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KOMMUNSTYRELSEN

KS § 71

Dnr 0172/11 - 000

VERKSAMHETSREDOVISNING VID KOMMUNSTYRELSENS
SAMMANTRÄDE 2011-04-11
Kommunstyrelsens beslut
Godkänna informationen.
_____
Ärendebeskrivning
Kommunchef Magnus Nordström har sammanställt kommunövergripande
verksamhetsredovisning, enligt bilaga.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner informationen.
Kommunstyrelsen
Socialchef Birgit Nilsson informerar om etableringen av enheten för Ensamkommande flyktingbarn. Intervjuer med ett stort antal sökande till de 12
tjänsterna pågår.
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen godkänner informationen.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2011-04-11
KOMMUNSTYRELSEN

KS § 72

Dnr 0173/11 - 042

EKONOMISK REDOVISNING VID KOMMUNSTYRELSENS
SAMMANTRÄDE 2011-04-11
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
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KOMMUNSTYRELSEN

KS § 73

Dnr 0170/11 - 000

DELGIVNINGAR KS 2011-04-11
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen tar del av delgivningarna och lägger dem till handlingarna.
_____
Ärendebeskrivning
Handlingar i ärendet:

Justerandes signatur

1

Älvsbyns kommun
a) Arbete- och omsorgsutskottets protokoll 2011-03-16 inkl
Avvikelser inom särskilt boende och omsorgen om funktionshindrade –
Årsrapport 2010
b) Barn- och fritidsutskottets protokoll 2011-03-18 inkl
Kvalitetsredovisning 2010 – Älvsbyns kommuns förskolor, fritidshem
och skolor
c) Handikapp- och pensionärsrådets protokoll 2011-03-08
d) Färdtjänst statistik 2010 från socialtjänsten till Trafikanalys

2

Skolinspektionen
a) Anmälan angående skolsituationen för elev i Älvsbyns kommun –
Skolinspektionen vidtar ingen åtgärd i anmälningsärendet. Uppgifterna
i den anonyma anmälan var inte tillräckligt konkreta för att utredas
inom ramen för ett anmälningsärende. (Dnr 169/11, 611)
b) Uppföljning av Skolinspektionens beslut angående mottagningsförfarandet särskola. Mot bakgrund av kommunens redovisning bedömer
Skolinspektionen att kommunen vidtagit tillräckliga åtgärder och att
ärendet kan avslutas. (Dnr 255/10, 611)
c) Uppföljning av Skolinspektionens beslut angående skolsituationen
för elev vid Älvsbyns gymnasium. Mot bakgrund av kommunens
redovisning bedömer Skolinspektionen att kommunen vidtagit
tillräckliga åtgärder och att ärendet kan avslutas. (Dnr 282/10, 612)

3

Sveriges Kommuner och Landsting – Rapporten
Samhällsbyggande för klimatet – kommuner och landsting som visar
vägen

4

Socialstyrelsen – Beslut att inte ansöka om utdömande av särskild
avgift.

5

Patientnämnden, NLL – Återföring från patientnämnden år 2010
samt Verksamhetsrapport 2010
forts
Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSEN

KS § 73

Dnr 0170/11 – 000 forts

DELGIVNINGAR KS 2011-04-11
6

Bergstaten – Beslut om förlängning av giltighetstiden för
undersökningstillstånd i 2 ärenden
– Laver nr 1002 i Älvsbyns kommun för Boliden Mineral AB
– Avaträsket nr 1 i Älvsbyns kommun för Botnia Exploration AB

7

Norrbottens energikontor AB – protokoll från ägarsamråd 2011-03-11

8

IT Norrbotten AB – protokoll från ägarsamråd 2011-03-11

Förslag till beslut
Ta del av delgivningarna och lägga dem till handlingarna.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSEN

KS § 74

Dnr 0175/11 - 002

DELEGATIONSRAPPORT KS 2011-04-11
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen tar del av och godkänner redovisad delegationsrapport.
_____
Ärendebeskrivning
Följande ärenden anmäls enligt KS § 182/10-12-20
Ärende

Delegat

Skola/förskola rapport 4-2011
Ledighet för elev (avslag), 2 ärenden
Läsårsplan 2011-2012

Skolchef

Avtal avseende scanningstjänst (Dnr 36/11, 049)

KSO + kommunchef

Beslut om tillstånd att använda kommunens
vapen (logga) (Dnr 166/11, 002)

Kommunchef

Antagande av anbud massagetjänst (Dnr 110/11, 055) Kommunchef
Upphandling av Ramavtal konsulttjänster detaljplaner 2011-2013 (Dnr 138/11, 055)

Näringslivschef

Bidrag till Mötesplats EFS (Dnr 158/11, 109)

Fritids- o kulturchef

Avslag om bidrag till Stiftelsen Ungdom mot våld

Fritids- o kulturchef

(Dnr 50/11, 109)

Bidrag till Mötesplatsen Vänskap (Dnr 155/11, 109)

Fritids- o kulturchef

Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten
- Bredsels bygdegårdsförening (dnr 55/11, 702)

Alkoholhandläggare

Arbete och Omsorgsutskottet 2011-03-16
§ 14 Delgivningar 2
§ 15 Övervägande vid placering
§ 16 Övervägande vid placering
§ 17 Övervägande vid placering
§ 18 Uppdrag som familjehem
§ 19 Uppdrag som familjehem
§ 20 Utredning enligt 11 kap 1 § SoL
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

forts

PROTOKOLL
2011-04-11
KOMMUNSTYRELSEN

KS § 74

Dnr 0175/11 – 002 forts

DELEGATIONSRAPPORT KS 2011-04-11
§ 21 Ekonomisk ersättning
§ 22 Medgivande utländskt barn för adoption
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen tar del av och godkänner redovisad delegationsrapport.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSEN

KS § 75

Dnr 0163/11 - 020

SLUTRAPPORT ISPOV - INFÖRANDE AV SAMORDNING AV
POOLPERSONAL OCH VIKARIER
Kommunstyrelsens beslut
1. Projektet övergår till ordinarie linjeorganisation
2. Enheten ska vara helt intäktsfinansierad via ett pålägg per förmedlad
vikarietimme som debiteras verksamheterna
3. Kontinuerligt mäta och utvärdera bemanningsenhetens arbete och resultat
_____
Ärendebeskrivning
Projektledare Ann-Louise Öberg har lämnat in tjänsteutlåtande och slutrapport ISPOV – införande av samordning av poolpersonal och vikarier,
enligt bilaga.
Hösten 2009 genomfördes ett projekt SPOV. I slutrapporten från projektet
lades det fram förslag till kommunstyrelsen att införa en vikariehantering
enligt SPOVs slutrapport. Under 2010 tillskapades därför ett projekt ISPOV,
Införande av en Samordnad Personal och Vikariehantering.
Mål
När projektet är genomfört tillgodoses organisationens behov av vikarier från
en organisatorisk enhet. Arbetsrutinerna är gjorda så bra som möjligt och
dokumenterade, avtal och styrdokument är anpassade efter det nya arbetssättet. Nuvarande personalpool är storleksmässigt anpassad och dess tillhörighet och ledningsförhållande klarlagt.
Bemanningsenheten i sin nuvarande form har varit verksam sedan september
2010. Verksamheter inom skola och soc har sedan anslutits successivt.
Sjuksköterskor, gymnasiet och kostenheten kvarstår.
En enkät har lämnats ut till alla berörda enhetschefer och arbetsplatsombud
Enkäten visar att de flesta anser att de lägger mindre tid på rekrytering nu än
tidigare.
Synpunkter
- Bemanningsenhetens verksamhet bedrivs på ett effektivt och ändamåls
enligt sätt och avlastar de berörda verksamheterna.
- Den nuvarande volymen av vikariesamordnare är för liten.
- Införandetempot har varit mycket snabbt och projekttiden alltför kort för
att kunna göra en ordentlig utvärdering.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSEN

KS § 75

Dnr 0163/11 – 020 forts

SLUTRAPPORT ISPOV - INFÖRANDE AV SAMORDNING AV
POOLPERSONAL OCH VIKARIER
En återgång till den situation som fanns innan projektet startades upp
kommer att innebära att alla tidigare problem som belystes i SPOVs
slutrapport är kvar och måste lösas på annat sätt.
Enligt direktiven ska bemanningsenheten finansieras via verksamheterna som
nyttjar den. I rapporten ges två olika finansieringsförslag.
Förslag till beslut
1. Projektet övergår till ordinarie linjeorganisation
2. Enheten ska vara helt intäktsfinansierad via ett pålägg per förmedlad
vikarietimme som debiteras verksamheterna
3. Kontinuerligt mäta och utvärdera bemanningsenhetens arbete och resultat
Kommunstyrelsen
Projektledare Ann-Louise Öberg föredrar ärendet.
- Under första kvartalet 2011 har bemanningsenheten ordnat vikarier för
3 321 arbetspass (korta vikariat).
- Det är stor brist på utbildad personal inom förskolan.
- Administrationen ute i verksamheterna har minskat.
- Vikariebehovet är större än förväntat.
Helena Öhlund (s) yrkar bifall till beredningsförslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSEN

KS § 76

Dnr 0123/11 - 040

UPPHÄVANDE AV LAGSTRIDIGT BESLUT OM AVGIFTSBEFRIELSE FÖR IDEELLA FÖRENINGAR
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Upphäva beslut 2006-10-02 § 56, om att alla ideella föreningar inom
kommunen avgiftsbefrias från miljö- och tillsynsavgifter vid försäljning av
mat och fika.
Tillsynsavgiften för föreningarna ska uppgå till 300 kronor.
_____
Ärendebeskrivning
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson har lämnat in tjänsteutlåtande om upphävande av lagstridigt beslut om avgiftsbefrielse för ideella föreningar
Kommunfullmäktige beslutade 2006-10-02 § 56 efter en anhållan från
Byarådet att ideella föreningar inom kommunen skulle avgiftsbefrias från
miljö- och tillsynsavgifter vid försäljning av mat och fika.
Vid länsstyrelsens revision av kommunens livsmedelskontroll som genomfördes i november 2010 framkom att fullmäktiges beslut är lagstridigt.
Livsmedelskontroll ska enligt den europeiska och nationella lagstiftningen
inom livsmedelsområdet vara avgiftsfinansierad, enligt bilaga.
Myndighetsnämnden har på sammanträde den 16 februari 2011 beslutat om
en handlingsplan med anledning av avvikelser inom kommunens livsmedelskontroll vid länsstyrelsens revision. I kontrollplanen har nämnden uppdragit
åt miljö- och byggchefen att väcka ett ärende i kommunfullmäktige avseende
upphävande av kommunfullmäktiges beslut om avgiftsbefrielse för ideella
föreningar.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar upphäva beslut 2006-10-02 § 56 om att alla
ideella föreningar inom kommunen avgiftsbefrias från miljö- och
tillsynsavgifter vid försäljning av mat och fika och att föreningarna i
fortsättningen ska betala kontrollavgift enligt ordinarie taxa för
livsmedelskontroll.
Kommunstyrelsen
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson föredrar ärendet.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSEN

KS § 76

Dnr 0123/11 – 040 forts

UPPHÄVANDE AV LAGSTRIDIGT BESLUT OM AVGIFTSBEFRIELSE FÖR IDEELLA FÖRENINGAR
Helena Öhlund (s) föreslår att upphäva fullmäktiges beslut 2006-10-02 § 56
och att tillsynsavgiften för ideella föreningar vid försäljning av mat och fika
ska uppgå till 300 kronor.
Robert Andersson (kd) bifaller Helena Öhlunds förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer Helena Öhlunds förslag under proposition och finner att
kommunstyrelsen bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSEN

KS § 77

Dnr 0461/10 - 042

ÅRSREDOVISNING OCH BOKSLUT 2010
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Godkänna upprättad årsredovisning där kommunens årsresultat uppgår till ett
överskott om 8 997 800 kr.
Kommunstyrelsens beslut
1) Fastställa resultatet för kommunstyrelsens budgetområden för verksamhetsåret 2010 enligt bilaga benämnd ”Bokslutsberedningens förslag”.
Verksamheterna redovisar ett sammantaget underskott om 5 915 000
kronor.
2) Fastställa kommunens årsresultat för 2010 till 8 997 800 kronor.
_____
Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret, ekonomi har sammanställt underlag för att
fastställa resultat verksamhetsåret 2010 enligt bilaga.
Sammanfattning
Årets resultat för kommunen uppgår som helhet till 8 997 800 kr. Detta är
632 200 kronor högre än det budgeterade resultatet. Förbättringen beror
främst på högre skatte- och statsbidragsintäkter men också på ett räntenetto
som blivit bättre än det budgeterade.
Årets resultat har belastats med jämförelsestörande poster i form av nedskrivningar på 10 794 000 kr samt förlusttäckning till Älvsbyns Energi AB på 1
700 000 kr samt till Älvsbyns Fastigheter AB med 3 223 000 kr för den verksamhet de bedriver på kommunens uppdrag.
Balanskravutredning är upprättad enligt kommunallagens krav. 9 000 000 kr
har avsatts till en pensionsreserv. Detta innebär att om kommunen framgent
redovisar ett negativt årsresultat finna inget krav på att återställa ett underskott som är att hänföra till ökade pensionskostnader. Den sammantagna
pensionsavsättningen uppgår till 13 200 000 kr.
Driftredovisning
Driftredovisningen visar ett underskott om 5 915 000 kronor och verksamhetens 17 ramar uppgår till ett underskott om 6 477 000 kr.
Förslag till beslut
1) Fastställa resultatet för kommunstyrelsens budgetområden för verksamhetsåret 2010 enligt ovan. Verksamheterna redovisar ett sammantaget
underskott om 5 915 000 kronor.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSEN

KS § 77

Dnr 0461/10 – 042 forts

ÅRSREDOVISNING OCH BOKSLUT 2010
2) Fastställa kommunens årsresultat för 2010 till 8 997 800 kronor.
Budgetberedningen
Ekonomichef Ulla Lundberg föredrar ärendet och kompletterar underlaget på
sidan 6 under rubriken God ekonomisk hushållning enligt följande;
Kommunen uppnår god ekonomisk hushållning i det verksamhetsmässiga perspektivet då
den sammantagna bedömningen är att en övervägande del av målsättningarna uppnås.
Yrkande
Ordföranden föreslår bifalla ekonomichefens komplettering på sidan 6 samt
föreslå kommunstyrelsen fastställa resultatet för kommunstyrelsens
budgetområden 2010.
Vidare föreslår ordföranden att budgetberedningen föreslår fullmäktige att
godkänna årsredovisningen för 2010 med ett överskott om 8 997 800 kronor.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på egna förslag var för sig och finner att
budgetberedningen bifaller förslagen.
Budgetberedningens förslag till kommunstyrelsen
1) underlaget kompletteras på sidan 6 under rubriken God ekonomisk
hushållning enligt följande;
Kommunen uppnår god ekonomisk hushållning i det verksamhetsmässiga perspektivet då
den sammantagna bedömningen är att en övervägande del av målsättningarna uppnås.
2) Resultatet för kommunstyrelsens budgetområden fastställs till ett underskott om 5 915 000 kronor för verksamhetsåret 2010.
Budgetberedningens förslag till kommunfullmäktige
Godkänna upprättad årsredovisning där kommunens årsresultat uppgår till ett
överskott om 8 997 800 kr.
_____
Kommunstyrelsen
Helena Öhlund (s) övertar ordförandeskapet.
Ekonomichef Ulla Lundberg föredrar ärendet. I handlingarna som skickats ut
inför dagens sammanträde har budgetberedningens förslag inarbetats. Bilagan
är benämnd ”Bokslutsberedningens förslag”.
- Under 2010 minskade kommunens befolkning med 52 personer (8 335
invånare per 31 december 2010).
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSEN

KS § 77

Dnr 0461/10 – 042 forts

ÅRSREDOVISNING OCH BOKSLUT 2010
-

En nedskrivning av anläggningstillgångar har skett med 10,8 miljoner
kronor.
Av den totala investeringsramen om 21,7 miljoner kronor har 12,3
miljoner kronor upparbetats och dessa är finansierade med egna medel.
Kommunen uppnår god ekonomisk hushållning både i det
verksamhetsmässiga och det finansiella perspektivet då flertalet av
målsättningarna uppnås.

Bill Nilsson (s) återtar ordförandeskapet.
Ordföranden yrkar bifall till budgetberedningens förslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller förslagen.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSEN

KS § 78

Dnr 0072/11 - 055

UPPHANDLING ANBUD - NYBYGGNAD AV SKOLA PÅ PARKSKOLEOMRÅDET
Kommunstyrelsens beslut
Uppdra till VD Älvsbyns Fastigheter AB att kontakta anbudsgivarna
beträffande anbudens giltighet i samband med försenad byggstart (16 maj
2011). Uppdraget redovisas vid extrainsatt kommunstyrelsesammanträde den
21 april kl 08 30.
_____
Ärendebeskrivning
Älvsbyns Fastigheter AB har för Älvsbyns kommuns räkning infordrat anbud
på nybyggnad av skola på Parkskoleområdet.
Handlingar och utvärdering av anbuden kommer att redovisas på kommunstyrelsens sammanträde den 11 april 2011.
Kommunstyrelsen
Anders Nilsson, VD Älvsbyns Fastigheter AB föredrar ärendet.
Utvärderingen av anbud ägde rum 8 mars 2011. Anbudens giltighet sträcker
sig till den 5 maj 2011. Tidplan för skolbygget har försenats.
Ajournering
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen ajournerar mötet och finner att
kommunstyrelsen bifaller förslaget. Förhandlingarna återupptas efter 15
minuter.
Yrkanden
Ordföranden föreslår uppdra till VD Älvsbyns Fastigheter AB att kontakta
anbudsgivarna beträffande anbudens giltighet i samband med försenad
byggstart (16 maj 2011).
Ajournering
Johan Johansson (c) begär ajournering och finner att kommunstyrelsen
bifaller förslaget. Förhandlingarna återupptas efter 5 minuter.
VD Anders Nilsson föreslår ny tidplan för skolbygget enligt följande:
- Byggstart 16 maj 2011
- Färdigställt invändigt 30 maj 2012
- Färdigställt utvändigt 15 augusti 2012
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSEN

KS § 78

Dnr 0072/11 – 055 forts

UPPHANDLING ANBUD - NYBYGGNAD AV SKOLA PÅ PARKSKOLEOMRÅDET
Ordföranden föreslår uppdra till VD Älvsbyns Fastigheter AB att kontakta
anbudsgivarna beträffande anbudens giltighet i samband med försenad
byggstart (16 maj 2011). Vidare föreslår ordföranden att uppdraget redovisas
vid ett extrainsatt kommunstyrelsesammanträde den 21 april kl 08 30.
Beslutsgång
Ordföranden ställer eget förslag under proposition och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSEN

KS § 79

Dnr 0070/11 - 049

FINANSIERING - NYBYGGNAD AV SKOLA PÅ PARKSKOLEOMRÅDET
Kommunstyrelsens beslut
Ärendet behandlas vid ett extrainsatt sammanträde den 21 april kl 08 30.
Ärendet kompletteras med en konsekvensanalys avseende ökad upplåning.
_____
Ärendebeskrivning
Ekonomichef Ulla Lundberg har lämnat in tjänsteutlåtande om finansiering
av ny skola.
Kommunfullmäktige beslutade 2010-02-15 att en ny skola ska byggas.
Uppgörelsen med försäkringsbolaget är klar och kommunen har efter det att
samtliga kostnader räknats av erhållit 28 141 tkr netto i ersättning till en ny
byggnad och inventarier.
Projekteringen av den nya skolan pågår och hittills har kommunen haft
utgifter på 1,9 mkr. Den sammantagna projekteringsutgiften beräknades till
2,7 mkr men bedöms nu komma att uppgå till 2,8 mkr.
Kostnaderna för bygglov, byggledning och anslutningsavgifter beräknas till
1,9 mkr. Totala utgifter inklusive byggentreprenaden och oförutsedda utgifter
bedöms till drygt 50 mkr. Tillkommande investeringsutgifter i form av
inventarier och markarbeten kommer att utredas ytterligare.
Förslag till beslut
1. Investeringsutgiften finansieras fullt ut via nyupptagande av lån
2. Investeringsutgiften finansieras via nyupptagnde av lån i den omfattning
som krävs med hänsynstagande till tillgänglig likviditet. Låneutrymmet
sätts till 30 mkr.
3. Investeringsutgiften finansieras i den omfattning som krävs via
nyupptagande av lån. Vidare genomförs ingen amortering på befintliga lån
under 2011. Låneutrymmet sätts till 20 mkr.
Ekonomiavdelningen förordar alternativ 3 - att låneutrymmet sätts till 20 mkr
samt att ingen amortering på lån genomförs 2011.
Kommunstyrelsen
Yrkanden
Ordföranden föreslår hänskjuta ärendet till ett extrainsatt sammanträde den
21 april kl 08 30.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2011-04-11

18(35)

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 79

Dnr 0070/11 – 049 forts

FINANSIERING - NYBYGGNAD AV SKOLA PÅ PARKSKOLEOMRÅDET
Berit Hardselius (c) föreslår att ärendet kompletteras med en konsekvensanalys avseende ökad upplåning.
Beslutsgång
Ordföranden ställer eget förslag under proposition och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
Vidare ställer ordföranden Berit Hardselius förslag under proposition och
finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2011-04-11

19(35)

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 80

Dnr 0090/11 - 106

FILMPOOL NORD AB - NY BOLAGSORDNING OCH AKTIEÄGARAVTAL 2011 SAMT ÄGARTILLSKOTT ÅR 2012
Kommunstyrelsens beslut
1 Kommunstyrelsen godkänner såväl förslaget på bolagsordning som
aktieägaravtal samt godkänner ägartillskott för år 2012 med 17
kronor/invånare (samma som 2011).
2. Medel till de årliga aktieägartillskotten anvisas ur verksamhet 027, till
kommunstyrelsens förfogande.
_____
Ärendebeskrivning
Ekonomichef Ulla Lundberg har lämnat in tjänsteutlåtande om Filmpool
Nord AB – ny bolagsordning samt aktieägaravtal.
Under 2010 har ägarförhållandena i Filmpool Nord AB förändrats då
Gällivare och Arvidsjaurs kommuner avslutat sitt ägande i bolaget. Mot
denna bakgrund samt för att anpassa gällande styrdokument till rådande
verksamhet har en reviderad och uppdaterad bolagsordning tagits fram. Då
ett aktieägaravtal som reglerar ägarnas förhållande till varandra saknats har
även ett sådant tagits fram.
Förslagen till bolagsordning och aktieägaravtal för Filmpool Nord AB har
presenterats vid ägarsamrådet den 19 november 2010. Ägarsamrådet antog
förslagen till ny bolagsordning och nytt aktieägaravtal och dessa är nu föremål
för beslut av respektive ägares fullmäktige för att därefter fastställas av
årsstämman.
Protokoll från Ägarsamråd Filmpool Nord AB, 11 mars 2011 har inkommit.
Styrelsens förslag till ägartillskott för år 2012 är 17 kronor/invånare (samma
som år 2011 och som det godkända aktieägaravtalet reglerar).
Sammanfattning
Förslaget till uppdaterad bolagsordning för Filmpool Nord har mest redaktionella ändringar samt att lekmannarevisor är infört och att stämman utser
styrelseordförande.
När det gäller aktieägaravtalet så införs en skrivning om att ägare måste tillskjuta årligt aktieägartillskott och att en miniminivå införs med 17 kronor/
invånare. För 2010 var kommunens aktieägartillskott 16 kr/invånare som
anvisades ur verksamhet 027 till kommunstyrelsens förfogande.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2011-04-11
KOMMUNSTYRELSEN

KS § 80

Dnr 0090/11 – 106 forts

FILMPOOL NORD AB - NY BOLAGSORDNING OCH AKTIEÄGARAVTAL 2011 SAMT ÄGARTILLSKOTT ÅR 2012
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner såväl förslaget på bolagsordning som
aktieägaravtal samt godkänner ägartillskott för år 2012 med 17 kronor/
invånare (samma som 2011).
2. Att medel till de årliga aktieägartillskotten anvisas ur verksamhet 027
kommunstyrelsen till förfogande
Kommunstyrelsen
Ordföranden yrkar bifall till beredningsförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

20(35)

PROTOKOLL
2011-04-11

21(35)

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 81

Dnr 0174/11 - 106

SAMORDNARE FÖR IT-UTVECKLING INOM VÅRD, OMSORG
OCH ANNAN VERKSAMHET
Kommunstyrelsens beslut
Delfinansiera tjänsten som samordnare för IT-utveckling inom vård, omsorg
och annan verksamhet enligt förslag.
Kostnad på 1,41 kronor/invånare för år 2011 och 1,77 kronor/invånare fr o
m år 2012. Medel anvisas ur verksamhet 027 till kommunstyrelsens
förfogande.
_____
Ärendebeskrivning
Socialchef Birgit Nilsson och IT-chef Crister Lundgren har lämnat in
tjänsteutlåtande om finansiering av samordnare för IT-utveckling inom vård,
omsorg och annan verksamhet.
2006 fastställdes på nationell nivå IT-strategi för vård och omsorg, vilken i
dag benämns Nationell e-hälsa. Den ska fungera som ett stöd för det lokala
och regionala arbetet och lägga grunden till en fördjupad samverkan på
nationell nivå. Syftet med arbetet är att effektivisera och förbättra
verksamheten med stöd av IT. I dag varierar IT-användningen kraftigt inom
vård- och omsorgssektorn, beroende bl a på att befintliga IT-stöd inte kan
kommunicera med varandra. Idag utgår informationsstrukturen utifrån
huvudman, vilket innebär att vårddokumentation inte följer
patient/vårdnadstagare vid överlämning mellan huvudmän. Konsekvensen
blir bl a tidskrävande manuellt arbete. Utifrån ett kommunperspektiv skulle
det underlätta avsevärt för verksamheten, om samma patientinformation
finns hos kommunen och landstinget (och övriga huvudmän).
Det finns även andra områden där en regional samordnare avsevärt skulle
underlätta utvecklingsarbetet på lokal nivå.
Utifrån ovanstående är det av största vikt att Älvbyns kommun på ett aktivt
sätt deltar i och stödjer regionala utvecklingsarbetet. Det är även viktigt att
Älvsbyns kommun avdelar egna resurser för att driva lokalt
implementeringsarbete i ett nära samarbete med regional samordnare.
Kommunförbundet Norrbottens protokoll 24 februari 2011, § 5, enligt
bilaga.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2011-04-11

22(35)

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 81

Dnr 0174/11 – 106 forts

SAMORDNARE FÖR IT-UTVECKLING INOM VÅRD, OMSORG
OCH ANNAN VERKSAMHET
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar delfinansiera tjänsten som samordnare för ITutveckling inom vård, omsorg och annan verksamhet enligt förslag.
Kostnad på 1,41 kronor/invånare för år 2011 och 1,77 kronor/invånare fr o
m år 2012. Medel anvisas ur verksamhet 027 till kommunstyrelsens förfogande.
Kommunstyrelsen
Ordföranden yrkar bifall till beredningsförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2011-04-11

23(35)

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 82

Dnr 0157/11 - 109

VERKSAMHETSBIDRAG FÖR 2010 - FÖRENINGEN UNG FÖRETAGSAMHET NORRBOTTEN
Kommunstyrelsens beslut
Bevilja bidrag till Ung Företagsamhet Norrbotten 2010 och 2011 med 2,50
kronor per invånare. Kostnad 2010 är 21 165 kronor och kostnad 2011 är
20 837 kronor. Medel anvisas ur verksamhet 027 kommunstyrelsen till förfogande.
_____
Ärendebeskrivning
Gymnasierektor Olof Johansson har lämnat in tjänsteutlåtande om verksamhetsbidrag för föreningen Ung företagsamhet Norrbotten 2010-2011.
Kommunförbundet Norrbottens styrelse beslutade 2007-10-25, § 106
rekommendera medlemskommunerna att öka stödet till Ung Företagsamhet
från en krona till 2,50 kronor per invånare.
Kommunstyrelsen har sedan tidigare beslut beviljat 2,50 kronor per invånare i
bidrag till Ung Företagsamhet Norrbotten för år 2009. Kostnad 21 162
kronor har anvisats ur verksamhet 027, till kommunstyrelsens förfogande.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar bevilja 2,50 kronor per invånare i bidrag till Ung
Företagsamhet Norrbotten 2010 och 2011. Kostnad 2010 är 21 165 kronor.
Kostnad 2011 är 20 837 kronor. Medel anvisas ur verksamhet 027
kommunstyrelsen till förfogande.
Kommunstyrelsen
Ordföranden yrkar bifall till beredningsförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2011-04-11

24(35)

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 83

Dnr 0164/11 - 180

REGLEMENTE FÖR KRISLEDNINGSNÄMNDEN
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Fastställa reglemente för krisledningsnämnden enligt bilaga med komplettering av aktuella kontaktuppgifter.
_____
Ärendebeskrivning
Risk- och säkerhetssamordnare Margareta Lundberg har lämnat in förslag till
reglemente för krisledningsnämnden samt instruktioner/bilaga till plan för
extraordinära händelser, enligt bilaga.
I Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. 2 kap. §§ 1-2 står det att
kommunen ska för varje ny mandatperiod fastställa en plan för hur de ska
hantera extraordinära händelser samt att det i kommunen ska finnas en krisledningsnämnd. I övrigt tillämpas kommunallagens (1991:900) bestämmelser.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa reglemente för krisledningsnämnden, enligt bilaga.
Kommunstyrelsen
Margareta Lundberg informerar om det förslag till reglemente som föreligger
enligt dagens ärendeförteckning. Dokumentet kompletteras med aktuella
kontaktuppgifter.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2011-04-11

25(35)

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 84

Dnr 0086/11 - 206

TAXA ENLIGT NYA PLAN- OCH BYGGLAGEN – BYGGLOVSTAXA
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Anta bilagda taxa för prövning enligt plan- och bygglagen.
Justeringsfaktorn N fastställs till 0,8.
_____
Ärendebeskrivning
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson har lämnat in tjänsteutlåtande om taxa
enligt nya plan- och bygglagen. Kompletterande information och prisexempel
på nya taxan/gamla taxan, enligt bilaga.
Den 2 maj 2011 träder en ny plan- och bygglag i kraft. Miljö- och byggkontoret har upprättat ett förslag till taxa enligt den nya lagen och tillhörande
bestämmelser enligt ett förslag som tagits fram av SKL, Sveriges kommuner
och landsting, enligt bilaga.
Förslag till beslut
Med stöd av 12 kap. 10 § plan- och bygglagen beslutar kommunfullmäktige
att anta bilagda taxa för prövning enligt plan- och bygglagen, enligt bilaga.
Kommunfullmäktige beslutar att justeringsfaktorn N ska vara 0,8.
Kommunstyrelsen
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson föredrar ärendet. Tjänstemannaförslaget
till ny taxa följer Kommunförbundets förslag. Justeringsfaktorn är anpassad
till kommunens storlek.
Ordföranden yrkar bifall till beredningsförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2011-04-11

26(35)

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 85

Dnr 0067/10 - 214

ÄNDRING AV DETALJPLAN ÄLVSBYNS INDUSTRIOMRÅDE
AVSEENDE GODSTERMINAL
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Anta ändring av detaljplan för del av fastigheten Älvsbyn 24:1 enligt upprättat
planförslag.
_____
Ärendebeskrivning
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson har lämnat in tjänsteutlåtande om
ändring av detaljplan för Älvsbyns industriområde avseende godsterminal.
Detaljplanens syfte är att förändra markanvändningen från industri till godsterminal, inom fastigheten. Godsterminalen ska användas för lastning av gods
från närliggande industrier till järnvägstransporter, samt för omlastning av
gods mellan lastbil och järnväg. Planområdet är beläget inom Altuna industriområde och omfattar ca 1,9 ha, tidigare planlagd mark.
Ett planförslag för ändring av detaljplan för del av fastigheten Älvsbyn 24:1
har upprättats. Planförslaget har varit utställt under perioden 18 februari till
och med 18 mars 2011.
Synpunkter som har kommit in under utställningstiden har beaktats i antagandehandlingen, som delas ut på kommunstyrelsens sammanträdet den 11
april 2011.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta ändring av detaljplan
för del av fastigheten Älvsbyn 24:1 enligt upprättat planförslag.
Kommunstyrelsen
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson föredrar ärendet och de synpunkter som
kommit in under utställningstiden, enligt bilaga.
Näringslivschef Pär Jonsson informerar om etableringen av Älvsbyns Godsterminal AB. Etableringen sker i form av ett treårigt projekt som startade
augusti 2010.
Byggandet av järnvägsspåret och utarbetande av affärsplanen ska ske i år
2011.
Helena Öhlund (s) övertar ordförandeskapet.
Ordföranden yrkar bifall till beredningsförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
_____
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2011-04-11

27(35)

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 86

Dnr 0060/11 - 219

BO BRA PÅ ÄLDRE DAR - PROJEKT OM TILLGÄNGLIGHET
OCH KVALITET I BOENDET FÖR ÄLDRE
Kommunstyrelsens beslut
Ansöka om medel hos Hjälpmedelsinstitutet för genomförande av projektet
Älvsbyns centrum tillgängligt för alla vid nästa ansökningsomgång. Projektet
bedöms kosta 300 tkr och är helt bidragsfinansierat.
_____
Ärendebeskrivning
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson har lämnat in tjänsteutlåtande om
projekt – Bo bra på äldre dar.
Hjälpmedelsinstitutet inbjuder kommunerna att söka medel för projekt
rörande anpassning av bostäder och boendemiljöer för äldre. Det finns inget
krav på kommunens medfinansiering av projekten men de måste vara nyskapande och bidra till förbättrad kunskap i äldrefrågor. Några enheter inom
kommunens organisation har på förfrågan angett att de är intresserade av att
ingå i ett verksamhetsöverskridande projekt för att utreda hur våra bostäder
och miljöer kan anpassas för våra allt fler äldre invånare i Älvsbyn. Under
förutsättningar att medel beviljas är förslag att påbörja ett projekt i Älvsbyns
kommun under 2011.
Älvsbyns centrum tillgängligt för alla
Det finns ett uppdrag från kommunstyrelsen att göra en fördjupad översiktsplan för centrum i Älvsbyn. I en sådan plan tittar man på logistik, bostäder,
handel, service teknisk försörjning med mera för att kunna skapa en attraktiv
miljö för boende och besökare. När ett samhälle planeras för framtiden är det
viktigt att känna till vilka behov olika grupper av medborgare har för att de
ska uppleva en god kvalitet i sin vardag. Detta projekt skulle kunna ge kunskap om vilka behov äldre personer har och leda fram till konkreta förslag
hur samhället kan planeras så att dessa behov tillgodoses.
Lagstiftningen ställer idag tuffa krav på tillgänglighet. Inga grupper i samhället
får stängas ute från det offentliga rummet. Miljö- och byggkontoret har i
Älvsbyn under 2010 gjort en utredning av tillgängligheten i ett antal offentliga
miljöer både inomhus och utomhus och konstaterar att det finns en hel del
att jobba med när det gäller enkelt avhjälpta hinder i den fysiska offentliga
miljön. Det gäller dels offentliga lokaler och dels våra gångstråk. Kommunen
har ansvar att åtgärda alla enkelt avhjälpta hinder i egna fastigheter och på
kommunens mark samt ansvar att ha tillsyn över att andra aktörer också
vidtar åtgärder.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2011-04-11

28(35)

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 86

Dnr 0060/11 – 219 forts

BO BRA PÅ ÄLDRE DAR - PROJEKT OM TILLGÄNGLIGHET
OCH KVALITET I BOENDET FÖR ÄLDRE
Ett samarbete med något av landets universitet för att ta reda på hur
Älvsbyns centrum kan göras funktionellt och attraktivt även för äldre skulle
kunna vara lämpligt inom ramen för detta projekt. Tanken är att vi kan
samarbeta över verksamhetsgränserna och med experter inom detta område
för att hitta bra lösningar för Älvsbyns centrum.
Förslag till beslut
I nästa ansökningsomgång ansöka om medel hos Hjälpmedelsinstitutet för
genomförande av projektet Älvsbyns centrum tillgängligt för alla. Projektet
bedöms kosta 300 tkr och är helt bidragsfinansierat.
Kommunstyrelsen
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson föredrar ärendet.
Helena Öhlund (s) yrkar bifall till beredningsförslaget.
Beslutsgång
Ordföranden ställer Helena Öhlunds förslag under proposition och finner att
kommunstyrelsen bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2011-04-11

29(35)

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 87

Dnr 0429/10 - 269

BIDRAG TILL ATT SLÄNTSKO OMRÅDE VID PITEÄLVEN FASTIGHETEN ÄLVSBYN 26:111
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ansöker hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) om bidrag för att förstärka slänten vid stranden på fastigheten
Älvsbyn 26:111 enligt ägarens framställan.
Kostnad för att ta fram underlag för ansökan bekostas av fastighetsägaren.
_____
Ärendebeskrivning
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson har yttrat sig angående ansökan om
bidrag till att släntsko område vid Piteälven, enligt bilaga.
Birgit och Axel Lindbäck har den 23 november 2010 inkommit med en
ansökan om bidrag från Älvsbyns kommun för att släntsko ett område vid
deras fastighet Älvsbyn 26:111, enligt bilaga. Fastigheten har den 10 januari
2011 bytt ägare och den nye ägaren begär att ärendet forsätter samt att
kommunen söker medel för hans räkning för de åtgärder som behöver vidtas.
Åtgärden har av Birgit och Axel Lindbäck kostnadsberäknats till mellan 200
tkr och 300 tkr.
Kommunstyrelsen beslutade 13 mars 2011, § 65, återremittera ärendet för
ytterligare beredning.
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson har lämnat in, kompletterande information i ärendet, enligt bilaga.
Förslag 1 till beslut
Kommunstyrelsen ansöker hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) om bidrag för att förstärka slänten vid stranden på fastigheten
Älvsbyn 26:111 enligt ansökan.
Kommunens kostnad för att ta fram underlag för ansökan bedöms vara ca 25
tkr och bekostas av kommunstyrelsen.
Förslag 2 till beslut
Älvsbyns kommun avslår ansökan om bidrag till att släntsko område vid
Piteälven.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2011-04-11

30(35)

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 87

Dnr 0429/10 – 269 forts

BIDRAG TILL ATT SLÄNTSKO OMRÅDE VID PITEÄLVEN FASTIGHETEN ÄLVSBYN 26:111
Kommunstyrelsen
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson föredrar ärendet.
Johan Johansson (c) föreslår att kommunen ansöker om bidrag för att släntsko ett område vid fastighet Älvsbyn 26:111 men att fastighetsägaren får
bekosta åtgärden fullt ut.
Ordföranden yrkar bifall till Johan Johansson förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Johan Johanssons förslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2011-04-11

31(35)

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 88

Dnr 0167/11 - 612

BOENDE FÖR GYMNASIEELEVER PÅ LINGONSTIGEN
(STIGENS FÖRSKOLA)
Kommunstyrelsens beslut
1. Sälja fastigheten Älvsbyn 25:10 till Älvsbyns Fastigheter AB för det
bokförda värdet om 830 000 kronor
2. Uppdra till Myndighetsnämnden att ändra detaljplanen för nämnda
fastighet i syfte att möjliggöra uthyrning av bostäder till gymnasieelever.
3. Medel för ändamålet anslås ur 027, till kommunstyrelsens förfogande.
_____
Ärendebeskrivning
Gymnasierektor Olof Johansson har lämnat in tjänsteutlåtande angående
boende för gymnasieelever på Lingonstigen (Stigens förskola), enligt bilaga.
Den nya gymnasieformen innebär ett nytt programutbud. Fyrkantens gymnasiesskolor har i samverkan fördelat nya program mellan de fyra
kommunerna. Detta har gjorts med hänsyn till skolornas förutsättningar och
organisation samt minskande elevkullar.
Älvsbyns Gymnasium har som enda skola i fyrkanten det nya programmet
Hotell och Turism. Detta innebär att elever från kommunerna i fyrkanten
och även från andra kommuner i norrbotten i större utsträckning kommer
att söka till Älvsbyns Gymnasium.
Den tänka organisationen medger 25 elevplatser/år. På tre-års perspektiv
förväntas ca 75 elever. Under januari och februari var det 20 elever från
kommuner runt om i norrbotten som visat intresse för att gå på Hotell och
Turismprogrammet. Flertalet genomförde studiebesök på gymnasieskolan
och samtliga 20 elever aviserade att de vill bo i Älvsbyn under sin studietid.
Möjligheten att bo på internat på Älvsby Folkhögskola är starkt begränsade. I
dagsläget är internatet fullbelagt av idrottselever och övriga
folkhögskoleelever.
För att möjligöra för elever att kunna söka till Älvsbyns Gymnasium måste
boende säkerställas.
Förutsättningar
I dagsläget finns det ett intressant fastighetsobjekt som är lämpligt för elever
att hyra lägenheter i. Det är den fastighet som Stigens Förskola nyttjar.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2011-04-11

32(35)

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 88

Dnr 0167/11 – 612 forts

BOENDE FÖR GYMNASIEELEVER PÅ LINGONSTIGEN
(STIGENS FÖRSKOLA)
Inför hösten 2011 finns det möjlighet att renovera sammanlagt 9 lägenheter i
de två bortre ingångarna utan större störning för befintlig verksamhet. Med
tanke på att det fanns elever som aviserade att de ville bo tillsammans kan ca
20 elever inrymmas i de nio lägenheterna.
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson har yttrat sig i ärendet, enligt bilaga.
Älvsbyns kommun är ägare till fastigheten. För att ta byggnaden i bruk för
bostäder krävs det en planändring. Kostnaden för en planändring uppgår
uppskattningsvis till 75 – 100 tkr.
Förslag till beslut
Renovera fastigheten på Lingonstigen i två etapper med start under våren
2011.
Kommunstyrelsen
Rektor Olov Johansson föredrar ärendet. 47 elever har sökt till hotell- och
turismprogrammet i första, andra och tredje hand till höstterminen 2011.
Fastigheten ägs av kommunen. Förslaget innebär att Älvsbyns Fastigheter AB
köper fastigheten för det bokförda värdet om 830 000 kronor. Älvsbyns
kommun hyr lägenheterna av fastighetsbolaget. Renoveringskostnaderna
beräknas till 2 450 000 kronor (ej medräknat nytt tak).
Yrkanden
Sture Nordin (s) föreslår att kommunstyrelsen beslutar sälja fasigheten
Älvsbyn 25:10 till Älvsbyns Fastigheter AB till bokfört värde och uppdra till
Myndighetsnämnden att ändra detaljplanen för nämnda fastighet i syfte att
möjliggöra uthyrning av bostäder till gymnasieelever. Medel för ändamålet
anslås ur 027, till kommunstyrelsens förfogande.
Ajournering
Kommunstyrelsen beslutar att ajournera sig. Styrelsen återupptar förhandlingarna efter ca 15 minuter.
Beslutsgång
Ordföranden ställer Sture Nordins förslag under proposition och finner att
kommunstyrelsen bifaller förslaget.
_____
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KOMMUNSTYRELSEN

KS § 89

Dnr 0354/10 - 739

STIMULANSMEDEL FÖR EN BÄTTRE VÅRD OCH OMSORG
OM ÄLDRE PERSONER - 2010
Kommunstyrelsens beslut
Godkänna ”Sammanställning av stimulansmedel för äldre i Älvsbyns
kommun 2007-2010” och sända den till Socialstyrelsen som redovisning av
avslutade projekt som finansierats med stimulansmedel.
_____
Ärendebeskrivning
Arbetsterapeut Ingegerd Skoglind-Öhman har lämnat in ”Sammanställning av
stimulansmedel för äldre i Älvsbyns kommun 2007-2010”, enligt bilaga.
Under perioden 2007-2010 har regeringen årligen avsatt medel till kommuner
och landsting i syfte att stödja utveckling och kvalitet inom vården och omsorgen om de äldre. Föreliggande sammanställning redovisar de projekt som
har finansierats med statliga stimulansmedel. Aktuella stimulansområden har
för Älvsbyns del varit rehabilitering, läkemedelsgenomgångar och socialt
innehåll.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner ”Sammanställning av stimulansmedel för äldre
i Älvsbyns kommun 2007-2010” och sänder den till Socialstyrelsen som
redovisning av avslutade projekt som finansierats av stimulansmedel.
Kommunstyrelsen
Ordföranden yrkar bifall till beredningsförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
_____
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KOMMUNSTYRELSEN

KS § 90

Dnr 0161/11 - 809

MUSIKSKOLA MED INRIKTNING MOT SÅNG, DANS OCH
TEATER
Kommunstyrelsens beslut
1. Utse Fritid & kultur som huvudman för musikskola med inriktning mot
sång, dans och teater.
2. Kommunchefens uppdrag (enligt kommunfullmäktiges beslut 2011-02-21
KF § 9) att utreda och presentera förslag för att till hösten 2011 starta
upp en musikskola, kompletteras med den styrning som följer av detta
beslut.
Reservation
Berit Hardselius (c), Johan Johansson (c), Agneta Nilsson (c), Robert
Andersson (kd) och Lars-Ingvar Wendt (fp) reserverar sig mot beslutet.
_____
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 21 februari 2011, § 9, att starta en
kommunal musikskola kombinerat med dans och teater, efter en motion från
vänsterpartiet.
Barn- och fritidsutskottet
Fritids- och kulturchef Kjell Tegnelund redovisar resultat från genomförd
enkät i grundskolans årskurs 2 t o m gymnasiet, enligt bilaga. Av de 372
elever som svarat ja till musikskola fördelar sig 281 på musik, 79 på dans, 36
på sång och 39 på teater. 250 elever har svarat nej till musikskola.
Skolchef Jan-Erik Backman redovisar skolans ståndpunkt:
- Musikundervisning ska ske på håltimmar eller efter skoldagens slut
- För de tidiga skolåren anpassas undervisningen till busstiderna
- Musikskolan får organisatoriskt tillhöra Fritid & kultur då det är en
frivillig undervisning
Barn- och fritidsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1 Utse Fritid & kultur till huvudman för verksamheten
2 Verksamheten förläggs till håltimmar samt efter skoldagens slut
3 För de tidiga skolåren anpassas undervisningen till busstiderna
_____
Kommunstyrelsen
Skolchef Jan-Erik Backman föredrar ärendet.
forts
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KOMMUNSTYRELSEN

KS § 90

Dnr 0161/11 – 809 forts

MUSIKSKOLA MED INRIKTNING MOT SÅNG, DANS OCH
TEATER
-

Skollagen ger inte utrymme för att avsätta tid för frivillig musikundervisning inom ramen för obligatorisk undervisningstid.
Enligt skolinspektionen kan man inte ta från obligatorisk undervisningstid för frivillig musik-/sång- eller dansundervisning.
Ärendet är inte juridiskt prövat ännu.
Skolans val kan medge möjlighet till fördjupning
Rektor är beslutsinstans.

Ordföranden yrkar bifall till punkt 1 i Barn- och fritidsutskottets förslag om
att utse Fritid & kultur till huvudman för verksamheten. Detta innebär att
kommunchefens uppdrag (enligt kommunfullmäktiges beslut 2011-02-21 KF
§ 9) att utreda och presentera förslag för att till hösten 2011 starta upp en
musikskola, kompletteras med den styrning som följer av detta beslut.
Tidigare styrningar för uppdraget har varit att verksamheten ska vara efterfrågestyrd, den ska ske under lektionstid och starta hösten 2011. Om möjligt
ska verksamheten till vissa delar starta under våren 2011.
Berit Hardselius (c) föreslår att skola ska vara huvudman för verksamheten.
Beslutsgång
Ordföranden ställer eget förslag och Berit Hardselius förslag mot varandra
och finner att kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.
Omröstning
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen bifaller följande beslutsgång:
- den som röstar ja bifaller ordförandens förslag om att utse fritid & kultur
till huvudman för musikskola med inriktning mot sång, dans och teater
- den som röstar nej bifaller Berit Hardselius förslag om att utse skolan till
huvudman.
Omröstningsresultat
Med 8 ja röster för ordförandens förslag och 5 nej röster för Berit Hardselius
förslag, enligt bifogad sammanträdeslista, beslutar kommunstyrelsen bifalla
ordförandens förslag att utse Fritid & kultur som huvudman för musikskola
med inriktning mot sång, dans och teater.
_____
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