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KOMMUNSTYRELSEN

KS § 213

Dnr 0501/11 - 000

VERKSAMHETSREDOVISNING KS 2011-12-19
Kommunstyrelsens beslut
Godkänna kommunövergripande verksamhetsredovisning.
_____
Ärendebeskrivning
Kommunchef Magnus Nordström har sammanställt kommunövergripande
verksamhetsredovisning, enligt bilaga.
Förslag till beslut
Godkänna informationen, enligt bilaga.
Kommunstyrelsen
♦Karl-Olov Öhrn och Mikael Backgård PWC redovisar genomlysning av de
kommunala bolagen.
♦Peter Holmbom, redovisar gymnasiets marknadsföringsplan.
♦Skolchef Jan-Erik Backman informerar om skolans verksamheter.
♦Tjänsteförrättande kommunchef Gunilla Lundin föredrar socialtjänsten och
kommunövergripande verksamheter.
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen godkänner redovisad information.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2011-12-19
KOMMUNSTYRELSEN

KS § 214

Dnr 0503/11 - 042

EKONOMISK MÅNADSUPPFÖLJNING KS 2011-12-19
Kommunstyrelsens beslut
Uppdra till arbete och omsorgsutskottet att kartlägga institutionsplaceringar
samt ge förslag på åtgärder som sänker kostnaderna
Godkänna ekonomisk månadsuppföljning, enligt bilaga.
_____
Ärendebeskrivning
Ekonomichef Ulla Lundberg har sammanställt ekonomisk månadsuppföljning enligt bilaga.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisad information.
Kommunstyrelsen
Ekonomichef Ulla Lundberg redovisar sammanfattning av resultatuppföljning, drift- och investeringsredovisning, enligt bilaga.
Antalet kommuninvånare per november 2011 har minskat och är nu 8 222.
Yrkanden
Helena Öhlund (s) föreslår att uppdra till arbete och omsorgsutskottet att
kartlägga institutionsplaceringar samt ge förslag på åtgärder som sänker
kostnaderna.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Helena Öhlunds förslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller förslaget.
Vidare ställer ordföranden proposition på beredningsförslaget och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Kommunstyrelsens beslut
Uppdra till arbete och omsorgsutskottet att kartlägga institutionsplaceringar
samt ge förslag på åtgärder som sänker kostnaderna.
Godkänna redovisad information.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSEN

KS § 215

Dnr 0500/11 - 000

DELGIVNINGAR KS 2011-12-19
Kommunstyrelsens beslut
Ta del av delgivningarna och lägga dem till handlingarna.
_____
Ärendebeskrivning
Handlingar i ärendet:
1

Landstinget
Landstingets närsjukvårdsutredning

2

Personal på Tärnstigen 10 och 12
Beslut om att ej medverka i projektet Koh-i-Noor (Dnr 371/10, 715)

3

Socialtjänsten
Statistik till SCB – mängduppgifter Vård och omsorg om äldre personer
med funktionsnedsättning, SoL

4

Rektor vid Älvåkraskolan
Beslut om avstängning av elev enl Skollagen 5 kap 14 § (Dnr 515/11, 611)

5

NTF Norrbotten
Sammanställning över genomförd aktivitet för ökad bältesanvändning i
Älvsbyn (Dnr 59/11, 109)

6

Boliden Mineral AB
Information om arbetsplan för undersökningsarbete inom undersökningstillståndet Laver 1002 (diamantborrning och RC-borrning)

7

Arbete och Omsorgsutskottet – protokoll 2011-11-23

8

Barn- och fritidsutskottet – protokoll 2011-11-22

9

Kommunala handikapp- och pensionärsrådet – protokoll 2011-1129

10 Älvsbyns Energi AB – protokoll styrelsen 2011-10-20 och 2011-1027
11 Älvsbyns Fastigheter AB – protokoll styrelsen 2011-11-17
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSEN

KS § 215

Dnr 0500/11 – 000 forts

DELGIVNINGAR KS 2011-12-19
12 Älvsbyns kommun – Internbudget 2012 samt tillhörande MBL
protokoll
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen tar del av delgivningarna och lägger dem till handlingarna.
Kommunstyrelsen
Tjänsteförrättande kommunchef Gunilla Lundin informerar att internbudget
2012 bifogas till delgivningarna. Internbudgeten 2012 är fastställd av kommunfullmäktige samt MBL förhandlad.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSEN

KS § 216

Dnr 0502/11 - 002

DELEGATIONSRAPPORT KS 2011-12-19
Kommunstyrelsens beslut
Ta del av och godkänna redovisning av delegationsrapport.
_____
Ärendebeskrivning
Följande ärenden anmäls enligt KS § 182/10-12-20
Delegat/ärende
Administrativ chef
• Kurser/konferenser
Alkoholhandläggare
• Tillfälligt serveringstillstånd Storforsens Skogsälva AB (Dnr 447/11, 702)
• Tillfälligt serveringstillstånd Bredsels bygdeförening (Dnr 406/11, 702)
Fritids- o kulturchef
• Stöd för ungdomsgården Las Vegas (Dnr 415/11, 109)
Kommunchef
• Storforsens kulturdagar maj 2012 (Dnr 436/11, 109)
Näringslivschef
• Projekt Anbud Norrbotten (avslag) (Dnr 492/11, 146)
Näringslivsutvecklare
• Marknadsföringsbidrag – Handelshuset i Älvsbyn AB (Dnr 434/11, 109)
• Marknadsföringsbidrag – Floristen AB (Dnr 461/11, 109)
• Marknadsföringsbidrag – Excentrum AB (Dnr 480/11, 109)
• Marknadsföringsbidrag – Kontorsteknik (Dnr 499/11, 109)
• Marknadsföringsbidrag – 2 rum & kök (Dnr 514/11, 109)
Arbete och Omsorgsutskottet 2011-11-23
§ 94 Lex Maria – Fyrklövern
§ 95 Lex Sarah – Ugglan 2 A 2 B
§ 96 Tillsyn servering - Forum
§ 98 Delgivningar 2, domar
§ 99 Övervägande vid placering
§ 100 Övervägande vid placering
§ 101 Övervägande vid placering
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

forts

PROTOKOLL
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KOMMUNSTYRELSEN

KS § 216

Dnr 0502/11 – 002 forts

DELEGATIONSRAPPORT KS 2011-12-19
§ 102 Övervägande om fortsatt vård
§ 103 Övervägande vid placering
§ 104 Övervägande vid placering
§ 105 Övervägande vid placering
§ 106 Övervägande vid placering
§ 107 Övervägande vid placering
§ 108 Övervägande vid placering
§ 109 Utredning enligt SoL 11 kap § 1
§ 110 Utredning enligt SoL 11 kap § 1
§ 111 Utredning enligt SoL 11 kap § 1
§ 112 Utredning enligt SoL 11 kap § 1
Följande ärenden anmäls enligt KS § 182/10-12-20
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen tar del av och godkänner redovisning av
delegationsrapport.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSEN

KS § 217

Dnr 0493/11 - 006

ANNONSERING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDEN 2012
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Under mandatperioden 2011-2014 annonseras kommunfullmäktiges sammanträden enligt följande.
- annons i Piteå-Tidningen och Norrbottens Kuriren med
föredragningslista
- annons i Norrländska socialdemokraten med kungörelse
- föredragningslista publiceras på kommunens hemsida
- annons i Älvsbybygdens annonsblad
- annons på webbsidan Älvsbyn just nu
Ärendebeskrivning
Under 2011 har kommunfullmäktiges sammanträden annonserats enligt
följande:
-

annons i Piteå-Tidningen och Norrbottens Kuriren med
föredragningslista
annons i Norrländska socialdemokraten med kungörelse
föredragningslista publiceras på kommunens hemsida

Förslag till beslut
Under mandatperioden 2011-2014 annonseras kommunfullmäktiges sammanträden på samma sätt som under innevarande år.
Kommunstyrelsen
Yrkanden
Helena Öhlund (s) yrkar bifall till beredningsförslaget.
Rikard Granström (fp) föreslår att även annonsera i Älvsbybygdens annonsblad och på webbsidan Älvsbyn just nu.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Helena Öhlunds och Rikard Granströms
förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller förslagen.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2011-12-19

9(39)

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 218

Dnr 0490/11 - 009

PERSONUPPGIFTSOMBUD FÖR ÄLVSBYNS KOMMUN
Kommunstyrelsens beslut
Utse kommunsekreteraren till personuppgiftsombud för Älvsbyns kommun
från och med 2012-01-01.
_____
Ärendebeskrivning
Administrativ chef Gunilla Lundin har lämnat in tjänsteutlåtande gällande
personuppgiftsombud för Älvsbyns kommun.
Personuppgiftslagen infördes den 24 oktober 1998. Den ersatte den gamla
Datalagen. Syftet med Personuppgiftslagen är att skydda människor mot att
deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter.
Som personuppgifter räknas all slags information som direkt eller indirekt
kan hänföras till en enskild person som är i livet.
Personuppgiftsansvarig är den som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen.
2001-09-17 utsåg Kommunstyrelsen dåvarande kommunsekreterare till
personuppgiftsombud för Älvsbyns kommun. Uppdraget inkluderade
samtliga nämnder och styrelser i kommunen.
Personuppgiftsombudets uppdrag är att självständigt se till att personuppgifter behandlas på ett korrekt och lagligt sätt. Uppdraget stämmer väl in på
kommunsekreterarens roll i övrigt som samordnare av central administration.
Förslag till beslut
Utse kommunsekreterare Lilian Johansson till personuppgiftsombud för
Älvsbyns kommun från och med 2012-01-01.
Kommunstyrelsen
Ordföranden föreslår att utse kommunsekreteraren till personuppgiftsombud
för Älvsbyns kommun från och med 2012-01.01. Kommunstyrelsen bifaller
förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSEN

KS § 219

Dnr 0065/11 - 008

MEDBORGARFÖRSLAG OM ATT TA BORT AVGIFTEN FÖR
TILLFÄLLIGA SERVERINGSTILLSTÅND
Kommunstyrelsens beslut
Avslå medborgarförslaget om att ta bort avgiften för tillfälliga serveringstillstånd.
_____
Ärendebeskrivning
Medborgarförslag har inkommit om att ta bort ansökningsavgiften när det
gäller ansökan om tillstånd till servering för slutna sällskap.
Kommunfullmäktige beslutade 21 februari 2011, § 30, överlämna ärendet till
kommunstyrelsen för beredning och beslut.
Alkoholhandläggare Anne-Britt Ferreira har yttrat sig i ärendet.
Kommunen har rätt att ta ut ersättning vid ansökningar om tillstånd till servering. Anledningen till detta är att kommunens kostnader ska täckas av avgiften. Ansökningar från slutna sällskap genererar visserligen mindre arbete,
än de som rör tillstånd till allmänheten, men ligger idag på en tillfredställande
nivå utifrån det administrativa arbete som läggs ned.
Det är också viktigt att komma ihåg att alkohollagen är en social skyddslag
som ska vara ett verktyg för kommunen att motverka negativa nykterhetspolitiska konsekvenser.
Förslag till beslut
Avslå medborgarförslaget på nykterhetspolitiska grunder.
Kommunstyrelsen
Jäv
Sture Nordin (s) anmäler jäv och deltar inte i handläggning av ärendet.
Yrkanden
Helena Öhlund (s) yrkar bifall till beredningsförslaget.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Helena Öhlunds förslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSEN

KS § 220

Dnr 0409/11 - 008

MOTION (C) - FÖRSÖK MED VÅRDHUND INOM ÄLDREOMSORGEN
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Avslå motionen om vårdhund eftersom det innebär ett stort ansvar för
kommunen som arbetsgivare och ansvarig för verksamheten, på särskilt
boende.
Reservation
Johan Johansson (c), Berit Hardselius (c) och Göran Lundström (c)
reserverar sig mot beslutet.
_____
Ärendebeskrivning
Centerpartiet har inkommit med motion angående försök med införande av
vårdhund inom äldreomsorgen. Centerpartiet säger att samspelet mellan hund
och människa har en positiv inverkan på hälsan samt att hunden har en förmåga att avleda och skapa en stressfri miljö.
Kommunfullmäktige beslutade 17 oktober 2011, § 108, överlämna ärendet till
kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för beslut
senast den 18 juni 2012.
Socialchef Hans Nyberg har yttrat sig i ärendet.
Vårdhundar används idag inom äldreomsorgen främst inom demensvården
men även för rehabilitering. En vårdhund har noggrant testats och utbildats
tillsammans med sin förare för att jobba inom omsorgen och vården för att
öka brukarens förmågor och livskvalitet genom träning och stimulans.
Vårdhund ska inte förväxlas med en besökshund eller terapihund som har till
uppgift att sprida glädje genom att bara finnas till på t.ex. en avdelning på ett
särskilt boende.
Att införa vårdhund i kommunens vård och omsorg innebär ett stort ansvar
för kommunen som arbetsgivare och ansvarig för verksamheten på särskilt
boende. Idag är det relativ vanligt med pälsdjursallergier vilket innebär att det
måste finnas särskilda avdelningar eller boenden för att förhindra konsekvenser för människor med pälsallergi. Vi har idag för få boendeplatser på
särskilda boenden vilket begränsar möjligheten till att välja boende. Även
personal som har allergiproblem måste få möjlighet att välja arbetsplatser som
inte har vårdhund. Att införa en vårdhund krävs att det finns en hundförare
som tillsammans med hunden är utbildad för ändamålet. Idag finns inte
personella resurser till detta.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSEN

KS § 220

Dnr 0409/11 – 008 forts

MOTION (C) - FÖRSÖK MED VÅRDHUND INOM ÄLDREOMSORGEN
Medicinsk ansvarig sköterska ( MAS) i kommunen har yttrat sig i ärendet enl.
bil.1
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen avslår motionen eftersom det innebär ett stort ansvar för
kommunen som arbetsgivare och ansvarig för verksamheten på särskilt
boende. Idag är det relativt vanligt med pälsdjursallergi vilket innebär att det
måste finnas speciella avdelningar för att förhindra allergiproblem.
Kommunstyrelsen
Yrkanden
Göran Lundström (c) och Berit Hardselius (c) yrkar bifall till motionen.
Helena Öhlund (s), Tomas Egmark (s) och Sture Nordin yrkar avslag på
motionen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer Göran Lundströms och Helena Öhlunds förslag mot
varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller Helena Öhlunds förslag.
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång.
- den som röstar ja bifaller motionen
- den som röstar nej avslår motionen
Omröstningsresultat
Med 5 ja-röster och 8 nej-röster, enligt bifogad sammanträdeslista, beslutar
kommunstyrelsen att avslå motionen.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSEN

KS § 221

Dnr 0413/11 - 008

MOTION (FP) - EN UNGDOMSGÅRD PÅ ÄLVÅKRASKOLAN
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Bifalla motionen om en ungdomsgård på Älvåkraskolan.
_____
Ärendebeskrivning
Inger Lundberg Folkpartiet Älvsbyliberalerna har lämnat in en motion om att
inrätta en ungdomsgård på Älvåkraskolan, enligt bilaga.
Kommunfullmäktige beslutade 17 oktober 2011, § 110, överlämna ärendet till
kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för beslut
senast den 18 juni 2012.
Fritids- och kulturchefen Kjell Tegnelund har yttrat sig i ärendet.
Folkpartiet Älvsbyliberalerna anser att ungdomarna i yngre tonåren behöver
en mötesplats för att kunna umgås på eftermiddagstid och kvällstid.
I motionen föreslås att Älvåkraskolan blir ungdomsgård i samverkan med
skolans fritidspedagog och nystartade kulturskolan. Olika föreningar ska
också beredas medverka i någon form.
Historiskt har vi i Älvsbyn haft traditionell ungdomsgårdsverksamhet under
en lång följd av år. Den verksamheten lockade inte till sig många ungdomar.
Dagens ungdom är inte samma homogena grupp som den en gång var. I olika
undersökningar som gjorts under sista åren, bland annat LUPP (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken) framkommer det tydligt att ungdomarna vill
träffas i mindre grupperingar, över nätet och med kompisar med samma
intresse.
Att bygga upp en ny ungdomsgårdsverksamhet på Älvåkraskolan skulle med
all sannolikhet inte vara någon större lyft för flertalet Älvsby ungdomar.
Älvsbyns kommun har sedan ett antal år modellen med påse pengar, PUMA
för kortare verksamhet/arrangemang och mötesplatspengar till längre verksamhet som ska vara flexibel och utgå från intressen och lokaler som ungdomar vill ha. Exempel på sådan verksamhet som fått stöd är: Café Storgatan
med livegrupper, Internationella träffpunkten Storgatan, EFS ungdomsverksamhet, Las Vegas i Vidsel och dess föregångare i distriktsköterskemottagningen, bussar från Vidsel till Älvsbyn och nu provas subventionerade
hockeybussar till Luleå fram till nyår.
På ungdomstinget 2011-10-26 fanns ungdomsgård på Älvåkraskolan inte med
bland frågeställningarna.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KS § 221

Dnr 0413/11 – 008 forts

MOTION (FP) - EN UNGDOMSGÅRD PÅ ÄLVÅKRASKOLAN
Förslag till beslut
Avslå motionen eftersom inte ungdomar själva har framfört önskemål om
ungdomsgård på Älvåkraskolan.
Kommunstyrelsen
Yrkanden
Berit Hardselius (c), Rikard Granström (fp), Göran Lundström (c) och
Helena Öhlund (s) yrkar bifall till motionen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Rikard Granströms m fl förslag och
finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSEN

KS § 222

Dnr 0489/11 - 020

PROJEKT OM ATT INFÖRA HELTIDSANSTÄLLNING VID
UGGLANS ÄLDREBOENDE SAMT INOM OMSORGEN OM
FUNKTIONSHINDRADE
Kommunstyrelsens beslut
Projekt om att införa heltidsanställning återremitteras till socialchefen för
vidare utredning avseende tidplanen.
_____
Ärendebeskrivning
Älvsbyns kommun har en ambition att minska det ofrivilliga deltidsarbetet
genom att erbjuda medarbetare heltidsanställning. Kommunstyrelsen
beslutade 2011-05-30,§ 105, i ärendet ”Möjlighet till heltidsanställning”, att
tillsätta en arbetsgrupp för att ytterliggare genomlysa de ekonomiska och
verksamhetsmässiga konsekvenserna av projektet. Projektet innebär att
personal inom Ugglans äldreboende samt personal inom omsorgerna om
funktionshindrade anställs på heltid med möjlighet att ansöka om lägre
sysselsättningsgrad. En arbetsgrupp bestående av socialchef Hans Nyberg,
enhetschef Paulina Westberg Ugglan, enhetschef Holmgren Oof, samt
kommunals ordförande Anne-Sofie Whålström har arbetat fram ett förslag
som beskriver de ekonomiska och verksamhetsmässiga konsekvenserna så
långt det är möjligt, enligt bilaga.
Förslag till beslut
Genomföra projektet med start under mars månad 2012 enligt tidplan samt
att om projektet faller väl ut ska målet vara att anställa all personal inom
äldreomsorgen och omsorgen om funktionshindrade på heltid med möjlighet
till att söka lägre sysselsättningsgrad.
Kommunstyrelsen
Helena Öhlund (s) poängterar vikten av valmöjlighet för personal.
Tjänsteförrättande kommunchef Gunilla Lundin meddelar att äldreomsorgen
kommer att ha en ansträngd arbetssituation under år 2012 p g a byte av
systemstöd..
Yrkanden
Sture Nordin (s) föreslår att ärendet återremitteras till socialchefen för vidare
utredning avseende tidplanen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Sture Nordins förslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller förslaget.
_____
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSEN

KS § 223

Dnr 0465/11 - 021

LOKALT KOLLEKTIVAVTAL KOM-KL
Kommunstyrelsens beslut
Anta Lokalt kollektivavtal KOM-KL. Avtalet gäller från den 1 januari 2012
och tills vidare.
_____
Ärendebeskrivning
Personalchef Karin Berglund har lämnat in tjänsteutlåtande angående lokalt
kollektivavtal KOM-KL.
De centrala parterna (Sveriges Kommuner och Landsting och samtliga
fackliga organisationer) har överenskommit om - Omställningsavtal – KOMKL, för samtliga medlemmar. Samtidigt upphör tidigare avtal AGF-KL att
gälla. Därutöver har separat överenskommelse träffats om Särskild ersättning
för äldre arbetstagare som sägs upp på grund av arbetsbrist.
Arbetsgivaren Älvsbyns Kommun och de fackliga organisationerna har träffat
överenskommelse om att anta Lokalt kollektivavtal, KOM-KL som lokalt
kollektivavtal med den utformning och det innehåll som framgår av avtalet,
bilaga 5.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta Lokalt kollektivavtal KOM-KL. Avtalet
gäller tills vidare och från och med den 1 januari 2012.
Kommunstyrelsen
Personalchef Karin Berglund föredrar ärendet.
Ordföranden yrkar bifall till beredningsförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2011-12-19

17(39)

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 224

Dnr 0007/11 - 103

ARBETSORDNING FÖR KOMMUNALA HANDIKAPP- OCH
PENSIONÄRSRÅDET (KHPR)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Fastställa nu gällande Arbetsordning för kommunala handikapp- och pensionärsrådet, enligt bilaga, med giltighetstid till och med 31 december 2014.
_____
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen fastställde vid sammanträde den 31 januari 2011 arbetsordning för KHPR att gälla till och med 31 december 2011. Vid kommunstyrelsens sammanträde den 20 december 2010 beslutades att rådets sammansättning ska utvärderas efter första året av mandatperioden.
Samrådsgruppen har vid träff den 24 oktober 2011 efterfrågat en utvärdering
av rådet samt föreslår att föreningsrepresentanter kan delta vid rådets sammanträden som åhörare utöver de fem representanter som är fastställda i
arbetsordningen.
Handikapp- och pensionärsrådets förslag till kommunstyrelsen
Fastställa nu gällande Arbetsordning för kommunala handikapp- och pensionärsrådet, enligt bilaga, med giltighetstid till och med 31 december 2014.
Kommunstyrelsen
Ordföranden yrkar bifall till förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller
detsamma.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2011-12-19

18(39)

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 225

Dnr 0506/11 - 106

DELÄGARSKAP I BD POP AB
Kommunstyrelsens beslut
1) Ingå som delägare i BD Pop AB.
2) Godkänna bolagsordning för BD Pop AB, enligt bilaga.
3) Bevilja ett engångsanslag om 10 000 kronor (100 aktier á 100 kr/st) samt
ett årligt driftsbidrag om 6 kronor per kommuninvånare. Medel anvisas ur
verksamhet 027 till kommunstyrelsens förfogande.
_____
Ärendebeskrivning
Fritids- och kulturchef Kjell Tegnelund har lämnat in tjänsteutlåtande om
delägarskap i BD Pop AB, enligt bilaga.
BD Pop AB är ett utvecklingsbolag för populärmusik från Norrbotten.
Bolagets ägs till 80 % av Norrbottens läns landsting och till 20 % av Luleå
kommun.
Landstinget erbjuder Älvsbyns kommun att bli delägare i bolaget BD Pop
AB.
För kommunen innebär delägarskapet att man förvaltar och utvecklar den
bredd av talang och möjligheter som finns i kommunen (ex genom det fria
musiklivet, kulturskolan, ungdomsgårdar etc), på ett aktivt, tillgängligt och
nära sätt, lokalt i kommunen. Kommunen tar vara på de talangernas tillgång
genom att via BD Pop erbjuda nästa steg till att professionalisera och kommersialisera deras eget skapande.
Kommunens talanger som deltar i BD Pop visar på möjligheter, blir förebilder och bidrar till att marknadsföra kommunen.
Kommunen får möjlighet att utveckla sin bild som en öppen plats för mångfald och kreativitet, som skapar attraktivitet för inflyttning, arbetskraft och
besöksnäring. Som delägare kan kommunen måla upp en vision, en bild till
ungdomar om möjligheten till egenmakt - att själva skapa en kreativ framtid i
kommunen. Precis som man gör genom idrotten, där man erbjuder hela
spannet – alltifrån knatteträning till elitidrott med professionella förebilder
och goda marknadsförare för kommunen.
Genom de aktiviteter som BD Pop AB förlägger i kommunen, gynnas även
kommunens övriga näringsliv och handel.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2011-12-19

19(39)

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 225

Dnr 0506/11 – 106 forts

DELÄGARSKAP I BD POP AB
Delägarskapet följer samma princip som även gäller för andra gemensamt
ägda bolag, att respektive ägare, i detta fall Älvsbyns kommun, tillskjuter ett
årligt driftsbidrag till BD Pop AB, som i dagsläget är 6 kr per kommuninvånare.
Beslut om delägarskap ska inkomma till Norrbotten läns landsting, senast
den 29 februari 2012.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen tackar ja till delägarskap i BD Pop AB. Det ligger i linje
med satsningen på kulturskolan och kommer att erbjuda Älvsbyns ungdomar
en möjlighet att skapa en kreativ framtid i kommunen och i Norrbotten.
Kommunstyrelsen
Fritid- och kulturchef Kjell Tegnelund föredrar ärendet.
Ordföranden yrkar bifall till beredningsförslaget samt att godkänna bilagd
bolagsordning. Ett engångsanslag om 10 000 kronor (100 aktier á 100 kr/st)
och ett årligt driftsbidrag om 6 kronor per kommuninvånare anvisas ur
verksamhet 027 till kommunstyrelsens förfogande. Kommunstyrelsen bifaller
förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2011-12-19

20(39)

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 226

Dnr 0516/11 - 106

MEDFINANSIERING FORUMBIOGRAFEN NR 2696 FÖR 2K
(DIGITALT FORMAT)
Kommunstyrelsens beslut
Medfinansiera Forumbiografen nr 2696 med 400 000 kr, för uppgradering till
en godkänd 2 K biograf. Finansiering sker genom tilläggsanslag till 2012-års
investeringsbudget.
_____
Ärendebeskrivning
Underlag för ansökan av medel från Svenska Filminstitutet SFI (preliminärt
300 000 kr) för uppgradering till 2 K biograf.
Kommunstyrelsen har att besluta om att anslå 400 000 kr för uppgradering av
Forumbiografen nr 2696 till en godkänd 2 K biograf i Älvsbyn.
Kommunstyrelsens beslut ska skriftligt tillställas Forumbiografen senast 15
januari 2012 för att Forumbiografen vidare ska skicka in ansökan till
Filminstitutet SFI före januari månads utgång.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen medfinansierar Forumbiografen nr 2696 med 400 000 kr,
för uppgradering till en godkänd 2 K biograf. Finansiering sker genom tilläggsanslag till 2012-års investeringsbudget.
Kommunstyrelsen
Fritid- och kulturchef Kjell Tegnelund föredrar ärendet.
Ordföranden yrkar bifall till beredningsförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2011-12-19

21(39)

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 227

Dnr 0484/11 - 109

BIDRAG TILL ENERGIEFFEKTIV UPPVÄRMNING PÅLSTRÄSK BYAFÖRENING
Kommunstyrelsens beslut
Bevilja kommunal medfinansiering för konvertering av värmesystem, med 30
% av kostnaderna, totalt 8 333 kr, under förutsättning att den sökande kan
styrka köpet med ett verifikat/kvitto. Medel anvisas ur verksamhet 0973 –
konvertering värmesystem.
_____
Ärendebeskrivning
Pålsträsk Byaförening har skickat in ansökan om energieffektiviseringsbidrag.
Näringslivschef Pär Jonsson har lämnat in tjänsteutlåtande om energieffektiviseringsbidrag Pålsträsk byaförening.
Uppvärmning av bygdegården i Pålsträsk sker idag med direktverkande el.
För att minska föreningens kostnader samt att få en mer energieffektiv
uppvärmning planeras att installera en luftvärmepump. Det finns en offert
vad gäller luftvärmepump inkl. installation på totalt 25 000 kr.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beviljar kommunal medfinansiering för konvertering av
värmesystem, med 30 % av kostnaderna, totalt 8 333 kr, under förutsättning
att den sökande kan styrka köpet med ett verifikat/kvitto. Medel anvisas ur
verksamhet 0973 – konvertering värmesystem.
Kommunstyrelsen
Ordföranden yrkar bifall till beredningsförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2011-12-19

22(39)

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 228

Dnr 0483/11 - 214

ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN LÄRKAN 13
Kommunstyrelsens beslut
Uppdra till miljö- och byggkontoret ändra detaljplanen för fastigheten Lärkan
13 till parkeringsändamål. Anslå medel ca 45 000 kronor för genomförande
av planändringen. Medel anvisas ur verksamhet 027 till kommunstyrelsens
förfogande.
_____
Ärendebeskrivning
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson har lämnat in tjänsteutlåtande om förslag att ändra detaljplanen för fastigheten Lärkan 13.
Älvsbyns Fastigheter AB genom Anders Nilsson har inkommit med en begäran om ändring av detaljplan för fastigheten Lärkan 13 för att kunna anordna parkeringar i anslutning till vårdcentralen och Ugglan.
Fastigheten har köpts in i syfte att anordna parkeringsplatser men enligt gällande detaljplan är fastigheten avsedd för bostadshus och därför behöver en
ändring av detaljplanen göras för att kunna genomföra ändring till parkering.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta att ändra detaljplanen för fastigheten
Lärkan 13 till parkeringsändamål samt anslå medel ca 45 000 kronor för
genomförande av planändringen.
Kommunstyrelsen
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson föredrar ärendet.
Ordföranden bifaller beredningsförslaget samt att medel för genomförande
av planändringen anvisas ur verksamhet 027 till kommunstyrelsens förfogande. Kommunstyrelsen bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2011-12-19

23(39)

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 229

Dnr 0319/10 - 214

SAMRÅD - DETALJPLAN KV LEKEN 12, LEKENSKOLANOMRÅDET
Kommunstyrelsens beslut
Uppdra till miljö- och byggkontoret att genomföra samråd för detaljplan kv
Leken 12.
_____
Ärendebeskrivning
Miljö- och byggkontoret har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att upprätta
en ny detaljplan för kv Leken 12. Detaljplanens syfte är att möjliggöra för bostäder och handel genom att ändra gällande markanvändningsbestämmelse
från allmänt ändamål till bostäder och handel.
Ideskisser för kv Leken 12 kommer att redovisas vid kommunstyrelsens sammanträde 19 december 2011.
Kommunstyrelsen har att besluta om att genomföra samråd för detaljplan kv
Leken 12 – ”Lekenskolanområdet”.
Förslag till beslut
Genomföra samråd för detaljplan kv Leken 12.
Kommunstyrelsen
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson föredrar ärendet och meddelar att ideskisser för kv Leken 12 som skulle redovisas på dagens sammanträde, inte är
färdiga.
Ordföranden yrkar bifall till beredningsförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2011-12-19

24(39)

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 230

Dnr 0498/11 - 298

KUNDVALDA TEMPERATURER AVSEENDE INOMHUSKLIMAT OCH INOMHUSMILJÖ
Kommunstyrelsens beslut
Fastställa de av Älvsbyns Fastigheter AB föreslagna kundvalda temperaturerna, i
övrigt ska normkraven gälla.(enligt bilaga)
_____
Ärendebeskrivning
VD för Älvsbyns Fastigheter har lämnat in framställan av Älvsbyns kommuns
kundvalda temperaturer avseende inomhusklimat och inomhusmiljö.
Älvsbyns Fastigheter AB håller på med en upphandling av ett energibesparingsprojekt (EPC) på alla kommunens och de egna fastigheterna. Projektet är
kostnadsberäknat till ca 30 miljoner. Vid ett utförande av ett EPC-projekt så
garanterar entreprenören en besparing på ca 15-20 % av energiförbrukningen. (det
vill säga att om besparingen inte uppfylls blir entreprenören skadeståndsskyldig mot
beställaren).
För att få så bra utgångsvärden som möjligt för beräkning av energibesparingen är
det därför nödvändigt att ha ett regelverk som är fastställt.(på många ställen har vi
idag övertemperaturer mot normkraven). I förslag till beslut ingår luftbehandling,
ljud, temperatur, ljus och radon, samt vilken norm som gäller och ett förslag till
kundvald temperatur.
I dagsläget varierar rumstemperatur och luftväxling mycket och det påverkar
energiförbrukningen i stor grad. (ex på ”Nyberga varierar temperaturen i rummen
mellan 23 till 25 grader)
Entreprenören kommer att räkna sin energibesparing mot fastställt kundvald
temperatur. Om vi då under resans gång har höjt temperaturen i lokalen så kan vi
inte kräva av entreprenören att hans spargaranti följs. Vid sådana förändringar så
kommer energibesparingen att räknas om från den temperatur som vi i stället har.
(skillnad mellan kundvald temperatur och verklig temperatur).
Det är därför viktigt att det finns ett kommunalt beslut som visar vilken nivå
Älvsbyns kommun anser att temperaturerna ska hållas i fastighetsbeståndet. Bifogat
dokument med ÄFAB:s förslag är kopierat från andra kommuner som genomfört
liknande projekt. Det finns några värden som vi anser ska vara lägre än normkraven
och det är klassrum och sporthallar. Motivet är att dessa normkrav avser tomma
lokaler. När det kommer människor i lokalen så höjs temperaturen och om normkraven skulle gälla så blir det snabbt för varmt. Det är viktigt att poängtera att dessa
kundvalda temperaturer kan ändras om det någonstans upplevs som galet, men då
måste spargarantin räknas om.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
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KOMMUNSTYRELSEN

KS § 230

Dnr 0498/11 – 298 forts

KUNDVALDA TEMPERATURER AVSEENDE INOMHUSKLIMAT OCH INOMHUSMILJÖ
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar fastställa de av Älvsbyns Fastigheter AB föreslagna
kundvalda temperaturerna och i övrigt ska normkraven gälla.(enligt bilaga)
Kommunstyrelsen
VD Älvsbyns Fastigheter AB Anders Nilsson föredrar ärendet.
Ordföranden yrkar bifall till beredningsförslaget och finner att kommunstyrelsen
bifaller detsamma.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2011-12-19

26(39)

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 231

Dnr 0494/11 - 611

NAMNTÄVLING FÖR NYA GRUNDSKOLAN I ÄLVSBYN
Kommunstyrelsens beslut
Tillsätta en jury bestående av kommunstyrelsens ordförande, 1 oppositionspolitiker, skolchef - tillika sekreterare i juryn, rektor, 1 lärare samt
elevrådsrepresentanter. Juryn beslutar efter inkomna förslag namn på nya
skolan. Kostnaderna belastar verksamhet 601 gemensamma kostnader
skolans område. Vinnare presenteras den 6 juni 2012.
Centerpartiet får uppdrag att utse 1 oppositionspolitiker till juryn.
3 priser delas ut;
1:a pris - presentkort på 1 500:- gällande i köpmannaföreningen
2:a pris - presentkort på 750:- gällande i köpmannaföreningen
3:e pris - presentkort på 500:- gällande i köpmannaföreningen
Sidopris för det originellaste förslaget - presentkort på 250:- gällande i
köpmannaföreningen.
_____
Ärendebeskrivning
Skolchef Jan-Erik Backman har lämnat in tjänsteutlåtande om att utlysa en
namntävling för nya grundskolan i Älvsbyn.
Till höstterminsstart 2012 står den nya skolan klar att tas i bruk. Det finns
idag inte något officiellt namn på skolan varför en namntävling riktade till
kommunens medborgare gällande förslag på namn vore passande att utlysa.
En jury tillsätts där kommunstyrelsens ordförande leder juryns arbete.
Samtliga jurymedlemmar har lika rösträtt (ordf. har inte röst/tolkningsföreträde). Tävlingen utlyses i lokala media samt via hemsidan och pågår mellan 1
januari 2012 - 31 mars 2012. Till varje namnförslag ska en kort motivering
ingå. Juryns beslut kan inte överklagas. Vinnare presenteras den 1:a maj 2012.
Kommunstyrelsens ordförande inbjuder nationell dignitet till officiell invigning av nya skolan vid läsårsstart ht 2012 då också namnskylt överlämnas till
elevrådet vid nya skolan.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att tillsätta en jury bestående av kommunstyrelsens ordförande, 1 oppositionspolitiker, skolchef - tillika sekreterare i
juryn, rektor, 1 lärare samt elevrådsrepresentanter. Dessa beslutar efter
inkomna förslag namn på nya skolan. Kostnaderna belastar verksamhet 601
gemensamma kostnader skolans område.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
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KOMMUNSTYRELSEN

KS § 231

Dnr 0494/11 – 611 forts

NAMNTÄVLING FÖR NYA GRUNDSKOLAN I ÄLVSBYN
3 priser delas ut;
1:a pris - presentkort på 1 500:- gällande i köpmannaföreningen
2:a pris - presentkort på 750:- gällande i köpmannaföreningen
3:e pris - presentkort på 500:- gällande i köpmannaföreningen
Sidopris för det originellaste förslaget - presentkort på 250:- gällande i köpmannaföreningen.
Kommunstyrelsen
Skolchef Jan-Erik Backman föredrar ärendet.
Yrkanden
Johan Johansson (c) föreslår att vinnare presenteras på nationaldagen den 6
juni 2012.
Rikard Granström (fp) samt Berit Hardselius (c) stödjer Johan Johanssons
förslag.
Ordföranden föreslår att centerpartiet får i uppdrag att utse 1 oppositionspolitiker till juryn.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Johan Johanssons och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
Vidare ställer ordföranden proposition på eget förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
Slutligen ställer ordföranden proposition på förslaget i övrigt och finner att
kommunstyrelsen bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2011-12-19

28(39)

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 232

Dnr 0475/11 - 611

REVIDERING AV TIMPLAN I GRUNDSKOLAN OCH GRUNDSÄRSKOLAN I ÄLVSBYNS KOMMUN
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Fastställa timplan för grundskolan och grundsärskolan enligt bilaga, att gälla
från och med läsårsstart ht 2012.
_____
Ärendebeskrivning
Skolchef Jan-Erik Backman har lämnat in tjänsteutlåtande om revidering av
timplan i grundsärskolan och grundskolan i Älvsbyns kommun.
Det finns en timplan för grundskolan som helhet. Timplanen anger den
minsta garanterade tid som eleverna har rätt att få lärarledd undervisning i
olika ämnen. Det är upp till varje hemkommun att fastställa timplan för sina
verksamheter, den ska dock uppgå till minst 6 665 timmar för hela grundskolan (år 1-9). Utbildningens omfattning i grundskolan i timmar om 60
minuter för ämnen och ämnesgrupper samt totalt antal timmar.
Ämnen
Bild
Hemkunskap
Idrott och hälsa
Musik
Textilslöjd och Trä- och metallslöjd
Svenska
Engelska
Matematik
Geografi, Historia, Religions- och
Samhällskunskap (sammanlagt)
Biologi, Fysik, Kemi, Teknik (sammanlagt)
Språkval
Elevens val
Total garanterade undervisningstid
Därav skolans val

230
118
500
230
330
1 490
480
900
885
800
320
382
6 665
600

Vid skolans val får antalet timmar i timplanen för ett ämne eller en ämnesgrupp minskas med högst 20 %.
De timmar i timplanen som är avsatta för elevens val innebär att den enskilda
eleven kan fördjupa studierna i ett eller flera ämnen. Dessutom kan en skola,
inom givna ramar, använda timmar till att ge vissa ämnen mer tid än den som
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSEN

KS § 232

Dnr 0475/11 – 611 forts

REVIDERING AV TIMPLAN I GRUNDSKOLAN OCH GRUNDSÄRSKOLAN I ÄLVSBYNS KOMMUN
är angiven i timplanen. På det sättet får skolans undervisning en särskild
profil, eller inriktning.
Den nationellt fastställda timplanen anger således det minsta antalet timmar
en hemkommun är skyldig att tillhandahålla för grundskolan. Timplanen
fastställs av hemkommunen, i Älvsbyns kommun är det kommunstyrelsen
som fastställer timplan på förslag från rektorer och skolchef.
Den reviderade timplanen har utökats med 99 timmar för hela grundskolan.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen fastställer timplan enligt bilaga att gälla från och med läsårsstart ht 2012.
Kommunstyrelsen
Skolchef Jan-Erik Backman föredrar ärendet.
Ordföranden yrkar bifall till beredningsförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
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KOMMUNSTYRELSEN

KS § 233

Dnr 0453/11 - 611

RUTINER FÖR SKOLPLIKTSBEVAKNING PÅ HUVUDMANNANIVÅ
Kommunstyrelsens beslut
Fastställa styrdokument för skolpliktsbevakning samt anpassa kommunstyrelsens delegationsordning därefter.
_____
Ärendebeskrivning
Under vårterminen 2011 genomförde skolinspektionen en riktad tillsyn i
Älvsbyns kommun gällande skolpliktsbevakning och uppföljning av skolplikt.
Skolinspektionen riktar kritik mot huvudmannen gällande bristande rutiner
för skolpliktsbevakning både på huvudmannanivå och skolnivå.
Under höstterminen 2011 har ett IT-baserat system från IST genomförts för
att på skolenhetsnivå säkerställa skolpliktsbevakning. På huvudmannanivå
finns ännu inte fastställda rutiner eller system för att följa upp skolplikten för
elever folkbokförda i Älvsbyns kommun.
Barn- och fritidsutskottets beslut
Uppdra till skolchefen att arbeta fram förslag på rutiner för uppföljning
innehållande
- Anmälan om elev som inte fullgör skolplikt enligt skollagen 7 kap § 20
- Handläggningsrutiner i ärenden när elev inte uppfyller skolplikten
- Information om skolplikten
- Rutiner för skolpliktsbevakning i Älvsbyns kommun
- Underrättelse för elev som ej fullgör skolplikt
- Delegation i skolpliktsärenden med ansvarsfördelning mellan politik och
tjänstemän
Förslag till rutiner för skolpliktsbevakning överlämnas till kommunstyrelsen
för beslut.
_____
Kommunstyrelsen
Skolchef Jan-Erik Backman föredrar ärendet.
Yrkanden
Helena Öhlund (s) föreslår att fastställa styrdokument för skolpliktsbevakning
samt anpassa delegationsordning därefter.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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31(39)

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 233

Dnr 0453/11 – 611 forts

RUTINER FÖR SKOLPLIKTSBEVAKNING PÅ HUVUDMANNANIVÅ
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Helena Öhlunds förslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2011-12-19

32(39)

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 234

Dnr 0458/11 - 630

RESURSFÖRDELNINGSMODELL FÖRSKOLA, FÖRSKOLEKLASS OCH FRITIDS
Kommunstyrelsens beslut
Fastställa reviderad resursfördelningsmodell för förskola att gälla fr o m 1
augusti 2012. Införa redovisad resursfördelningsmodell för förskoleklass och
fritidshem att gälla fr o m 1 augusti 2012.
Uppföljning ska ske hösten 2013.
_____
Ärendebeskrivning
I förskoleklass och fritidshem finns idag inte någon fastställd resursfördelningsmodell i Älvsbyns kommun. Tilldelning av resurs till verksamheterna
har skett i dialog mellan respektive rektor inför varje läsår. I de allmänna
råden framgår bland annat att det inte finns någon bestämd gruppstorlek eller
personaltäthet som är optimal i alla sammanhang. En gruppstorlek eller
personaltäthet som är lagom på ett fritidshem behöver inte vara det i en
annan. Även om det inte är möjligt att slå fast vilken gruppstorlek som är den
bästa i alla sammanhang måste det poängteras att förutsättningarna för en bra
verksamhet försämras med större grupper. Barngruppens storlek är en viktig
kvalitetsfaktor och barngruppens sammansättning har betydelse för barns
möjlighet att finna kamrater som det är intressant, inspirerande och roligt att
vara tillsammans med.
Enligt skollagen ska barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver
särskilt stöd i sin utveckling ges den omsorg som deras speciella behov
kräver. Barn i behov av särskilt stöd syftar inte på någon enhetlig eller klart
avgränsad grupp. Alla barn behöver stöd för sin utveckling, några behöver
särskilt stöd under vissa perioder, andra under hela sin tid i fritidshemmet.
Barn med diffusa och svårtolkade behov såsom koncentrationssvårigheter,
tal- och språksvårigheter eller psykosociala svårigheter utgör en del av de barn
som är i behov av särskilt stöd. Andra barn med behov av särskilt stöd kan ha
tydliga funktionshinder, som rörelsehinder eller syn- eller hörselnedsättningar.
Barn- och fritidsutskottets beslut
Ställa sig bakom förslaget till resursfördelningsmodell och överlämna ärendet
till kommunstyrelsen för beslut.
_____
Kommunstyrelsen
Skolchef Jan-Erik Backman föredrar ärendet och meddelar att förhandling
enligt MBL § 11 skett 2011-12-12, se bilaga.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2011-12-19

33(39)

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 234

Dnr 0458/11 – 630 forts

RESURSFÖRDELNINGSMODELL FÖRSKOLA, FÖRSKOLEKLASS OCH FRITIDS
Beslutsgång
Ordföranden yrkar bifall till beredningsförslaget samt att uppföljning ska ske
hösten 2013. Kommunstyrelsen bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2011-12-19

34(39)

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 235

Dnr 0013/11 - 710

RIKTLINJER FÖR PERSONLIG ASSISTANS
Kommunstyrelsens beslut
Styrdokument riktlinjer för personlig assistans återremitteras för ytterligare
beredning.
_____
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade 31 januari 2011, § 38, återremittera ärendet för
ytterligare beredning. Ärendet är MBL-förhandlat den 31 augusti 2011.
Följande rubriker har ändrat innehåll: Resor/bilkörning, arbetsplatsträffar,
arbetstider, assistans på övertid, lönerapporter, försäkringskassans tidsredovisning, semester, föräldraledighet, tjänstledighet, kvalitet och säkerhet,
tystnadsplikt.
Tillägg har gjort om brukarens sjukhusvistelse beträffande arbetstider och
ersättning för resor, logi och måltider.
Stycket om arbetsmiljö har tagit bort.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen fastställer reviderade riktlinjer, enligt bilaga.
Kommunstyrelsen
Ordföranden föreslår att ärendet återremitteras för ytterligare beredning och
finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2011-12-19

35(39)

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 236

Dnr 0243/11 - 720

INTEGRATIONSPOLICY
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Fastställa Integrationspolicy för Älvsbyns kommun, enligt bilaga, med redaktionella ändringar enligt följande:
Sidan 2, rubrik Skolan, första stycket, näst sista meningen …utrikesfödda
barn och ungdomar inte kommer att…
Sidan 3, rubrik Ansvarsfördelning, första stycke, sista meningen stryks.
Andra stycket, första meningen: …anställa människor med olika bakgrund.
_____
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade 30 maj 2011, § 122, att återremittera integrationspolicy för Älvsbyns kommun, för ytterligare beredning.
Integrationssamordnare Anne-Britt Ferreira har utarbetat integrationspolicy
för Älvsbyns kommun, enligt bilaga.
Integrationspolicyn vänder sig till alla som lever sitt liv i Älvsbyn, genom
arbete och/eller boende. Den ska slå fast allas vår rätt att delta i samhället
och få ta del av samhällets utbud av utbildning, arbete, kultur och fritid. Inga
begränsningar ska finnas oavsett etniskt ursprung och kulturell och religiös
bakgrund. Alla människor måste ses som en tillgång.
Älvsbyn är numera ett mångkulturellt samhälle, en del av en globaliserad
värld.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen fastställer Integrationspolicy för Älvsbyns kommun, enligt
bilaga.
Kommunstyrelsen
Yrkanden
Helena Öhlund (s) föreslår redaktionell ändring på sidan 2, rubrik Skolan,
näst sista meningen …utrikesfödda barn och ungdomar inte kommer att …
Rikard Granström (fp) föreslår redaktionella ändringar på sidan 3, rubrik
Ansvarsfördelning, första stycke, sista meningen stryks. Andra stycket,
första meningen: …anställa människor med olika bakgrund.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2011-12-19

36(39)

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 236

Dnr 0243/11 – 720 forts

INTEGRATIONSPOLICY
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Helena Öhlunds och Rikard Granströms
redaktionella ändringar och finner att kommunstyrelsen bifaller förslagen.
Vidare ställer ordföranden proposition på förslaget i övrigt och finner att
kommunstyrelsen bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2011-12-19

37(39)

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 237

Dnr 0435/11 - 800

ANSÖKAN OM KULTUR- OCH UNGDOMSLEDARSTIPENDIUM
Kommunstyrelsens beslut
Utse Sture Norén till ungdomsledarstipendiat och Jan Martinsson till kulturstipendiat.
- sista ansökningsdag respekteras även i fortsättningen
- priserna utdelas vid årets första kommunfullmäktige
- information skickas ut till föreningarna samt annonseras på kommunens
hemsida
_____
Ärendebeskrivning
Fritid- och kulturchef Kjell Tegnelund har lämnat in tjänsteutlåtande ansökan
om kultur- och ungdomsledarstipendium.
Älvsbyns kommun har att utse kultur- och ungdomsledarstipendiater för
2011. Stipendierna är på 6 000 kronor vardera. Sista ansökningsdag för
stipendierna 1 november 2011.
Kriterier för Älvsbyns kommuns kultur- och ungdomsledarstipendier enligt
bilaga. Kultur- och ungdomsledarstipendiater 1983 - enligt bilaga.
Följande ansökningar har inkommit:
Ungdomsledarstipendium
Birger Grahn
Sture Norén

Kulturstipendium
Jan Martinsson

Kommunstyrelsen har att besluta om stipendiater, plats och tid för överlämnande av utmärkelsen.
Kommunstyrelsen
Fritid- och kulturchef Kjell Tegnelund föredrar ärendet.
Ordföranden föreslår att till ungdomsledarstipendiat utse Sture Norén och till
kulturstipendiat utse Jan Martinsson.
Ordföranden föreslår att sista ansökningsdag respekteras även i fortsättningen och att
- priserna utdelas vid årets första kommunfullmäktige
- information skickas ut till föreningarna samt annonseras på kommunens
hemsida
Kommunstyrelsen bifaller förslagen.
_____
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2011-12-19

38(39)

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 238

Dnr 0517/11 - 809

BOKNINGSSYSTEM FORUM
Kommunstyrelsens beslut
1. Kultur & Fritid i samverkan med IT avdelningen utreder lämpligt bokningssystem för verksamheten.
2. Godkänna att Fritid & Kultur vid debitering använder tillämpliga delar av
hyrestaxan som Forum tagit av ej medlemmar för kommersiella arrangemang. Hyrestaxa enligt bilaga.
_____
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 28 november 2011, § 119, om kommunalt
övertagande av Forumfastigheten samt uppdra till kommunchefen att till
kommunstyrelsens sammanträde 19 december 2011 redovisa förslag till hur
bokningsverksamheten ska samordnas och till vilken kostnad.
Fritid- och kulturchef Kjell Tegnelund har lämnat tjänsteutlåtande i ärendet.
Kommunchefen har överfört uppdraget att ta ansvar för Forumfastighetens
lokalverksamhet på Fritid & Kultur från och med 2012-01-01.
Uppdrag innefattar inte:
Fastighetsunderhåll och investeringsbehov
Städning
Passagekontrollsystem, inbrottslarm
Fritid & Kultur vill med nedanstående deklaration av uppdraget ge en bild av
hur övertagandet kommer att verkställas.
•
•
•
•
•

Justerandes signatur

Fritid & Kultur kommer att ha personal i Forum fastigheten på fasta
tider, under del av dag, så lokalbokningar och förfrågningar kan göras på
plats.
Samverkansavtal mellan Forums styrelse och Fritid & kultur kommer att
upprättas så husvaktmästare kommer att finnas tillgänglig för att serva
med lokalanpassning, möblering, ljud och ljus samt scenmästare.
På kommunens, Forums hemsida och i Forumfastigheten kommer det att
finnas kontaktuppgifter om hur lokalbokningar görs, och vilken service
kunden kan påräkna.
Gjorda lokalbokningar för 2012 ombesörjs genom Forums ”gamla
bokningssystem” (systemet uppgraderas inte längre och ska fasas ut).
Fritid & Kultur kommer att debitera tillämpliga delar av hyrestaxan som
Forum tagit av icke medlemmar för kommersiella arrangemang.
Hyrestaxa som bilaga.
forts
Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2011-12-19

39(39)

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 238

Dnr 0517/11 – 809 forts

BOKNINGSSYSTEM FORUM
•

Räkningsunderlag till förhyrare får till att börja med utfärdas manuellt i
avvaktan på att uppgifter på ett komplett bokningssysten är upphandlat.
På grund av kort handläggningstid av ärendet så har aktuella prisuppgifter
från leverantörer av bokningssystem inte gått att få fram. Till Ks 19/12 –
11 borde aktuella prisuppgifter på bokningssystem föreligga som redovisas muntligt.

Förslag till beslut
1. Kultur & Fritid i samverkan med IT avdelningen utreder lämpligt bokningssystem för verksamheten.
2. Godkänna att Fritid & Kultur vid debitering använder tillämpliga delar av
hyrestaxan som Forum tagit av icke medlemmar för kommersiella arrangemang. Hyrestaxa som bilaga.
Kommunstyrelsen
Fritid- och kulturchef Kjell Tegnelund föredrar ärendet.
Ordföranden yrkar bifall till beredningsförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Kommunstyrelsens beslut
1. Kultur & Fritid i samverkan med IT avdelningen utreder lämpligt bokningssystem för verksamheten.
2. Godkänna att Fritid & Kultur vid debitering använder tillämpliga delar av
hyrestaxan som Forum tagit av ej medlemmar för kommersiella arrangemang. Hyrestaxa enligt bilaga.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

