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PROTOKOLL
2011-01-31
KOMMUNSTYRELSEN

KS § 1

Dnr 0030/11 - 000

VERKSAMHETSREDOVISNING VID KOMMUNSTYRELSENS
SAMMANTRÄDE 2011-01-31
Kommunstyrelsens beslut
Godkänner informationen och lägger den till handlingarna.
_____
Ärendebeskrivning
Kommunchef Magnus Nordström har sammanställt kommunövergripande
verksamhetsredovisning, enligt bilaga.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner informationen.
Kommunstyrelsen
Skolchef Jan-Erik Backman och socialchef Birgit Nilsson svarar på frågor
gällande sina respektive verksamhetsområden.
Kostchef Åsa Fahlén redovisar bl a Livsmedelsverkets rekommendationer
beträffande kvalitet på skolmaten (mjölk och smör).
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
2011-01-31
KOMMUNSTYRELSEN

KS § 2

Dnr 0031/11 - 042

EKONOMISK REDOVISNING VID KOMMUNSTYRELSENS
SAMMANTRÄDE 2011-01-31
Kommunstyrelsens beslut
Godkänna redovisad ekonomisk information.
_____
Ärendebeskrivning
Ekonomichef Ulla Lundberg har sammanställt ekonomisk månadsuppföljning enligt bilaga.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisad ekonomisk information.
Kommunstyrelsen
Ekonomichef Ulla Lundberg föredrar ärendet.
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen godkänner informationen.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

3(62)

PROTOKOLL
2011-01-31

4(62)

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 3

Dnr 0038/11 - 041

BUDGETDIREKTIV FÖR 2012 ÅRS BUDGET SAMT FÖR PLAN
2013 OCH 2014
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Fastställa budgetdirektiv för 2012 års budget samt för plan 2013 och 2014,
enligt bilaga med tillägg (kursiv stil) under rubrik ”god ekonomisk hushållning” sjätte stycket, sista meningen som får följande lydelse:
För ekonomin ska de finansiella mål som är av betydelse för god ekonomisk
hushållning anges, detta bör särskilt beaktas när det gäller driftbolagen.
Reservation
Matilda Wiklund (c) reserverar sig mot förslaget till förmån för eget tilläggsförslag om alternativa driftsformer.
_____
Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret, ekonomi har sammanställt budgetdirektiv för
2012 års budget samt för plan 2013 och 2014, enligt bilaga.
Verksamhetens budgetramar ska årligen fastställas av kommunfullmäktige
innan juni månads utgång. Vidare ska även verksamheternas mål och riktlinjer
samt fullmäktiges speciella uppdrag behandlas av kommunfullmäktige innan
juni månads utgång.
Beslut om utdebiteringen för 2012 ska enligt kommunallagen behandlas
senast sista november 2011. I samband med detta behandlar även kommunfullmäktige resultat-, balans-, finansbudgeten samt investeringsbudget för
2012 samt för plan 2013 och 2014.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa budgetdirektiv för
2012 års budget samt för plan 2013 och 2014, enligt bilaga.
Kommunstyrelsen
Ekonomichef Ulla Lundberg föredrar ärendet.
Yrkanden
Matilda Wiklund (c) föreslår tillägg i budgetdirektiven under rubrik ”god
ekonomisk hushållning” tillägg med kursiv text i femte och sjätte stycket enligt
följande:
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSEN

KS § 3

Dnr 0038/11 – 041 forts

BUDGETDIREKTIV FÖR 2012 ÅRS BUDGET SAMT FÖR PLAN
2013 OCH 2014
1) 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 uppfyllas.
2) För ekonomin ska de finansiella mål som är av betydelse för god
ekonomisk hushållning anges , detta bör särskilt beaktas när det gäller
driftbolagen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer Matilda Wiklunds tilläggsförslag under proposition var
för sig och finner att kommunstyrelsen avslår förslaget om alternativa driftsformer (1) och bifaller förslaget om de finansiella målen (2).
Vidare ställer ordföranden budgetdirektiven i sin helhet under proposition
och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSEN

KS § 4

Dnr 0041/11 - 003

FINANSREGLEMENTE
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Fastställa Finansreglementet enligt bilaga med ändring (kursiv stil) på sidan 10,
andra stycket, första meningen, Borgensavgift fastställs till 0,3 % av borgensbeloppet.
Uppdra till VD i Älvsbyns Kommunföretag AB att genomföra en utredning
innefattande en företagsanalys av Älvsbyns Energi AB.
Utredningen föredras för styrelsen i Älvsbyns Kommunföretag AB den 30
maj 2011.
Reservation
Harry Nyström (v) reserverar sig mot beslutet.
_____
Ärendebeskrivning
Ekonomiavdelningen har upprättat ett finansreglemente för Älvsbyns
kommun, enligt bilaga. Reglementet bygger på en genomgång samt revidering
av ”Reglemente för finansverksamheten i Älvsbyns kommun” antaget av
kommunfullmäktige 2000-11-20 och reviderat 2005-11-28.
Den nya lagen om allmännyttiga kommunala aktiebolag som trädde i kraft
den 1 januari 2011 innebär att Älvsbyns Fastigheter AB:s (ÄFAB:s) verksamhet ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. Syftet med bestämmelsen
är att undvika snedvridning av konkurrensen. Bestämmelsen innebär att om
kommunen går i borgen för lån som ÄFAB upptar, ska en avgift tas ut så att
kapitalkostnaden sammantaget blir marknadsmässig.
Vidare om kommunen lånar ut pengar till ÄFAB eller förmedlar lån ska även
räntan på dessa vara marknadsmässig.
I Finansreglementet har den förändrade lagstiftningen beaktats.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige att fastställa ”Finansreglementet”, enligt bilaga.
Kommunstyrelsen
Ekonomichef Ulla Lundberg föredrar ärendet och redovisar nyheter i
förslaget till nytt reglemente.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSEN

KS § 4

Dnr 0041/11 – 003 forts

FINANSREGLEMENTE
Yrkande
Ordföranden föreslår ändring av borgensavgiften till 0,3 %, sidan 10 andra
stycket.
Harry Nyström (v) föreslår ändring av borgensavgiften till 0,2 %.
Matilda Wiklund (c) yrkar bifall till beredningsförslaget d v s 0,4 %.
Ordföranden lämnar ett tilläggsförslag att uppdra till VD i Älvsbyns
Kommunföretag AB att genomföra en utredning innefattande en
företagsanalys av Älvsbyns Energi AB.
Utredningen föredras för styrelsen i Älvsbyns Kommunföretag AB den 30
maj 2011.
Beslutsgång
Ordföranden ställer Harry Nyströms, Matilda Wiklunds och eget förslag om
borgensavgiftens storlek under proposition och finner att kommunstyrelsen
bifaller ordförandens förslag.
Vidare ställer ordföranden eget förslag om att genomföra en företagsanalys av
Älvsbyns Energi AB under proposition och finner att kommunstyrelsen
bifaller förslaget.
Slutligen ställer ordföranden Finansreglementet i sin helhet under proposition
och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSEN

KS § 5

Dnr 0029/11 - 000

DELGIVNINGAR KS 2011-01-31
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen tar del av delgivningarna och lägger dem till
handlingarna.
_____
Ärendebeskrivning
Handlingar i ärendet:
1

Älvsbyns kommun
a) Socialtjänstens verksamhetsplaner 2011 – Fastställt styrdokument
av kommunchefen (Dnr 21/11, 700)
b) Svar till Skolinspektionen på uppföljning av kvalitetsgranskning av
Vidselskolan i Älvsbyns kommun (Dnr 508/09, 611)
c) Tillförordnande av räddningschef (Dnr 329/10, 170)

2

Sveriges Kommuner och Landsting – Beslut ang Markavtal för
ledningar i allmän platsmark

3

Skolinspektionens beslut – Betygsrätt för Information &
Kompetens i Sverige AB för utbildning motsvarande kommunal
vuxenutbildning och svenskundervisning för invandrare

4

Landstingsrådet K Ögren – Ansvaret för hälso- och
sjukvårdsinsatser. Skrivelsen informerar bl a om att det avtal om
enklare sjukvårdsinsatser som gällt sedan 1/1 2005 upphör att gälla
efter 31/12 2010.

5

IT Norrbotten – Avtal Videokonferens 1/1 2011 – 31/12 2012 (Dnr
476/10, 534)

6

Socialstyrelsen – Förändringar i lagstiftningen om personlig assistans
mm

7

SV Nord – Redovisning av Kampen om skogen 12-13 juli 2008 (Dnr
475/10, 109)

8

PRO Älvsbyn – Protest mot nedläggning av varmvattenbassängen på
Ugglan (ca 125 namnunderskrifter)

9

Nils Nyström – Avsägelse från uppdrag som borgerlig
vigselförrättare f o m 31/12 2010 (Dnr 470/10, 102)
forts

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
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KOMMUNSTYRELSEN

KS § 5

Dnr 0029/11 – 000 forts

DELGIVNINGAR KS 2011-01-31
10 Gunnel Nilsson – Ang gymnastikgymnasiet och tränarfrågan
11 Tärnstigens elever m fl – Protest mot att byta ut mjölk och smör till
”lättare” produkter
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen tar del av redovisade delgivningar.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSEN

KS § 6

Dnr 0027/11 - 002

DELEGATIONSRAPPORT KS 2011-01-31
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen tar del av och godkänner redovisad delegationsrapport.
_____
Ärendebeskrivning
Följande ärenden anmäls enligt KS § 182/10-12-20
Ärende
Avskrivning av fordringar

Delegat
Ekonomichef

Påbörjade lotterier 2010

Assistent kansli

Anställningar
Personalchef 1-31/1 –11 (Dnr 473/10, 023)
Enhetschef soc tj 90% 1/12 –10 t v
Enhetschef soc tj 75% 1/1 –11 t v
Enhetschef AVA 25% 1/1 –31/5 -11
Vik enhetschef soc tj 1/12 –10—30/09 -12
Vik biståndshandl 75% 22/11 –10—30/4 –11
Vik biståndshandl 75% 18/11 –10—30/4 –11

Adm chef
Socialchef
Socialchef
Socialchef
Socialchef
Socialchef
Socialchef

Skola/förskola rapport 1-2011
Beslut om anpassad studiegång för elev
Stimulansplats fritids (2 ärenden)
Ledighet för elev i grundskolan (1 avslag)
Beslut om utskrivning ur särskolan

Rektor
Rektor
Skolchef
Skolchef

Delegation som tillförordnad ordförande för
Arbete och omsorgsutskottet (Dnr 23/11, 002)

KS ordf

Beslut om organisationsförändring (Dnr 1/11, 001)
f o m 2011-01-10
Fullmakt att föra talan mot Nyfors Konferens och
Camping i Älvsbyn AB (Dnr 265/09, 822)

Kommunchef

Antagande av anbud för livsmedel 2010 – ny
utvärdering av bassortimentet (Dnr 192/10, 053)

Kommunchef

Beslut om stöd till folkbildningsens arrangemang i
i Storforsen 4-6 aug 2011 (Dnr 467/10, 109)
Justerandes signatur

Kommunchef

Utdragsbestyrkande

Fritids- o kulturchef
forts
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KOMMUNSTYRELSEN

KS § 6

Dnr 0027/11 – 002 forts

DELEGATIONSRAPPORT KS 2011-01-31
Avslag till bidrag till kulturdagar i Storforsen 2011

Näringslivschef

(Dnr 462/10, 109)

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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSEN

KS § 7

Dnr 0002/11 - 102

VAL AV UTSKOTT MM SOM UTSES AV KOMMUNSTYRELSEN
Kommunstyrelsens beslut
Utse representanter till utskott m m mandatperioden 2011 – 2014, enligt
bilaga.
_____
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har att utse ledamöter till utskott m m enligt bilagd
förteckning. Av bilagan framgår partiernas nomineringar till de olika uppdragen.
I samband med valet har följande partier meddelat att de ingår valteknisk
samverkan; kristdemokraterna, folkpartiet liberalerna och Norrbottens
sjukvårdsparti.
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar utse representanter enligt bilaga.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSEN

KS § 8

Dnr 0037/11 - 006

SAMMANTRÄDESPLAN 2011 FÖR BUDGETBEREDNINGEN,
ARBETE- OCH OMSORGSUTSKOTTET SAMT BARN- OCH
FRITIDSUTSKOTTET
Kommunstyrelsens beslut
Fastställa utskottens sammanträdesplan år 2011, enligt bilaga.
_____
Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till sammanträdesplanering
för budgetberedning, barn- och fritidsutskottet samt arbete- och omsorgsutskottet år 2011 enligt bilaga.
Förslaget innehåller 8 sammanträden för budgetberedningen, övriga utskott
har 6 sammanträden vardera. Därutöver finns bokslutsberedning och ekonomidag inplanerade
Förslag till beslut
Fastställa upprättad sammanträdesplanering för utskotten år 2011, enligt
bilaga.
Kommunstyrelsen
Ordföranden lämnar förslag enligt upprättat förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSEN

KS § 9

Dnr 0020/11 - 003

ARBETSORDNING FÖR ARBETE- OCH OMSORGSUTSKOTTET
Kommunstyrelsens beslut
Fastställa arbetsordning för arbete- och omsorgsutskottet enligt bilaga med
ändringar i §§ 3,5 och 6 (kursiv stil) enligt följande:
§ 3 Ordförande och vice ordförande
Bland utskottets ledamöter utser kommunstyrelsen även en ordförande och en
vice ordförande.
§ 5 Sammanträden, tredje stycket, sista meningen.
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen
eller tiden för ett sammanträde ska ändras, låter ordföranden snarast
underrätta varje ledamot och ersättare om beslutet, dock senast 7 dagar innan
planerat sammanträde.
§ 6 Ärenden och handlingar till sammanträdena, sista meningen.
Ordföranden bestämmer i vilken omfattning handlingar i ett ärende ska ingå i
utskicket . I kommunens styrdokument ”Rutiner för ärendehantering i Älvsbyns
kommun” framgår krav på hantering och beslutsunderlag.
_____
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 15 februari 2010, § 4, att utveckla den
politiska organisationen med utskott under kommunstyrelsen och tillfällig
beredning under kommunfullmäktige.
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till arbetsordning för arbeteoch omsorgsutskottet, enligt bilaga.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås fastställa upprättat förslag till arbetsordning för
arbete- och omsorgsutskottet, enligt bilaga.
Kommunstyrelsen
Yrkanden
Göran Lundström (c) föreslår ändring (kursiv stil) i arbetsordning för arbeteoch omsorgsutskottet enligt följande:
§ 3 Ordförande och vice ordförande
Bland utskottets ledamöter utser kommunstyrelsen även en ordförande och en
vice ordförande.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSEN

KS § 9

Dnr 0020/11 – 003 forts

ARBETSORDNING FÖR ARBETE- OCH OMSORGSUTSKOTTET
§ 5 Sammanträden, tredje stycket, sista meningen.
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen
eller tiden för ett sammanträde ska ändras, låter ordföranden snarast
underrätta varje ledamot och ersättare om beslutet, dock senast 7 dagar innan
planerat sammanträde.
§ 6 Ärenden och handlingar till sammanträdena, sista meningen.
Ordföranden bestämmer i vilken omfattning handlingar i ett ärende ska ingå i
utskicket . I kommunens styrdokument ”Rutiner för ärendehantering i Älvsbyns
kommun” framgår krav på hantering och beslutsunderlag.
Ordföranden föreslår kommunstyrelsen bifalla arbetsordningen för arbeteoch omsorgsutskottet i övrigt.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Göran Lundströms förslag vart och ett
för sig och finner att kommunstyrelsen bifaller förslagen.
Vidare ställer ordföranden proposition på arbetsordningen i övrigt och finner
att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSEN

KS § 10

Dnr 0019/11 - 003

ARBETSORDNING FÖR BARN- OCH FRITIDSUTSKOTTET
Kommunstyrelsens beslut
Fastställa arbetsordning för barn- och fritidsutskottet enligt bilaga med
ändringar i §§ 3,5 och 6 (kursiv stil) enligt följande:
§ 3 Ordförande och vice ordförande
Bland utskottets ledamöter utser kommunstyrelsen även en ordförande och en
vice ordförande.
§ 5 Sammanträden, fjärde stycket, sista meningen.
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen
eller tiden för ett sammanträde ska ändras, låter ordföranden snarast
underrätta varje ledamot och ersättare om beslutet, dock senast 7 dagar innan
planerat sammanträde.
§ 6 Ärenden och handlingar till sammanträdena, sista stycket, sista meningen.
Ordföranden bestämmer i vilken omfattning handlingar i ett ärende ska ingå i
utskicket . I kommunens styrdokument ”Rutiner för ärendehantering i Älvsbyns
kommun” framgår krav på hantering och beslutsunderlag.
_____
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 15 februari 2010, § 4, att utveckla den
politiska organisationen med utskott under kommunstyrelsen och tillfällig
beredning under kommunfullmäktige.
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till arbetsordning för barnoch fritidsutskottet, enligt bilaga.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås fastställa upprättat förslag till arbetsordning för
barn- och fritidsutskottet, enligt bilaga.
Kommunstyrelsen
Yrkanden
Matilda Wiklund (c) föreslår ändring (kursiv stil) i arbetsordning för barn- och
fritidsutskottet enligt följande:
§ 3 Ordförande och vice ordförande
Bland utskottets ledamöter utser kommunstyrelsen även en ordförande och en
vice ordförande.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSEN

KS § 10

Dnr 0019/11 – 003 forts

ARBETSORDNING FÖR BARN- OCH FRITIDSUTSKOTTET
§ 5 Sammanträden, tredje stycket, sista meningen.
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen
eller tiden för ett sammanträde ska ändras, låter ordföranden snarast
underrätta varje ledamot och ersättare om beslutet, dock senast 7 dagar innan
planerat sammanträde.
§ 6 Ärenden och handlingar till sammanträdena, sista meningen.
Ordföranden bestämmer i vilken omfattning handlingar i ett ärende ska ingå i
utskicket . I kommunens styrdokument ”Rutiner för ärendehantering i Älvsbyns
kommun” framgår krav på hantering och beslutsunderlag.
Ordföranden föreslår kommunstyrelsen bifalla arbetsordningen för barn- och
fritidsutskottet i övrigt.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Matilda Wiklunds förslag vart och ett för
sig och finner att kommunstyrelsen bifaller förslagen.
Vidare ställer ordföranden proposition på arbetsordningen i övrigt och finner
att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSEN

KS § 11

Dnr 0290/10 - 001

ÖVERSYN AV STYRNING AV ÄLVSBYNS KOMMUNS
KOMMUNALA BOLAG
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Fastställa de kommunala bolagens styrelseorganisation enligt följande:
- Bolagsstämma i direktanslutning till fullmäktigemöten. Ledamöter väljs
varje år.
- Nomineringar, genom kommunala valberedningen, ledamöter tillsätts
proportionellt.
- Moderbolaget – 7 politiker med adjungerande VD
- Driftbolaget – 5 politiker med adjungerande VD
Reservation
Matilda Wiklund (c) reserverar sig mot beslutet
_____
Ärendebeskrivning
Kommunchef Magnus Nordström och näringslivschef Pär Jonsson har
sammanställt presentation av nuläge av bolagens organisation och handlingsplan efter utvärdering av styrningen av de kommunala bolagen i
Älvsbyns kommun, enligt bilaga.
Kommunstyrelsen beslutade den 27 september 2010, § 123, att återremittera
ärendet för ytterligare beskrivning och förtydligande.
Vidare beslutade kommunstyrelsen den 8 november 2010, § 141, att återremittera ärendet till de politiska partierna.
Remissyttranden har inkommit från centerpartiet och vänsterpartiet, enligt
bilaga.
Förslag från centerpartiet:
- Koncernbolaget – Ledamöter i koncernbolaget ska vara ledamöter i
kommunstyrelsen
- Driftbolaget – Politiken ska nominera driftsbolagens ledamöter.
Ledamöterna behöver inte vara ledamöter i kommunfullmäktige.
- Nomineringsprocessen – Kommunala valberedningen fastställer
nomineringsprocessen. Proportionell nominering ska råda.
- Ekonomi – Förändringen inom bolagsstrukturen ska vara genomförbar
inom den nu rådande ekonomiska ramen.
- Övrigt enligt beredningsförslag.
- Utvärdering ska ske innan utgången av mandatperioden där
verksamheten, ekonomi och effektiviteten innefattas.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2011-01-31

19(62)

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 11

Dnr 0290/10 – 001 forts

ÖVERSYN AV STYRNING AV ÄLVSBYNS KOMMUNS
KOMMUNALA BOLAG
Förslag från vänsterpartiet:
- Bolagsstyrelserna – ska vara politiskt valda.
- Bolagsordningen – ägardirektiven och arbetsordningar omarbetas.
- Moderbolaget – ska bestå av 7 ledamöter med lika många ersättare.
Adjungerad VD behövs inte.
- Driftbolagen – ska bestå av 5 ledamöter med lika många ersättare, en
ledamot från moderbolaget ingår i dotterbolagen.
- Arvoden – ledamöterna har samma status och ersättningsförmåner som
ledamöter i övriga styrelser, nämnder och beredningar.
Kommunstyrelsen
Ordföranden lämnar socialdemokraternas förslag enligt följande.
- Bolagsstämma i direktanslutning till fullmäktigemöten. Ledamöter väljs
varje år.
- Nomineringar, genom kommunala valberedningen, ledamöter tillsätts
proportionellt.
- Moderbolaget – 7 politiker med adjungerande VD
- Driftbolaget – 5 politiker med adjungerande VD
Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till socialdemokraternas förslag med stöd av
vänsterpartiet.
Beslutsgång
Ordföranden ställer socialdemokraterna förslag mot centerpartiets förslag
och finner att kommunstyrelsen bifaller socialdemokraterna förslag.
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång.
Den som röstar Ja bifaller socialdemokraternas förslag.
Den som röstar Nej bifaller centerpartiets förslag.
Omröstningsresultat
Med 10 ja-röster för socialdemokraterna förslag och 3 nej-röster för
centerpartiets förslag beslutar kommunstyrelsen bifalla socialdemokraterna
förslag, som framgår av till protokollet bifogad sammanträdeslista.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 27 september 2010, § 123
Kommunstyrelsens protokoll 8 november 2010, § 141
_____
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2011-01-31

20(62)

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 12

Dnr 0477/10 - 003

ÅTERRAPPORTERING AV UPPDRAG OM ÖVERSYN AV STYRDOKUMENT
Kommunstyrelsens beslut
Uppdra till respektive dokumentansvarig att snarast genomföra revidering av
de dokument som återstår och rapportera dem vid kommunstyrelsens
sammanträde 30 maj 2011.
_____
Ärendebeskrivning
Administrativ chef kommunledningskontoret har inlämnat tjänsteutlåtande
om översyn av kommunens styrdokument.
Kommunfullmäktige beslutade i samband antagande av den strategiska
planen för 2009, att genomföra en översyn och revidering av kommunens
styrdokument. Arbetet har pågått sedan dess. En inventering av gällande
styrdokument genomfördes och en dokumentansvarig utsågs för varje
dokument med uppdrag att ansvara för revideringen. En mall för
kommunens styrdokument har utarbetats och begrepp och definitioner har
fastställts.
Per sista december 2010 har 91 st styrdokument reviderats, varav 29 st har
upphävts eller är av den arten att de inte fastställs politiskt. Det innebär att av
totalt 173 inventerade styrdokument återstår 82 st att revidera.
Förslag till beslut
1) Uppdra till respektive dokumentansvarig att snarast genomföra revidering
av de dokument som återstår.
2) Respektive ansvarig får rapportera uppdraget direkt till kommunstyrelsen
till dess att uppdraget är genomfört.
Kommunstyrelsen
Administrativ chef Gunilla Lundin föredrar ärendet.
Yrkanden
Robert Granström (fp) bifaller beredningsförslaget med tillägg att kvarvarande styrdokument rapporteras till kommunstyrelsen senast den 30 maj
2011.
Beslutsgång
Ordföranden ställer Robert Granströms förslag under proposition och finner
att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
_____
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2011-01-31

21(62)

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 13

Dnr 0006/11 - 003

DROGPOLITISKT HANDLINGSPROGRAM FÖR ÄLVSBYNS
KOMMUN
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Fastställa ”Drogpolitiskt handlingsprogram för Älvsbyns kommun”, enligt
bilaga.
_____
Ärendebeskrivning
Styrdokument ”Drogpolitiskt handlingsprogram för Älvsbyns kommun”
fastställt av kommunfullmäktige 97-04-28, § 46, har reviderats och anpassats
till gällande styrdokumentmall, enligt bilaga.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa styrdokument
”Drogpolitiskt handlingsprogram för Älvsbyns kommun” att gälla t o m 31
december 2012, enligt bilaga.
Kommunstyrelsen
Socialchef Birgit Nilsson föredrar ärendet och informerar om förändringar i
dokumentet.
Ordföranden lämnar förslag enligt beredningsförslaget och finner att
kommunstyrelsen bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2011-01-31

22(62)

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 14

Dnr 0028/11 - 004

RUTINER FÖR ÄRENDEHANTERING
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Fastställa rutiner för ärendehantering i Älvsbyns kommun enligt bilaga. med
ändringar (kursiv stil) enligt följande:
1) Sid 22 ”Svara först – utred sedan”, första meningen
- Motioner och medborgarförslag ska behandlas så att fullmäktige kan
fatta beslut inom ett år.
2) Sid 26 ”Beslut enligt kommunallagen”, andra meningen
- Ändra länsrätten till förvaltningsrätten.
3) Sid 27 ”Beredning av motion”, andra stycket
- Beredning av en motion ska ske så att fullmäktige ……
- Sista meningen om avskrivning av motion, tas bort.
_____
Ärendebeskrivning
Administrativ chef kommunledningskontoret har inlämnat förslag till rutiner
för ärendehantering i kommunen, enligt bilaga.
Under 2010 har en översyn av kommunens administrativa resurser genomförts i projektform. I samband med detta har vissa större arbetsprocesser
kartlagts. En av dem är den politiska administrationen.
Kommunledningskontoret, kansli har uppdaterat och omarbetat sin beskrivning av kommunens ärendehantering. Syftet med dokumentet är att skapa
förståelse för ärendehanteringsprocessen och tydliggöra var ansvaret för dess
olika delar ligger samt vilket regelverk som styr den.
Förslag till beslut
Fastställa rutiner för ärendehantering i Älvsbyns kommun enligt bilaga.
Kommunstyrelsen
Administrativ chef Gunilla Lundin föredrar ärendet.
Yrkanden
Robert Granström (fp) bifaller förslaget med ändring (kursiv stil) på sidan 22,
under rubriken ”Svara först – utred sedan”, första meningen:
- Motioner och medborgarförslag ska behandlas så att fullmäktige kan fatta
beslut inom ett år.
Göran Lundström (c) föreslår ändring (kursiv stil) på sidan 27, under rubriken
”Beredning av motion”, andra stycket, sista meningen, om att avskriva
motionen, tas bort.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2011-01-31

23(62)

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 14

Dnr 0028/11 – 004 forts

RUTINER FÖR ÄRENDEHANTERING
-

Beredningen av en motion ska ske så att fullmäktige kan fatta ett beslut
inom ett år från det att motionen väcktes.

Helena Öhlund (s) föreslår rättelse i texten på sidan 26, under rubriken
”Beslut enligt kommunallagen”, andra meningen, med ändring (kursiv stil)
- länsrätten ändras till förvaltningsrätten
Beslutsgång
Ordföranden ställer Robert Granströms, Göran Lundströms och Helena
Öhlunds förslag under proposition och finner att kommunstyrelsen bifaller
samtliga förslag.
Vidare ställer ordföranden proposition på dokumentet i övrigt och finner att
kommunstyrelsen bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2011-01-31

24(62)

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 15

Dnr 0460/10 - 007

REVISIONSRAPPORT OM GRANSKNING AV BESLUTSUNDERLAG
Kommunstyrelsens beslut
Ta del av de synpunkter som revisionen lyft fram och uppdra till kommunchefen att fortsätta det pågående utvecklingsarbetet med beslutsunderlagen.
_____
Ärendebeskrivning
På uppdrag av Älvsbyns kommuns revisorer har KPMG granskat beslutsunderlag i Älvsbyns kommun, enligt bilaga.
I revisionsrapporten framgår några väsentliga iakttagelser och rekommendationer som revisionen uppmanar kommunstyrelsen att snarast följa.
Revisionen önskar att kommunstyrelsen lämnar ett yttrande över revisionsrapporten senast 8 mars 2011.
Kommunchef Magnus Nordström har yttrat sig i ärendet, enligt bilaga.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen tar del av de synpunkter som revisionen lyft fram och
uppdrar till kommunchefen att fortsätta det pågående utvecklingsarbetet med
beslutsunderlagen.
Kommunstyrelsen
Kommunchef Magnus Nordström föredrar ärendet.
Ordföranden lämnar förslag enligt beredningsförslaget och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2011-01-31

25(62)

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 16

Dnr 0396/10 - 008

MOTION (V) - KOMMUNAL MUSIKSKOLA KOMBINERAT MED
DANS- OCH TEATERSKOLA
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Bifalla motionen om kommunal musikskola kombinerat med dans- och
teaterskola, ”kulturskola”.
Uppdra till kommunchefen att utreda och presentera förslag att till hösten
2011 starta upp en ”kulturskola”
_____
Ärendebeskrivning
Harry Nyström (v) har lämnat in en motion om att utreda och presentera ett
färdigt förslag om en kommunal musikskola kombinerat med dans och teater,
enligt bilaga.
Kommunfullmäktiges beslutade 29 november 2010, § 107, överlämna motion
– kommunal musikskola kombinerat med dans- och teaterskola till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsen
Yrkanden
Ordföranden föreslår bifall till motionen om kommunal musikskola kombinerat med dans- och teaterskola samt att kommunstyrelsen uppdrar till
kommunchefen att utreda och presentera förslag att till hösten 2011 starta
upp en ”kulturskola”.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 29 november 2010, § 16
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2011-01-31

26(62)

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 17

Dnr 0490/09 - 008

MOTION (FP) ATT RIVA UPP BESLUTET OM NEDLÄGGNING
AV MUSIKSKOLAN
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Avslå motionen om att riva upp beslutet om nedläggning av musikskolan.
_____
Ärendebeskrivning
Ola Lindgren (Fp) har skickat in en motion om att riva upp beslutet om nedläggning av musikskolan, enligt bilaga.
Kommunchef Magnus Nordström har yttrat sig i ärendet.
En avveckling av den frivilliga musikundervisningen är en del i den av
kommunfullmäktige beslutade driftbudgeten för 2010, Driftbudget
verksamhetsåret 2010 med balans-, resultat- och finansieringsbudget 20102012 (Dnr 158/09).
En omprövning av beslutet att avveckla den frivilliga musikundervisningen
medförande att avvecklingen inte genomförs inför budgetåret 2010 innebär
att den av kommunfullmäktiges beslutade driftbudgeten för 2010 inte håller.
En förändring av beslutet får både kort- och långsiktiga konsekvenser för
Älvsbyns kommuns förmåga att anpassa kostnadsmassan till de krympande
intäkterna.
Att förändra en del i driftsbudgeten kan få konsekvenser för övriga delar och
medför att hela ärendet Driftbudget verksamhetsåret 2010 med balans-,
resultat- och finansieringsbudget 2010-2012 (Dnr 158/09) bör beredas, omfördelas och beslutas på nytt.
En eventuell förändring av driftbudgeten verksamhetsåret 2010 med balans-,
resultat- och finansieringsbudget 2010-2012 bygger helt och hållet på politiska
överväganden. Frågan bör därför diskuteras i Kommunstyrelsen innan eventuell fortsatt beredning.
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 23 augusti 2010, § 104 avslå
motionen.
Reservation
Johan Johansson (c) och Birger Seger (v) reserverar sig mot beslutet.
_____
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2011-01-31

27(62)

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 17

Dnr 0490/09 – 008 forts

MOTION (FP) ATT RIVA UPP BESLUTET OM NEDLÄGGNING
AV MUSIKSKOLAN
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar 18 oktober 2010, § 72, återremittera motionen
om att riva upp beslut om nedläggning av musikskolan till kommunstyrelsen
för ytterligare beredning
_____
Kommunstyrelsen
Yrkanden
Ordföranden föreslår avslag på motionen om att riva upp beslutet om nedläggning av musikskolan, med hänvisning till vänsterpartiets motion om
kommunal musikskola kombinerat med dans- och teaterskola (KS § 16).
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 23 augusti 2010, § 104.
Kommunfullmäktiges protokoll 18 oktober 2010, § 72
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2011-01-31

28(62)

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 18

Dnr 0486/09 - 008

MOTION (NS) OM FÖRÄNDRAD POLITISK ORGANISATION
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Avslå motion om förändrad politisk organisation.
Reservation
Matilda Wiklund ( c), Rikard Granström (fp) och Robert Andersson (kd)
reserverar sig mot beslutet.
_____
Ärendebeskrivning
Jörgen Afvander (Ns) har lämnat in en motion om förändrad politisk
organisation, enligt bilaga.
Kommunchef Magnus Nordström har yttrat sig i ärendet.
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 dom 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.
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.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2011-01-31

29(62)

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 18

Dnr 0486/09 – 008 forts

MOTION (NS) OM FÖRÄNDRAD POLITISK ORGANISATION
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.
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 23 augusti 2010, § 103 avslå
motionen med andledning av att frågan nyligen prövats och inga nya sakskäl
tillförts.
_____
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar 18 oktober 2010, § 71, återremittera ärendet till
kommunstyrelsen för ytterligare beredning.
_____
Kommunstyrelsen
Yrkanden
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen avslår motionen.
Matilda Wiklund (c) yrkar bifall till motionen samt föreslår att en parlamentarisk grupp utses för att utarbeta underlag till beslut för en förändring av nuvarande politiska organisation enligt motionens syfte.
Beslutsgång
Ordföranden ställer Matilda Wiklunds förslag och eget förslag mot varandra
och finner att kommunstyrelsen bifaller ordförandes förslag.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2011-01-31

30(62)

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 18

Dnr 0486/09 – 008 forts

MOTION (NS) OM FÖRÄNDRAD POLITISK ORGANISATION
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång.
Den som röstar Ja, bifaller ordförandens förslag om avslag på motionen.
Den som röstar Nej, bifaller Matilda Wiklunds förslag om bifall på motionen.
Omröstningsresultat
Med 8 ja-röster för ordförandes förslag om avslag och 5 nej-röster för
Matilda Wiklunds bifallsförslag beslutar kommunstyrelsen bifalla ordförandens förslag, som framgår av till protokollet bifogad sammanträdeslista
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 23 augusti 2010, § 103
Kommunstyrelsens protokoll 18 oktober 2010, § 71
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2011-01-31

31(62)

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 19

Dnr 0433/10 - 008

MEDBORGARFÖRSLAG OM ATT LÄMNA DEL AV GÅNGBANA
OSANDAD FÖR SPARKÅKARE
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Avslå medborgarförslag om att lämna del av gångbana osandad för sparkåkare.
_____
Ärendebeskrivning
Orvo Hannlöv har lämnat in ett medborgarförslag om att lämna del av gångbana osandad för sparkåkare, enligt bilaga.
Kommunfullmäktige beslutade 13 december 2010, § 116, överlämna ärendet
till kommunstyrelsen för beredning.
VD Älvsbyns Energi AB, Jan Sipola har yttrat sig i ärendet.
Medborgarförslaget avser att lämna del av gångbanor osandade för att
erbjuda sparkåkning. Kommunen har väghållaransvar och ska därmed tillse
att gångbanor är snöröjda och sandade vid behov. Älvsbyns Energi AB
ansvarar för detta arbete, enligt upprättat snöröjningsreglemente, via entreprenör.
Det är tekniskt möjligt att utföra sandning av halva gångbanorna. Problem
torde likväl uppstå vid plogning av gångbana, som är sandad till häften, med
att sand sprids över hela gångbanan vid plogtillfällen. Detta medför att sparkåkning försvåras på samma sätt som i dagsläget, med sandning av hela gångbanan.
Förslaget är bra ur miljösynpunkt, men kommunen har att beakta säkerheten
för gångtrafikanter på gångbanor
Förslag till beslut
Älvsbyns Energi föreslår att kommunfullmäktige överväger konsekvenserna
av att bereda sparkåkning på gångbanor med skaderisken för främst gående
på osandade gångbanor.
Kommunstyrelsen
Yrkanden
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2011-01-31

32(62)

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 20

Dnr 0440/10 - 008

MEDBORGARFÖRSLAG OM ÖKAD SÄKERHET FÖR GÅNGTRAFIKANTER VID KORSANDE AV ARVIDSJAURSVÄGEN
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Bifalla medborgarförslaget om ökad säkerhet för gångtrafikanter vid korsande
av Arvidsjaursvägen.
Uppdra till kommunstyrelsens ordförande att föra förslaget vidare till Trafikverket.
_____
Ärendebeskrivning
Elever i klass 2 på Bäckskolan genom Karin Lindberg har lämnat in en
skrivelse om ökad säkerhet för gångtrafikanter vid korsande av
Arvidsjaursvägen, enligt bilaga.
VD Älvsbyns Energi AB, Jan Sipola har yttrat sig i ärendet.
Korsningen i medborgarförslaget avser väg 94. Denna väg ägs av Trafikverket. Miljökontoret via miljö- och byggchefen Ingrid Karlsson har
upprepade gånger påtalat problematiken för Trafikverket, bland annat
avseende den höjda hastigheten till 80 km/h på denna väg. Älvsbyns Energi
AB anser att kraftfulla åtgärder behövs för denna korsning.
Förslag till beslut
Älvsbyns Energi föreslår att kommunfullmäktige aktivt medverkar i
miljökontorets arbete med Trafikverket avseende korsningen Domarstigen /
väg 94.
Kommunstyrelsen
Yrkanden
Ordföranden föredrar ärendet och föreslår bifall till medborgarförslaget
genom att uppdra till kommunstyrelsens ordförande att föra förslaget vidare
till Trafikverket.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2011-01-31

33(62)

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 21

Dnr 0033/11 - 009

POLITIKERUTBILDNING INFÖR MANDATPERIOD 2011-14
Kommunstyrelsens beslut
- Godkänna upplägg om totalt tre utbildningsdagar (8 tim/dag) för
politiker i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och utskotten
(ordinarie och ersättare).
- Första utbildningsdagen för kommunfullmäktiges ledamöter genomförs
den 28 mars 2011.
- Uppdra till kommunchefen att planera inför övriga två utbildningsdagar.
_____
Ärendebeskrivning
Kommunchefen har utarbetat en plan för utbildning av nya och gamla
politiker, mandatperioden 2011-2014, enligt bilaga.
Förslaget redovisades vid kommunstyrelsens sammanträde den 20 december
2010.
Ärendet hänsköts till nyvalda kommunstyrelsens första sammanträde den 31
januari 2011.
Kommunstyrelsen
Kommunchef Magnus Nordström föredrar ärendet. Upprättat förslag
innebär att genomföra tre utbildningsdagar (8 tim/dag), för politiker
(ordinarie och ersättare) i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och
utskotten.
Den 28 mars 2011 är första utbildningsdagen inbokad för fullmäktiges
ledamöter, med Axel Danielsson, konsult och utbildare med inriktning på hur
den kommunala verksamheten bör styras, organiseras och administreras.
Yrkanden
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen godkänner upplägg med tre
utbildningsdagar för politiker och uppdrar till kommunchefen att planera
inför övriga två utbildningsdagar.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2011-01-31
KOMMUNSTYRELSEN

KS § 22

Dnr 0004/11 - 061

INSTRUKTION FÖR KONTROLLANTER I FÖRENINGSLOTTERIER
Kommunstyrelsens beslut
Fastställa ”Instruktion för kontrollanter i föreningslotterier”, enligt bilaga.
_____
Ärendebeskrivning
Styrdokument ”Instruktion för kontrollanter i föreningslotterier” har
reviderats och anpassats till gällande dokumentmall. Revidering gäller
dokumentansvarig och giltighetstid, enligt bilaga.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens föreslås fastställa ”Instruktion för kontrollanter i
föreningslotterier”, enligt bilaga.
Kommunstyrelsen
Ordföranden lämnar förslag enligt beredningsförslaget och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

34(62)

PROTOKOLL
2011-01-31

35(62)

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 23

Dnr 0007/11 - 103

ARBETSORDNING FÖR KOMMUNALA HANDIKAPP- OCH
PENSIONÄRSRÅDET (KHPR)
Kommunstyrelsens beslut
Fastställa ”Arbetsordning för Kommunala handikapp- och pensionärsrådet”,
enligt bilaga.
_____
Ärendebeskrivning
Arbetsordning för Kommunala handikapp- och pensionärsrådet (KHPR)
antaget av kommunfullmäktige 2007-12-02, § 2 har reviderats och anpassats
till gällande styrdokumentmall.
Kommunstyrelsen beslutade 20 december 2010, § 193, att rådets sammansättning ska utvärderas efter första året av mandatperioden
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen fastställer ”Arbetsordning för Kommunala handikappoch pensionärsrådet” att gälla t o m 31 december 2011, enligt bilaga.
Kommunstyrelsen
Ordföranden lämnar förslag enligt beredningsförslaget och finner att
kommunstyrelsen bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2011-01-31

36(62)

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 24

Dnr 0008/11 - 106

FÖRENINGSTRÄFFAR 2011 - POLITISKT DELTAGANDE
Kommunstyrelsens beslut
Utse Johan Johansson (c) och Sture Nordin (s) att delta vid fritid och kulturs
föreningsträffar.
_____
Ärendebeskrivning
Fritid- & kultur avser att hålla föreningsträffar under februari månad 2011.
Eftersom det är av stor vikt att dialogen fortsätter mellan föreningar och
politiska företrädare föreslår fritids- och kulturnämnden att minst två
politiker från den nya organisationen deltar i föreningsträffarna.
Träffarna hålls kvällstid mellan 18.00-22.00 följande datum: 7-9 och 14:e
februari 2011.
Fritids- och kulturnämnden beslutar 1 december 2010, § 15, föreslå kommunstyrelsen att minst två politiker från den nya organisationen tillsammans med
fritid & kultur deltar vid träffarna.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att två politiker deltar vid fritid & kulturs föreningsträffar.
Kommunstyrelsen
Yrkanden
Matilda Wiklund (c) föreslår utse Johan Johansson (c).
Helena Öhlund (s) föreslår utse Sture Nordin (s).
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Matilda Wiklunds och Helena Öhlunds
förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller förslagen.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2011-01-31
KOMMUNSTYRELSEN

KS § 25

Dnr 0470/10 - 112

AVSÄGELSE AV UPPDRAG SOM BORGERLIG VIGSELFÖRRÄTTARE
Kommunstyrelsens beslut
Ta del av informationen. Förslag till borgerlig vigselförrättare lämnas till
kommunledningskontoret.
Ärendebeskrivning
Nils Nyström avsäger sig uppdraget som borgerlig vigselförrättare från och
med den 31 december 2010.
Kommunen har för tillfället endast två förordnade vigselförrättare,
Gunnel Vesterlund, Tvärån och Birgit Nilsson, Älvsbyn.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår vigselförrättare.
Kommunstyrelsen
Ordföranden informerar om det aktuella läget beträffande borgerlig
vigselförrättare i kommunen samt uppmanar kommunstyrelsen att lämna
förslag på någon som vill ha uppdrag som borgerlig vigselförrättare.
Länsstyrelsen utser borgerlig vigselförrättare.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

37(62)

PROTOKOLL
2011-01-31

38(62)

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 26

Dnr 0262/10 - 191

ÖVERFÖRMYNDARVERKSAMHETEN I ÄLVSBYNS KOMMUN
Kommunstyrelsens beslut
Uppdra till kommunchefen att slutföra åtgärderna enligt handlingsplanen för
överförmyndarfunktionen och återredovisa genomförd handlingsplan vid
kommunstyrelsens sammanträde 30 maj 2011.
_____
Ärendebeskrivning
Överförmyndarverksamheten är en obligatorisk kommunal uppgift och
innefattar betydande moment av myndighetsutövning, som innebär ett
bestämmande över vad enskilda människor får och ska göra. Varje kommun
ska utse en ensam överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. Älvsbyns
kommun har valt det första alternativet som ansvarig för verksamheten.
Överförmyndaren lämnar bland annat stöd och råd till förmyndares, godemäns och förvaltares arbete med förvaltningen av huvudmannens egendom.
Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet.
Under de senaste åren har ett flertal fall uppmärksammats i bland annat
Norrbotten där mer eller mindre omfattande kritik riktats mot överförmyndarverksamheten. För att säkerställa kvaliteten har Komrev inom
PricewaterhouseCoopers fått i uppdrag av kommunchefen i Älvsbyns
kommun att genomföra en översiktlig genomlysning av överförmyndarfunktionen med fokus på organisation, arbetssätt, rutiner och uppföljning.
Komrev inom PricewaterhouseCoopers redovisar resultatet av genomlysningen i sin rådgivningsrapport ”Översiktlig genomlysning av Överförmyndarfunktionen”, Älvsbyns kommun Juni 2010.
Kommunchef Magnus Nordström har utarbetat en handlingsplan efter
genomlysning av överförmyndarfunktionen, enligt bilaga.
Kommunstyrelsen beslutade 28 augusti 2010, § 118, uppdra till kommunchefen att verkställa föreslagen handlingsplan för överförmyndarfunktionen
samt återredovisa genomförandet vid kommunstyrelsens första sammanträde
2011.
Kommunchef Magnus Nordström har inlämnat uppföljning av handlingsplan
för överförmyndarfunktionen, enligt bilaga.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till kommunchefen att slutföra
åtgärderna enligt handlingsplanen.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2011-01-31

39(62)

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 26

Dnr 0262/10 – 191 forts

ÖVERFÖRMYNDARVERKSAMHETEN I ÄLVSBYNS KOMMUN
Kommunchefen återredovisar genomförd handlingsplan vid kommunstyrelsens sammanträde 30 maj 2011.
Kommunstyrelsen
Kommunchef Magnus Nordström föredrar ärendet och återrapporterar
arbetsläget.
Ordföranden lämnar förslag enligt beredningsförslaget och finner att
kommunstyrelsen bifaller förslaget.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 28 augusti 2010, § 118
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2011-01-31

40(62)

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 27

Dnr 0067/10 - 214

ÄNDRING AV DETALJPLAN ÄLVSBYNS INDUSTRIOMRÅDE
AVSEENDE GODSTERMINAL
Kommunstyrelsens beslut
Ställa ut detaljplan för industriområdet där Älvsbyns Godsterminal är
projekterad. Detaljplanen finansieras av EU-projekt nr 8800 från verksamhet
11521 interna EU-projekt.
_____
Ärendebeskrivning
Näringslivschef Pär Jonsson har inlämnat tjänsteutlåtande om utställning av
detaljplan för Älvsbyns godsterminal.
I samband med projektering av Älvsbyns Godsterminal finns ett behov av
förändring av detaljplan för området. Ärendet har varit ute på samråd och
nästa steg i processen är en utställning av förslaget till ny detaljplan.
Utställningen ska visas under 4 veckor.
Förslag till beslut
Ställa ut detaljplan för industriområdet där Älvsbyns Godsterminal är
projekterad. Detaljplanen finansieras av EU-projekt nr 8800 från verksamhet
11521 interna EU-projekt.
Kommunstyrelsen
Näringslivschef Pär Jonsson föredrar ärendet.
Ordföranden lämnar förslag enligt beredningsförslaget och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2011-01-31

41(62)

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 28

Dnr 0190/10 - 214

DETALJPLAN FÖR VISTHEDEN 1:10 OCH 1:144
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Anta ändring av detaljplan för Vistheden med avseende på fastigheterna
Vistheden 1:10 och 1:144 enligt bilaga. Ändringen av detaljplanen betyder att
det blir möjligt att använda fastigheterna för bostäder, kontor och handel.
_____
Ärendebeskrivning
Miljö- och byggkontoret har låtit upprätta ett förslag till detaljplan för
fastigheterna Vistheden 1:10 och Vistheden 1:144 vilket utgör en ändring av
Byggnadsplan för Vistheden från 1955. Syftet med planförslaget är att kunna
medge möjligheter till bostäder, kontor och handel på de berörda fastigheterna istället för som tidigare enbart bostäder. Det bedrivs redan idag
handel på den ena av fastigheterna vilket strider mot byggnadsplanen.
Myndighetsnämnden beslutade om upprättande av planförslag med enkelt
planförfarande. Planförslaget var ute på samråd våren 2010. Vid samrådet
kom synpunkter från länsstyrelsen att vanligt planförfarande skulle tillämpas,
varför planen ställdes ut under fyra veckor i maj-juni 2010. Under
utställningstiden har inte några synpunkter kommit in på planförslaget.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta förslag till
ändring av detaljplan för Vistheden med avseende på fastigheterna Vistheden
1:10 och 1:144 enligt bilaga.
Kommunstyrelsen
Näringslivschef Pär Jonsson föredrar ärendet.
Ordföranden lämnar förslag enligt beredningsförslaget och finner att
kommunstyrelsen bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2011-01-31

42(62)

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 29

Dnr 0450/10 - 534

DATORER TILL KOMMUNSTYRELSEN
Kommunstyrelsens beslut
- Uppdra till kommunchefen att under mandatperioden 2011-2014 stegvis
arbeta för en övergång till digital informations- och dokumenthantering i
den politiska processen (KS-utskick).
- Uppdra till kommunchefen att redovisa en handlingsplan om digital
politisk informations- och dokumenthantering vid kommunstyrelsens
sammanträde den 14 mars 2011.
_____
Ärendebeskrivning
IT-chef Crister Lundgren har sammanställt diskussionsunderlag för hur
informations- och dokumenthanteringen fortsättningsvis ska ske i den
politiska processen, enligt bilaga.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen diskuterar alternativen och tar ställning till hur den
fortsatta politiska informations- och dokumenthanteringen ska ske.
Kommunstyrelsen
IT-chef Crister Lundgren föredrar ärendet.
Matilda Wiklund (c) föreslår att ärendet bordläggs till kommunstyrelsens
sammanträde 31 januari 2011.
_____
Kommunstyrelsens beslut
Ärendet ”Datorer till kommunstyrelsen” bordläggs till kommunstyrelsens
sammanträde 31 januari 2011.
_____
Kommunstyrelsen
IT-chef Crister Lundgren föredrar ärendet.
Yrkanden
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen uppdrar till kommunchefen att
under mandatperioden 2011-2014 stegvis arbeta för en övergång till digital
informations- och dokumenthantering i den politiska processen (KS-utskick)
samt redovisa en handlingsplan om digital politisk informations- och
dokumenthantering vid kommunstyrelsens sammanträde den 14 mars 2011.
_____
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2011-01-31

43(62)

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 30

Dnr 0040/11 - 611

SPECIALUNDERVISNING I ÄLVSBYNS KOMMUN
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
- Genomföra organisationsförändring ”Älvsby alternativa skola” enligt
bilaga med skolstart höstterminen 2011.
- Uppdra till kommunchefen att omfördela medel inom internbudgetens
totala ram som orsakas av organisationsförändringen samt utvärdera
verksamheten höstterminen 2012.
_____
Ärendebeskrivning
Skolchef Jan-Erik Backman har lämnat in tjänsteutlåtande om ”Älvsby
alternativa skola”, enligt bilaga.
I ett led att säkerställa den obligatoriska skolgången för elever i grundskolan
inrättas en specialenhet inom grundskolans verksamhet. I denna ingår förutom en Aspbergerenhet också grundsärskolans verksamhet. Dessa enheter
ska organiseras under Barn och familjeenhetens, (BoF) verksamhet. BoF
bildar med detta ett rektorsområde med huvudansvar för specialundervisningen inom Älvsbyns kommun där enhetschefen får rektorstitel. BoF:s
övriga organisation bibehålls utan förändringar.
Förändringarna enligt bilaga genomförs inom befintlig budgetram.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
1. Genomföra organisationsförändringarna enligt bilaga
2. Verksamheten är operativ senast ht start 2011
3. Uppdra till kommunchefen att omfördela medel inom internbudgetens
totala ram som orsakas av organisationsförändringen.
Kommunstyrelsen
Skolchef Jan-Erik Backman informerar om ”Älvsby alternativa skola”.
Yrkanden
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller förslaget med tillägg att
utvärdering sker inom ett år, d v s höstterminen 2012.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2011-01-31

44(62)

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 31

Dnr 0043/11 - 611

PROJEKTUPPDRAG/TIDPLAN FÖR TILLFÄLLIG BEREDNING
"RIKTLINJER INOM GRUNDSKOLAN"
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Godkänna projektplan för fullmäktigeberedningen - riktlinjer inom
grundskolan, enligt bilaga med tillägg (kursiv stil) under rubrikerna
syfte/uppgift och organisatoriska styrningar, enligt följande:
1) Ny punkt, samhällsperspektiv
2) Nytt stycke, Medborgar- och brukardialog genomförs.
_____
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 29 november 2010, § 149, att tillsätta en
”Tillfällig beredning som arbetar fram lång- och kortsiktiga förslag på
riktlinjer som behövs inom grundskolans struktur.
Kommunledningskontoret har utarbetat förslag på projektuppdrag till
fullmäktigeberedningen – riktlinjer inom grundskolan, enligt bilaga.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna utarbetad
projektplan.
Kommunstyrelsen
Yrkanden
Matilda Wiklund (c) föreslår tillägg i projektplanen (kursiv stil) under
rubrikerna syfte/uppgift och organisatoriska styrningar, enligt följande:
1) Ny punkt, samhällsperspektiv
2) Nytt stycke, Medborgar- och brukardialog genomförs.
Beslutsgång
Ordföranden ställer Matilda Wiklunds förslag under proposition och finner
att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
Vidare ställer ordföranden proposition på projektplanen i sin helhet och
finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 29 november 2010, § 149
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2011-01-31

45(62)

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 32

Dnr 0005/11 - 700

FÖRORDNANDE OM BESLUTANDERÄTT ENLIGT LAG, S K
KOMPLETTERANDE BESLUTANDERÄTT
Kommunstyrelsens beslut
Förordna Helena Öhlund (s), Harry Nyström (v) och Agneta Nilsson (c) att
fatta beslut om omedelbart omhändertagande enligt 6 § LVU och 13 § LVM
när beslutet brådskar och inte går att avvakta.
_____
Ärendebeskrivning
Rätten att fatta beslut om omedelbart omhändertagande enligt 6 § LVU och
13 § LVM får i brådskande fall förordnas till en ledamot. Det är i dessa fall
inte fråga om delegering i den mening som avses i kommunallagen. Ett
förordnande skiljer sig från delegation genom att nämnden måste namnge
vem förordnandet gäller.
Förslag till beslut
Utse vem som ska förordnas att besluta enligt ovanstående lagrum när beslut
brådskar och inte går att avvakta.
Kommunstyrelsen
Yrkanden
Ordföranden föreslår utse Helena Öhlund (s), Harry Nyström (v) och Agneta
Nilsson (c), att fatta beslut om omedelbart omhändertagande enligt 6 § LVU
och 13 § LVM när beslutet brådskar och inte går att avvakta.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2011-01-31

46(62)

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 33

Dnr 0009/11 - 702

ALKOHOLTILLSTÅND OCH TILLSYN
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Fastställa styrdokument ”Alkoholtillstånd och tillsyn” enligt bilaga.
_____
Ärendebeskrivning
Styrdokument ”Alkoholtillstånd och tillsyn” fastställt av kommunfullmäktige
1997-03-10, § 23, samt kompletterad 1999-06-21, § 3.14 och 2002-02-25, § 8
har reviderats och anpassats till gällande styrdokumentmall, enligt bilaga.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa styrdokument
”Alkoholtillstånd och tillsyn” att gälla t o m 31 december 2012, enligt bilaga.
Kommunstyrelsen
Socialchef Birgit Nilsson föredrar ärendet.
Ordföranden lämnar förslag enligt beredningsförslaget och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2011-01-31
KOMMUNSTYRELSEN

KS § 34

Dnr 0010/11 - 702

SERVERINGSTIDER VID ALKOHOLTILLSTÅND
Kommunstyrelsens beslut
Fastställa styrdokument ”Serveringstider vid alkoholtillstånd” enligt bilaga.
_____
Ärendebeskrivning
Styrdokument ”Serveringstider vid alkoholtillstånd” fastställt av
socialnämnden 2003-05-07, § 43, har reviderats och anpassats till gällande
styrdokumentmall, enligt bilaga.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås fastställa styrdokument ”Serveringstider vid
alkoholtillstånd” att gälla t o m 31 december 2012, enligt bilaga.
Kommunstyrelsen
Socialchef Birgit Nilsson föredrar ärendet.
Ordföranden lämnar förslag enligt beredningsförslaget och finner att
kommunstyrelsen bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

47(62)

PROTOKOLL
2011-01-31

48(62)

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 35

Dnr 0011/11 - 706

AVGIFT FÖR HEMTJÄNST
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Fastställa styrdokument ”Avgift för hemtjänst”, enligt bilaga.
_____
Ärendebeskrivning
Styrdokument ”Avgift för hemtjänst” fastställt av kommunfullmäktige 200311-24, § 56, har reviderats och anpassats till gällande styrdokumentmall, enligt
bilaga.
Avgiften för hemtjänst ska följa Sveriges Kommuner och Landstings (SKL)
rekommendationer.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa styrdokument
”Avgift för hemtjänst” att gälla t o m 31 december 2012, enligt bilaga.
Kommunstyrelsen
Socialchef Birgit Nilsson föredrar ärendet.
Ordföranden lämnar förslag enligt beredningsförslaget och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2011-01-31
KOMMUNSTYRELSEN

KS § 36

Dnr 0012/11 - 706

TILLÄMPNINGSREGLER AVGIFTSTAXA ÄLDREOMSORG
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Fastställa ”Tillämpningsregler avgiftstaxa äldreomsorg”, enligt bilaga.
_____
Ärendebeskrivning
Styrdokument ”Tillämpningsregler avgiftstaxa äldreomsorg” fastställt av
kommunfullmäktige 1999-11-22, § 5.04, har reviderats och anpassats till
gällande styrdokumentmall, enligt bilaga.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa styrdokument
”Tillämpningsregler avgiftstaxa äldreomsorg” att gälla t o m 31 december
2012, enligt bilaga.
Kommunstyrelsen
Socialchef Birgit Nilsson föredrar ärendet.
Ordföranden lämnar förslag enligt beredningsförslaget och finner att
kommunstyrelsen bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

49(62)

PROTOKOLL
2011-01-31

50(62)

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 37

Dnr 0039/11 - 706

MATKOSTNADER I DAGVERKSAMHET OCH FÖR PENSIONÄRER SOM ÄTER PÅ VIOLEN
Kommunstyrelsens beslut
Upphäva styrdokument ”Matkostnader i dagverksamhet och för pensionärer
som äter på Violen”.
_____
Ärendebeskrivning
Styrdokument ”Matkostnader i dagverksamhet och för pensionärer som äter
på Violen” fastställt av socialnämnden 2004-09-15, § 87, har ersatts av beslut i
kommunfullmäktige 2010-11-08, § 172, avseende kostnader för måltider
distribuerade av Fluxens kök och av avtal med Vidsels skolkök 2009-11-18.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att styrdokument ”Matkostnader i dagverksamhet
och för pensionärer som äter på Violen” upphör att gälla.
Kommunstyrelsen
Socialchef Birgit Nilsson föredrar ärendet.
Ordföranden lämnar förslag enligt beredningsförslaget och finner att
kommunstyrelsen bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2011-01-31

51(62)

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 38

Dnr 0013/11 - 710

RIKTLINJER FÖR PERSONLIG ASSISTANS
Kommunstyrelsens beslut
”Riktlinjer för personlig assistans” återremitteras för ytterligare beredning,
(förhandling MBL § 11).
_____
Ärendebeskrivning
Styrdokument ”Riktlinjer för personlig assistans” antaget av socialnämnden
2008-06-11, har reviderats och anpassats till gällande styrdokumentmall,
enligt bilaga.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås fastställa styrdokument ”Riktlinjer för personlig
assistans” att gälla t o m 31 december 2012, enligt bilaga.
Kommunstyrelsen
Socialchef Birgit Nilsson föredrar ärendet och informerar att ärendet bör
förhandlas (MBL § 11) och därför flyttas fram till nästa sammanträde.
Ordföranden föreslår att ärendet återremitteras för ytterligare beredning och
finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2011-01-31

52(62)

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 39

Dnr 0014/11 - 710

RIKTLINJER FÖR KONTAKTPERSONSVERKSAMHETEN
ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN, SOL (4 KAP. § 1) OCH LAGEN
OM SÄRSKILT STÖD OCH SERVICE, LSS (9 KAP. P 4).
Kommunstyrelsens beslut
Fastställa ”Riktlinjer för kontaktpersonsverksamheten enligt SoL (4 kap. § 1)
och LSS (9 kap. p 4)” enligt bilaga.
_____
Ärendebeskrivning
Styrdokument ”Riktlinjer för kontaktpersonsverksamheten enligt SoL (4 kap.
§ 1) och LSS (9 kap. p 4) ” antaget av socialnämnden 2008-02-06, har
reviderats och anpassats till gällande styrdokumentmall, enligt bilaga.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås fastställa styrdokument ”Riktlinjer för kontaktpersonsverksamheten enligt SoL (4 kap. § 1) och LSS (9 kap. p 4)” att gälla
t o m 31 december 2012, enligt bilaga.
Kommunstyrelsen
Socialchef Birgit Nilsson föredrar ärendet.
Ordföranden lämnar förslag enligt beredningsförslaget och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2011-01-31

53(62)

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 40

Dnr 0026/11 - 710

HANDLINGSPROGRAM FÖR FUNKTIONSHINDRADE INOM
ÄLVSBYNS KOMMUN
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Fastställa ”Handlingsprogram för funktionshindrade inom Älvsbyns
kommun” enligt bilaga.
_____
Ärendebeskrivning
Styrdokument ”Handlingsprogram för funktionshindrade inom Älvsbyns
kommun” antaget av kommunfullmäktige 2008-06-16, § 17, har reviderats
och anpassats till gällande styrdokumentmall, enligt bilaga.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa styrdokument
”Handlingsprogram för funktionshindrade inom Älvsbyns kommun” att gälla
t o m 31 december 2012, enligt bilaga.
Kommunstyrelsen
Socialchef Birgit Nilsson föredrar ärendet.
Ordföranden lämnar förslag enligt beredningsförslaget och finner att
kommunstyrelsen bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2011-01-31

54(62)

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 41

Dnr 0018/11 - 710

RIKTLINJER VARDAGSSTÖD
Kommunstyrelsens beslut
Fastställa ”Riktlinjer vardagsstöd” enligt bilaga.
_____
Ärendebeskrivning
Styrdokument ”Riktlinjer vardagsstöd” antaget av socialnämnden 2008-06-11,
§ 76, har reviderats och anpassats till gällande styrdokumentmall, enligt bilaga.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås fastställa styrdokument ”Riktlinjer vardagsstöd”
att gälla t o m 31 december 2012, enligt bilaga.
Kommunstyrelsen
Socialchef Birgit Nilsson föredrar ärendet.
Ordföranden lämnar förslag enligt beredningsförslaget och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2011-01-31

55(62)

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 42

Dnr 0015/11 - 730

POLICY FÖR ANHÖRIGSTÖD
Kommunstyrelsens beslut
Fastställa ”Riktlinjer anhörigstöd” enligt bilaga.
_____
Ärendebeskrivning
Styrdokument ”Riktlinjer anhörigstöd” antaget av socialnämnden 2007-05-21,
har reviderats och anpassats till gällande styrdokumentmall, enligt bilaga.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås fastställa styrdokument ”Riktlinjer anhörigstöd”
att gälla t o m 31 december 2012, enligt bilaga.
Kommunstyrelsen
Socialchef Birgit Nilsson föredrar ärendet.
Ordföranden lämnar förslag enligt beredningsförslaget och finner att
kommunstyrelsen bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2011-01-31

56(62)

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 43

Dnr 0017/11 - 730

MATDISTRIBUTION INOM ÄLDREOMSORGEN
Kommunstyrelsens beslut
Fastställa ”Riktlinjer för matdistribution” enligt bilaga.
_____
Ärendebeskrivning
Styrdokument ”Riktlinjer för matdistribution” antaget av socialnämnden
2006-06-07, har reviderats och anpassats till gällande styrdokumentmall,
enligt bilaga.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås fastställa styrdokument ”Riktlinjer för matdistribution” att gälla t o m 31 december 2012, enligt bilaga.
Kommunstyrelsen
Socialchef Birgit Nilsson föredrar ärendet.
Ordföranden lämnar förslag enligt beredningsförslaget och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2011-01-31

57(62)

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 44

Dnr 0042/11 - 730

PROJEKTUPPDRAG/ TIDPLAN FÖR TILLFÄLLIG BEREDNING
"FRAMTIDENS ÄLDREOMSORG"
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Godkänna projektplan för fullmäktigeberedningen – framtidens äldreomsorg
i Älvsbyns kommun, enligt bilaga med tillägg (kursiv stil) under rubrik
organisatoriska styrningar, nytt stycke:
- Medborgar- och brukardialog genomförs.
Reservation
Göran Lundström (c) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
_____
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 29 november 2010, § 173, tillsätta en ”tillfällig
beredning” som arbetar fram lång- och kortsiktiga förslag på utveckling av
framtidens äldreomsorg i Älvsbyns kommun.
Kommunledningskontoret har utarbetat förslag på projektuppdrag till
fullmäktigeberedningen – framtidens äldreomsorg i Älvsbyns kommun, enligt
bilaga.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna utarbetad
projektplan.
Kommunstyrelsen
Socialchef Birgit Nilsson föredrar ärendet.
Yrkanden
Göran Lundström (c) föreslår tillägg i projektplanen (kursiv stil) under rubrik
syfte/uppgift, ny punkt:
- Kvalitet
- SKL:s framgångsfaktorer enligt öppen jämförelse
- Möjlighet till säbo i byarna
Matilda Wiklund (c) föreslår tillägg i projektplanen (kursiv stil) under rubrik
organisatoriska styrningar, nytt stycke:
- Medborgar- och brukardialog genomförs.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Göran Lundströms förslag och finner att
kommunstyrelsen avslår förslaget.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2011-01-31

58(62)

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 44

Dnr 0042/11 – 730 forts

PROJEKTUPPDRAG/ TIDPLAN FÖR TILLFÄLLIG BEREDNING
"FRAMTIDENS ÄLDREOMSORG"
Vidare ställer ordförande proposition på Matilda Wiklunds förslag och finner
att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
Slutligen ställer ordföranden projektplanen i sin helhet under proposition och
finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 29 november 2010, § 173
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2011-01-31

59(62)

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 45

Dnr 0016/11 - 750

RIKTLINJER EKONOMISKT BISTÅND ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN, SOL KAPITEL 4
Kommunstyrelsens beslut
Fastställa ”Riktlinjer ekonomiskt bistånd enligt SoL kapitel 4” enligt bilaga
med tillägg (kursiv stil) på sidan 5, under rubrik Hemutrustning, sista stycket
– hemmavarande barn i skolåldern bör ha tillgång till dator.
_____
Ärendebeskrivning
Styrdokument ”Riktlinjer ekonomiskt bistånd enligt SoL kapitel 4” antaget av
socialnämnden 2007-06-12, § 36, har reviderats och anpassats till gällande
styrdokumentmall, enligt bilaga.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås fastställa styrdokument ”Riktlinjer ekonomiskt
bistånd enligt SoL kapitel 4” att gälla t o m 31 december 2012, enligt bilaga.
Kommunstyrelsen
Socialchef Birgit Nilsson föredrar ärendet
Yrkanden
Göran Lundström (c) föreslår tillägg (kursiv stil) i dokumentet på sidan 5,
under rubriken Hemutrustning, sista stycket - hemmavarande barn i skolåldern
bör ha tillgång till dator.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Göran Lundströms tilläggsförslag och
finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
Ordföranden ställer sedan proposition på styrdokumentet i övrigt och finner
att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2011-01-31

60(62)

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 46

Dnr 0034/11 - 750

BARNAVÅRDSUTREDNINGAR - STYRDOKUMENT
Kommunstyrelsens beslut
Fastställa styrdokument ”Kvalitetssäkring för barnavårdsutredningar” enligt
bilaga.
_____
Ärendebeskrivning
Styrdokument ”Kvalitetssäkring för barnavårdsutredningar” antaget av
socialnämnden 2006-06-07, § 71, har reviderats och anpassats till gällande
styrdokumentmall, enligt bilaga.
Det som i socialtjänstlagen anges som socialnämnden är i Älvsbyns kommun
kommunstyrelsen.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås fastställa styrdokument ”Kvalitetssäkring för
barnavårdsutredningar” att gälla t o m 31 december 2012, enligt bilaga.
Kommunstyrelsen
Socialchef Birgit Nilsson föredrar ärendet.
Ordföranden lämnar förslag enligt beredningsförslaget och finner att
kommunstyrelsen bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2011-01-31

61(62)

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 47

Dnr 0022/11 - 760

RIKTLINJER VID MISSBRUKSBEHANDLING
Kommunstyrelsens beslut
Fastställa ”Riktlinjer vid missbruksbehandling” enligt bilaga.
_____
Ärendebeskrivning
Styrdokument ”Riktlinjer vid missbruksbehandling” antaget av socialnämnden 2006-03-22, har reviderats och anpassats till gällande styrdokumentmall, enligt bilaga.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås fastställa styrdokument ”Riktlinjer vid missbruksbehandling” att gälla t o m 31 december 2012, enligt bilaga.
Kommunstyrelsen
Socialchef Birgit Nilsson föredrar ärendet.
Ordföranden lämnar förslag enligt beredningsförslaget och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2011-01-31

62(62)

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 48

Dnr 0089/09 - 761

ÅSA-PROJEKTET - MEDEL TILL FÖREBYGGANDE INSATSER
INOM ALKOHOL- OCH NARKOTIKAOMRÅDET
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ställer sig bakom delrapport ÅSA projektet med fokus på
Nollvision mot alkohol och narkotika i Älvsbyns kommuns skolor, enligt
bilaga, och skickar den vidare till Länsstyrelsen.
_____
Ärendebeskrivning
Skolchef Jan-Erik Backman har inlämnat tjänsteutlåtande angående ÅSAprojektet. Delrapport enligt bilaga.
Projektverksamheten omfattar sociala samspel/nätverk som stärker barn och
ungdomar att hitta ”skyddsfaktorerna” och göra dem starkare än riskfaktorerna att hamna i ett missbruksberoende av något slag. Nollvision är
målet.
Detta genom: Föräldrautbildning med inriktning på gränssättning samt
alkohol och drogförebyggande insatser där skyddsfaktorerna utgör basen.
Utbildning av lärare i risk- och självskadebeteenden förorsakade av mindre
gynnsamma livsmiljöer för barn och unga som kan generera i en missbruksanvändning.
Målgrupp: Elever i grundskolan, föräldrar, skol- och socialtjänstpersonal av
olika kategorier.
Länsstyrelsen beviljar Älvsbyns kommun 100 000 kronor till insatser för
projektet.
Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen ställer sig bakom delrapport ÅSA projektet med fokus
på Nollvision mot alkohol och narkotika i Älvsbyns kommuns skolor,
enligt bilaga.
- Delrapporten inlämnas in Länsstyrelsen.
Kommunstyrelsen
Ordföranden lämnar förslag enligt beredningsförslaget och finner att
kommunstyrelsen bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

