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Dnr 0280/16 - 000

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING KS 2016-08-22
Kommunstyrelsens beslut
Ta del av och godkänna informationen.
_____
Sammanfattning av ärendet
Kommunchef Magnus Nordström har sammanställt kommungemensam verksamhetsuppföljning enligt bilaga.
Kommunstyrelsen
♦ Sammanträdet inleds med ett ”workshop” gällande placering av nytt SÄBO.
Deltagare i diskussionen är socialchef Hans Nyberg, enhetschef Monica
Sjölund, verksamhetsutvecklare Ann-Louise Öberg, VD Älvsbyns
Fastigheter AB Lennart Lundgren, miljö- och byggchef Ingrid Karlsson
samt ekonomichef Ulla Lundberg. Bilder/kartor på föreslagna platser
skickas till de politiska gruppledarna. Beslut om placering av nya SÄBO
beräknas vara klart till kommunstyrelsens sammanträde den 26 september
2016.
♦ Kostchef Åsa Häggström informerar om kostförsörjning.
♦ Näringslivschef Pär Jonsson och turism och landsbygdsutvecklare Sofia
Sund informerar om tillväxt, aktuella projekt, näringslivsutveckling och
besöksnäring, enligt bilaga.
♦ Socialchef Hans Nyberg och skolchef Jan-Erik Backman redovisar sina
respektive verksamheter.
♦ Ekonomichef Ulla Lundberg informerar om aktuellt ekonomiskt läge.
♦ Kommunchef Magnus Nordström föredrar verksamhetsutveckling m m.
Förslag till beslut
Ta del av och godkänna informationen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommunstyrelsen bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 0218/16 - 000

DELGIVNINGAR KS 2016-08-22
Kommunstyrelsens beslut
Ta del av redovisade delgivningar.
_____
Sammanfattning av ärendet
Handlingar i ärendet:
Polisen - Lokala medborgarlöften Älvsbyn 2016 (dnr 222/16-106)
Länsstyrelsen – Protokoll från inspektion av överförmyndaren i Älvsbyns
kommun den 25 maj 2016 (dnr 240/16, 199)
North Sweden – Verksamhetsberättelse 2015 (dnr 235/13-106)
Migrationsverket - Överenskommelser om mottagande av ensamkommande
barn och ungdomar sägs upp (dnr 266/16-720)
Arbete och Omsorgsutskottet – Protokoll 2016-06-08
Älvsbyns kommunföretag AB – Protokoll 2016-05-18
Älvsbyns Fastigheter AB – Protokoll 2016-05-17
Älvsbyns Energi AB – Protokoll 2016-05-18
Miljö- och byggnämnden – Kommunicering Vistheden 1:223 samt
Föreläggande att åtgärda radon Vistheden 1:223 (dnr 246/16-290)
Miljö- och byggnämnden – Beslut med anledning av anmälan om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd – Älvsbyns 25:1 m fl – nytt villaområde vid
Bäckskolan (dnr 218/16-000)
Förslag till beslut
Ta del av redovisade delgivningar.
Kommunstyrelsen
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommunstyrelsen bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 0221/16 - 002

DELEGATIONSRAPPORT KS 2016-08-22
Kommunstyrelsens beslut
Ta del av och godkänna redovisad delegationsrapport.
_____
Sammanfattning av ärendet
Följande ärenden anmäls enligt KS § 170/14-12-15 (dnr 255/14-002)
Enhetschef Arbete och integration
Beslut (avslag) om stöd till ungdomsfestival (dnr 205/16-109)
Beslut (avslag) om finansiering för Mutchos integrationsverksamhet 2016 (dnr
214/16-109)

Fritids- och kulturchef
Skolavslutningsaktiviteter – DBF (dnr 219/16-109)
Ungdomsfestival för integration och kulturutbyte (avslag) (dnr 211/16-109)
Bidrag Skol-IF på Älvsbyns gymnasium (dnr 230/16-109)
Pite älv Pride 2016 (dnr 251/16-109)
Kommunchef
Överenskommelse med Migrationsverket och Länsstyrelsen om blandade
platser för såväl asylsökande ensamkommande barn som ensamkommande
barn med uppehållstillstånd utan legal vårdnadshavare i Sverige, att gälla f o m
2016-07-01 (dnr 510/15-720)
Försäljning av del av fastigheten Leken 12 (dnr 83/16-284)
Yttrande på ansökan om kameraövervakning (dnr 250/16-119)
Tillfällig upplåtelse av parkmark för sandupplag (dnr 283/16-269)
Kommunstyrelsens ordförande
Beslut om planbesked för fastigheten Pumparen 1 samt del av fastigheten
Älvsbyn 22:1 – brådskande ärende (dnr 235/16-214)
Videoverksamheten i Norrbotten (dnr 259/16-534)
Näringslivsutvecklare
Mässbidrag Älvsby kök & inredning (dnr 234/16-109)
VD Älvsbyns Fastigheter AB
Rätt att nyttja mark intill fastigheten Frej 3 (dnr 258/16-261)
Arbete och Omsorgsutskottet 2016-06-08
§ 78
Delgivningar 2, domar etc
§ 79
Faderskapsutredning, BoF
§ 80-85 Övervägande vid placering, BoF
§ 86
Särskild förordnad vårdnadshavare, EKB
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

forts
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Dnr 0221/16 – 002 forts

DELEGATIONSRAPPORT KS 2016-08-22
§ 87
Utredning enligt 11 kap 1§ och 2 § SoL
§ 88-105 Övervägande om fortsatt vård, EKB
§ 106 Utredning enligt 4 kap § 1 och 2, EKB
§ 107 Övervägande om fortsatt vård, EKB
Arbete och Omsorgsutskottet 2016-07-07
§ 108-109 Överklagan omprövning LVU-vård
Förslag till beslut
Ta del av och godkänna redovisad delegationsrapport.
Kommunstyrelsen
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommunstyrelsen bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 0265/16 - 001

UTREDNING OM NYTT PRODUKTIONSKÖK I KOMMUNEN
Kommunstyrelsens beslut
Uppdra till kommunchefen att utreda behovet av ett nytt produktionskök i
kommunen samt lämpligheten att kommunen bedriver en kommersiell
restaurang.
En omfattande utredning genomförs där kostnader och konsekvenser vid
nybyggnation/ombyggnation redovisas.
_____
Sammanfattning av ärendet
Kostchef Åsa Häggström har lämnat in en tjänsteskrivelse om utredning av
nytt produktionskök i kommunen.
Efter möte med Ann-Louise Öberg, projektledare ”nytt särskilt boende” samt
VD Lennart Lundgren Älvsbyns Fastigheter AB den 23 maj 2016, kommer
nedan en beskrivning av befintlig kostförsörjning till äldreomsorgen d v s
Fluxenkökets nuvarande verksamhet.
Fluxenköket byggdes 1988 och levererade då maten till boende i Fluxen-huset
samt till den intilliggande restaurangen. Sedan starten har många förändringar
skett och idag producerar och levererar Fluxenköket mat till Ugglan och
Nybergas särskilda boenden (SÄBO), korttidsavdelningar, dagverksamheter
samt Aktivitetshuset. Utöver det har portionsförpackad kyld mat till hemmaboende tillkommit och inte bara i Fluxenhuset utan till i stort sett hela kommunen (Vidsel undantaget).
Nulägesbeskrivning av matutskick alla dagar på året:
- Varm mat i två omgångar lunch (till totalt 23 avdelningar) och två omgångar middag (till totalt 20 avdelningar). Anledningen till att all lunch respektive
middag inte skickas samtidigt är att det inte ryms att tillaga all mat samtidigt.
- Kyld portionsförpackad mat 50-90 portioner.
- Antalet gäster i restaurangen varierar kraftigt, från ca 40-60 upp till 150
personer eller mer.
I köket är maskinparken utökad allt eftersom verksamheten har förändrats och
det gemensamma för kökets och övriga ytor är att det är trångt och arbetsmiljön har brister. Inne i köket är det ont om plats p g a utökad maskinpark,
det är trångt kring alla bänkar eftersom mat ska portionsförpackas (kylt rum
för detta saknas), det är trångt i packutrymmet eftersom det är många avdelningar som beställer varor till frukost, mellan- och kvällsmål samt tillbehör till
maten. Även förvaringsutrymmena är begränsade och endast ett frysrum finns.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 0265/16 – 001 forts

UTREDNING OM NYTT PRODUKTIONSKÖK I KOMMUNEN
I köket finns ingen avgränsad yta för allergikoster vilket är att föredra ur säkerhetssynpunkt. I det lilla diskrummet är det installerat ytterligare en diskmaskin
(en granuldisk) förutom den befintliga tunneldiskmaskinen. Värst är det i utlastningen där alla värmevagnar står kopplade till ström. Där finns redan nu
inte plats för en enda vagn till och vi har vid några tillfällen tvingats neka avdelningar egen vagn, de har då fått hämta sina matportioner på närliggande avdelning/boende.
Befintligt behov: Ytterligare ugn för att inte behöva tillaga mat onödigt tidigt
(varmhållning max 2 timmar) samt ytterligare avsvalningsskåp (placering oklar)
då fler äldre är i behov av att få mat hemlevererad (kyld matlåda). Målet är att
även fortsättningsvis kunna tillaga, portionsförpacka, kyla ned samt leverera
mat med start kl 10.30. Alternativet att skicka ut kyld mat som tillagats dagen
innan vill vi helst undvika.
Framtida utmaningar: Eftersom byggandet av nytt SÄBO med fler plaster utreds är möjligheten stor att Fluxenkökets verksamhet kommer att påverkas
ytterligare. Det är därför önskvärt och nödvändigt att även utreda frågan om
nytt produktionskök i kommunen. Som beskrivits är det befintliga köket varken byggt eller anpassat för den verksamhet som bedrivs idag.
Fördelar med nytt produktionskök: Först och främst ett kök anpassat till dagens och framtidens behov t ex särskild avdelning för specialkost, kylt rum för
packning av matportioner, större diskrum, bättre förvaringsutrymmen o s v.
Med tanke på den skärpta lagstiftningen inom offentlig säljverksamhet (konkurrenslagen 2008-579) och kommunallagens självkostnadsprincip bör även
lämpligheten att kommunen bedriver en kommersiell restaurang utredas. Sett
ur ett ägarperspektiv är det kostsamt att ha öppet en lunchrestaurang alla dagar
på året eftersom det kräver en bemanning och service som är relativt hög. Ett
produktionskök utan restaurangdel skulle innebära mindre behov av personal
överlag och minskat personalbehov på helgerna, vilket skulle underlätta bemanningen och kunna ses som positivt ur ett ”attraktivt arbetsgivareperspektiv”. Det har med åren blivit svårare att rekrytera men framför allt att behålla
personal just p g a helgjobb.
I Älvsbyns kommun finns ett inriktningsbeslut avseende byggandet av ett nytt
särskilt boende. Med anledning av det beslutet är det önskvärt och nödvändigt
att samtidigt utreda behovet av ett nytt produktionskök i kommunen, liksom
lämpligheten att kommunen bedriver en kommersiell restaurang.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 0265/16 – 001 forts

UTREDNING OM NYTT PRODUKTIONSKÖK I KOMMUNEN
Förslag till beslut
Utreda behovet av ett nytt produktionskök i kommunen samt lämpligheten att
kommunen bedriver en kommersiell restaurang.
Kommunstyrelsen
Kostchef Åsa Häggström föredrar ärendet.
Sture Nordin (s) föreslår att en omfattande utredning görs. Hur ska framtidens
kostförsörjning lösas? Redovisning av kostnader och konsekvenser vid nybyggnation/ombyggnation.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget och Sture Nordins
förslag. Kommunstyrelsen bifaller förslagen.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 0016/16 - 008

MOTION (L) OM ATT INRÄTTA EN BUDGETNÄMND
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Avslå motion om att inrätta en budgetnämnd.
_____
Sammanfattning av ärendet
Liberalerna har inkommit med en motion där de anser att nuvarande budgetberedning har svagheter. I och med att ledamöterna väljs från kommunstyrelsen begränsas urvalet och Liberalerna anser att antalet måste öka och med det
breddas kompetensen. Med det kommer även demokratin att stärkas. Liberalerna yrkar på att budgetberedningen avskaffas och att en budgetnämnd inrättas.
Kommunchef Magnus Nordström har yttrat sig i ärendet om att inrätta en
budgetnämnd.
Idag har kommunstyrelsen en budgetberedning, som bereder frågor relaterade
till kommunens ekonomi och styrning. Budgetberedningen har 5 ledamöter
och lika många ersättare. Detta regleras i kommunstyrelsens reglemente.
Kommunstyrelsen har en särställning bland nämnderna genom att lagstiftaren
förutsätter att den har en ledande och samordnande roll. Detta visas också
genom styrelsens speciella uppgifter i beredningsprocessen, inte minst när det
gäller budgetbehandlingen.
I kommunallagen framgår att kommunstyrelsen ansvarar för kommunens förvaltning och ekonomi samt för beredningen och verkställigheten av fullmäktiges beslut och för tillsynen över beslutens laglighet. I Kommunallagens 6
kapitel 4 § framgår det att det särskilt åligger kommunstyrelsen att ha hand om
den ekonomiska förvaltningen. Vad som menas med ekonomisk förvaltning
tydliggörs i Kommunallagens 8 kapitel. Enligt Kommunallagen 8 kapitlet 6 §
upprättar styrelsen ett budgetförslag till kommunfullmäktige.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motion.
Kommunstyrelsen
Kommunchef Magnus Nordström föredrar ärendet.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommunstyrelsen bifaller.
_____
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 0017/16 - 008

MOTION (L) - LÄMNA VICE ORDFÖRANDEPOSTERNA TILL
OPPOSITIONEN
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Parlamentariska organisationer och valresultatet är vägledande för fullmäktiges
valbeslut. Nomineringsrätten är fri och fullmäktige beslutar i demokratisk
anda. Motionen anses därmed vara besvarad.
Reservation
Johannes Granström (L), Göran Lundström (c) och Lena Hedman (ns) reserverar sig mot beslutet.
Uppgift om vem som inte deltar i beslutet
Sören Nilsson (sd) deltar inte i beslutet.
_____
Sammanfattning av ärendet
Liberalerna yrkar i sin motion ”Lämna över vice ordförandeposterna i styrelser, nämnder, utskott och bolag till oppositionspartierna” på att vice ordförande posterna i styrelser, nämnder, utskott och bolag tilldelas oppositionen.
Liberalerna påtalar att så är fallet i de flesta kommuner i Sverige.
Kommunchef Magnus Nordström har yttrat sig i ärendet.
Några kommunalrättsliga hinder för att tilldela oppositionen vice ordförande
posterna föreligger inte och precis som Liberalerna påtalar har huvuddelen av
Sveriges kommuner överlåtit ordförandeposten till oppositionen.
Det är dock viktigt att påtala att ordförande- och vice ordförandeposterna är
en funktion och har i egentlig mening inget med partipolitiskt arbete att göra.
Vice ordförande företräder således inte oppositionen utan har som uppgift att
kunna ersätta ordförande när så behövs.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
Alternativ 1) avslå motionen. Alternativ 2) bifalla motionen.
Kommunstyrelsen
Kommunchef Magnus Nordström föredrar ärendet.
Ordföranden informerar att parlamentariska organisationer och valresultatet är
vägledande för fullmäktiges valbeslut. Nomineringsrätten är fri och fullmäktige
beslutar i demokratisk anda. Motionen ska därmed anses vara besvarad.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 0017/16 – 008 forts

MOTION (L) - LÄMNA VICE ORDFÖRANDEPOSTERNA TILL
OPPOSITIONEN
Göran Lundström (c) bifaller motionen för att få balans mellan de olika partierna, trots kommunfullmäktiges valresultat.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på eget förslag och Göran Lundströms förslag. Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 0018/16 - 008

MOTION (L) OM ATT ÖPPNA KOMMUNSTYRELSESAMMANTRÄDENA FÖR ALLMÄNHETEN
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Avslå motion om att öppna kommunstyrelsesammanträdena för allmänheten.
Reservation
Johannes Granström (L) reserverar sig mot beslutet.
_____
Sammanfattning av ärendet
I motion om öppna kommunstyrelsemöten 2016-01-14 anser Liberalerna att
kommunstyrelsesammanträdena i Älvsbyns kommun ska vara öppna för allmänheten. Liberalerna vill genom det öka öppenheten och transparensen i
politiken.
Kommunchef Magnus Nordström har yttrat sig i ärendet om att öppna kommunstyrelsesammanträdena för allmänheten.
Aktuell lagstiftning
Av 6 kapitlet 19a § Kommunallagen (1991:900) framgår följande: En nämnds
sammanträden ska hållas inom stängda dörrar. Nämnden får dock besluta att
dess sammanträden ska vara offentliga, om fullmäktige har medgett det.
En nämnds sammanträden ska dock alltid hållas inom stängda dörrar i ärenden:
1) som avser myndighetsutövning, eller
2) i vilka det förekommer uppgifter som hos nämnden omfattas av sekretess
enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Lag (2009:447).
Nämndsammanträden är i princip slutna, men det finns alltså en möjlighet att
ha offentliga sammanträden. Möjligheten gäller enbart nämndernas sammanträden och inte utskottssammanträden, presidiemöten eller beredande möten.
Om fullmäktige medger offentlighet är det nämnden som avgör om offentliga
sammanträden ska förekomma och, om så är fallet, vilka ärenden som kan
handläggas vid ett offentligt sammanträde.
Med stöd av 4 kap 19 §, 4 kap 23 § och 7 kap 8-15 §§ Kommunallagen finns
vissa förutsättningar för nämnden att låta andra än nämndens ledamöter och
ersättare delta vid slutna nämndssammanträden. Dessa lagrum inriktar sig på
särskilda uppdrags- eller anställningsförhållanden och inte på allmänheten.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 0018/16 – 008 forts

MOTION (L) OM ATT ÖPPNA KOMMUNSTYRELSESAMMANTRÄDENA FÖR ALLMÄNHETEN
Bakgrunden till tillägget i kommunallagen om möjligheten till öppna nämndsammanträden var bland annat att medborgarna skulle ges möjlighet till ökad
insyn i och information om den kommunala verksamheten.
Erfarenheter från andra kommuner
Erfarenheter från andra kommuner som infört öppna styrelsesammanträden
visar att de flesta har haft en låg besöksfrekvens på sammanträdena. Antalet
besökare har ökat vid de tillfällen när någon särskilt aktuell eller kontroversiell
fråga har behandlats. De vanligaste besökarna vid styrelsesammanträdena har
varit journalister.
Eventuellt kan diskussionen vid styrelsens sammanträden hämmas av närvaro
från allmänheten. Det kan bli så att diskussionen flyttas från styrelsesammanträdet och istället sker i högre grad i till exempel ett utskott. Å andra sidan kan
kanske öppna styrelsesammanträden i vissa fall kunna leda till en mer öppen
diskussion.
Ansvarsfördelning mellan politik och förvaltning
Öppna kommunstyrelsemöten ställer högre krav på en strikt ansvarsfördelning
mellan politik och förvaltning under sammanträdets gång. Kommunstyrelsemötena kommer att påminna om fullmäktigesammanträdena i sitt praktiska
genomförande.
Effektivitet och kvalitet i beslutsprocessen
Vid styrelsens sammanträden bör extraärenden endast tas upp i undantagsfall.
I samband med öppna styrelsemöten bör beredning och beslutsprocess delvis
förändras.
Den beredning som numera föreligger i samband med kallelseförfarandet till
styrelsen kommer att öka i betydelse. Vid ordförandeberedningen måste ett
första ställningstagande tas om huruvida varje enskilt ärende ska behandlas
öppet eller inom stängda dörrar. De ärenden som omfattas av myndighetsutövning eller sekretess måste definieras.
Det kan finnas tillfällen då det är olämpligt att behandlingen av ett ärende är
offentlig även om ärendet inte omfattas av sekretess eller innebär myndighetsutövning mot enskild. Detta bör utredas redan i samband med upprättandet av
kallelsen.
Att en del ärenden är öppna för allmänheten medan andra behandlas inom
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 0018/16 – 008 forts

MOTION (L) OM ATT ÖPPNA KOMMUNSTYRELSESAMMANTRÄDENA FÖR ALLMÄNHETEN
stängda dörrar kan innebära en del praktiska problem. Förslagsvis behandlas
alla ärenden, där diskussionen inte är offentlig, i början eller i slutet av ett sammanträde, så att åhörarna bara behöver lämna lokalen vid ett enda tillfälle. Det
bör framgå av föredragningslistan vilka ärenden som avses behandlas inom
stängda dörrar. Det är upp till styrelsens ordförande att avgöra hur det hela ska
organiseras rent praktiskt.
Lokal och tidpunkt för sammanträdena
Offentliga kommunstyrelsemöten ställer andra krav på lokaler än slutna sammanträden. Lokalerna måste vara så pass stora att de kan ta emot åhörare.
Lokalen bör också iordningsställas så att åhörarna rent placeringsmässigt skiljs
från beslutsfattarna.
Kommunstyrelsen bör, i samband med ett beslut om ifall styrelsens sammanträden ska vara offentliga eller inte, reflektera över lämplig tidpunkt för nämndens sammanträden. Om sammanträdena öppnas för allmänheten bör de
hållas vid en tidpunkt som underlättar för medborgarna att besöka sammanträdena.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
Alternativ 1) avslå motionen.
Alternativ 2) bifalla motionen förutsatt att reglerna i kommunallagen efterlevs,
samt uppdra till kommunstyrelsen att behandla frågan om offentliga sammanträden utifrån kommunfullmäktiges medgivande och fastställa riktlinjer för
offentliga sammanträden om styrelsen beslutar införa sådana.
Kommunstyrelsen
Kommunchef Magnus Nordström föredrar ärendet.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslagen och finner att kommunstyrelsen bifaller alternativ 1, avslå motionen.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSEN
KS § 92

PROTOKOLL
2016-08-22

15(28)

Dnr 0418/15 - 041

TILLÄGGSBUDGET INVESTERINGAR - KANIS OCH GEMENSAMT LÖNECENTRA
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Bevilja tilläggsbudget avseende investeringar om;
 1,0 mkr för en fortsatt utbyggnad av Kanisområdet
 0,6 mkr för färdigställande av kontor för gemensamt lönecentra
Reservation
Sören Nilsson (sd) reserverar sig mot beslutet.
_____
Sammanfattning av ärendet
Ekonomichef Ulla Lundberg har lämnat in en tjänsteskrivelse om tilläggsbudget investeringar – fortsatt utbyggnad av Kanis och gemensamt lönecentra.
Kommunens åtaganden med en utbyggnad av Kanisområdet kräver investeringar med 1,0 mkr i fasta strukturer såsom ny transformatorstation, anslutningar av el och vatten samt passagesystem.
Vidare innebär etableringen av ett gemensamt lönecentra för Piteå och
Älvsbyn i Älvsbyn att ett kontor måste färdigställas. Investeringen för detta
beräknas till 0,6 mkr.
Förslag till beslut
Föreslå kommunfullmäktige bevilja tilläggsbudget avseende investeringar på;
 1,0 mkr för en fortsatt utbyggnad av Kanisområdet
 0,6 mkr för färdigställande av kontor för gemensamt lönecentra
Kommunstyrelsen
Ekonomichef Ulla Lundberg föredrar ärendet.
Sören Nilsson (sd) bifaller beredningsförslaget med tillägg att investeringskostnaden gällande Kanis ska belasta Älvsbyns Fastigheter AB:s budget.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget om investering lönecentrat vilket kommunstyrelsen bifaller.
Vidare ställer ordföranden proposition på beredningsförslaget och Sören
Nilssons förslag gällande investering Kanis. Kommunstyrelsen bifaller beredningsförslaget.
_____
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSEN
KS § 93

PROTOKOLL
2016-08-22

16(28)

Dnr 0503/15 - 049

BORGENSÅTAGANDE
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Att kommunen såsom för egen skuld ingår borgen för Älvsbyns Fastigheter
AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 150 mkr, jämte
därpå löpande ränta och kostnader. Det högsta totala lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens ursprungliga lånebelopp.
_____
Sammanfattning av ärendet
VD Älvsbyns Fastigheter har lämnat in en tjänsteskrivelse gällande komplettering till beslutat borgensåtagande.
I det redan beslutade borgensåtaganden ingår tidigare borgensåtaganden med
en summa av 100 mkr samt nytt borgensåtagande för nybyggnation av
kooperativa hyresrätter med 50 mkr.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 15 februari 2016, § 18, dnr 503/15-049.
Kommunfullmäktiges protokoll 28 november 2011, § 129, dnr 470/11-048.
Förslag till beslut
Att kommunen såsom för egen skuld ingår borgen för Älvsbyns Fastigheter
AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 150 mkr, jämte
därpå löpande ränta och kostnader. Det högsta totala lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens ursprungliga lånebelopp.
Kommunstyrelsen
Kommunchef Magnus Nordström föredrar ärendet.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommunstyrelsen bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 94

PROTOKOLL
2016-08-22

17(28)

Dnr 0267/16 - 102

VAL AV ERSÄTTARE (V) I PERSONALUTSKOTTET OCH
BUDGETBEREDNINGEN
Kommunstyrelsens beslut
Utse Birger Wallgren (v) till ersättare i personalutskottet och ersättare i budgetberedningen.
_____
Sammanfattning av ärendet
Kristina Sandsten (v) har avsagt sig samtliga politiska uppdrag.
Kommunstyrelsen har att utse ny ersättare (v) i personalutskottet och budgetberedningen.
Kommunfullmäktige har att utse ledamot (v) i kommunstyrelsen och Gode
män enl. fastighetsbildningslagen.
Länsstyrelsen utser ledamot (v) i kommunfullmäktige.
Förslag till beslut
Utse ersättare (v) i personalutskottet och budgetberedningen.
Kommunstyrelsen
Birger Wallgren (v) föreslår att utse sig själv till ersättare i personalutskottet
och ersättare i budgetberedningen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Birger Wallgrens förslag vilket kommunstyrelsen bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
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18(28)

Dnr 0275/16 - 102

VAL AV ERSÄTTARE I BUDGETBEREDNINGEN - AVSÄGELSE
POLITISKA UPPDRAG (L) - ERSÄTTARE
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Utse ny ersättare (L) i budgetberedningen vid kommunfullmäktiges sammanträde 17 oktober 2016.
_____
Sammanfattning av ärendet
Johannes Granström (L) har avsagt sig samtliga politiska uppdrag.
Kommunstyrelsen har att utse ny ersättare i budgetberedningen.
Kommunfullmäktige har att utse ersättare i kommunstyrelsen och till styrelsen
för Älvsbyns Fastigheter AB.
Länsstyrelsen utser ersättare (L) i kommunfullmäktige.
Liberalerna, Kristdemokraterna och Norrbottens Sjukvårdsparti har beslutat
att ingå i valteknisk samverkan under mandatperioden 2014-2018.
Förslag till beslut
Utse ny ersättare i budgetberedningen.
Kommunstyrelsen
Johannes Granström (L) föreslår att ärendet bordläggs till kommunfullmäktige
den 17 oktober där ersättare i kommunstyrelsen och styrelsen för Älvsbyns
Fastigheter AB ska utses.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Johannes Granströms förslag vilket kommunstyrelsen bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
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19(28)

Dnr 0284/16 - 102

VAL AV JURY SOM UTSER NAMN PÅ NYA BOSTADSOMRÅDET
ÄLVSBYN 25:1 NYA VÄSTERMALM
Kommunstyrelsens beslut
Tillsätta en jury bestående av kommunstyrelsens ordförande, miljö- och byggchef och oppositionspolitiker Lena Hedman (ns).
Juryn beslutar efter inkomna förslag om namn på nya bostadsområdet Älvsbyn
25:1 Nya Västermalm.
Pris för bästa namnförslag är 1 000 kr som delas ut på kommunfullmäktiges
sammanträde den 17 oktober 2016.
_____
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 9 november 2015, § 138 att uppdra till kommunchefen att utlysa en namntävling, där Älvsbyns ungdomar har fått lämna in
förslag till namn på nya bostadsområdet, Älvsbyn 25:1 Nya Västermalm.
7 st godkända namnförslag har kommit in.
Förslag till beslut
Tillsätta en jury bestående av kommunstyrelsens ordförande, miljö- och byggchef och en oppositionspolitiker.
Juryn beslutar efter inkomna förslag om namn på nya bostadsområdet Älvsbyn
25:1 Nya Västermalm.
Pris för bästa namnförslag är 1 000 kr som delas ut på kommunfullmäktiges
sammanträde den 17 oktober 2016.
Kommunstyrelsen
Ordföranden föredrar ärendet.
Berit Hardselius (c) föreslår att utse Lena Hedman (ns) till juryns oppositionspolitiker.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget och Berit Hardselius
förslag vilket kommunstyrelsen bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 97

PROTOKOLL
2016-08-22

20(28)

Dnr 0337/15 - 106

SKYDDAT BOENDE FÖR VÅLDSUTSATTA KVINNOR OCH
MEDFÖLJANDE BARN, ÖVERENSKOMMELSE
Kommunstyrelsens beslut
- Anta den upprättade överenskommelsen om skyddat boende för våldsutsatta
kvinnor och medföljande barn i Norrbottens län, förutsatt att övriga kommuner deltar.
- Delfinansiering om 90 000 kronor hänskjuts till budgetberedningen för
vidare handläggning.
_____
Sammanfattning av ärendet
Socialchef Hans Nyberg har lämnat in en tjänsteskrivelse om överenskommelse om skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och medföljande barn i
Norrbottens län.
Varje år utsätts ett stort antal personer för hot och våld av närstående. Kommunernas ansvar och insatser utgår från gällande lagstiftning enligt socialtjänstlagen. Det är socialtjänstens uppgift att verka för att den som utsatts för
brott och dennes närstående får stöd och hjälp. Socialtjänsten ska bland annat
kunna erbjuda insatser som skyddat boende, kontaktperson, stödjande samtal,
ekonomiskt bistånd, förmedling av kontakt med andra myndigheter och frivilligorganisationer samt hjälp med att söka ny bostad. Många av de utsatta är i
behov av stöd och skydd både på kort och på lång sikt. För de som är utsatta
för upprepat eller livshotande våld av en närstående behövs ett skyddat boende med hög säkerhet. I Norrbotten finns begränsade möjligheter att erbjuda
tillfälliga boenden utifrån individers olika behov av skydd, stöd och hjälp. Den
politiska samverkansberedningen har i maj 2014 gett uppdrag till länsstyrgruppen att utreda förutsättningarna för ett skyddat boende för våldsutsatta
kvinnor och barn i Norrbotten.
Kommunerna i Norrbotten har under 2015 diskuterat och kommit överens
om att behov finns att gemensamt öppna ett skyddat boende i länet för våldsutsatta kvinnor och medföljande barn i länet. I överenskommelsen framgår att
kommunerna gemensamt finansierar verksamheten, medan Luleå kommun
organiserar den, inom ramen för socialförvaltningen. Luleå kommun har
arbetat med frågan enligt styrelsebeslutet från Kommunförbundet Norrbotten.
Socialberedningen har vid sammanträde 2016-05-11 beslutat föreslå styrelsen
att rekommendera kommunerna i länet att den upprättade överenskommelsen
om skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och medföljande barn antas, samt
att kostnadsfördelningen mellan kommunerna godkänns under förutsättning
att alla kommuner deltar.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSEN
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PROTOKOLL
2016-08-22

21(28)

Dnr 0337/15 – 106 forts

SKYDDAT BOENDE FÖR VÅLDSUTSATTA KVINNOR OCH
MEDFÖLJANDE BARN, ÖVERENSKOMMELSE
De senaste åren har antalet ärenden med behov av skyddat boende med hög
säkerhet i Älvsbyns kommun varit få. Arbete och integration har under de
senaste fyra åren haft fem personer boende på kvinnojour, till en kostnad av
80 000 kr. Barn- och familjeenheten redovisar att under det senaste året har de
inte haft något ärende där en kvinna med barn haft skyddsbehov. Under de
senaste tre åren har Barn- och familjeenheten haft fem personer under 18 år
som varit placerade i familjehem. Vårt behov av skydd har främst legat på
unga under 18 år vilket har åtgärdats genom att anlita familjehem.
Målgruppen på det föreslagna boendet är kvinnor över 18 år som är utsatta för
våld av närstående samt medföljande barn.
Utifrån denna bakgrund föreslås att Älvsbyns kommun inte antar den upprättade överenskommelsen och därmed inte delfinansierar det skyddade boendet till en kostnad av 90 000 kr årligen.
Beslutsunderlag
Överenskommelse om skyddat boende, enligt bilaga.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att inte anta den upprättade överenskommelsen
om skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och medföljande barn i
Norrbottens län.
Kommunstyrelsen
Ajournering
Ordföranden föreslår att sammanträdet ajourneras 14.50. Sammanträdet återupptas efter ca 10 minuter.
Ordföranden föreslår att anta den upprättade överenskommelsen om skyddat
boende för våldsutsatta kvinnor och medföljande barn i Norrbottens län,
förutsatt att övriga kommuner deltar.
Delfinansiering om 90 000 kronor hänskjuts till budgetberedningen för vidare
handläggning.
Berit Hardselius (c) bifaller ordförandens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på eget förslag vilket kommunstyrelsen
bifaller.
_____
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
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Dnr 0235/16 - 214

BESLUT OM SAMRÅD - DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN
PUMPAREN 1
Kommunstyrelsens beslut
Låta förslag till detaljplan för fastigheten Pumparen 1 gå ut på samråd.
_____
Sammanfattning av ärendet
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson har lämnat in en tjänsteskrivelse gällande
beslut om samråd – detaljplan för fastigheten Pumparen 1.
Miljö- och byggkontoret har låtit upprätta ett förslag till detaljplan för fastigheten Pumparen 1 där även en del av fastigheten Älvsbyn 22:1 som fastighetsägaren har köpt till ingår.
Syftet med detaljplanen är att kunna uppföra ett fristående enbostadshus som
ersättning för nedbrunnet kopplat hus samt att få möjlighet att stycka av ett
markområde i anslutning till tomten för att få plats med det nya huset.
Beslutsunderlag
Behovsbedömning
Plankarta med bestämmelser
Planbeskrivning med genomförandebeskrivning
Fastighetsförteckning
Beslutet och planhandlingar skickas till
Samtliga sakägare enligt fastighetsförteckning
Förslag till beslut
Låta förslag till detaljplan för fastigheten Pumparen 1 gå ut på samråd.
Kommunstyrelsen
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommunstyrelsen bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 99

PROTOKOLL
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23(28)

Dnr 0435/15 - 214

BESLUT OM GRANSKNING - DETALJPLAN FÖR DEL AV
ÄLVSBYN 25:1 M FL NYA VÄSTERMALM
Kommunstyrelsens beslut
Låta granska förslag till detaljplan för Älvsbyn 25:1 m.fl. Nya Västermalm
under perioden 2016-08-30 – 2016-09-15.
_____
Sammanfattning av ärendet
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson har lämnat in en tjänsteskrivelse gällande
beslut om granskning – detaljplan för del av Älvsbyn 25:1 m fl nya Västermalm.
Ett planförslag har upprättats avseende detaljplan för del av Älvsbyn 25:1 m.fl
Nya Västermalm. Förslaget har varit på samråd under perioden 2016-04-27 –
2016-05-15 och har efter samrådet reviderats och granskningshandlingar har
upprättats.
Förslag till beslut
Låta granska förslag till detaljplan för Älvsbyn 25:1 m.fl. Nya Västermalm
under perioden 2016-08-30 – 2016-09-15.
Kommunstyrelsen
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommunstyrelsen bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSEN
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PROTOKOLL
2016-08-22

24(28)

Dnr 0252/16 - 214

BEGÄRAN OM PLANBESKED FÖR FASTIGHETEN LILLKORSTRÄSK 1:15
Kommunstyrelsens beslut
Återremiss av ärendet begäran om planbesked för fastigheten Lillkorsträsk
1:15 för ytterligare beredning.
Jordbruksidkaren och testverksamheten får lämna in synpunkter i ärendet.
_____
Sammanfattning av ärendet
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson har lämnat in en tjänsteskrivelse om
begäran om planbesked för fastigheten Lill-Korsträsk 1:15.
Fastighetsägarna till fastigheten Lill-Korsträsk 1:15 har genom Jens
Sundström, Hjortborgen AB, ansökt om planbesked för fastigheten. Syftet
med detaljplanen är att bevara områdets gammeldags fritidskaraktär och för att
kunna stycka av fem fastigheter i samband med generationsskifte.
Området är idag bebyggt med fyra mindre fritidshus men är inte detaljplanelagt. Fastighetsägarna vill få möjlighet att bilda ytterligare en tomt mellan
befintliga bebyggda tomtplatser. Markområdet närmast vägen och jordbruksverksamheten önskar fastighetsägarna behålla som grönområde.
Lillkorsträsk omfattas av bevarandeprogram för odlingslandskapet. I området
förekommer aktivt jordbruk med mjölkproduktion, biltest samt turistverksamhet, bo på lantgård och det finns även ett hembageri nära planområdet.
Detaljplanen kommer att kräva att strandskyddet hävs eftersom planområdet
ligger inom 100 meter från stranden.
Miljö- och byggkontorets bedömning
Den tänkta detaljplanen bedöms vara i enlighet med kommunens intentioner i
översiktsplanen.
Lillkorsträskområdets karaktär och pågående verksamheter gör det önskvärt
att begränsa utbredningen av fritidsbebyggelsen. Området har därför inte
utpekats som LIS-område i kommunens översiktsplan. Det går därför inte att
använda detta skäl för dispens från strandskyddsbestämmelserna. Eftersom
det aktuella planområdet redan idag är exploaterat, och då fastighetsägarna vill
begränsa bebyggelsen till redan befintligt område, bedömer miljö- och byggchefen att skälet i 7 kap 18c § miljöbalken, området har redan tagits i anspråk
på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften, skulle
kunna vara
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 0252/16 – 214 forts

BEGÄRAN OM PLANBESKED FÖR FASTIGHETEN LILLKORSTRÄSK 1:15
tillämpligt. Bedömningen är att området i begränsad utsträckning bör kunna
förtätas utan att det blir konflikt med strandskyddets syften eller andra intressen.
I en planprocess kommer samråd att ske bland annat med berörda grannar och
verksamheter samt med andra myndigheter som berörs av planen.
Beslutsunderlag
Ansökan om planbesked
Beslutet skickas till
Jens Sundström, Hjortborgen AB, Lulsundsgatan 34B, 972 41 Luleå
Förslag till beslut
Meddela positivt planbesked för fastigheten Lill-Korsträsk 1:15 samt uppdra åt
miljö- och byggkontoret att handlägga detaljplanen.
Detaljplanen ska bekostas av exploatören, i detta fall fastighetsägarna. Innan
handläggning av detaljplanen påbörjas ska ett planavtal upprättas mellan
fastighetsägarna och kommunen där det framgår hur planen ska upprättas och
finansieras.
Kommunstyrelsen
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson föredrar ärendet.
Ordföranden föreslår bifall till beredningsförslaget, att planbesked får startas.
Tomas Egmark (s) bifaller beredningsförslaget.
Göran Lundström (c) och Sören Nilsson (sd) yrkar avslag på beredningsförslaget.
Ordföranden ändrar tidigare förslag och yrkar på att ärendet återremitteras för
ytterligare beredning där jordbruksidkaren och testverksamheten får lämna in
synpunkter i ärendet.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på eget förslag om återremiss, vilket kommunstyrelsen bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 0264/16 - 426

TILLSYN OCH TAXA ENLIGT EU-FÖRORDNING 98/2013 OCH
LAGEN (2014:799) OCH FÖRORDNINGEN (2014:880) OM
SPRÄNGÄMNESPREKURSORER
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Fastställa Miljö- och byggnämndens reglemente som har kompletterats
(bilaga 1) samt uppdra åt enheten Miljö och bygg att utföra tillsyn enligt
EU-förordning 98/2013 samt lagen (2014:799) och förordningen
(2014:880) om sprängämnesprekursorer.
2. Fastställa taxa enligt lagen (2014:799) om sprängämnesprekursorer
(bilaga 2)
_____
Sammanfattning av ärendet
Från den 2 september 2014 gäller nya regler för produkter som innehåller vissa
kemiska ämnen som kan användas för tillverkning av hemgjorda sprängämnen. Dessa ämnen kallas för sprängämnesprekursorer, och syftet med reglerna
är att försvåra tillverkning av hemgjorda sprängämnen.
Reglerna har sin grund i EU-förordning 98/2013, som kompletterats med
lagen (2014:799) och förordningen (2014:880) om sprängämnesprekursorer.
De ställer bland annat krav på tillstånd för enskilda personer (privatpersoner),
samt krav på märkning och rapportering för ekonomiska aktörer.
Mot bakgrund av bl.a. att de ekonomiska aktörer som berörs av reglerna är
spridda över landet och kommunernas tidigare erfarenhet av tillsyn över
märkning av kemikalier har kommunerna fått tillsynsansvar enligt den nya
lagen. Kommunerna ska enligt lagen utöva tillsyn över att de ekonomiska
aktörerna kräver att tillstånd uppvisas innan de tillhandahåller enskilda
personer väteperoxid, nitrometan och salpeter utöver uppgivna koncentrationsgränser. Tillstånden till enskilda ges av Myndigheten för samhällsskydd
och beredskap (MSB) efter skriftlig ansökan.
Tillsyn ska även avse att de förpackningar som innehåller sprängämnesprekursorer som omfattas av restriktioner är märkta på ett korrekt sätt.
Märkningskravet finns i art. 5 och innebär att det på förpackningen tydligt
anges att enskilda personers förvärv, innehav eller användning av produkten
omfattas av restriktioner - förbud (art 4.1), krav på tillstånd (art. 4.2) eller
registrering (art. 4.3).
Eftersom enheten miljö och bygg på uppdrag av miljö- och byggnämnden
sedan tidigare har ansvar enligt miljöbalken för tillsyn av verksamheter som
forts
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Dnr 0264/16 – 426 forts

TILLSYN OCH TAXA ENLIGT EU-FÖRORDNING 98/2013 OCH
LAGEN (2014:799) OCH FÖRORDNINGEN (2014:880) OM
SPRÄNGÄMNESPREKURSORER
hanterar kemikalier bedöms det vara lämpligt att göra tillsyn av sprängämnesprekursorer i anslutning till denna tillsyn i de fall dessa produkter förekommer.
Därför föreslås enheten miljö och bygg få uppdraget att utföra tillsynen av
dessa.
Tillsynen av sprängämnesprekursorer bör i likhet med andra tillsynsområden
finansieras genom avgifter varför ett förslag till taxa med timavgift har tagits
fram.
Förslag till beslut
Föreslå kommunfullmäktige
1. besluta fastställa Miljö- och byggnämndens reglemente som har kompletterats (bilaga 1) samt uppdra åt enheten Miljö och bygg att utföra tillsyn
enligt EU-förordning 98/2013 samt lagen (2014:799) och förordningen
(2014:880) om sprängämnesprekursorer.
2. Besluta fastställa taxa enligt lagen (2014:799) om sprängämnesprekursorer
(bilaga 2)
Kommunstyrelsen
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommunstyrelsen bifaller.
_____
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Dnr 0207/16 - 615

VUXENUTBILDNINGEN SOM EGET REKTORSOMRÅDE FRÅN
HÖSTTERMINEN 2016
Kommunstyrelsens beslut
Från och med 1 augusti 2016 organisera vuxenutbildningen i Älvsbyns kommun som ett eget rektorsområde med eget ansvar. I vuxenutbildningen ingår
grundläggande vuxenutbildning, vuxenutbildning, särskild undervisning för
vuxna samt SFI.
_____
Sammanfattning av ärendet
Vuxenutbildningen i Älvsbyns kommun har under de senaste åren ökat i omfattning. Sedan årsskiftet ingår också SFI, svenska för invandrare i vuxenutbildningen. Sammantaget uppgår elevantalet vid vuxenutbildningens hela
verksamhet i Älvsbyns kommun till cirka 220 elever vilket är lika många elever
som Älvsbyns gymnasieskola har. Inom ramen för vuxenutbildningen ingår
också samverkan i 5-kantenkommunerna Piteå, Luleå, Boden, Kalix.
Samverkansarbetet ställer stora krav på rektorsnärvaro i samverkansgruppen
främst för att kunna fatta beslut. Idag är ordinarie rektor för vuxenutbildningen tillika rektor/gymnasiechef. Det har under de senaste åren visat sig vara
en alltför omfattande verksamhet då rektor/gymnasiechef också ingår i
4-kantens gymnasiesamverkan.
Kvalitativt bör vuxenutbildningen ges rektorsområdesstatus för att säkerställa
en god och långsiktig verksamhet. Inga kostnader bedöms uppstå i och med
detta utan sker inom ram. Risk- och konsekvensanalyser är genomförda med
berörd personal. Biträdande rektor vid Älvsbyns gymnasieskola tillsätts som
rektor vid vuxenutbildningen i Älvsbyns kommun.
Barn- och fritidsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Att från och med 2016-08-01 organisera vuxenutbildningen i Älvsbyns kommun som ett eget rektorsområde med eget ansvar. I vuxenutbildningen ingår
grundläggande vuxenutbildning, vuxenutbildning, särskild undervisning för
vuxna samt SFI.
_____
Kommunstyrelsen
Skolchef Jan-Erik Backman föredrar ärendet. Vuxenutbildningen har vuxit.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på barn- och fritidsutskottets förslag vilket
kommunstyrelsen bifaller.
_____
Justerandes signatur
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