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KOMMUNSTYRELSEN

KS § 62

Dnr 0197/10 - 000

INFORMATION VID KOMMUNSTYRELSENS SAMMANTRÄDE
2010-05-24
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen tar del av informationen och lägger den till handlingarna.
_____
Ärendebeskrivning
Kommunchef Magnus Nordström har sammanställt kommunövergripande
information, enligt bilaga.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen tar del av informationen och lägger den till handlingarna.
Kommunstyrelsen
Integrationssamordnare Anne-Britt Ferreira informerar om ”integration” och
ensamkommande barn (12-17 år).
Kommunstyrelsen beslutade 25 januari 2010, § 20, att ställa sig positiv till att
ta emot ensamkommande barn och uppdra till kommunchefen att inleda
förhandling med Migrationsverket, gällande avtal ses över samt tillsätta en
planeringsgrupp för mottagandet.
Från 2010 har Älvsbyn avtalat om att ta emot 30 asylsökande. I dagsläget är
24 personer mottagna. I maj 2010 väntar 596 ungdomar på placering i någon
av landets mottagarkommuner.
Ett privat boendealternativ från Vidsel har inkommit.
Utbildning av gode män och personal ska ske.
Länsstyrelsen besöker kommunen den 11 juni 2010 kl 10.00 för att träffa
politiker och tjänstemän.
Arbetet med mottagande av ensamkommande barn fortskrider med återredovisning vid kommunstyrelsens sammanträde den 23 augusti 2010.
♦
Socialchef Birgit Nilsson informerar kring framtidens boende för äldre i
Älvsbyns kommun, enligt bilaga.
Från maj har avdelning 4B Fyrklövern, på Nyberga tillfälligt öppnats med
plats för 8 boende. Alla färdigbehandlade som väntat på sjukhuset har
hämtats hem.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSEN

KS § 62

Dnr 0197/10 - 000 forts

INFORMATION VID KOMMUNSTYRELSENS SAMMANTRÄDE
2010-05-24
Inga stängningshelger på Källbacken.
Ombyggnation av toaletter på Ugglan enligt föreläggande från Arbetsmiljöverket.
♦
Barn- och utbildningschef Jan-Erik Backman redovisar det pågående arbetet
med ny skola. Projektledaren och referensgruppen har besökt tre nybyggda
skolor med samma verksamhet som den nya skolan ska ha. De orter som
besökts är Borlänge, Lindesberg och Örebro. Under juni 2010 kommer en
skiss att vara klar där innehåll och struktur kan presenteras.
♦
Kommunchef Magnus Nordström informerar kommunövergripande, enligt
bilaga.
En översyn av de kommunala bolagens organisation och styrning är påbörjad
och kommer att redovisas vid kommunstyrelsens sammanträde den 23
augusti 2010.
En genomlysning av de kommunala bolagen kommer att genomföras under
maj – juni. Fokus kommer att ligga på intern redovisning och verksamhetens
genomförande.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSEN

KS § 63

Dnr 0160/10 - 000

DELGIVNINGAR KS 2010-05-24
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen tar del av delgivningarna och lägger dem till handlingarna.
_____
Ärendebeskrivning
Handlingar i ärendet:
1

Länsstyrelsen
a) Rapport – Myndighetsnämndens i Älvsbyns kommun operativa tillsyn
enligt miljöbalken - Länsstyrelsens besök den 22 oktober 2009 med uppföljning av myndighetsnämndens operativa tillsyn enligt miljöbalken

2

Älvsbyns kommun
a) Socialchefen och kostchefen – Uppsägning av avtal med Posten
Logistik AB – gäller transport av tvätt från kommunens verksamheter
b) Statistik till Socialstyrelsen om ekonomiskt bistånd/introduktionsersättning 1:a kvartalet 2010 – från socialtjänsten (controller)
c) Svar till Skolinspektionen rörande anmälan angående Vidselskolans
agerande i samband med information till hemmet i Älvsbyns kommun –
gäller ärende om påstådd kränkande behandling av elever
d) Svar till Skolinspektionen rörande riktad tillsyn angående påstådda fall
av kränkningar vid grundskolan Vidselskolan i Älvsbyns kommun – med
anledning av Skolinspektionens kritik att kommunen inte uppfyllt författningarnas krav att utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling
e) Personalutskottets protokoll 29 mars 2010
f) Tekniska utskottets protokoll 3 maj 2010

3

Consensus i Älvsbyn – Årsredovisning 2009 för Samordningsförbundet Consensus

4

Grupper som använder varmvattenbassängen – skrivelse om att det
är viktigt att kommunstyrelsen arbetar för en lösning där varmvattenbassängen kan var i fortsatt drift – med anledning av att Älvsbyns vårdcentral sagt upp hyresavtalet med Älvsbyns Fastigheter AB

5

Älvsbyns Fastigheter AB – protokoll styrelsen 22 februari samt 17
mars 2010

6

Älvsbyns Energi AB – protokoll styrelsen 25 mars 2010
forts

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSEN

KS § 63

Dnr 0160/10 – 000 forts

DELGIVNINGAR KS 2010-05-24
7

Älvsbyns Kommunföretag AB – protokoll styrelsen 12 april 2010

8

Pite älv ekonomisk förening – protokoll årsstämma 13 april 2010

9 Länstrafiken Norrbotten – protokoll styrelsen 19 februari 2010
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSEN

KS § 64

Dnr 0159/10 - 002

DELEGATIONSRAPPORT KS 2010-05-24
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen tar del av delegationsrapporten och lägger den till handlingarna.
_____
Ärendebeskrivning
Följande ärenden anmäls enligt Dnr 100/10, 2010-03-01
Ärende
Kurser och konferenser

Delegat
Adm chef

Förköp
Timfors 1:24
Påboda 10:1
Sävdal 1:16, 1:17
Petbergsliden 1.11 del av
Älvsbyn 26:42
Varjiså 2:17
Arvidsträsk 2:5, 2.10

Kommunchef

Anställning
Vik växel/reception/Kontorsvaktmästeri 50 %
12/4 – 30/4 -10 samt 3/5 – 30/9 -10

Adm chef

Skola/förskola
Utökad tid i förskola (rapport nr 3 samt lista 3)
Placering på fritids (stimulanstid för elev)
Utökad tid i fritidshem (rapport nr 3)
Beslut om ledighet för elev (avslag)

Rektor
Rektor
Rektor
Barn- o utbildn chef

Avskrivning av fordringar

Ekonomichef

Tillfällig markupplåtelse
Vandrande Vänner, Torget 30/4
Upplåtelse av torgplats april-maj

VD Älvsbyns Fastigh AB

Näringslivssekr

Personalutskottet 2010-03-29
PU § 13 – Reviderat styrdokument - Lönepolicy
Yttrande till Länsstyrelsen över förslag till bildande
av naturreservat (Gårdliden, Visttjärnliden, Globerget
KS ordf
och Enstakaberget) (dnr 135/10, 439)
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

forts
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KOMMUNSTYRELSEN

KS § 64

Dnr 0159/10 – 002 forts

DELEGATIONSRAPPORT KS 2010-05-24
Kommunal borgen för Älvsbyns Fastigheter AB

KS ordf

(dnr 157/10, 045)

Projekteringskonsult nybyggnad skola – antagande
av anbud (Arkitekthuset Monarken) (dnr 167/10, 055)

KS ordf

Samverkansavtal avseende vuxnas lärande i
Fyrkanten – bilaga ang ek ersättning f o m 2010
Beslut om tillförordnande av räddningschef
perioden 2010-05-07 – 09-30

KS ordf
KS ordf/
kommunchef

Förvaltningsorganisation Videokonferensprojekt
IT Norrbotten (dnr 141/10, 106)

Kommunchef

Uppdrag till IT Norrbotten att utreda gemensamt
system för digitala trygghetslarm

Kommunchef

Utväxling köpebrev fastigheten Ångmaskinen 1

Kommunchef

(dnr 163/10, 283)

Justerandes signatur

Bidrag till SMÄKK minifestival 2 juli (dnr 174/10, 109)
Bidrag till irländsk musik 2 juli (dnr 181/10, 109)
Avslag till NBV-dagen 3 juli (dnr 185/10, 109)
Bidrag till Solid Metal 17 juli(dnr 175/10, 109)
Avslag till Sjung med Svempa 2010 (dnr 139/10, 109)

Fritids- o kulturchef
Fritids- o kulturchef
Fritids- o kulturchef
Fritids- o kulturchef
Fritids- o kulturchef

Byautvecklingspeng
Arvidsträsk byaförening (dnr 123/10, 109)
Pålsträsk byaförening (dnr 189/10, 109)
_____

Näringslivssekr

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSEN

KS § 65

Dnr 0178/10 - 002

DELEGATION - UPPLÅTELSE AV TORGPLATSER
Kommunstyrelsens beslut
Överföra ansvar för uthyrning av torgplatser inkl dess intäkter från näringslivskontoret till Älvsbyns Fastigheter AB.
_____
Ärendebeskrivning
Näringslivschef Pär Jonsson har lämnat in en skrivelse om ansvar vid upplåtelse av torgplatser.
Älvsbyns kommun hyr ut torgplatser till resande försäljare. Näringslivskontoret har ansvarat för hanteringen i samverkan med kommunledningskontoret. Hanteringen innefattar att ta emot förfrågningar, hänvisa till lämplig
plats, säkerställa strömförsörjning, ta betalt och kontrollera F-skattsedel.
Verksamheten har en operativ karaktär vilket belastar näringslivskontorets
och kommunledningskontorets fokus på strategiska frågor. De intäkter som
hanteringen inbringar uppväger inte dess nackdelar. Dessutom betraktar vi
hanteringen främst som en fastighetsfråga.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar överföra ansvar för uthyrning av torgplatser inkl
dess intäkter från näringslivskontoret till Fastighetsbolaget.
Kommunstyrelsen
Kommunchef Magnus Nordström föredrar ärendet.
Ordföranden lämnar förslag att kommunstyrelsen beslutar överföra ansvar
för uthyrning av torgplatser inkl dess intäkter från näringslivskontoret till
Fastighetsbolaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSEN

KS § 66

Dnr 0198/10 - 042

DELÅRSRAPPORT PER DEN 30 APRIL 2010
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Uppdra till kommunchefen att till kommunstyrelsens sammanträde den 23
augusti redovisa förnyad uppföljning och prognos.
_____
Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret, ekonomi har utarbetat delårsrapport per den 30
april 2010, enligt bilaga.
Kommunen upprättar delårsrapporter per april och augusti som en del i den
löpande planlagda uppföljningen.
I delårsrapporten per april har inga periodiseringar gjorts. Delårsrapporten
innehåller förutom kommunens utfall även helårsprognoser för 2010. Dessutom innehåller delårsrapporten utfall per april samt helårsprognoser för de
företag som ingår i den sammanställda redovisningen.
Syfte med delårsrapporten är att vara;
- en uppföljning av resultat och ställning för rapportperioden
- en uppföljning av om verksamheten prognostiseras bedrivas inom
fastställda ramar samt prognos för helåret.
- Ett underlag för beslut.
Kommunstyrelsen
Ekonomichef Ulla Lundberg redovisar delårsrapport per den 30 april 2010.
Kommunens periodresultat uppgår till 5,1 miljoner kronor vilket är betydligt
bättre än föregående år. Då inga periodiseringar har gjorts är inte periodresultaten mellan 2009 och 2010 direkt jämförbara. Kommunens årsresultat
prognostiseras till 6,1 miljoner kronor vilket innebär att budgetavvikelsen för
årets resultat prognostiseras till -2,3 miljoner kronor.
Yrkande
Peter Eriksson (s) yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
- inte vidta några drastiska besparingsåtgärder, då prognosen för hela
kommunen fortfarande visar på ett plusresultat.
- Uppdra till kommunchefen att till kommunstyrelsens sammanträde den
23 augusti redovisa förnyad uppföljning och prognos.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSEN

KS § 67

Dnr 0131/10 - 041

DRIFTBUDGET 2011
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Fastställa verksamheternas ramar om 413 352 000 kronor för verksamhetsåret 2011 fördelad enligt tabell nedan samt att 4 045 000 kronor får utgöra
kommunens budgeterade årsresultat 2011.
Kommunstyrelsens beslut
Uppdra till kommunchefen att genomföra en extern genomlysning av driftsersättningen till Älvsbyns Fastigheter AB.
Reservation
Matilda Wiklund (c) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
_____
Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret ekonomi har sammanställt de ekonomiska förutsättningarna för verksamhetsåret 2011 enligt bilaga. Med utgångspunkt i de
för dagen kända generella förutsättningarna har verksamhetsutrymmet
beräknats som framgår nedan och av bilaga benämnd specifikation av
ramjusteringar.
Budgetramarna har upprättats på basis av 2010 års budget med några förändringar. Näringsliv och turism inkluderar nu även budgetramen Information och benämns Näringslivsverksamhet. Revision ingick i ramen för
Kommunövergripande verksamhet men utgör nu en fristående ram. Därmed
fördelas ramarna på 17 verksamhetsområden.
För avtalsenliga lönekostnadsökningar avsätts 8,3 miljoner kronor för 2011.
Investeringsbudgetens volym föreslås uppgå till 8,8 miljoner kronor. I samband med beslut om investeringsbudget 2010 anslogs 9,2 miljoner kronor i
planen för 2011.

forts

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSEN

KS § 67

Dnr 0131/10 – 041 forts

DRIFTBUDGET 2011
Verksamhet
Kommunövergripande verksamhet
Revision
Politisk verksamhet
Miljö-, bygg och räddningsverksamhet
Näringslivsutveckling
Information
Näringslivsverksamhet
Förskola
Grundskola
Gymnasieskola
Barn- och familjeenheten
Äldreomsorgen
Omsorg om funktionshindrade
Arbete och integration
Kulturverksamhet
Fritidsverksamhet
Kostverksamhet
Gatuverksamhet
Fastighetsdrift

Summa

Ram 2010 Förändring 2011
30 083
0
3 750
8 157
10 610
1 741
0
24 929
69 488
43 163
13 187
90 621
34 833
9 641
4 513
3 043
13 649
11 070
44 052

416 530

Politiskt handlingsutrymme

-2 372
697
-37
-78
-10 610
-1 741
12 331
-255
1 061
-3 441
-65
-66
-554
-21
-25
-2
-150
1 000
1 000

Ny ram
27 711
697
3 713
8 079
0
0
12 331
24 674
70 549
39 722
13 122
90 555
34 279
9 620
4 488
3 041
13 499
12 070
45 052

413 202
4 195

Utgiftstak

417 397

Budgetberedningen
Ekonomichef Ulla Lundberg föredrar ärendet och går igenom posterna under
kolumnen Förändring 2011 ovan.
Peter Eriksson (s) föreslår fastställa driftbudgeten 2011 enligt ovan med
tillägg om 150 000 kronor för anslaget Kommunövergripande verksamhet.
Utökningen avser bidrag till energibesparande åtgärder i samlings- och
föreningslokaler som ägs av ideella föreningar. Det politiska handlingsutrymmet om 4 045 000 kronor får utgöra kommunens budgeterade
årsresultat 2011.
Matilda Wiklund (c) föreslår följande ramförändringar:
- Fastighetsdrift utökas med 500 000 kronor,
- Anslaget för uppdragsutbildning Gymnasiet kvarstår med 1 miljon kronor
vilket innebär en sammantagen ramminskning för gymnasiet om 2 441 000
kronor.
- Anslaget för näringslivsverksamhet utökas med 500 000 kronor.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSEN

KS § 67

Dnr 0131/10 – 041 forts

DRIFTBUDGET 2011
Wiklund föreslår att det politiska handlingsutrymmet som därefter kvarstår,
dvs 2 045 000 kronor, får utgöra kommunens budgeterade årsresultat 2011.
Wiklund föreslår även att ge kommunchefen i uppdrag att genomföra en
extern genomlysning av driftsersättningen till Älvsbyns Fastigheter.
Propositioner
Ordföranden ställer Peter Erikssons förslag avseende utökning av anslaget
kommunövergripande verksamhet med 150 000 kronor under proposition
och finner att budgetberedningen bifaller förslaget.
Vidare ställer ordföranden Wiklunds förslag om ramförändringar vart och ett
för sig under proposition och finner att budgetberedningen avslår desamma.
Ordföranden ställer Peter Erikssons förslag mot Matilda Wiklunds förslag
om 2011 års resultat och finner att budgetberedningen bifaller Erikssons
förslag.
Slutligen ställer ordföranden Wiklunds förslag om genomlysning av fastighetsbolagets driftsersättning under proposition och finner att budgetberedningen bifaller detsamma.
Budgetberedningens förslag till kommunstyrelsen
Uppdra till kommunchefen att genomföra en extern genomlysning av driftsersättningen till Älvsbyns Fastigheter.
Budgetberedningens förslag till kommunfullmäktige
Fastställa verksamheternas ramar om 413 352 000 kronor för
verksamhetsåret 2011 fördelad enligt tabell nedan samt att 4 045 000 kronor
får utgöra kommunens budgeterade årsresultat 2011.

forts

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSEN

KS § 67

Dnr 0131/10 – 041 forts

DRIFTBUDGET 2011

Verksamhet

Ram 2010 Förändring 2011

Kommunövergripande verksamhet
Revision
Politisk verksamhet
Miljö-, bygg och räddningsverksamhet
Näringslivsutveckling
Information
Näringslivsverksamhet
Förskola
Grundskola
Gymnasieskola
Barn- och familjeenheten
Äldreomsorgen
Omsorg om funktionshindrade
Arbete och integration
Kulturverksamhet
Fritidsverksamhet
Kostverksamhet
Gatuverksamhet
Fastighetsdrift

Verksamheternas ramar

30 083
0
3 750
8 157
10 610
1 741
0
24 929
69 488
43 163
13 187
90 621
34 833
9 641
4 513
3 043
13 649
11 070
44 052

Ny ram

-2 222
697
-37
-78
-10 610
-1 741
12 331
-255
1 061
-3 441
-65
-66
-554
-21
-25
-2
-150
1 000
1 000

416 530

27 861
697
3 713
8 079
0
0
12 331
24 674
70 549
39 722
13 122
90 555
34 279
9 620
4 488
3 041
13 499
12 070
45 052

413 352

Årets resultat

4 045

Summa

417 397

Reservation
Matilda Wiklund (c) reserverar sig mot beslutet till förmån för egna förslag.
_____
MBL-förhandlingar
MBL-förhandlingar § 19 har ägt rum den 20 april 2010.
_____
Kommunstyrelsen
Ordföranden påtalar och beklagar att centerpartiets skriftliga reservation
saknades i utskick av kommunstyrelsens kallelse. Reservationen delas ut på
sammanträdet.
Ekonomichef Ulla Lundberg föredrar ärendet.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSEN

KS § 67

Dnr 0131/10 – 041 forts

DRIFTBUDGET 2011

Yrkanden
Matilda Wiklund (c) föreslår följande ramförändring:
- Fastighetsdrift utökas med 500 000 kronor.
- Anslaget för näringslivsverksamhet utökas med 500 000 kronor.
Wiklund föreslår att det politiska handlingsutrymmet som därefter kvarstår,
d v s 3 045 000 kronor, får utgöra kommunens budgeterade årsresultat 2011.
Ordföranden yrkar bifall till budgetberedningens förslag att fastställa verksamheternas ramar om 413 352 000 kronor för verksamhetsåret 2011
fördelad enligt tabell nedan samt att 4 045 000 kronor får utgöra kommunens
budgeterade årsresultat 2011.
Vidare yrkar ordföranden bifall till budgetberedningens förslag att uppdra till
kommunchefen att genomföra en extern genomlysning av driftsersättningen
till Älvsbyns Fastigheter AB.
Propositionsordning
Ordföranden ställer budgetberedningens förslag att uppdra till kommunchefen att genomföra en extern genomlysning av driftsersättningen till
Älvsbyns Fastigheter AB under proposition och finner att kommunstyrelsen
bifaller förslaget.
Vidare ställer ordföranden eget förslag om fastställande av verksamhetsramar
och Matilda Wiklunds ramförändring mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSEN

KS § 68

Dnr 0113/10 - 041

BUDGETDIREKTIV FÖR VERKSAMHETSÅRET 2011
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Fastställa budgetdirektiv för verksamhetsåret 2011, enligt bilaga, med ändring
av datum i tidplan för budgetarbetet, sidan 8. Datum för kommunfullmäktige
är den 14 juni.
Reservation
Matilda Wiklund (c) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
_____
Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret, ekonomi har sammanställt förslag till budgetdirektiv utifrån de ekonomiska förutsättningarna verksamhetsåret 2011 enligt
bilaga.
Budgetdirektiven utgår från en kalkylerad befolkningsminskning med 70
personer per år. Enligt det långsiktiga resultatmålet ska resultatet uppgå till
minst 2 % av skatter och statsbidrag. På grund av nuvarande ekonomiska
situation görs, på samma sätt som 2010, ett tillfälligt avsteg från detta mål för
2011.
Investeringarna ska självfinansieras. Låneskulden amorteras med 10 miljoner
kronor per år. 2011 avsätts 2 miljoner kronor för framtida pensionsåtaganden.
Från och med 2011 ska samtliga verksamheter budgetera för sjukfrånvarokostnader samt kostnader för semestervikarier.
Budgetberedningen
Ekonomichef Ulla Lundberg föredrar ärendet.
Peter Eriksson (s) föreslår godkänna upprättat förslag till budgetdirektiv
enligt bilaga.
Matilda Wiklund (c) föreslår tillägg (kursiv stil) på sidan 3 under rubriken
God ekonomisk hushållning enligt nedan;
”Verksamhetsperspektivet tar sikte på att verksamheten ska bedrivas ändamålsenligt, effektivt och med hög produktivitet och det ekonomiska perspektivet tar sikte på en långsiktig hållbar ekonomi. Alternativa driftsformer inom
kommunala verksamheter bör prövas som ett medel för att uppnå detta. Vidare ska
givetvis fullmäktiges intentioner följas.”
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2010-05-24

16(60)

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 68

Dnr 0113/10 – 041 forts

BUDGETDIREKTIV FÖR VERKSAMHETSÅRET 2011
Vidare föreslår Wiklund ändring av tidplanen sidan 8 enligt följande;
- ”Kommunfullmäktige fattar beslut om budgetdirektiv, årliga ägardirektiv
den 15 juni 2010.”
- ”Kommunfullmäktige fattar beslut om driftbudgetramar för
verksamheterna samt serviceförklaringar, mål och särskilda uppdrag enligt
strategiska planen den 18 oktober 2010.”
- ”En anpassning till förändrad tidsplan sker inför beslut om
driftbudgetram.”
Propositioner
Ordföranden ställer Wiklunds tilläggsförslag under proposition och finner att
budgetberedningen avslår detsamma.
Vidare ställer ordföranden Wiklunds ändringsförslag avseende tidplanen vart
och ett under proposition och finner att budgetberedningen avslår detsamma.
Slutligen ställer ordföranden Peter Erikssons förslag under proposition och
finner att budgetberedningen bifaller förslaget.
Budgetberedningens förslag till kommunfullmäktige
Fastställa budgetdirektiv för verksamhetsåret 2011 enligt bilaga.
_____
MBL-förhandlingar
MBL-förhandling § 19 har ägt rum den 20 april 2010.
_____
Kommunstyrelsen
Peter Eriksson (s) påtalar fel datum i tidplan för budgetarbetet, sidan 8.
Datum för kommunfullmäktige är den 14 juni.
Yrkanden
Matilda Wiklund (c) föreslår tillägg (kursiv stil) på sidan 3 under rubriken
God ekonomisk hushållning enligt nedan;
”Verksamhetsperspektivet tar sikte på att verksamheten ska bedrivas
ändamålsenligt, effektivt och med hög produktivitet och det ekonomiska
perspektivet tar sikte på en långsiktig hållbar ekonomi. Alternativa driftsformer
inom kommunala verksamheter bör prövas som ett medel för att uppnå detta. Vidare ska
givetvis fullmäktiges intentioner följas.”
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2010-05-24

17(60)

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 68

Dnr 0113/10 – 041 forts

BUDGETDIREKTIV FÖR VERKSAMHETSÅRET 2011
Vidare föreslår Wiklund ändring av tidplanen sidan 8 enligt följande;
- ”Kommunfullmäktige fattar beslut om budgetdirektiv, årliga ägardirektiv
den 15 juni 2010.”
- ”Kommunfullmäktige fattar beslut om driftbudgetramar för
verksamheterna samt serviceförklaringar, mål och särskilda uppdrag enligt
strategiska planen den 18 oktober 2010.”
- ”En anpassning till förändrad tidsplan sker inför beslut om
driftbudgetram.”
Ordföranden yrkar bifall till budgetberedningens förslag att fastställa budgetdirektiv för verksamhetsåret 2011, enligt bilaga.
Propositionsordning
Ordföranden ställer eget förslag och Matilda Wiklunds förslag mot varandra
och finner att kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2010-05-24

18(60)

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 69

Dnr 0128/10 - 003

OPERATIVT ÄGARDIREKTIV FÖR ÄLVSBYNS ENERGI AB 2011
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Fastställa operativa ägardirektiv 2011 för Älvsbyns Energi AB enligt bilaga.
_____
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har att fastställa årliga operativa ägardirektiv för de
helägda kommunala bolagen.
Tekniska utskottet har 2010-03-01 utvärderat 2009 års operativa ägardirektiv
för Älvsbyns Energi AB. Kommunchefen har därefter upprättat förslag till
direktiv för verksamhetsåret 2011 enligt bilaga.
Budgetberedningen
Kommunchef Magnus Nordström föredrar ärendet. Förslaget till operativt
ägardirektiv för 2011 utgår från 2009 års dokument. Förändringen avser
vatten- och avloppsnät samt belysningsnätet. Dessa överlåts på bolaget.
Budgetberedningens förslag till kommunfullmäktige
Fastställa operativa ägardirektiv 2011 för Älvsbyns Energi AB enligt bilaga.
_____
Kommunstyrelsen
Kommunchef Magnus Nordström föredrar ärendet.
Ordföranden lämnar förslag enligt budgetberedningen att fastställa operativa
ägardirektiv 2011 för Älvsbyns Energi AB enligt bilaga.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2010-05-24

19(60)

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 70

Dnr 0129/10 - 003

OPERATIVT ÄGARDIREKTIV FÖR ÄLVSBYNS FASTIGHETER
AB 2011
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Fastställa operativa ägardirektiv avseende 2011 för Älvsbyns Fastigheter AB
enligt bilaga.
_____
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har att fastställa årliga operativa ägardirektiv för de
helägda kommunala bolagen.
Tekniska utskottet har 2010-03-01 utvärderat 2009 års operativa ägardirektiv
för Älvsbyns Fastigheter AB. Kommunchefen har därefter upprättat förslag
till direktiv för verksamhetsåret 2011 enligt bilaga.
Budgetberedningen
Kommunchef Magnus Nordström föredrar ärendet.
Budgetberedningens förslag till kommunfullmäktige
Fastställa operativa ägardirektiv avseende 2011 för Älvsbyns Fastigheter AB
enligt bilaga.
_____
Kommunstyrelsen
Kommunchef Magnus Nordström föredrar ärendet.
Ordföranden lämnar förslag enligt budgetberedningen att fastställa operativa
ägardirektiv avseende 2011 för Älvsbyns Fastigheter AB enligt bilaga.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2010-05-24

20(60)

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 71

Dnr 0130/10 - 003

STRATEGISK PLAN FÖR ÄLVSBYNS KOMMUN 2011
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Fastställa punkt 1-5 i den strategisk planen för 2011-2013 enligt bilaga. Punkt
6 fastställs vid fullmäktiges sammanträde 2010-11-29.
Reservation
Matilda Wiklund (c) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag
_____
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har att fastställa en strategisk plan för 2011-2013.
Planen görs för en rullande treårsperiod och innehåller följande delar:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

omvärldsanalys
vision
kommungemensam styrning och serviceförklaringar
inriktning och uppdrag för de 17 verksamhetsområdena
ägardirektiv till de kommunala bolagen
ekonomisk översikt

Nytt för 2011 är att det under punkt 3 även ingår ett avsnitt om verksamhetsutveckling med definierade utvecklingsområden.
Ägardirektiv och budgetdirektiv behandlas som enskilda ärenden. Planen
kommer därför att kompletteras enligt punkterna 5 och 6 efter att besluten
fattats. Vid fullmäktiges sammanträde den 29 november 2010 fastställs
investeringsbudget samt utdebitering för 2011 som därefter inarbetas i
strategiska planen.
Budgetberedningen
Peter Eriksson (s) föreslår godkänna den strategiska planen i sin helhet enligt
bilaga.
Matilda Wiklund (c) föreslår ändra tidsplanen för budgetarbetet som följer:
- fullmäktige fastställer budgetdirektiv och årliga ägardirektiv 15 juni 2010
- fullmäktige fastställer ramar för verksamheterna samt serviceförklaringar,
mål och särskilda uppdrag enligt strategiska planen 2011-2013.
- Anpassningen av tidplanen fastställs inför beslut om driftsbudget.
Vidare föreslår Wiklund ett tillägg under rubriken Kommunövergripande
verksamhet och serivceförklaringar kansli. Tillägget framgår i kursiv stil
nedan;
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2010-05-24

21(60)

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 71

Dnr 0130/10 – 003 forts

STRATEGISK PLAN FÖR ÄLVSBYNS KOMMUN 2011
”Politikerna ska erhålla sakligt korrekta skriftliga beslutsunderlag 1 vecka ....”
Proposition
Ordföranden ställer Matilda Wiklunds tilläggsförslag under proposition och
finner att budgetberedningen bifaller förslaget.
Därefter ställer ordföranden Wiklunds förslag ang förändring av tidplanen
under proposition och finner att budgetberedningen avslår detsamma.
Slutligen ställer ordföranden Peter Erikssons förslag om att godkänna den
strategiska planen i sin helhet under proposition och finner att budgetberedningen bifaller förslaget.
Budgetberedningens förslag till kommunfullmäktige
Fastställa punkt 1-5 i den strategisk planen för 2011-2013 enligt bilaga. Punkt
6 fastställs vid fullmäktiges sammanträde 2010-11-29.
Reservation
Matilda Wiklund (c) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
_____
Kommunstyrelsen
Ordföranden lämnar förslag enligt budgetberedningen att fastställa punkt 1-5
i den strategiska planen för 2011-2013 enligt bilaga. Punkt 6 fastställs vid
fullmäktiges sammanträde 2010-11-29.
Matilda Wiklund (c) föreslår ändra tidsplanen för budgetarbetet som följer:
- fullmäktige fastställer budgetdirektiv och årliga ägardirektiv 14 juni 2010
- fullmäktige fastställer ramar för verksamheterna samt serviceförklaringar,
mål och särskilda uppdrag enligt strategiska planen 2011-2013.
- Anpassningen av tidplanen fastställs inför beslut om driftsbudget.
Propositionsordning
Ordföranden ställer eget förslag och Matilda Wiklunds förslag mot varandra
och finner att kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2010-05-24

22(60)

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 72

Dnr 0140/10 - 045

INBJUDAN ATT TECKNA FÖRLAGSLÅN - KOMMUNINVEST
EKONOMISK FÖRENING
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Teckna den erbjudna lånedelen på 1,7 mkr samt att inte därutöver anmäla
intresse till ytterligare delar.
_____
Ärendebeskrivning
Kommuninvest ekonomisk förening har inkommit med en inbjudan att
teckna en del i föreningens förlagslån.
Ekonomichef Ulla Lundberg har yttrat sig i ärendet, enligt nedan.
Från Kommuninvest ekonomisk förening föreligger en inbjudan att teckna en
del i föreningens förlagslån. Erbjudandet kan endast utnyttjas av medlemmar.
Älvsbyns kommun blev medlem i Kommuninvest år 1993. Kommuninvest
har snabbt utvecklats till att vara den största långivaren till kommunsektorn i
Sverige och uppfattas både i Sverige och internationellt som Kommungäld.
I föreningens stadgar betonas att alla kommuner och landsting ska kunna
erbjudas medlemskap och som medlem också kunna förvänta sig att
Kommuninvest även i ekonomiskt svåra tider skall kunna erbjuda bra
finansieringslösningar.
För att kunna leva upp till den fastlagda visionen, behövs ett större kapital
som bl a.
-

ökar förmågan att klara krissituationer, utan att behöva använda det
solidariska borgensåtagandet
innebär att Kommuninvests kapitalisering inte framstår som för svag i
jämförelse med andra aktörer på marknaden
säkerställer högsta möjliga rating och därmed kunna uppnå de långsiktigt
bästa finansieringsvillkoren för medlemmarna.

Kommuninvest ekonomisk förening har därför vid årsstämman 2010-03-25
beslutat förstärka kapitaliseringen i det helägda dotterbolaget Kommuninvest
i Sverige AB genom att ta upp ett förlagslån på högst 1 000 mkr från medlemmarna i föreningen.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att teckna den erbjudna lånedelen på 1,7 mkr samt
att inte därutöver anmäla intresse till ytterligare delar.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2010-05-24
KOMMUNSTYRELSEN

KS § 72

Dnr 0140/10 – 045 forts

INBJUDAN ATT TECKNA FÖRLAGSLÅN - KOMMUNINVEST
EKONOMISK FÖRENING
Kommunstyrelsen
Ekonomichef Ulla Lundberg föredrar ärendet.
Ordföranden lämnar förslag att kommunstyrelsen beslutar att teckna den
erbjudna lånedelen på 1,7 mkr samt att inte därutöver anmäla intresse till
ytterligare delar.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

23(60)

PROTOKOLL
2010-05-24

24(60)

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 73

Dnr 0169/10 - 002

UNDERTECKNADE AV HANDLINGAR INOM KOMMUNSTYRELSEN
Kommunstyrelsens beslut
Ge rättighet till personer att underteckna handlingar inom kommunstyrelsens
verksamhetsområde, enligt bilaga.
_____
Ärendebeskrivning
I kommunstyrelsens reglemente § 24 sägs det att avtal, andra handlingar och
skrivelser som beslutas av kommunstyrelsen ska undertecknas av kommunstyrelsens ordförande eller vid förfall för denna av vice ordförande och kontrasigneras av tjänsteman som kommunstyrelsen bestämmer. Här avses ej
rutinmässig beslutsexpediering.
Kommunstyrelsen ska även i övrigt bestämma vem som ska underteckna
handlingar inom sitt verksamhetsområde.
Kommunledningskontoret, ekonomi har uppdaterat dokumentet ”Undertecknande av handlingar inom kommunstyrelsen” med anledning av ändring i
”Delegationsordning för kommunstyrelsen” samt personalförändringar.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar ge rättighet till personer att underteckna handlingar inom kommunstyrelsens verksamhetsområde, enligt bilaga.
Kommunstyrelsen
Kommunchef Magnus Nordström föredrar ärendet.
Ordföranden lämnar förslag att kommunstyrelsen beslutar ge rättighet till
personer att underteckna handlingar inom kommunstyrelsens verksamhetsområde, enligt bilaga.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2010-05-24

25(60)

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 74

Dnr 0161/10 - 008

MEDBORGARFÖRSLAG OM PRAKTIK INOM KOMMUNEN
Kommunstyrelsens beslut
Anse medborgarförslaget om praktikplatser inom kommunen vara besvarat.
_____
Ärendebeskrivning
Natthaporn Wanwiset, Malisa Persson och Thassanee Saengjan har skickat in
ett medborgarförslag om praktikplatser inom kommunen, enligt bilaga.
Enhetschef Arbete- och integration, Hans Nyberg har yttrat sig i ärendet.
Älvsbyns kommun tar emot praktikanter och de praktikplatser vi upplåter
gäller för alla kommunmedborgare, oavsett om man har utländsk bakgrund
eller ej.
Praktik är viktig för alla som är i ett utanförskap. För personer med utländsk
bakgrund så är möjlighet till praktik/sysselsättning viktig precis utifrån de
synvinklar förslagsskrivarna anger.
För att öka antalet praktikplatser både inom Älvsbyns kommuns egna arbetsplatser samt övriga arbetsplatser i samhället, så har enheten för arbete och
integration anställt en handledare. Syftet är att öka möjligheterna till praktik
och sysselsättning för de personer som riskerar att hamna i ett utanförskap,
för personer i rehabilitering samt för att öka integrationen.
Vidare ska kommunen medverka i ett projekt som drivs av hushållningssällskapet. Projektet syftar till att skapa praktikplatser inom de ”gröna näringarna” för personer med utländsk bakgrund.
Avslutningsvis så kommer vi inom kommunen att erbjuda ytterligare ca 30
praktikplatser inom ramen för projektet Lyftet, där vi samarbetar med
Arbetsförmedlingen för att hjälpa den enskilde att upprätthålla kontakten
med arbetslivet.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen anser medborgarförslaget vara besvarat.
Kommunstyrelsen
Kommunchef Magnus Nordström föredrar ärendet.
Ordföranden lämnar förslag att anse medborgarförslaget om praktikplatser
inom kommunen vara besvarat.
_____
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2010-05-24

26(60)

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 75

Dnr 0025/10 - 008

MOTION (NS) OM HABILITERINGSERSÄTTNING FÖR
PSYKISKT FUNKTIONSHINDRADE
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Avslå motionen om återinförande av habiliteringsersättning för psykiskt
funktionshindrade.
Reservation
Jörgen Afvander (Ns) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
_____
Ärendebeskrivning
Jörgen Afvander (Ns) har skickat in en motion om habiliteringsersättning för
psykiskt funktionshindrade, enligt bilaga.
Socialchef Birgit Nilsson har yttrat sig i ärendet.
Socialnämnden beslutade 9 februari 2005 att uppdra åt personal inom verksamheterna att komma med förslag till förändringar som bl a innebar 1
miljon kronor lägre kostnad inom omsorgen om funktionshindrade. Personalen föreslog då bl a att HAB-ersättning skulle dras in. Detta innebar en
besparing på 188 000 kronor/år.
I konsekvensanalysen skrev personalen att de kunde ”få problem med att
motivera ett fåtal brukare (5 st) till daglig sysselsättning”.
Norrbottens Sjukvårdsparti hävdar att den ekonomiska ersättningen var en
morot för många utvecklingsstörda och att det borde finnas andra möjligheter att spara först.
Vid den aktuella tidpunkten diskuterades många förslag till besparingar.
188 000 kronor motsvarade då ca 0,75 årsarbetare och valet stod mellan att
minska personal eller dra in HAB-ersättningen. Att minska personalen skulle
betyda försämrad kvalitet för brukarna och detta ansåg nämnden vara ett
sämre alternativ.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att inte återinföra HAB-ersättningen på grund av
det ekonomiska läget.
Kommunstyrelsen
Helena Öhlund (s) föredrar ärendet samt yrkar avslag på motionen.
Forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2010-05-24
KOMMUNSTYRELSEN

KS § 75

Dnr 0025/10 – 008 forts

MOTION (NS) OM HABILITERINGSERSÄTTNING FÖR
PSYKISKT FUNKTIONSHINDRADE
Jörgen Afvander (Ns) yrkar bifall till motionen.
Propositionsordning
Ordföranden ställer Jörgen Afvanders och Helena Öhlunds förslag mot
varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller Helena Öhlunds förslag.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

27(60)

PROTOKOLL
2010-05-24

28(60)

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 76

Dnr 0445/09 - 008

MOTION (FP) ATT POLISSTYRELSEN UPPVAKTAS OM
POLISSTATIONENS ÖPPETHÅLLANDE, SERVICE OCH
BROTTSFÖREBYGGANDE INSATSER
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Anse motionen om att polisstyrelsen uppvaktas angående polisstationens
öppethållande, service och brottsförebyggande insatser vara besvarad.
_____
Ärendebeskrivning
Folkpartiet Älvsbyliberalerna föreslår i motion att polisstyrelsen uppvaktas
angående polisstationens öppethållande, service och brottsförebyggande
insatser, enligt bilaga.
I motionen påtalar Folkpartiet Älvsbyliberalerna vikten av en bemannad
polisstation med ett vitt serviceutbud och lokala poliser i tjänst även efter
kontorstid. Folkpartiet Älvsbyliberalerna belyser bristerna i ett exempel där en
medborgare ska skaffa sig ett pass eller legitimation.
Kommunchef Magnus Nordström har yttrat sig i ärendet, enligt nedan.
Yttrande
I Älvsbyns kommun har vi ett system för hur vi regelbundet kommunicerar
med Polismyndigheten i Norrbottens län. Systemet innebär att vi från kommunen regelbundet träffar företrädare för polisen på tre olika organisatoriska
nivåer: strategisk, operativ och lokal nivå. Inom ramen för det samverkansavtal som tecknats mellan Älvsbyns kommun och Polismyndigheten i Norrbotten möts en samverkansgrupp fyra gånger per år. I samverkansgruppen
sitter företrädare för kommunledningen, ledningen för polisens geografiska
område Piteå älvdal och den lokala polisen. Samverkansgruppen avhandlar
mer övergripande frågor som berör både den kommunala verksamheten och
den polisiära verksamheten.
Samverkansavtalet innebär även att det genomförs regelbundna träffar,
exempelvis Blåslampan och skola/sociala/polis, på lokal nivå där mer
konkreta frågor avhandlas.
Utöver detta samverkansavtal träffar kommunalrådet och kommunchefen
länspolismästaren och hans ledningsgrupp en gång per år. Vid detta möte
avhandlas frågor av mer strategisk karaktär och vid samtliga av dessa möten
har kommunens företrädare påtalat den bristande bemanningen, stationens
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2010-05-24

29(60)

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 76

Dnr 0445/09 – 008 forts

MOTION (FP) ATT POLISSTYRELSEN UPPVAKTAS OM
POLISSTATIONENS ÖPPETHÅLLANDE, SERVICE OCH
BROTTSFÖREBYGGANDE INSATSER
begränsande öppethållande och den allmänt låga servicenivån. Vid samtliga
tillfällen har Länspolismästaren tagit med sig synpunkterna och i vissa fall
även vidtagit åtgärder, exempelvis lokal bemanning.
Vid ett flertal tillfällen de senaste åren har Älvsbyns kommuns kommunalråd
påtalat de brister som Folkpartiet Älvsbyliberalerna belyser i sin motion till
ordföranden i polisstyrelsen.
Älvsbyns kommun har även varit initiativtagare till en träff under hösten 2009
där företrädare för kommunen, Köpmannaföreningen, Företagarna, Migrationsverket och polisen träffades. Vid mötet avhandlades frågor som bemanning, brottsförebyggande arbete, polisiär närvaro, polisstationens öppethållandetider och service.
Förslag till beslut
Anse motionen vara besvarad.
Kommunstyrelsen
Ordföranden lämnar förslag att kommunstyrelsen anser motionen vara
besvarad.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2010-05-24

30(60)

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 77

Dnr 0001/10 - 008

MOTION (C) - LAGEN OM VALFRIHET LOV
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Avslå motion - lagen om valfrihet LOV.
Reservation
Matilda Wiklund (c) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
_____
Ärendebeskrivning
Centerpartiet har inkommit med motion angående lagen om valfrihet LOV,
enligt bilaga. Centerpartiet anser att
 Älvsbyns kommun ska tillämpa lagen om valfrihetssystem LOV samt
 Att Älvsbyns kommun ansöker om stimulansbidrag i syfte att underlätta
införande av lagen om valfrihetssystem LOV.
Socialchef Birgit Nilsson har yttrat sig i ärendet, enligt nedan.
Lagen om valfrihetssystem (LOV) är en nationell lagstiftning som reglerar
förfarandet för hur en kommun eller ett landsting, efter särskilt beslut därom,
kan välja att gå tillväga vid tecknandet av avtal för köp av tjänster inom
social- och äldreomsorg.
Syfte med även denna lag är att skapa effektiva och väl fungerande marknader, men i detta fall på nationell basis. Lagen möjliggör för kommuner och
landsting att besluta om att tillämpa LOV istället för Lagen om offentlig
upphandling (LOU). LOV kan vara tillämplig på omsorgs- och stödverksamhet för äldre och för personer med funktionsnedsättning samt på hälso- och
sjukvårdstjänster.
Tillkomsten av LOV innebär att kommunen inom ett visst område kan fatta
beslut om att tillämpa LOV istället för LOU. Kommunen upprättar sedan ett
förfrågningsunderlag som innehåller de krav och kommersiella villkor som
gäller för utförandet av dessa tjänster. I förfrågningsunderlaget fastställs även
den ersättning som utföraren kommer att erhålla. Till skillnad från en upphandling som sker enligt LOU sker enligt LOV en kontinuerlig annonsering i
en nationell databas. Som företagare kan man när som helst välja att hämta
underlaget och lämna in anbud till kommunen. Kommunen granskar anbudet
för att se att de ställda kraven är uppfyllda. Om så är fallet godkänns leverantören, avtal tecknas och leverantören blir upptagen på kommunens lista över
godkända utförare av dessa tjänster.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2010-05-24

31(60)

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 77

Dnr 0001/10 – 008 forts

MOTION (C) - LAGEN OM VALFRIHET LOV
LOV är i dagsläget införd i ett antal kommuner i landet, men erfarenheten är
av naturliga skäl än så länge begränsad. Generellt kan sägas att konkurrensutsättning av verksamhet har varit positivt.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen diskuterar motionen och tar ställning till hur fortsatt
beredning bör genomföras.
Kommunstyrelsen
Matilda Wiklund (c) föredrar ärendet samt yrkar bifall till motionen.
Erika Sundström (s), Helena Öhlund (s) och Birger Seger (v) yrkar avslag på
motionen.
Propositionsordning
Ordföranden ställer Matilda Wiklunds och Erika Sundströms m fl förslag
mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller Erika Sundströms
förslag.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2010-05-24

32(60)

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 78

Dnr 0437/09 - 008

MOTION (V) OM FÖRÄNDRAD POLITISK ORGANISATION
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Avslå motion om förändrad politisk organisation.
Reservation
Birger Seger (v) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
_____
Ärendebeskrivning
Vänsterpartiet föreslår i motion ”Motion om förändrad politisk organisation”
att kommunfullmäktige förändrar den politiska organisationen i Älvsbyns
kommun.
Vänsterpartiet anser att kommunen inte var mogen att genomföra en så
radikal och odemokratisk förändring. Vidare anser man att nämnderna ska
återfå sin möjlighet att styra sin verksamhet som facknämnd genom egna
budgetar samt ta de operativa besluten för sin verksamhet.
Med det som bakgrund föreslår vänsterpartiet att:
- Alla nämnder utökas till 11 ledamöter.
- Nämnderna får egen budget för sin verksamhet.
- Operativa beslut tas i nämnderna.
- Den nu föreslagna organisationsförändringen träder i kraft inför 2010 års
val.
Kommunchef Magnus Nordström har yttrat sig i ärendet enligt nedan.
”Efter tre års demokratisk process genomförde Älvsbyns kommun den 1
januari 2007 en så kallad alternativ politisk organisation. Målsättningen var att
skapa en organisation som levde upp till ambitionen:
- En tydlig ledning/styrning.
- Skapa förutsättningar för helhetssyn i såväl politik- som tjänstemannaled.
- Tillskapa en effektiv serviceorganisation och minska de administrativa
kostnaderna genom att centralisera förvaltningsorganisationen och delegera besluten så nära brukaren som möjligt.
- Stärka fullmäktiges roll
Den alternativa politiska organisationen i Älvsbyns kommun utvärderades av
extern konsult, Helena Lundberg, från Öhrlings PricewaterhouseCoopers
AB. Helena Lundberg slutredovisade genomförd utvärdering av Älvsbyns
kommuns organisation vid kommunstyrelsens möte den 25 maj 2009, § 66.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2010-05-24

33(60)

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 78

Dnr 0437/09 – 008 forts

MOTION (V) OM FÖRÄNDRAD POLITISK ORGANISATION
Utvärderingen syftade till att kontrollera om de motiv och mål som den nya
organisationen skulle leda till uppnåtts samt föreslå åtgärder för ökad måluppfyllelse.
Utvärderingen påvisade en måluppfyllelse enligt nedan:
Mål/motiv som uppnåtts är:
- Tydlig ledning/styrning (kommunen).
- Förutsättning för helhetssyn.
- Effektiv serviceorganisation.
- Förändrade nämndsuppgifter.
- Ny roll för kommunstyrelsen.
- Ny tjänstemannaorganisation.
Mål/motiv som inte uppnåtts är:
- Tydlig ledning/styrning (bolagen).
- Stärka kommunfullmäktiges roll.
- Budget fastställs i juni.
- Investeringsbudget rambudget.
En parlamentariskt utsedd arbetsgrupp, Priogruppen, fick av kommunstyrelsen den 25 maj 2009, § 66, uppdrag att med Öhrlings PricewaterhouseCoopers utvärdering som grund se över den politiska organisationen
och utarbeta konkreta utvecklingsförslag till kommunstyrelsens sammanträde
den 14 december 2009.
Frågan prövades av kommunfullmäktige den 15 februari 2010, § 4, och
kommunfullmäktige beslutade att utveckla den politiska organisationen med
utskott under kommunstyrelsen och tillfällig beredning under kommunfullmäktige”.
Förslag till beslut
Med anledning av att frågan nyligen prövats och inga nya sakskäl tillförts
föreslås kommunfullmäktige avslå motionen.
Kommunstyrelsen
Ordföranden lämnar förslag att kommunstyrelsen avslår motionen med
anledning av att frågan nyligen prövats och inga nya sakskäl tillförts.
Birger Seger (v) yrkar bifall till motionen.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2010-05-24
KOMMUNSTYRELSEN

KS § 78

Dnr 0437/09 – 008 forts

MOTION (V) OM FÖRÄNDRAD POLITISK ORGANISATION
Propositionsordning
Ordföranden ställer eget förlag och Birger Segers förslag mot varandra och
finner att kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

34(60)

PROTOKOLL
2010-05-24

35(60)

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 79

Dnr 0196/10 - 026

RISKANALYS GÄLLANDE VÅRDHYGIEN/SMITTSPRIDNING
SAMT BRIST PÅ ARBETSKLÄDER
Kommunstyrelsens beslut
Uppdra till kommunchefen att utreda olika alternativ för införskaffande av
arbetskläder. Alternativen redovisas vid kommunstyrelsens sammanträde den
20 december 2010.
_____
Ärendebeskrivning
Socialchef Birgit Nilsson har lämnat in ett tjänsteutlåtande om arbetskläder
för personal inom socialtjänstens verksamhet.
I hälso- och sjukvårdslagen (HSL) anges krav på att vården ska vara av god
hygienisk standard. Likaså när det gäller omvårdnad och omsorg enligt annan
lagstiftning än HSL (1982:763) är det viktigt. Inom både äldreomsorgen och
omsorgen om funktionshindrade blir vårdtagarna alltmer multisjuka. Vid nära
kroppskontakt mellan personal och vårdtagare överförs mikroorganismer och
när det gäller hjälp med personlig hygien där kroppsvätskor förekommer,
finns risk för smittspridning. Inom hemtjänsten förekommer andra vårdgivare, vilket gör att risk för smittspridning av antibiotikaresistenta bakterier
finns. I nuläget finns redan omsorgstagare med multiresistenta bakterier.
Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien inom hälso- och sjukvården
(SOSFS 2007:19) trädde i kraft den 24 december 2007. I denna beskrivs
utformningen av arbetskläder som s k ”skall-krav”.
Övriga lagar som styr detta område är Smittskyddslagen (SML 2004:168),
Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2005:1) samt Livsmedelslagen
(2006:804).
Sammanfattning
I dagsläget använder vår personal sina privata kläder när de arbetar. I socialstyrelsens föreskrifter sägs att kläderna ska bytas varje dag och tåla att tvättas i
60 grader. Detta ska ske på arbetsplatsen.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen uppdrar till kommunchefen att utreda olika alternativ för
införskaffande av arbetskläder, d v s dels leasing och dels inköp och tvätt i
egen regi.
Kommunstyrelsen
Ordföranden föredrar ärendet.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2010-05-24
KOMMUNSTYRELSEN

KS § 79

Dnr 0196/10 – 026 forts

RISKANALYS GÄLLANDE VÅRDHYGIEN/SMITTSPRIDNING
SAMT BRIST PÅ ARBETSKLÄDER
Peter Eriksson (s) föreslår kommunstyrelsen uppdra till kommunchefen att
utreda olika alternativ för införskaffande av arbetskläder som redovisas för
kommunstyrelsen den 20 december 2010.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

36(60)

PROTOKOLL
2010-05-24

37(60)

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 80

Dnr 0193/10 - 106

ANSÖKAN OM UTVECKLINGSMEDEL 2010 FÖR ATT STÄRKA
STÖDET TILL VÅLDSUTSATTA KVINNOR OCH BARN SOM
BEVITTNAT VÅLD
Kommunstyrelsens beslut
Bifalla ansökan om utvecklingsmedel 2010 för att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld.
_____
Ärendebeskrivning
Regeringen har avsatt 108 miljoner kronor 2010 för att förstärka och utveckla
stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld.
Länsstyrelsen i Norrbottens län har 2 900 000 kronor för 2010 att fördela. I
samband med denna satsning finns inga krav på att kommunen ska stå för
någon ekonomisk motprestation eller delfinansiering.
Enhetschef Arbete- och integration Hans Nyberg har sammanställt ansökan
om totalt 403 000 kronor. Politisk förankring erfordras.
Projektnamn:

Pärlan

Sökande:

Älvsbyns kommun och Kvinnojouren Pärlan

Ansökan totalt:

403 000 kronor

Tidplan:

2010-05-01 – 2011-05-30

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen ansöker om utvecklingsmedel 2010 för att stärka stödet till
våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld.
Kommunstyrelsen
Ordföranden föredrar ärendet.
Helena Öhlund (s) och Matilda Wiklund (c) yrkar bifall till ansökan om
utvecklingsmedel 2010 för att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn
som bevittnat våld.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2010-05-24

38(60)

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 81

Dnr 0133/10 - 109

VERKSAMHETSBIDRAG 2010 - RFSL NORD
Kommunstyrelsens beslut
Inte bevilja verksamhetsbidrag till RFSL Nord.
_____
Ärendebeskrivning
Riksförbundet för homosexuella, bisexuella och transpersoner RFSL Nord
ansöker om verksamhetsbidrag för 2010. Föreningen ansöker om 1 krona per
invånare eller 20 000 kronor.
Enhetschef Arbete och integration, Hans Nyberg har yttrat sig och anser att
det inte finns utrymme i budget till verksamhetsbidrag för RFSL Nord.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen inte beviljar verksamhetsbidrag till RFSL Nord, på grund
av gällande ekonomiskt läge.
Kommunstyrelsen
Ordföranden föredrar ärendet och påtalar att föreningen inte uppfyller
uppsatta grundvillkor för att erhålla kommunalt föreningsbidrag från
Älvsbyns kommun. Ordföranden yrkar därmed avslag på RFSL Nords
ansökan
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2010-05-24

39(60)

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 82

Dnr 0024/10 - 109

MEDEL FÖR START AV FYRKANTENS HEMBYGD IDEELL
FÖRENING
Kommunstyrelsens beslut
Avslå Fyrkantens Hembygds ideell förenings ansökan om bidrag.
_____
Ärendebeskrivning
Föreningen Fyrkantens Hembygd ideell förening har skickat in en ansökan
om bidrag för att starta upp verksamheten.
Med anledning av försvarsmaktens ansökan om utökning och miljöprövning
av Boden södra flygfält har byar inom och i angränsande områden till
skjutfältet beslutat att bilda en ideell förening för att samordna och tillvarata
byarnas intressen. Föreningen kommer också att arbeta med att tillvarata
byarnas intresse som skola, barnomsorg, äldreboende fritidsaktiviteter,
skapande av nya arbetstillfällen mm.
Inom Älvsbyns kommun berörs Pålsträsk, Altervattnet, Krokträsk, Laduberg,
Bergträsk och Mjövattnets byar.
Fyrkantens Hembygds ideella förening ansöker om högsta möjliga bidrag för
att starta upp verksamheten. Luleå kommun har anslagit 20 000 kronor.
Beredning
Näringslivskontoret har tagit del av ansökan och lämnar följande yttrande.
”Kommunstyrelsen har fastställt bidragsregler gällande för föreningar/
organisationer, KS § 224 07-11-05.
Fyrkantens Hembygds ideell förening har sin juridiska hemvist i Luleå
kommun och uppfyller inte uppsatta grundvillkor för att erhålla kommunalt
föreningsbidrag.
Pålsträsk och Krokträsk byaföreningar har som många andra verksamma
föreningar ansökt och erhållit kommunalt bidrag för 2010. Föreningarna
prioriterar själva var bidragen ska användas.”
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att avslå Fyrkantens Hembygds ideell förenings
ansökan om bidrag på grund av att föreningen har sin juridiska hemvist i
Luleå kommun och inte uppfyller uppsatta grundvillkor för att erhålla
kommunalt föreningsbidrag från Älvsbyns kommun.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2010-05-24

40(60)

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 82

Dnr 0024/10 – 109 forts

MEDEL FÖR START AV FYRKANTENS HEMBYGD IDEELL
FÖRENING
Kommunstyrelsen
Ordföranden föredrar ärendet och lämnar förslag att kommunstyrelsen avslår
Fyrkantens Hembygds ideell förenings ansökan om bidrag på grund av att
föreningen har sin juridiska hemvist i Luleå kommun och inte uppfyller uppsatta grundvillkor för att erhålla kommunalt föreningsbidrag från Älvsbyns
kommun
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2010-05-24

41(60)

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 83

Dnr 0137/10 - 109

INTERNATIONELLA VÄNSKAPSDAGAR JULI 2010 - KRISTEN
SAMVERKAN NORD
Kommunstyrelsens beslut
Inte bevilja kommunalt stöd till Korskyrkan i Älvsbyn och Kristen Samverkan Nord för integrationslägret ”Internationella vänskapsdagar”.
_____
Ärendebeskrivning
Korskyrkan i Älvsbyn och Kristen Samverkan Nord ansöker hos kommunstyrelsen i Älvsbyn om högsta möjliga bidrag till ett integrationsläger kallat
”Internationella vänskapsdagar” för invandrare och svenskar tillsammans.
Den 12-16 juli 2010 är inplanerade dagar för lägret. Var årets läger ska hållas
framgår inte av ansökan. Platsen var i fjol Arnemarksgården och då deltog 40
invandrare och asylsökande från Älvsbyn enligt bidragsansökan.
Fritids- och kulturchef Kjell Tegnelund har yttrat sig i ärendet.
Fjolårets ansökan var ställd till Älvsbyns kommun, Fritid & Kultur. Ansökan
avslogs p g a att medel saknades.
Medel till lägerverksamheten borde finnas inom egna organisationen och
studieförbund om verksamheten är angelägen.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beviljar inte kommunalt stöd till Korskyrkan i Älvsbyn
och Kristen Samverkan Nord för integrationslägret ”Internationella vänskapsdagar”.
Kommunstyrelsen
Ordföranden föredrar ärendet och lämnar förslag att kommunstyrelsen inte
beviljar kommunalt stöd till Korskyrkan i Älvsbyn och Kristen Samverkan
Nord för integrationslägret ”Internationella vänskapsdagar”.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2010-05-24

42(60)

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 84

Dnr 0020/10 - 111

BEGÄRAN OM FOLKOMRÖSTNING ANGÅENDE NEDLÄGGNING AV KOMMUNALA MUSIKSKOLAN
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Avslå begäran om folkomröstning angående nedläggning av kommunala
musikskolan.
Reservation
Matilda Wiklund (c), Birger Seger (v), Ola Lindgren (fp) och Jörgen Afvander
(Ns) reserverar sig mot beslutet.
_____
Kommunstyrelsens beslut
Bordlägga ärendet folkomröstning om nedläggning av kommunala
musikskolan, till kommunstyrelsens sammanträde den 24 maj 2010.
Reservation
Birger Seger (v), Matilda Wiklund (c), Karin Markström (kd) och Jörgen
Afvander (Ns) reserverar sig mot beslutet.
_____
Ärendebeskrivning
Föreningen Musikskolans Vänner begär i skrivelse till Älvsbyns kommun
2010-01-19, folkomröstning angående nedläggning av kommunala
musikskolan.
Föreningen Musikskolans vänner:
- har bedrivit namninsamling för att begära folkomröstning så att medborgarna i Älvsbyns kommun får möjlighet att visa vad man anser om
nedläggningen av kommunala musikskolan.
- vill att medborgarna ska få svara på frågan ”Anser du att vi ska ha kvar
alternativt återupprätta Kommunala Musikskolan?”
- påtalar även att om beslut tas före valdagen att kommunala musikskolan
ska bevaras, så återtar de sin begäran om folkomröstning. Föreningen
Musikskolans Vänner kräver att miniminivån på musikskolan blir enligt
deras skrivelse 2010-01-02.
- har samlat in 1597 underskrifter till stöd för sin begäran och dessa är
korrekt skrivna (innehåller läsliga namn, adress och är folkbokförd i
kommunen). Dessa motsvarar 23,3 % av de röstberättigande i kommunen
(2006-års val).
Kommunchef Magnus Nordström beskriver i yttrande om kommunallagens
regler beträffande kommunala folkomröstningar, enligt bilaga.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2010-05-24

43(60)

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 84

Dnr 0020/10 – 111 forts

BEGÄRAN OM FOLKOMRÖSTNING ANGÅENDE NEDLÄGGNING AV KOMMUNALA MUSIKSKOLAN
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen diskuterar Föreningen Musikskolans Vänners begäran om
folkomröstning och tar därefter ställning till vilket beslut som kommunfullmäktige ska föreslås fatta i frågan.
Kommunstyrelsen
Kommunchef Magnus Nordström föredrar ärendet.
Jörgen Afvander (Ns), Matilda Wiklund (c) och Birger Seger (v) föreslår
bifalla begäran om att genomföra en folkomröstning.
Ajournering
Ordföranden Bill Nilsson (s) begär ajournering av sammanträdet och kommunstyrelsen godkänner förslaget. Förhandlingarna återupptas efter ca 20
minuter.
Matilda Wiklund (c) begär också ajournering av sammanträdet och kommunstyrelsen godkänner detsamma. Förhandlingarna återupptas efter ca 15
minuter.
Yrkanden
Tommy Lindgren (s) yrkar på bordläggning av ärendet till nästa kommunstyrelsesammanträde den 24 maj 2010.
Birger Seger (v) yrkar att ärendet ska avgöras på dagens sammanträde.
Propositionsordning
Ordföranden ställer Tommy Lindgrens och Birger Segers förslag mot
varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller Tommy Lindgrens förslag.
_____
Kommunstyrelsen
Ordföranden föredrar ärendet samt lämnar förslag att kommunstyrelsen
avslår begäran om folkomröstning angående nedläggning av kommunala
musikskolan.
Matilda Wiklund (c), Birger Seger (v), Ola Lindgren (fp) och Jörgen Afvander
(Ns) yrkar bifall till begäran om folkomröstning.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2010-05-24
KOMMUNSTYRELSEN

KS § 84

Dnr 0020/10 – 111 forts

BEGÄRAN OM FOLKOMRÖSTNING ANGÅENDE NEDLÄGGNING AV KOMMUNALA MUSIKSKOLAN
Propositionsordning
Ordförande ställer eget förslag och Matilda Wiklunds m fl förslag mot
varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.
Omröstning
Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns.
Den som röstar ja bifaller begäran om folkomröstning.
Den som röstar nej avslår begäran om folkomröstning.
Omröstning utfaller med 5 ja-röster och 8 nej-röster som framgår av till
protokollet bifogad sammanträdeslista.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

44(60)

PROTOKOLL
2010-05-24

45(60)

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 85

Dnr 0118/10 - 230

RIKTLINJER FÖR NYTTJANDE AV KOMMUNENS MARK FÖR
ANLÄGGANDE AV YTJORDVÄRME ELLER BERGVÄRME
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. ändra lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifter enligt bilaga
2. införa en policy att kollektorslang för ytjordvärme eller bergvärme i
fortsättningen inte får anläggas på kommunens mark inom eller i direkt
anslutning till detaljplanelagda områden.
_____
Ärendebeskrivning
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson har inkommit med ett tjänsteutlåtande
om förslag till riktlinjer för nyttjande av kommunens mark för anläggande av
ytjordvärme eller bergvärme.
”Ibland kommer det förfrågningar från villaägare om att få nyttja kommunens mark för anläggande av ytjordvärme eller bergvärme. Ytjordvärmeanläggningar är oftast utrymmeskrävande och många gånger är den egna
tomten för liten för att rymma kollektorslangen.
Bergvärme kräver för att vara ekonomiskt lönsam närhet till berg. Därför får
kommunen även förfrågningar från villaägare som vill borra på kommunens
mark för att anlägga en bergvärmeanläggning.
Idag finns inget principbeslut angående hur kommunen ställer sig till dessa
förfrågningar utan prövning har gjorts från fall till fall.
Förvaltningens synpunkter/övervägande
Inom tätorten Älvsbyn finns det idag fjärrvärme att tillgå för de flesta bostäder och möjlighet till förtätningar på nätet. Det innebär att det finns alternativ till biobränslebaserade enskilda uppvärmningssystem eller system med
el eller olja.
Markanvändningen för en värmepump med kollektorslang har många års
varaktighet. Det går inte att nyttja marken för annan ledningsdragning om det
ligger kollektorslangar i backen. Inte heller kan bebyggelse planeras där
kollektorslangar finns nedgrävda. Miljö- och byggchefen föreslår fullmäktige
anta en policy att markupplåtelse inte ska ges för anläggande av kollektorslangar på kommunens mark inom detaljplanelagda områden om det inte i
planen uttryckligen anges att ytjordvärmeanläggningar får anläggas. Utanför
detaljplanelagt område kan prövning ske i varje enskilt fall utifrån markens
beskaffenhet och eventuella risker med anläggandet.”
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2010-05-24

46(60)

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 85

Dnr 0118/10 – 230 forts

RIKTLINJER FÖR NYTTJANDE AV KOMMUNENS MARK FÖR
ANLÄGGANDE AV YTJORDVÄRME ELLER BERGVÄRME
När det gäller bergvärme anser miljö- och byggchefen att det är olyckligt om
sådana anläggningar lokaliseras i närheten av det åssystem som försörjer tätorten eller byar med dricksvatten. Dels finns det alltid en föroreningsrisk när
det gäller borrhål i marken och dels finns det en risk att vattentillgången generellt äventyras eller att problem med upptryckning av grundvatten uppkommer. Även bergvärmeanläggningar tar mark i anspråk för ledningar.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. ändra lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifter enligt bilaga
2. införa en policy att kollektorslang för ytjordvärme eller bergvärme i
fortsättningen inte får anläggas på kommunens mark inom eller i direkt
anslutning till detaljplanelagda områden.
Kommunstyrelsen
Kommunchef Magnus Nordström föredrar ärendet.
Ordföranden lämnar förslag att kommunfullmäktige beslutar:
1. ändra lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifter enligt bilaga
2. införa en policy att kollektorslang för ytjordvärme eller bergvärme i
fortsättningen inte får anläggas på kommunens mark inom eller i direkt
anslutning till detaljplanelagda områden.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
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47(60)

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 86

Dnr 0202/10 - 612

ORGANISATION AV ÄLVSBYNS GYMNASIESKOLA MED
ANLEDNING AV GYMNASIEREFORMEN 2011
Kommunstyrelsens beslut
Från och med höstterminen 2011:
- flyttas IV (individuella programmet) och IVIK (individuella programmet
internationella klassen) till Älvsby gymnasieskola.
- ”ungdomslinjen” som begrepp försvinner och blir en del i nya IV
- fortsatt samarbete med Älvsby folkhögskola bedrivs inom ramen för
idrottsinriktningarna
_____
Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningschef Jan-Erik Backman och gymnasiechef Olof
Johansson har lämnat in en skrivelse om organisation av Älvsbyns gymnasieskola med anledning av gymnasiereformen – Gy 11, enligt bilaga.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar från och med höstterminen 2011 att:
- IV (individuella programmet) och IVIK (individuella programmet
internationella klassen) flyttas till Älvsby gymnasieskola
- ”ungdomslinjen” som begrepp försvinner och blir en del i nya IV
- fortsatt samarbete med Älvsby folkhögskola bedrivs inom ramen för
idrottsinriktningarna
Kommunstyrelsen
Barn- och utbildningschef Jan-Erik Backman och rektor Olof Johansson
föredrar ärendet.
Med hänsyn till skollagen och lagen om entreprenadförhållanden i skolan
medges inte någon möjlighet till fortsatt undervisning av IV och IVIK elever
vid Älvsby folkhögskola.
Eva Westerlund (s) yrkar bifall till beredningsförslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2010-05-24

48(60)

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 87

Dnr 0200/10 - 630

REGLER, TAXA OCH TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR
PLACERING AV BARN INOM FÖRSKOLAN
Kommunstyrelsens beslut
Fastställa ändrade tillämpningsföreskrifter, enligt bilaga, med ändring under
punkt 2:4 Sjukskriven vårdnadshavare/havandeskapspenning, som får
följande lydelse ändring i kursiv stil:
Vid sjukskrivning/havandeskapspenning längre än 1 månad får tidigare
omsorgstid behållas sjukskrivningstiden ut, dock längst i 2 månader. Barnet erbjuds
därefter plats upp till 15 tim/v.
_____
Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningschef Jan-Erik Backman har lämnat in tjänsteutlåtande
om ”Nya tillämpningsföreskrifter gällande förskolan i Älvsbyns kommun”
De tillämpningsföreskrifter som gäller inom förskolans verksamhetsområde i
dag är utformade med stöd i hur samhället, arbetsmarkanden och familjestrukturer såg ut vid den tidpunkt beslut togs. Samhället är föränderlig och vi
lever i en föränderlig värld. Behov av barnomsorg påverkas starkt av hur
samhället förändras och framförallt vilka krav samhället ställer på den
enskilde medborgaren. Tillämpningsföreskrifter inom offentlig verksamhet
måste således också vara präglad av hur vår omvärld förändras. Skärpta krav
på den enskilde medborgaren påverkar i slutändan också den offentliga
sektorns verksamhetsområden. I Älvsbyns kommun har detta inneburit att de
tillämpningsföreskrifter gällande förskolan inte varit anpassade till det rådande samhällsklimatet. Med anledning av detta har medborgarna i vår kommun
efterfrågat förändringar inom verksamhetsområdets regler, detta har beaktats
och förslag till nya tillämpningsföreskrifter har arbetats fram.
Tillämpningsföreskrifter är dokument som kontinuerligt bör ses över och
processas, det är levande dokument som bör inneha karaktären av policydokument. Ett sådant dokument lägger en god grund för den enskilde medborgarens möjlighet att via demokratiska ställningstaganden kunna påverka
hur kommunens verksamhet kan förbättras till att vara den enskilde skattebetalarens rättighet.
Med stöd i ovan nämnda har en revidering av tillämpningsföreskrifterna
genomförts, se bilaga, för att vara anpassade till medborgarens behov och en
ökad servicenivå.
forts
Justerandes signatur
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49(60)

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 87

Dnr 0200/10 – 630 forts

REGLER, TAXA OCH TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR
PLACERING AV BARN INOM FÖRSKOLAN
Förslag på nya tillämpningsföreskrifter, se bilaga, har arbetats fram enligt
denna beskrivning och bör således också komma att gälla verksamheten.
Kommunstyrelsen
Barn- och utbildningschef Jan-Erik Backman föredrar ärendet.
Tommy Lindgren (s) yrkar bifall till utarbetat förslag på nya tillämpningsföreskrifter, enligt bilaga, med ändring under punkt 2:4 Sjukskriven vårdnadshavare/havandeskapspenning, som får följande lydelse ändring i kursiv stil:
Vid sjukskrivning/havandeskapspenning längre än 1 månad får tidigare
omsorgstid behållas sjukskrivningstiden ut, dock längst i 2 månader. Barnet erbjuds
därefter plats upp till 15 tim/v.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2010-05-24

50(60)

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 88

Dnr 0201/10 - 633

FRAMFLYTTAD AVVECKLING AV STIGENS FÖRSKOLA
Kommunstyrelsens beslut
Bifalla ansökan om fortsatt drift av en avdelning vid Stigens förskola under
läsåret 2010-11, dock längst till och med 30 juni 2011. Medel för fortsatt drift
tas ur verksamhetens ramar genom omfördelning.
_____
Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningschef Jan-Erik Backman har lämnat in ett tjänsteutlåtande om begäran om fortsatt verksamhet vid Stigens förskola läsåret 201011, enligt nedan.
”Begäran om fortsatt verksamhet vid Stigens förskola
Vid fullmäktige (KF § 51, dnr. 0231/09-633) den 6 juli 2009 togs beslut om
att verksamheten vid Stigens förskola skulle avvecklas fr om den 1 juli 2010.
Beslutet grundades på en inspektion från Arbetsmiljöverket AMV där brister
i arbetsmiljön påtalades. Kostnaderna för att åtgärda de inspekterade bristerna uppskattades av Älvsbyns fastigheter AB uppgå till cirka 1-1,5 mkr. Några
åtgärder för att åtgärda bristerna vidtogs inte varför AMV delgav Älvsbyns
kommun en delgivning om vite på 300 tkr den 15 april 2009. I samråd med
arbetsmiljöverket där fullmäktiges kommande beslut delgavs drogs viteshotet
tillbaka om en avveckling av verksamheten skulle ske senast 1 juli 2010.
Inför kommande läsår är antalet platser i förhållande till barn i förskoleålder
vid tätorten begränsat. En total avveckling av Stigens förskola kommer att
innebära att verksamheten nödgas göra överinskrivningar, dvs. att öka antalet
barn per avdelning till fler än nuvarande 17 platser. Detta är inte någon
kvalitativ åtgärd. Antalet nyanlända barn har de senaste åren legat på cirka 15
barn, dessa har i många fall beviljats mer tid i förskolan eller på annat sätt
avkräver verksamheten fler resurser. Att ha fler barn vid en avdelning än det
fastställda platsantalet påverkar således resursanvändandet vid förskolorna.
En avveckling av Stigens förskola skulle dessutom innebära att 3,5 årsarbeten
inom förskolans område skulle blir övertaliga och en arbetsbristsituation
skulle uppstå där en icke nödvändig avveckling av personal skulle genomföras.
Kostnaden för att fortsätta verksamheten av en avdelning vid Stigens förskola
uppgår till cirka 2 mkr per år. Under innevarande år finns resurser avsatta för
att kostnadstäcka en drift till och med årsskiftet 10/11. En fortsatt drift till
och med 30 juni 2011 skulle innebära en ökad kostnad på cirka 1 mkr. Medel
för detta föreslås tas ur verksamhetens ramar genom omfördelning av
medel.”
forts
Justerandes signatur
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51(60)

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 88

Dnr 0201/10 – 633 forts

FRAMFLYTTAD AVVECKLING AV STIGENS FÖRSKOLA
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
- bifalla ansökan om fortsatt drift av en avdelning vid Stigens förskola
under läsåret 2010-11, dock längst till och med 30 juni 2011.
- Medel för fortsatt drift tas ur verksamhetens ramar genom omfördelning.
Kommunstyrelsen
Barn- och utbildningschef Jan-Erik Backman föredrar ärendet.
Ordföranden lämnar förslag att kommunstyrelsen bifaller ansökan om fortsatt drift av en avdelning vid Stigens förskola under läsåret 2010-11, dock
längst till och med 30 juni 2011. Medel för fortsatt drift tas ur verksamhetens
ramar genom omfördelning.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2010-05-24

52(60)

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 89

Dnr 0213/10 - 317

STYRNING AV GATUBELYSNING
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Bifall till tidsstyrning av gatubelysning enligt följande:
Fas 1
Lyser efter skymningsgivare (lyser alltid när det är mörkt)
Korsningar, övergångsställen, vändplatser och skarpa kurvor.
Fas 2
Lyser efter skymningsgivare men släcker från kl 24.00 – 04.30.
Fas 3
Lyser efter skymningsgivare men släcker från kl 22.00 – 05.30
Sommartid: 1 maj – 1 augusti:
Fas 1
Lyser efter skymningsgivare
Fas 2
Helt släckt
Fas 3
Helt släckt
_____
Ärendebeskrivning
VD Älvsbyns Energi AB, Jan Sipola har lämnat in yttrande enligt nedan.
”Älvsbyns kommun har hösten 2009 beslutat att belysningsnätet övertas av
Älvsbyns Energi AB. På uppdrag av kommunen investerar Bolaget för närvarande i
styrning av belysningsnätet inom centralorten. Av totalt 2783 armaturer är 1543 st
(56 %) belägna i centralorten. Investeringen görs av energibesparingsskäl och är
beräknad till 1,6 mkr. Nya skåp för styrning av belysningen monteras under maj
månad. Under juni görs erforderliga ombyggnationer för styrning i det befintliga
belysningsnätet. För kablaget i marken bedöms behovet av utbyte till 20 %. Detta
kan eventuellt utföras senare i samband med byte av kvicksilverarmaturer till
lågenergiarmaturer.
På grund av ålderstigen utrustning är det idag ej möjligt att släcka belysningen
annat än manuellt i stora delar av Älvsbyns kommun. Belysningen debiteras
efter standard för Sverige framtagen med solkurvor. Debitering/tändtiden är
beräknad till 4000 timmar. Älvsbyns kommun är sedan övertagandet av
belysningsnätet år 2001 bundna till detta avtal. Avtalet som tecknades hösten
2004 avses att omförhandlas och kommer att medge fasstyrning.
-

Fasstyrning innebär att en fas är prioriterad inklusive korsningar, övergångsställen, skarpa kurvor och vändplatser. Denna fas är tänd efter
skymningsrelä varje dygn exkl maj-augusti
Fas 2 styrs med släckning 23.00 – 04.30 (tidningskörning)
Fas 3 styrs med släckning 22.00 – tändning med skymningsrelä nästa
skymning
Gatuljuset släcks helt mellan 1 maj – 1 augusti
forts
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KOMMUNSTYRELSEN

KS § 89

Dnr 0213/10 – 317 forts

STYRNING AV GATUBELYSNING
År 2009 var kostnaden för gatubelysningen 1 609 tkr (nät och tända armaturer). Därtill utfördes köpt underhåll av belysningsnätet för 679 tkr. Genom
att elpriset har en stigande utveckling kommer kostnaden för gatubelysningen
att stiga kontinuerligt. Energiförbrukningen beräknas kunna reduceras med
40 % genom att utföra ovanstående åtgärder. Besparing år 1 är minst 360 tkr
för tätorten. Avbetalningstiden är beräknad till max 4 år Vid stigande elpriser
är avbetalningstiden kortare. Utöver styrning av belysningen ska Sverige
enligt lag ha bytt ut kvicksilverarmaturer till år 2014. Denna investering är
beräknad till 8 mkr med åtföljande minskning av driftkostnader, så att årlig
kapitaltäckning erhålls från energibesparingen. Bilaga diagram Belysningsstyrning, fassläckning bifogas.”
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att tidsstyrning av
gatubelysningen ska påbörjas enligt ovanstående.
Kommunstyrelsen
VD Älvsbyns Energi AB, Jan Sipola föredrar ärendet.
Peter Eriksson (s) föreslår tidsstyrning av gatubelysning enligt följande:
Fas 1
Fas 2
Fas 3

Lyser efter skymningsgivare (lyser alltid när det är mörkt)
Korsningar, övergångsställen, vändplatser och skarpa kurvor.
Lyser efter skymningsgivare men släcker från kl 24.00 – 04.30.
Lyser efter skymningsgivare men släcker från kl 22.00 – 05.30

Sommartid: 1 maj – 1 augusti
Fas 1
Lyser efter skymningsgivare
Fas 2
Helt släckt
Fas 3
Helt släckt
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
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54(60)

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 90

Dnr 0209/10 - 041

OMFÖRDELNING AV INVESTERINGSBUDGET 2010 MELLAN
INVESTERINGSPROJEKT
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Omfördelning av investeringsbudgeten för VA/ gator enligt följande:
Toppning av gator överfört från 2009
Tak och fasader reningsverk Älvsbyn
Tak reningsverk Vistträsk
Dagvatten Skogsgatan

727 tkr
561 tkr
81 tkr
800 tkr

Summa överföring Björkgatan
_____

2169 tkr

Ärendebeskrivning
VD Älvsbyns Energi AB, Jan Sipola har lämnat in yttrande enligt nedan.
I samband med övertagandet av VA-verksamheten presenterade Älvsbyns Energi
AB i november 2008 en 5-årig investeringsplan för VA- och gatunätet i Älvsbyns
kommun. Älvsbyns Energi följer denna plan och samordnar arbetena för VA-nät
och reinvesteringar samt underhåll av gator.
Vid tekniska utskottets möte den 3 maj 2010 redovisades prioritering av Björkgatan.
Ombyggnation av gata och VA-nät läggs ut på entreprenad. Gatans längd är 475 m.
Bredden är 11,5 m. Gatan avsmalnas vid ombyggnation till 6 m gata och 3 m GCväg (gång- och cykelväg). Parkeringsförbud har tidigare funnits utefter hela
Björkgatan. Parkeringsförbud återinförs. Belysningen byts ut till 12 st nya stolpar
och armaturer av lågenergityp.
Älvsbyns Energi AB föreslår en omfördelning av investeringsbudgeten för VA/
gator enligt följande:
Toppning av gator överfört från 2009
Tak och fasader reningsverk Älvsbyn
Tak reningsverk Vistträsk
Dagvatten Skogsgatan

727 tkr
561 tkr
81 tkr
800 tkr

Summa överföring Björkgatan

2169 tkr

Till detta kommer 2 000 tkr avsatta i Bolagets VA-budget.
Konsekvens för 2010 blir att toppning ej utförs, enbart flikning av uppkomna hål.
Skogsgatan byggs om enligt plan för Löv- och Lönngatan år 2011. Dagvatten
Grekland utförs år 2010 med fyllandsmassor från Björkgatan
forts
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KOMMUNSTYRELSEN

KS § 90

Dnr 0209/10 – 041 forts

OMFÖRDELNING AV INVESTERINGSBUDGET 2010 MELLAN
INVESTERINGSPROJEKT
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att göra omfördelning av
investeringsmedel enligt ovanstående.
Kommunstyrelsen
Ordföranden föredrar ärendet samt lämnar förslag att kommunfullmäktige beslutar
göra omfördelning av investeringsmedel enligt ovanstående förslag.
_____

Justerandes signatur
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KOMMUNSTYRELSEN

KS § 91

Dnr 0165/10 - 007

GRANSKNING AV AVVECKLING AV PERSONAL - ENSKILDA
ÖVERENSKOMMELSER
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen tar åt sig av den kritik revisionen riktar mot styrelsen och
dess bristande uppsikt. En rad olika åtgärder är redan påbörjade för att förbättra hanteringen. Kommunstyrelsen kommer vid sitt styrelsemöte den 27
september 2010 följa upp de åtgärder som redan är vidtagna med anledning
av revisionsrapporten.
_____
Ärendebeskrivning
Personalutskottet beslutade 10 maj 2010, § 18, föreslå kommunstyrelsen att
anta yttrande till kommunrevisionen enligt nedan.
På uppdrag av kommunens revisorer har KPMG granskat kommunens
rutiner för avveckling av personal genom enskilda överenskommelser.
Skrivelsen har gått till kommunstyrelsen och personalutskottet samt för
kännedom till kommunfullmäktige. Revisionen önskar svar på skrivelsen
senast den 2010-05-31. Personalchefen har till personalutskottet inkommit
med ett tjänsteutlåtande. Personalutskottet har valt att med personalchefens
yttrande som grund själva yttra sig på revisionsrapporten.
Med stöd av granskningsrapport från KPMG 2010-03-17 konstaterar
kommunrevisionen i skrivelse 2010-04-13 följande allvarliga brister i handläggningen:
 att avtal har undertecknats av ej behöriga personer
 att ingen återrapportering har lämnats till personalutskottet och
kommunstyrelsen av de ekonomiska konsekvenser som uppgörelserna
har inneburit.
Med anledning av granskningsrapporten rekommenderar kommunrevisionen
att:
 Personalchefen blir ansvarig för den praktiska hanteringen i samband
med avveckling genom enskilda överenskommelser
 Avtal ska undertecknas av personalutskottets ordförande i enlighet med
delegationen. Kommunen bör i avtalen verka för att den enskilde erhåller
ett nytt arbete och begränsar kommunens ekonomiska åtaganden
 Ekonomisk återrapportering skall göras löpande kopplat till
omstruktureringsreserven.
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KOMMUNSTYRELSEN

KS § 91

Dnr 0165/10 – 007 forts

GRANSKNING AV AVVECKLING AV PERSONAL - ENSKILDA
ÖVERENSKOMMELSER
Yttrande
Personalutskottet är väl medveten om att tydliga och praktiska rutiner för
personalavveckling inte funnits. Personalutskottet har arbetat med detta
under en tid och kan konstatera att de brister och rekommendationer
revisionen påpekat i stort är åtgärdade.
När det gäller frågan om att avtal inte tecknats av behörig person är orsaken
till det bland att delegationsordningen tidigare inte var anpassad till ett
praktiskt genomförande. Med anledning av detta beslutade kommunstyrelsen
2009-12-14 att ändra delegationen i denna fråga från Personalutskott till
Personalutskottets ordförande.
Personalchefen, eller den som varit ansvarig för förhandlingen, har löpande
under handläggning av ärenden som resulterar i enskild överenskommelse om
avslut av anställning informerat personalutskottet eller personalutskottets
ordförande. Med detta som underlag har den som genomfört förhandlingarna
fått mandat att inom vissa ekonomiska ramar genomföra förhandlingen och
avtala om överenskommelse. I de fallen endast personalutskottets ordförande
har varit involverad har denne i sin tur informerat övriga politiker i
personalutskottet och i något fall även gruppledare för de övriga partierna.
Olyckligtvis framgår inte detta i personalutskottets protokoll.
I syfte att tydliggöra rutiner m m för personalavveckling har personalavdelningen utarbetat riktlinjer för personalplanering vilka fastställts av
personalutskottet 2010-03-29. Av riktlinjerna framgår rutiner för bland annat
handläggning, ansvar och under vilka förutsättningar medarbetare kan medges avgångslösning vid förtida avgång samt att överenskommelse med arbetstagare om avslut av anställning i annat fall än vad som framgår av riktlinjerna
beslutas enligt gällande delegationsordning.
I enlighet med revisorernas synpunkter förtydligas det i riktlinjerna att
personalchefen blir ansvarig i den praktiska hanteringen.
Personalchefen har också av personalutskottets ordförande fått i uppdrag att
ta fram förslag till rapporteringsrutiner samt tydliggöra vilka övergripande
kriterier som ska beaktas vid enskilda överenskommelser.
Anledningen till en enskild överenskommelse med en medarbetare är att
anställningsförhållandet av någon anledning enligt arbetsgivarens mening bör
forts
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GRANSKNING AV AVVECKLING AV PERSONAL - ENSKILDA
ÖVERENSKOMMELSER
upphöra. Arbetsgivaren måste innan överenskommelse träffas - med
utgångspunkt från de förhållanden som råder i varje särskilt fall - väga
kostnaden för avveckling mot arbetsgivarens intresse av att anställningsförhållandet upphör. Det övergripande syftet är att under rådande förutsättningar nå en så ekonomiskt fördelaktig lösning som möjligt för arbetsgivaren samtidigt som det är synnerligen viktigt att värna om varumärket
Älvsbyns kommun.
Att aktivt verka för att en arbetstagare, med vilken överenskommelse om
avslut av anställning träffats, ska erhålla nytt arbete förefaller svårt och
sträcker sig utanför arbetsgivarens ansvar och resurser.
Av KPMGs granskningsrapport framgår att rapporten har saklighetsgranskats
av bland annat personalchefen. Det kan konstateras att det som anförts vid
sakgranskningen inte beaktats då den slutliga rapporten innehåller en rent
felaktig uppgift i avsnitt 9 (den enda del av rapporten som för övrigt sakgranskats av personalchefen) vad gäller den första överenskommelsen; den
träffades inte på grund av arbetsbrist.
Personalutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen tar åt sig av den kritik revisionen riktar mot styrelsen och
dess bristande uppsikt. En rad olika åtgärder är redan påbörjade för att förbättra hanteringen. Kommunstyrelsen kommer vid sitt styrelsemöte 2010-0927 att följa upp de åtgärder som redan är vidtagna med anledning av
revisionsrapporten.
Kommunstyrelsen
Ordföranden föredrar ärendet och yrkar bifall till personalutskottets förslag.
_____
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FRÅGA OM UPPVAKTNING VID KRONPRINSESSAN
VICTORIAS BRÖLLOP
Kommunstyrelsens beslut
Uppvakta kronprinsessan Victoria och Daniel Westling vid bröllop den 19
juni 2010 med att skicka telegram från Älvsbyns kommun.
Reservation
Birger Seger (v) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
_____
Ärendebeskrivning
Med anledning av kronprinsessan Victoria och Daniel Westlings bröllop den
19 juni 2010 bör kommunstyrelsen ta ställning till eventuell uppvakning av
brudparet.
Sveriges kommuner och landsting, SKL rekommenderar kommunerna att
inte ge sakgåvor till brudparet eftersom det kan strida mot kommunallagen.
Frågan diskuteras på sittande sammanträde.
Kommunstyrelsen
Birger Seger (v) yrkar avslag till uppvaktning av kronprinsessan Victoria och
Daniel Westlings bröllop.
Peter Eriksson (s) föreslår att kommunen uppvaktar brudparet med att skicka
ett telegram från Älvsbyns kommun.
Propositionsordning
Ordföranden ställer Birger Segers och Peter Erikssons förslag mot varandra
och finner att kommunstyrelsen bifaller Peter Eriksson förslag.
_____
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ÄNDRING AV SAMMANTRÄDESDAG - PERSONALUTSKOTTET
Kommunstyrelsens beslut
Personalutskottets sammanträde den 9 augusti 2010 flyttas till den 13
september 2010.
_____
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har 14 december 2009 fastställt sammanträdesplan för
utskottet för 2010.
Personalutskottets nästa sammanträde är enligt planen den 9 augusti 2010,
med beredning i slutet av juli månad.
För att tid ska finnas att ta fram underlag till kommande personalutskott,
föreslår ordförande att flytta nästa sammanträde.
Personalutskottet beslutar 10 maj 2010, § 17, föreslå kommunstyrelsen att
flytta nästa sammanträde med personalutskottet, till den 13 september 2010.
Personalutskottets föreslag till kommunstyrelsen
Personalutskottets sammanträde den 9 augusti 2010 flyttas till den 13
september 2010.
Kommunstyrelsen
Erika Sundström (s) föredrar ärendet.
Ordföranden yrkar bifall till personalutskottets förslag att flytta personalutskottets sammanträde från 9 augusti till 13 september 2010.
_____
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