag till handlingsprogram för förebyggande verksamhet till skydd mot olyckor, enligt bilaga.
_____
Ärendebeskrivning
Risk- och säkerhetssamordnare Margareta Lundberg har lämnat in förslag till
handlingsprogram för förebyggande verksamhet till skydd mot olyckor, enligt
bilaga.
Handlingsprogram för skydd mot olyckor ska vara en kommunal process
som baseras på den lokala riskbilden, formulerar målen för räddningstjänst
och den förebyggande verksamheten, med syfte att minska olyckors förekomst och konsekvenser. Räddningstjänstens förslag för kommande mandatperiod är att ha två separata program, ett för räddningstjänst och ett för förebyggande verksamhet
Med räddningstjänst avses de räddningsinsatser som staten eller kommunerna
ska ansvara för vid olyckor och överhängande fara för olyckor för att hindra
och begränsa skador på människor, egendom eller miljön.
Handlingsprogrammens innehåll regleras i lag (2003:778) om skydd mot
olyckor (LSO).
Kommunerna och de statliga myndigheter som ansvarar för verksamhet
enligt LSO ska samordna verksamheten samt samarbeta med varandra och
med andra som berörs. Handlingsprogrammet ska antas av kommunfullmäktige för varje ny mandatperiod. Innan programmet antas ska samråd ha
skett med de myndigheter som kan ha ett väsentligt intresse i saken.
Räddningstjänsten har utarbetat ett förslag till handlingsprogram för förebyggande verksamhet till skydd mot olyckor, enligt bilaga. Dokumentet ersätter
KF § 6, 2005-03-07, reviderad 2010-02-15.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa upprättat förslag till
handlingsprogram för förebyggande verksamhet till skydd mot olyckor, enligt
bilaga.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Fastställa upprättat förslag till handlingsprogram för förebyggande
verksamhet till skydd mot olyckor, enligt bilaga.
_____
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2012-06-18

42(47)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 80

Dnr 0043/12 – 180 forts

HANDLINGSPROGRAM FÖR FÖREBYGGANDE VERKSAMHET
TILL SKYDD MOT OLYCKOR
Kommunfullmäktige
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 28 maj 2012, § 102.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2012-06-18

43(47)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 81

Dnr 0044/12 - 180

PLAN FÖR HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER
Kommunfullmäktiges beslut
Fastställa upprättat förslag till plan för hantering av extraordinära händelser
enligt bilaga, med tillägg på sidan 5, punkten 2:6, där andra meningen stryks.
_____
Ärendebeskrivning
Risk- och säkerhetssamordnare Margareta Lundberg har lämnat in förslag till
plan för hantering av extraordinära händelser, enligt bilaga.
Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap trädde i kraft den 1 september 2006. Denna lagstiftning syftar till att kommuner ska minska sårbarheten i
sin verksamhet samt ha en god förmåga att hantera krissituationer i fred.
Lagen reglerar kommunens organisation och befogenheter vid extraordinära
händelser i fredstid och innebär ett förtydligande av skyldigheter att planera
för och dokumentera hur en extraordinär händelse ska hanteras.
Räddningstjänsten har utarbetat ett förslag till plan för hantering av extraordinära händelser.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa upprättat förslag till
plan för hantering av extraordinära händelser enligt bilaga.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Fastställa upprättat förslag till plan för hantering av extraordinära händelser
enligt bilaga, med tillägg på sidan 5, punkten 2:6, där andra meningen stryks.
_____
Kommunfullmäktige
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller förslaget.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 28 maj 2012, § 103.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2012-06-18

44(47)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 82

Dnr 0187/12 - 180

UTBILDNINGS- OCH ÖVNINGSPLAN 2012-2015
Kommunfullmäktiges beslut
Fastställa upprättat förslag till utbildnings- och övningsplan enligt bilaga.
_____
Ärendebeskrivning
Risk- och säkerhetssamordnare Margareta Lundberg har lämnat in förslag till
utbildnings- och övningsplan 2012-2015 för krisledningen i Älvsbyns
kommun, enligt bilaga.
Kommunen är enligt Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder
inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH)
ansvariga för att förtroendevalda och anställd personal får den utbildning och
övning som behövs för att de ska kunna lösa sina uppgifter vid extraordinära
händelser i fredstid.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa upprättat förslag till
utbildnings- och övningsplan enligt bilaga.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Fastställa upprättat förslag till utbildnings- och övningsplan enligt bilaga.
_____
Kommunfullmäktige
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 28 maj 2012, § 104.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2012-06-18

45(47)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 83

Dnr 0214/12 - 777

KOMMUNALISERING AV HEMSJUKVÅRD
Kommunfullmäktiges beslut
1) Älvsbyns kommun övertar ansvaret för hemsjukvården och hembesöken
i ordinärt boende från Norrbottens läns landsting från och med 2013-0101 i enlighet med det förslag till huvudöverenskommelse som Kommunförbundet beslutat att rekommendera kommunerna, enligt bilaga.
2) En mellankommunal utjämning enligt bilaga.
3) Kommunen hemställer, tillsammans med länets övriga kommuner och
Norrbottens läns landsting, till finansdepartementet att de länsvisa skattesatserna i 2 § och 3 § förordningen (2004:881) om kommunalekonomisk
utjämning höjs med 0,22 procentenheter för kommunerna och sänks med
0,22 procentenheter för landstinget.
_____
Ärendebeskrivning
Landstingsstyrelsen och Kommunförbundet Norrbottens styrelse har, under
våren 2011, var för sig fått uppdrag att utreda en överföring av ansvaret för
hemsjukvården från landstinget till kommunerna. Syftet med uppdraget är att
få ett kommunalt huvudmannaskap för hemsjukvården och en sammanhållen
vård och omsorg i ordinärt boende.
Socialchef Hans Nyberg har yttrat sig i ärendet.MBL-protokoll och förslag till
huvudöverenskommelse, enligt bilaga.
Vid utgången av 2010 fanns det 2 687 hemsjukvårdspatienter. Nästan 59 000
hemsjukvårdsbesök genomfördes hos dessa personer. Kraven på insatser i
hemmen har ökat över tid genom att vårdtiderna inom slutenvården har kortats.
Tre principer har legat till grund för utredningsarbetet.
• Patientfokus
• Största möjliga samhällsnytta
• Att undvika parallella organisationer
För att åstadkomma en sammanhållen hälso- och sjukvård i ordinärt boende
dygnet runt föreslås sammanfattningsvis följande:
• Ansvaret för hemsjukvård inklusive hembesök för patienter från 18 år
överförs från Norrbottens läns landsting till kommunerna i Norrbotten.
• Tröskelprincipen tillämpas och omfattar hemsjukvård, hembesök samt
rehabilitering och habilitering. I kommunaliseringen ingår även hjälpmedel, palliativ vård, sjukvårdsartiklar och bostadsanpassning.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2012-06-18

46(47)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 83

Dnr 0214/12 – 777 forts

KOMMUNALISERING AV HEMSJUKVÅRD
•
•

•

Den hemsjukvård och de hembesök som kommunaliseras avser hälsooch sjukvård till och med sjuksköterske-, arbetsterapeut- och sjukgymnastnivå.
Uppgörelsen omfattar även ett kommunalt ansvar för medicinskt fotvård
i särskilt boende och inom hemsjukvården, samt en ekonomisk reglering
av den hälso- och sjukvård som landstinget köper av kommunerna (enklare sjukvård).
Omfattningen av den verksamhet som skatteväxlas grundar sig på
statistik och schablonberäkningar, samt berör 116 årsarbetare ( 87,3
distriktssköterskor, 24,3 arbetsterapeuter samt 4,4 sjukgymnaster). Totalt
123,4 mkr motsvarande 22 skatteören.
Fördelningen av personal, enligt fördelningsnyckel andel 65 år och äldre i
respektive kommun, blir för Älvsbyns kommun enligt följande; Distriktssköterskor 3,3 årsarbetare, arbetsterapeuter 0,9 årsarbetare samt sjukgymnaster 0,14 årsarbetare.
Överföring av ansvaret för hemsjukvården sker efter genomförda förhandlingar och politiska beslut i landstinget och kommunerna. I ekonomiskt avseende ska överföringen ske genom skatteväxling mellan
landstinget och kommunerna per den 1 januari 2013. Den praktiska verksamhetsövergången planeras till 1 februari 2013.

Förslag till beslut
Älvsbyns kommun övertar ansvaret för hemsjukvården och hembesöken i
ordinärt boende från Norrbottens läns landsting från och med 2013-01-01 i
enlighet med det förslag till huvudöverenskommelse som Kommunförbundet
beslutat att rekommendera kommunerna, enligt bilaga.
Kommunen hemställer, tillsammans med länets övriga kommuner och
Norrbottens läns landsting, till finansdepartementet att de länsvisa skattesatserna i 2 § och 3 § förordningen (2004:881) om kommunalekonomisk
utjämning höjs med 0,22 procentenheter för kommunerna och sänks med
0,22 procentenheter för landstinget.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Älvsbyns kommun övertar ansvaret för hemsjukvården och hembesöken i
ordinärt boende från Norrbottens läns landsting från och med 2013-01-01 i
enlighet med det förslag till huvudöverenskommelse som Kommunförbundet
beslutat att rekommendera kommunerna, enligt bilaga.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2012-06-18

47(47)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 83

Dnr 0214/12 – 777 forts

KOMMUNALISERING AV HEMSJUKVÅRD
Kommunen hemställer, tillsammans med länets övriga kommuner och Norrbottens läns landsting, till finansdepartementet att de länsvisa skattesatserna i
2 § och 3 § förordningen (2004:881) om kommunalekonomisk utjämning
höjs med 0,22 procentenheter för kommunerna och sänks med 0,22 procentenheter för landstinget.
_____
Kommunfullmäktige
Helena Öhlund (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med tillägg:
En mellankommunal utjämning enligt Kommunförbundets förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag samt Helena
Öhlunds tilläggsförslag och finner att kommunfullmäktige bifaller förslagen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 28 maj 2012, § 110.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

