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KOMMUNSTYRELSEN

KS § 22

Dnr 0070/10 - 000

INFORMATION VID KOMMUNSTYRELSENS SAMMANTRÄDE
2010-03-08
Kommunstyrelsens beslut
Godkänna redovisad information och lägga den till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Kommunchef Magnus Nordström har sammanställt kommunövergripande
information, enligt bilaga.
Kommunstyrelsen
IT-chef Crister Lundgren informerar om verksamhetsöversyn KAR – kommunledningens administrativa resurser. Projektet kommer att genomföras
efter samma modell som SPOV. Syftet är att fortsätta trimma förvaltningen
till det organisationsbeslut som sjösattes 2007 samt förbereda för en eventuell
anpassning till pågående revidering av den politiska organisationen.
Kommunchef Magnus Nordström meddelar att processen med planering av
ny grundskola (F-5) på Parkskoleområdet, startar denna vecka (v 10).
Socialchef Birgit Nilsson redovisar socialtjänstens verksamheter och barnoch utbildningschef Jan-Erik Backman skolans verksamheter.
Jan-Erik Backman informerar bl a om ändring i förskolans tillämpningsföreskrifter, gällande från 1 mars 2010, enligt följande:
Vid vårdnadshavares ”tillfälliga sjukdom” gäller inlämnat schema för abonnerad tid och när vårdnadshavare är hemma för ”vård av barn”, finns
möjlighet för syskon att vistas på förskolan, enligt inlämnat schema för
abonnerad tid.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2010-03-08
KOMMUNSTYRELSEN

KS § 23

Dnr 0071/10 - 042

EKONOMISK REDOVISNING VID KOMMUNSTYRELSENS
SAMMANTRÄDE 2010-03-08
Kommunstyrelsens beslut
Godkänna redovisad information och lägga den till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Ekonomisk information föredras på sammanträdet av ekonomichef Ulla
Lundberg.
Kommunstyrelsen
Ekonomichef Ulla Lundberg redovisar februari månads utfall, som inte är
helt klart. Kapitaltjänst och avskrivningar finns inte med i utfallet. Periodens
resultat uppgår till 5,4 mkr.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSEN

KS § 24

Dnr 0041/10 - 000

DELGIVNINGAR KS 2010-03-08
Kommunstyrelsens beslut
Godkänna redovisning av delgivningar.
Ärendebeskrivning
Handlingar i ärendet:
1

Socialnämnden 2010-02-03
a) SN § 3 – Rapportering anhörigstöd
b) SN § 4 – Avvikelserapportering inom särskilt boende och omsorgen
om funktionshindrade
c) SN § 6 – Barn- och ungdomsärenden
d) Statistik till Socialstyrelsen – Ekonomiskt bistånd/introduktionsersättning

2

Älvsbyns kommun – Verksamhetsplan för Energi- och klimatrådgivning i Älvsbyns kommun 2010

3

Älvsbyns Fastigheter AB – Protokoll styrelsen 2009-11-27

4

Länsstyrelsen
a) Beslut om Tillstånd till kameraövervakning – Älvsbyns Fastigheter
AB (dnr 510/09, 119)
b) Inbjudan - Årets By i Norrbottens län 2010

5

Justitieombudsmannen (JO) – Anmälan mot Älvsbyns kommun
(dnr 26/10, 108)

6

Energimyndigheten – Statligt stöd till energieffektivisering i
kommuner och landsting

7

Framtid i Norr AB – Terminsutvärdering – Svenskundervisning för
invandrare

8

Strålsäkerhetsmyndigheten – Solarieverksamhet i kommunal regi

9

Svensk Solarieförening – Bristande information från Strålskyddsmyndigheten

10 Länstrafiken – protokoll styrelsen 2009-12-09
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSEN

KS § 25

Dnr 0061/10 - 002

DELEGATIONSRAPPORT KS 2010-03-08
Kommunstyrelsens beslut
Godkänna redovisning av delegationsbeslut.
Ärendebeskrivning
Följande ärenden anmäls enligt KS § 185/2009-12-14

Justerandes signatur

Ärende

Delegat

Kursinbjudningar

Adm chef/
kommunchef

Förköp
Nävan 12
Mjövattnet 3:1 del av
Finnäset 1:44
Brännmark 1:204
Granträsk 1:4 del av

Kommunchef

Anställningar
Verksamhetsvaktmästare 50 %

Adm chef

Skola/förskola
Ledighet för elev 12 dgr (avslag)
Utökad tid i förskola (rapport nr 1)

Barn- o utbildn chef
Rektor

Tillfällig markupplåtelse
Lomtjärnsparken 15 juni

Byggnadsinspektör

Byautvecklingspeng
Granträsk byaförening

Näringslivssekr

Avtal Procapita Vård och Omsorg

Socialchef

Tillstånd att använda kommunens vapen (avslag)

KS ordf

Yttrande till Energimarknadsinspektionen

KS ordf

Bidrag till Vattensäkerhetsdag sommaren 2010

Fritids- o kulturchef

Ansökan om medfinansiering Godsterminal

Kommunchef

Bidrag till BRIS Nord 2010 (avslag)
_____

Barn- o utbildn chef

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSEN

KS § 26

Dnr 0072/10 - 002

ÄNDRING AV KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING
Kommunstyrelsens beslut
Ändra kommunstyrelsens delegationsordning enligt följande, ändring i kursiv
stil.
9 FASTIGHETSÄRENDEN
Punkt 4 – 9 ändra delegat till:

Delegat
VD Älvsbyns Fastigheter AB

10 TEKNISK FÖRVALTNING
Punkt 3 ändra delegat till:

Brandförman

Punkt 4 ändra delegat till:

VD Älvsbyns Energi AB

Ärendebeskrivning
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson har inkommit med förslag om ändring
av delegat i kommunstyrelsens delegationsordning. Byggnadsinspektören har
tidigare varit utsedd som delegat i nedanstående delegationsärenden, ändring i
kursiv stil.
9 FASTIGHETSÄRENDEN
Punkt 4 – 9 ändra delegat till:

Delegat
VD Älvsbyns Fastigheter AB

10 TEKNISK FÖRVALTNING
Punkt 3 ändra delegat till:

Brandförman

Punkt 4 ändra delegat till:

VD Älvsbyns Energi AB

Förslag till beslut
Ändra kommunstyrelsens delegationsordning enligt förslag.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSEN

KS § 27

Dnr 0073/10 - 003

ÖVERSYN AV ARVODESREGLEMENTE INFÖR KOMMANDE
MANDATPERIOD
Kommunstyrelsens beslut
- En parlamentarisk arbetsgrupp utses bestående av 5 personer, med
uppdrag att se över det kommunala arvodesreglementet inför kommande
mandatperiod.
- Socialdemokraterna överlåter en s-plats till vänsterpartiet.
- Partierna lämnar namnförslag till kommunsekreteraren senast den 22
mars 2010.
Ärendebeskrivning
Inför nuvarande mandatperiod har kommunstyrelsen att besluta om en
översyn av kommunens arvodesreglemente.
Inför nuvarande mandatperiod tillsattes en parlamentarisk arbetsgrupp som
fick i uppdrag att se över det kommunala arvodesreglementet.
Förslag till beslut
Tillsätta en arbetsgrupp som får uppdrag att se över det kommunala arvodesreglementet inför kommande mandatperiod.
Kommunstyrelsen
Erika Sundstöm (s) föreslår att:
- En parlamentarisk arbetsgrupp utses bestående av 5 personer, med
uppdrag att se över det kommunala arvodesreglementet inför kommande
mandatperiod.
- Socialdemokraterna överlåter en s-plats till vänsterpartiet.
- Partierna lämnar namnförslag till kommunsekreteraren senast den 22
mars 2010.
Johan Johansson (c) föreslår att arbetsgruppen ska bestå av 7 personer där
samtliga partier är representerade.
Propositionsordning
Ordföranden ställer Erika Sundströms förslag och Johan Johanssons förslag
mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller Erika Sundströms
förslag.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSEN

KS § 28

Dnr 0080/10 - 003

REDOVISNING ENLIGT KOMMUNSTYRELSENS UPPFÖLJNINGSPLAN 2009
Kommunstyrelsens beslut
Godkänna redovisad information med tillägg att till kommande redovisning
av kommunens samtliga EU-projekt, lägga till en ny kolumn ”egen insats”.
Ärendebeskrivning
Kommunchef Magnus Nordström har sammanställt nedanstående information, enligt bilaga.
- slutredovisning enligt kommunstyrelsens uppföljningsplan 2009
- uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet i Älvsbyns kommun
2009
- uppföljning av handlingsplan efter revision av arbetsmiljöarbetet i
Älvsbyns kommun 2009
- handlingsplan - systematiskt arbetsmiljöarbete 2009, enligt bilaga
Kommunstyrelsen
Kommunchef Magnus Nordström föredrar ärendet.
Tommy Lindgren (s) föreslår att kommunstyrelsen godkänner informationen
med tillägg att till kommande redovisning av kommunens samtliga EUprojekt, lägga till en kolumn ”egen insats”.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSEN

KS § 29

Dnr 0055/10 - 003

REDOVISNING AV NÄMNDERNAS MÅLUPPFYLLELSE 2009
ENLIGT STYRKORT SAMT ÅTERREDOVISNING AV
PERSONALUTSKOTTET OCH TEKNISKA UTSKOTTET
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Godkänna socialnämndens utvärdering av styrkort 2009 och barn- och
utbildningsnämndens uppföljning av styrkort 2009 enligt bilaga.
Kommunstyrelsens beslut
Godkänna återredovisning Tekniska utskottet hösten 2009 och Personalutskottets måluppfyllelse enligt kommunstyrelsens uppföljningsplan 2009,
enligt bilaga.
Ärendebeskrivning
Enligt kommunstyrelsens uppföljningsplan 2009 ska respektive nämnd
återredovisa sin måluppfyllelse 2009 enligt styrkorten, socialnämndens och
barn- och utbildningsnämndens uppföljningar enligt bilaga.
Personalutskottet och tekniska utskottet redovisar sina sammanträden under
hösten 2009, enligt bilaga.
Kommunstyrelsen
Ordföranden föreslår kommunstyrelsen godkänna Tekniska utskottet och
Personalutskottets återredovisningar samt föreslå kommunfullmäktige
godkänna socialnämndens utvärdering styrkort 2009 och barn- och utbildningsnämndens uppföljning av styrkort 2009, enligt bilaga.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSEN

KS § 30

Dnr 0311/09 - 008

MEDBORGARFÖRSLAG ATT ASFALTERA GENVÄGEN FRÅN
POPPELGATAN MOT STORGATAN
Kommunstyrelsens beslut
Avslå medborgarförslaget med motivering att sträckan är belägen på privat
mark.
Ärendebeskrivning
Lennart Hedkvist har skickat in ett medborgarförslag om att asfaltera ”genvägen” från Poppelgatan mot Storgatan, enligt bilaga.
Kommunfullmäktige beslutar 19 oktober 2009, § 69, överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning och beslut
VD för Älvsbyns Energi AB, Jan Sipola har yttrat sig i ärendet och meddelar
att den s k genvägen, fastigheten Aspen 17, är belägen på privat mark och
därmed kan Älvsbyns Energi AB inte behandla ärendet.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget med motivering att sträckan är
belägen på privat mark.
Kommunstyrelsen
Kommunchef Magnus Nordström föredrar ärendet.
Ordföranden yrkar avslag på medborgarförslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSEN

KS § 31

Dnr 0064/10 - 041

RAMJUSTERING AV 2010-ÅRS DRIFTSBUDGET
Kommunstyrelsens beslut
Godkänna konsekvensbeskrivning av beslutade ramjusteringar.
Ärendebeskrivning
Kommunchef Magnus Nordström har inlämnat ett PM, Konsekvensbeskrivning av verkställandet av kommunstyrelsens förslag, att inte flytta
elever i år 6-9 från Vidsel till tätorten.
Kommunfullmäktige beslutade 6 juli 2009, § 36 ”Driftbudget verksamhetsåret 2010 med balans-, resultat- och finansieringsbudget 2010-2012”, punkt 3,
uppdra till kommunchefen att utreda möjligheten att med hjälp av modern
teknik och en översyn av lokaler åstadkomma en besparing motsvarande det
belopp som en flytt av elever i årskurs 6-9 från Vidsel till tätorten skulle ge.
Besparingen ska verkställas inom verksamheten för årskurs 6-9 Vidsel. Om
besparingen inte kan nås, verkställs budgetberedningens förslag om flyttning
av elever från Vidsel höstterminen 2010. Kommunchefens utredningsuppdrag föreläggs kommunstyrelsen för beslut den 14 december 2009.
Med anledning av utredningens resultat är det inte möjligt att bedriva undervisning i Vidsels rektorsområde för skolår 6-9 om de föreslagna besparingarna genomförs. Utredningen har dock påvisat andra möjligheter att genomföra kostnadseffektiviseringar motsvarande ca 760 000 kronor.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Inte verkställa beslutet att flytta elever i år 6-9 från Vidsel till tätorten. Finansiering av detta sker genom en omfördelning mellan budgetramar i 2010-års
driftsbudget enligt nedan:
Kommunstyrelsens förfogande
Näringsliv
Fritid- och kultur
Miljö- bygg och räddning
Kommunövergripande

- 400 000 kronor
- 300 000 kronor
- 300 000 kronor
- 300 000 kronor
- 200 000 kronor

Konsekvensbeskrivning av varje ramjustering
Kommunstyrelsens förfogande
Förslaget innebär att ramen kommunstyrelsens förfogande minskas med
400 000 kronor. Budgetramen för 2010 är 1 000 000 kronor och av dessa är
redan drygt 500 000 kronor intecknade i tidigare beslut. Utöver det kan det
finnas ett antal poster som kommer att belasta denna budgetram. I praktiken
innebär detta beslut att kommunstyrelsen inte har några ekonomiska medel
för att möta eventuella oförutsedda händelser under 2010.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSEN

KS § 31

Dnr 0064/10 – 041 forts

RAMJUSTERING AV 2010-ÅRS DRIFTSBUDGET
Näringsliv
För att minska ramen med 300 000 kronor på näringsliv föreslås att följande
verksamheters ramar reduceras:
- Anslag till föreningar
-25 000 kronor
- Näringslivsbefrämjande åtgärder -50 000 kronor
- EU-projekt
-100 000 kronor
- Övriga projekt
-75 000 kronor
- Information/nyhetsblad
-50 000 kronor
Fritid- och kultur
Ramen minskas med 300 000 kronor. Det innebär att ungdomsgården på tätorten stänger från och med hösten 2010. Konsekvensen av denna förändring
är att en naturlig mötesplats för tätortens ungdomar försvinner.
Miljö- bygg och räddning
För att minska ramen med 300 000 kronor föreslås följande förändring:
- Räddningschefen hyrs ut till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) på 40 % i 10 månader. Reducering med 230 000 kronor.
- Avtal med Arvidsjaurs kommun håller på att förhandlas fram angående
tillsyn av RFN i Vidsel. Den 3 februari 2010 ska detta förslag presenteras
för AU i Arvidsjaur. Det finns ett gammalt liknande avtal där ersättningen
var 50 000 kronor per år till Älvsbyn.
- Övertagande av POSOM samordning: ger ett tillskott på 20 000 kronor.
Kommunövergripande
För minskad ram med 200 000 kronor föreslås följande verksamheters ramar
minskas:
- Verksamhetsledningens förfogande
-50 000 kronor
- Till KS ordförandes förfogande
-50 000 kronor
- Konsulttjänster mm
-70 000 kronor
- Folkhälsoarbete
-30 000 kronor
Reduceringen innebär att möjligheten till att hantera oförutsedda händelser
eller stötta särskilda insatser avsevärt minskar.
Kommunstyrelsen
Kommunchef Magnus Nordström föredrar ärendet.
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen godkänner redovisad konsekvensbeskrivning.
_____
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSEN

KS § 32

Dnr 0058/10 - 055

UPPHANDLING PSYKOLOGTJÄNST
Kommunstyrelsens beslut
Teckna avtal med Delegi Assessment AB, Psykologservice Eero Norrbacka,
och Åström & Åström AB.
Avtalstid 2010-02-15 – 2012-02-14 med option på 1 år.
Ärendebeskrivning
Älvsbyns kommun har infordrat anbud på psykologtjänst. Vid anbudstidens
utgång har 5 st anbud inkommit.
Kommunstyrelsen
Kommunchef Magnus Nordström redovisar utvärdering av inkomna anbud
som inköpare/controller Ann-Christine Nilsson har sammanställt.
Enligt utvärderingsunderlag har anbud 2, 4 och 5 det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet och föreslås för avtalsskrivning med avtalstid
2010-02-15 – 2012-02-14 med option på 1 år.
Beslutsunderlag
Inköpare/controller Ann-Christine Nilssons tjänsteutlåtande 16 februari
2010.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSEN

KS § 33

Dnr 0037/10 - 102

NOMINERING AV LEDAMÖTER TILL STYRELSEN, REVISORER SAMT VALBEREDNING - PITE ÄLV EKONOMISK
FÖRENING
Kommunstyrelsens beslut
Nominera Christer Karlsson, Älvsbyn som ordinarie ledamot/ersättare i Pite
älv ekonomisk förening.
Ärendebeskrivning
Pite Älv Ekonomisk förening har årsstämma under april 2010 vilket innebär
att nya styrelseledamöter, ersättare i styrelsen, revisorer samt valberedning ska
nomineras, enligt bilaga.
Vid årsstämman den 4 april 2009 valdes Bo Johansson till styrelsens ordförande för en tid av 1 år.
Kommunstyrelsen
Tommy Lindgren (s) föreslår att Christer Karlsson, Älvsbyn nomineras som
ordinarie ledamot/ersättare i Pite älv ekonomisk förening.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSEN

KS § 34

Dnr 0499/09 - 106

STÄLLNINGSTAGANDE TILL KOMMUNENS FRAMTIDA
ÄGANDE I FILMPOOL NORD AB
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens svar på Norrbottens läns landstings frågor om framtida
ägande i Filmpool Nord AB, enligt nedan:
1) Älvsbyns kommun kvarstår som ägare till Filmpool Nord AB med
bakgrund av de villkor som ägarsamrådet beslutat om.
2) Älvsbyns kommun är inte för tillfället intresserad av att öka sitt ägande i
bolaget genom att köpa aktier från eventuella ägare som lämnar bolaget.
3) Älvsbyns kommun är inte intresserad att öka sitt ägande genom att teckna
ytterligare aktier, hela posten eller del av posten, från det aktiekapital på
546 300 kronor som idag ej är emitterat från bolaget.
Ärendebeskrivning
Vid ägarsamrådet för Filmpool Nord AB den 26 november 2009 beslutades
att av samtliga ägare begära besked om deras framtida ägande i Filmpool
Nord AB.
Ett antal ägare har tidigare på olika sätt aviserat sin vilja att utträda ur bolaget.
Under ägarsamrådet fattades ett antal beslut rörande villkoren för att vara
ägare. Besluten i sin helhet finns i det bilagda protokollet.
För 2010 är kommunens ägartillskott 16 kr/invånare. 136 720 kronor som
anvisas ur verksamhet 027 till kommunstyrelsens förfogande.
Förslag till beslut
Älvsbyns kommun kvarstår som ägare till Filmpool Nord AB på oförändrad
nivå.
Kommunstyrelsen
Ordföranden föredrar ärendet.
Peter Eriksson (s) föreslår kommunstyrelsens svar på Norrbottens läns
landstings frågor om kommunens framtida ägande i Filmpool Nord AB,
enligt nedan:
1) Ja, Älvsbyns kommun kvarstår som ägare till Filmpool Nord AB med
bakgrund av de villkor som ägarsamrådet beslutat om.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSEN

KS § 34

Dnr 0499/09 – 106 forts

STÄLLNINGSTAGANDE TILL KOMMUNENS FRAMTIDA
ÄGANDE I FILMPOOL NORD AB

2) Nej, Älvsbyns kommun är inte för tillfället intresserad av att öka sitt
ägande i bolaget genom att köpa aktier från ev ägare som lämnar bolaget.
3) Nej, Älvsbyns kommun är inte intresserad att öka sitt ägande genom att
teckna ytterligare aktier, hela posten eller del av posten, från det aktiekapital på 546 300 kronor som idag ej är emitterat från bolaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2010-03-08

17(26)

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 35

Dnr 0075/10 - 106

IT NORRBOTTEN AB - AKTIEÄGARAVTAL OCH BOLAGSORDNING
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Anta nytt aktieägaravtal och ny bolagsordning för IT Norrbotten AB, enligt
bilaga.
Ärendebeskrivning
Nytt förslag avseende aktieägaravtal och bolagsordning för IT Norrbotten
AB har inkommit, enligt bilaga.
Bolaget ska erbjuda ett länsgemensamt fiberbaserat höghastighetsnät till
näringsliv och offentlig service, för ett utökat tjänsteutbud, som bidrar till
ekonomisk tillväxt och utveckling i regionen.
IT Norrbotten ska
- förvalta och utveckla det länsgemensamma fiberbaserade höghastighetsnätet – Luminora.
- verka för att nätet kommer till en praktisk användning för näringsliv och
offentlig service så att en mångfald av tjänster skapas.
- vara ett projektkontor, där IT Norrbotten är ägarnas förlängda arm
gällande samordning och beställarkompetens.
- verka som katalysator för den regionala utvecklingen och tillväxten inom
bolagets verksamhetsområde.
Styrelsen för Kommunförbundet Norrbotten, rekommenderar medlemskommunerna att anta förslag till aktieägaravtal samt bolagsordning för IT Norrbotten AB.
Kommunstyrelsen
Ordföranden föredrar ärendet och yrkar att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige anta nytt aktieägaravtal och ny bolagsordning för IT
Norrbotten AB.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2010-03-08

18(26)

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 36

Dnr 0076/10 - 106

NORRBOTTENS ENERGIKONTOR AB (NENET) – AKTIEÄGARAVTAL OCH BOLAGSORDNING
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Anta nytt aktieägaravtal och ny bolagsordning för Norrbottens Energikontor
AB, enligt bilaga.
Ärendebeskrivning
Nytt förslag avseende aktieägaravtal och bolagsordning för Norrbottens
Energikontor AB (NENET) har inkommit, enligt bilaga.
Bolagets verksamhet är att driva energi- och miljöfrågor på lokal och regional
nivå i ett internationellt perspektiv. Företagets mål är att:
- öka användningen av förnybar energi
- arbeta för energieffektivisering
- bidra till utvecklingen av samarbete inom energi- och miljöområdet
- stödja och utveckla regionsamverkan i EU-samarbetet
NENETs strategi för att uppnå målen är att huvudsakligen:
- initiera och samordna projekt mellan kommuner, näringsliv, FoUorganisationer och andra lokala och regionala aktörer
- skapa nätverk och sprida information inom energi- och miljöområdet
- vara EU-kontakt i regionen och därmed förenlig verksamhet
Styrelsen för Kommunförbundet Norrbotten, rekommenderar medlemskommunerna att anta förslag till aktieägaravtal samt bolagsordning för Norrbottens Energikontor AB.
Verksamhetsstöd för år 2010 är 2 kronor/invånare. För Älvsbyns kommun
blir det 16 864 kronor som anvisas ur verksamhet 027 till kommunstyrelsens
förfogande.
Kommunstyrelsen
Ordföranden föredrar ärendet och yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta nytt aktieägaravtal och ny bolagsordning för Norrbottens Energikontor AB.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2010-03-08

19(26)

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 37

Dnr 0069/10 - 106

UPPVÄXTKOORDINERAT LEDNINGSSTÖD
Kommunstyrelsens beslut
Älvsbyns kommun fortsätter att delta i kommunförbundets projekt ”Uppväxtkoordinerat ledningsstöd”.
Ärendebeskrivning
Kommunchef Magnus Nordström föredrar projektet ”Uppväxtkoordinerat
ledningsstöd”.
Älvsbyns kommun har deltagit i kommunförbundets projekt ”Uppväxtkoordinerat ledningsstöd” i ca 2 år. Projektet handlar om att bl a engagera
ungdomar i politik och att öka ungdomars möjlighet att påverka sin sam- och
framtid.
Kommunförbundet har ett möte kring det fortsatta arbetet med projektet den
31 mars 2010.
Efter diskussioner enas partierna om att det är en viktig fråga och man bör
därför skicka representanter, kommunchefen och kommunstyrelsens ordförande, till kommunförbundets möte den 31 mars 2010.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2010-03-08

20(26)

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 38

Dnr 0074/10 - 106

MOTTAGANDE AV DEKLARATIONER 2010
Kommunstyrelsens beslut
Upphöra med mottagande av medborgarnas skattedeklarationer. Kommunledningskontoret ansvarar för att informera om beslutet och motivet till det.
Ärendebeskrivning
Administrativ chef Gunilla Lundin har inlämnat ett tjänsteutlåtande om att
Älvsbyns kommun under många år har tagit emot medborgarnas skattedeklarationer, för vidare befordran till skattekontoret i Piteå.
Vid kontroll med sektionschefen för Skatteverket Norra regionen, framkom
att deras allmänna uppfattning är att kommuner inte bör ta emot deklarationer beroende på ansvarsfrågan. Skatteverket kan inte ansvara för hanteringen av deklarationer som lämnas hos tredje part.
Skatteverket rekommenderar istället alla att förespråka andra möjligheter att
lämna sin deklaration än på papper, ex via internet, sms eller telefon. Om
man har bilagor att redovisa rekommenderas e-legitimation. Att tillämpa
någon av ovanstående redovisningsformer innebär också att eventuell skatteåterbäring erhålls före midsommar.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar upphöra med mottagande av medborgarnas
skattedeklarationer. Kommunledningskontoret ansvarar för att informera om
beslutet och motivet till det.
Kommunstyrelsen
Kommunchef Magnus Nordström föredrar ärendet.
Helena Öhlund (s) yrkar bifall till förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2010-03-08

21(26)

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 39

Dnr 0362/09 - 109

FORTSATT EKONOMISKT STÖD TILL TEKNIKENS HUS FÖR
ÅR 2009
Kommunstyrelsens beslut
Bifalla Teknikens Hus ansökan om 60 000 kronor i driftbidrag för verksamhetsåret 2009. Medlen belastar verksamhet 027 till kommunstyrelsens förfogande.
Ärendebeskrivning
Tekniken Hus, Luleå har i likhet med tidigare år inkommit med en ansökan
om ett kommunalt bidrag om 60 000 kronor för verksamhetsåret 2009.
Kommunchef Magnus Nordström har yttrat sig i ärendet.
Sedan maj 1988 har Teknikens Hus haft dörrarna öppna för skolor, allmänhet
och turister i Luleå. Genom dessa dörrar har det passerat mer än tre miljoner
besökare! Där har hundratusentals barn och ungdomar inspirerats och väckt
deras nyfikenhet på teknik och naturvetenskap. Teknikens Hus har fortbildat
tusentals lärare och är en viktig regional resurs för undervisningen i teknik
och naturvetenskap.
Teknikens Hus är ett regionalt resurscentrum för undervisningen inom teknik
och naturvetenskap och ett begrepp såväl nationellt som internationellt. Det
är resultatet av ett målmedvetet arbete som varit möjligt bland annat tack vare
det samarbetet med skolorna i länet och stöd från Norrbottens kommuner.
Under 2008 har mer än 300 älvsbyelever besökt Teknikens Hus. 58 lärare har
deltagit i fortbildning som anordnats av Teknikens Hus. 2006 deltog 359
elever från skolorna i Älvsbyn i uppfinnarprojektet ”Hitta på” där en grupp
flickor från Vidsel tog hem förstapriset.
Under de senaste åren har flera olika projekt bidragit till skolverksamheten,
Kontaktnät i teknik för lärare, Unga spekulerar – teknisk framsyn, Klimatgreppet,
Innovationer och kreativitet i skolan med flera. Därmed har de kunnat erbjuda
kompetenshöjning för lärare i hela Norrbotten inom en mängd olika
områden, något som har varit väldigt uppskattat.
Älvsbyns kommun ingår i det regionala lärarnätverket ”Kontaktnät i Teknik”
som vi driver sedan 9 år. I samarbete med kontaktlärarna genomfördes förra
året i kommunen ett flertal fortbildningsinsatser. Förutom fortbildning inom
ramen för ”Kontaktnät i Teknik” har också ett antal lärare deltagit i annan
fortbildning i Teknikens Hus. En nyligen genomförd enkät i nätverket ger
verksamheten mycket goda vitsord. En överväldigande majoritet av de 138
lärare som svarat anser att Teknikens Hus och nätverket starkt bidragit till att
utveckla undervisningen i teknik, stärka lärarnas kunskaper och öka antalet
tekniklektioner.
Forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2010-03-08
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KOMMUNSTYRELSEN

KS § 39

Dnr 0362/09 – 109 forts

FORTSATT EKONOMISKT STÖD TILL TEKNIKENS HUS FÖR
ÅR 2009
Utnyttjandet av de pedagogiska resurserna samt utställningarna och aktiviteterna i Teknikens Hus varierar över åren. Uppfinnartävlingen Hitta På genomfördes åter hösten 2008. Det var den tionde upplagan av tävlingen och i samarbete med Landstingets projekt ”Hjärnsläpp” anordnades en extra utmanande och inspirerande tävling. Deltagandet från Älvsbyns skolor i tidigare upplagor av tävlingen har varit livaktigt och skapat flera vinnande bidrag.
De medel som budgeterats inom ramen för anslag till föreningar har fördelats
enligt de riktlinjer som fastställts av KS § 130/2007-05-21 och KS § 224/
2007-11-05. Inkommen ansökan från Teknikens Hus inryms inte inom fastställda normer om bidrag till föreningar. För verksamhetsåret 2008 erhöll
Teknikens Hus 57 000 kronor i kommunalt bidrag ur verksamhet 027, till
kommunstyrelsen förfogande.
Förslag till beslut
Näringslivskontoret och ekonomikontoret föreslår kommunstyrelsen besluta:
1) Bifalla Teknikens Hus ansökan om 60 000 kronor i driftbidrag för verksamhetsåret 2009, medlen belastar verksamhet 027 till kommunstyrelsens
förfogande.
2) Från och med år 2010 bedömer Barn- och utbildningsnämnden
Teknikens Hus nytta för skolorna i Älvsbyns Kommun och de medel
som eventuellt beviljas, belastar grund- och gymnasieskolans budget.
Kommunstyrelsen
Kommunchef Magnus Nordström föredrar ärendet.
Erika Sundström (s) yrkar bifall till punkt 1) i beredningsförslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2010-03-08

23(26)

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 40

Dnr 0042/10 - 109

BIDRAG TILL KONVERTERING AV VÄRMESYSTEM BREDSELS BYGDEGÅRDSFÖRENING
Kommunstyrelsens beslut
Avslå Bredsels Bygdegårdsförenings ansökan om kommunal medfinansiering.
Ärendebeskrivning
Bredsels byagård, byggd 1977, har direktverkande el i form av takvärme.
Uppvärmningskostnaderna uppgår till ca 40 000 kronor per år. Föreningen
har för avsikt att via Bygdegårdarnas Riksförbund söka bidrag hos Boverket
för konvertering till bergvärme samt vattenburet värmesystem. Enligt bifogad
offert uppgår kostnaderna till 180 000 kronor.
Kommunchef Magnus Nordström har yttrat sig i ärendet.
För att erhålla ett 50 % bidrag av Boverket krävs att kommunen bidrar med
30 % och föreningen med återstående 20 % av kostnaderna. Bredsels Bygdegårdsförening ansöker om kommunal medfinansiering med 60 000 kronor.
Förslag till beslut
Eftersom inga kommunala medel finns budgeterade i 2010 års budget och
kommunens ekonomi är ansträngd föreslår kommunchefen att kommunstyrelsen avslår ansökan.
Kommunstyrelsen
Kommunchef Magnus Nordström föredrar ärendet.
Tommy Lindgren (s) yrkar bifall till beredningsförslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2010-03-08

24(26)

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 41

Dnr 0456/09 - 212

ÖVERSIKTSPLAN
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen kallar till ett extra KS kvällssammanträde när alla synpunkter inkommit.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade 25 januari 2010, § 17, att låta översiktsplanen gå
ut på samråd med justering av påtalade förändringar.
Kommunstyrelsen har nu att besluta om att översiktsplanen ska ställas ut.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ställa ut översiktsplanen.
Kommunstyrelsen
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson föredrar ärendet.
Ingrid Karlsson går igenom inkomna yttranden. Remisstiden pågår t o m den
8 mars 2010.
Politiskt ställningstagande önskas angående:
- LIS områden och övriga områden som ej godtas
- Hästtomter Övrabyn och Hällan
- Utbyggnad vattenkraft
- Damm vid Täppforsen
- Landsbygdsutveckling i Timfors
Peter Eriksson (s) föreslår att kommunstyrelsen kallar till ett extra kvällssammanträde när alla synpunkter har inkommit.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 14 december 2009, § 195
Kommunstyrelsens protokoll 25 januari 2010, 17

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2010-03-08
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KOMMUNSTYRELSEN

KS § 42

Dnr 0067/10 - 214

ÄNDRING AV DETALJPLAN ALTUNA INDUSTRIOMRÅDE
AVSEENDE GODSTERMINAL
Kommunstyrelsens beslut
Uppdra till miljö- och byggkontoret att upprätta förslag till ändring av detaljplan för Altuna industriområde omfattande de fastigheter som direkt eller
indirekt berörs av åtgärden. Kostnader för att upprätta planförslaget belastar
projektägaren.
Ärendebeskrivning
Näringslivschef Pär Jonsson har hos kommunstyrelsen begärt ändring av
detaljplan för Altuna industriområde, för att möjliggöra byggande av en
godsterminal.
Förslag till beslut
Uppdra till miljö- och byggkontoret att upprätta förslag till ändring av detaljplan för Altuna industriområde omfattande de fastigheter som direkt eller
indirekt berörs av åtgärden. Kostnader för att upprätta planförslaget belastar
projektägaren.
Kommunstyrelsen
Näringslivschef Pär Jonsson föredrar ärendet.
Ny godsterminal stärker befintliga företags konkurrenskraft, ekonomiskt och
miljömässigt samt att godsterminalen underlättar etablering av nya företag i
kommunen.
Projekttiden beräknas till 3 år med start i juni 2010. Kostnad 7 554 332
kronor.
Finansiärer är Älvsbyhus AB, Polarbröd AB, BDX-företagen AB, Länsstyrelsen, Banverket och Regionala fonden.
Ordföranden yrkar bifall till förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2010-03-08
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KOMMUNSTYRELSEN

KS § 43

Dnr 0347/09 - 429

TILLSTÅND FÖR BODENS SÖDRA SKJUTFÄLT, BODENS
KOMMUN
Kommunstyrelsens beslut
Ställa sig bakom kommunstyrelsens yttrande om ansökan om tillstånd för
Bodens södra skjutfält, Bodens kommun och skicka det vidare till Länsstyrelsen.
Ärendebeskrivning
Älvsbyns kommun har tagit del av ansökan från försvarsmakten om tillstånd
att bedriva befintlig samt utökad verksamhet inom och i anslutning till
Bodens södra skjutfält, Bodens kommun
Innan Länsstyrelsen fattar beslut i ärendet får kommunstyrelsen möjlighet att
yttra sig, yttrande enligt bilaga.
Kommunstyrelsen
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson föredrar ärendet.
Johan Johansson (c) föreslår ett tillägg under punkt 1 i yttrandet, att nämna
skjutfält RFN som alternativ lokalisering.
Erika Sundström (s) föreslår att kommunstyrelsen ställer sig bakom kommunstyrelsens yttrande.
Propositionsordning
Ordföranden ställer Johan Johanssons förslag och Erika Sundströms förslag
mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller Erika Sundströms
förslag.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

