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PROTOKOLL
2012-08-27
KOMMUNSTYRELSEN

KS § 111

Dnr 0317/12 - 000

VERKSAMHETSREDOVISNING KS 2012-08-27
Kommunstyrelsens beslut
Godkänna informationen enligt bilaga och lägga den till handlingarna.
_____
Ärendebeskrivning
Kommunchef Magnus Nordström har sammanställt kommunövergripande
verksamhetsredovisning enligt bilaga.
Förslag till beslut
Godkänna informationen enligt bilaga.
Kommunstyrelsen
Kommunchef Magnus Nordström informerar kommunövergripande:
- Under hösten är det stor arbetsbelastning på kommunens enhetschefer.
Socialchef Hans Nyberg redovisar sina verksamhetsområden.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSEN

KS § 112

Dnr 0249/12 - 000

DELGIVNINGAR KS 2012-08-27
Kommunstyrelsens beslut
Ta del av delgivningarna och lägga dem till handlingarna.
_____
Ärendebeskrivning
Handlingar i ärendet.
1. Vinnare i namntävling för nya skolan – Knut Lundmarkskolan
(Dnr 494/11, 611)

2. Femkantens vuxenutbildning – Samverkansavtal 2012 (Dnr 285/12, 615)
3. Kommunförbundet Norrbotten – Överenskommelse mellan kommunerna i Norrbotten, Landstinget, Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten – Samverkan mot våld i nära relation (Dnr 54/11, 106)
4. Länstrafiken Norrbotten – Årsprognos för aktieägartillskott 2012
(Dnr 508/11, 106)

5. Kommunrevisionen – Sammanfattning av överläggningen mellan
kommunrevisionen och kommunstyrelsen 2011-11-07 (Dnr 428/11, 007)
6. Filmpool Nord AB – Protokoll bolagsstämma 20 april 2012
7. Pite älv ek fören – Protokoll årsstämma 18 april 2012
8. Arbete och Omsorgsutskottet - Protokoll 9 maj och 13 juni 2012.
9. KHPR – Protokoll den 19 juni 2012
10. Barn- och fritidsutskottet – Protokoll 8 maj 2012
11. Älvsbyns Energi AB – Protokoll styrelsen 11 maj 2012
12. Älvsbyns Fastigheter AB – Protokoll styrelsen 24 febr, 28 mars och 8
maj 2012
13. Älvsbyns Kommunföretag AB – Protokoll styrelsen 15 maj 2012
Förslag till beslut
Ta del av delgivningarna och lägga dem till handlingarna.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSEN

KS § 113

Dnr 0250/12 - 002

DELEGATIONSRAPPORT KS 2012-08-27
Kommunstyrelsens beslut
Ta del av delgivningarna och lägga dem till handlingarna.
_____
Ärendebeskrivning
Följande ärenden anmäls enligt KS § 31/12-03-12 (dnr 487/11, 002)
Delegat/ärende
Tf Administrativ chef
• Kurser/konferenser
Alkoholhandläggare
• Tillfälligt serveringstillstånd samt tillfälligt utökat tillstånd – Hotell
Storforsen (Dnr 263/12, 702)
• Tillfälligt serveringstillstånd – Restaurang Trescorona (dnr 253/12-702)
Ekonomichef
• Undertecknande av handlingar inom kommunstyrelsen (Dnr 77/12, 002)
Fritids- och kulturchef
• PUMA-pengar till avslutning för åk 9 (Dnr 233/12, 109)
• PUMA-pengar till Parkfesten 6 juli 2012 (Dnr 234/12, 109)
• PUMA-pengar till avgångsmiddag för gymnasiet (Dnr 265/12, 109)
• Bidragsfördelning 2012 – föreningsbidrag (Dnr 81/12, 109)
Kommunchef
• Nyttjanderättsavtal mellan kommunen och Älvsby Tennisklubb (Dnr
264/12, 261)

•
•
•

Tjänsteförrättande enhetschef BoF 7/6 – 23/7 2012 (Dnr 270/12, 002)
Tjänsteförrättande kommunchef 19/6 – 8/7 2012 (Dnr 270/12, 002)
Tjänsteförrättande kommunchef 9/7 – 15/7 2012 (Dnr 270/12, 002)

Näringslivschef
• Projekt Centrumutveckling (Dnr 290/12, 146)
Näringslivsutvecklare
• Marknadsföringsbidrag - Älvsbyelvan (Dnr 268/12, 109)
• Byautvecklingspeng – Granträsk byaförening (Dnr 269/12, 109)
• Byautvecklingspeng – Muskus byaförening (Dnr 304/12, 109)
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

forts
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KOMMUNSTYRELSEN

KS § 113

Dnr 0250/12 – 002 forts

DELEGATIONSRAPPORT KS 2012-08-27
VD Älvsbyns Fastigheter
Försäljning fastigheterna
• Löken 8, 9 och 10 (Dnr 239/12, 284)
• Jorden 1, Gurkan 2, Kålroten 6 (Dnr 243/12, 284)
• Rädisan 17 och 18 (Dnr 293/12, 284)
• Vistheden 1:105, 1:114, 1:127, 1:178, 1:214, 1:215 och 1:216 (Dnr
301/12, 284)

•

Nyttjanderättsavtal Vistheden 1:114, 1:127, 1:69, 1:105, 1:214, 1:215
(Dnr 301/12, 284)

Arbete och Omsorgsutskottet 2012-05-09
§ 61
Tillsyn enligt alkohollagen (Dnr 52/12, 702)
§ 62
Indragning av serveringstillstånd till allmänheten – Älvsbyns
Folketshusförening Forum (Dnr 198/12, 702)
Arbete och Omsorgsutskottet 2012-06-13
§ 85
Delgivningar 2
§ 86
Lämnande av vilseledande uppgifter
§ 87-88
Ansökan om överflyttning av ärende
§ 89-91
Övervägande vid placering
§ 92
Övervägande om fortsatt vård/placering
§ 93-95
Övervägande umgängesbegränsning
§ 96
Ansökan om vård enligt LVU
§ 97-99
Placering mamma/barn på behandlingshem
§ 100-102 Överklagan av beslut om fortsatt vård enligt LVU
Ordförande Arbete och Omsorgsutskottet
Ordförandebeslut om att bevilja LB Konsult i Norr AB permanent servering
av öl, vin, andra jästa alkoholdrycker och sprit till allmänheten i Värdshuset
Olstorpet Avaträsk, (dnr 258/12-702)
Förslag till beslut
Ta del av och godkänna redovisad delegationsrapport.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSEN

KS § 114

Dnr 0278/12 - 003

RIKTLINJER FÖR FORDRINGSBEVAKNING OCH INKASSO
FÖR ÄLVSBYNS KOMMUN OCH DESS BOLAG
Kommunstyrelsens beslut
Fastställa ”Riktlinjer för fakturering och fordringsbevakning samt inkasso för
Älvsbyns kommun och dess bolag”, enligt bilaga, med komplettering att
betalningspåminnelse ska skickas ut efter 7-10 dagar från förfallodagen samt
att en kravavgift på 50 kr ska påföras. Vidare att inkassoåtgärder vidtas 17 till
20 dagar efter förfallodagen.
_____
Ärendebeskrivning
Ekonomiavdelningen har upprättat riktlinjer för fakturering och fordringsbevakning samt inkasso för Älvsbyns kommun och dess bolag. Riktlinjerna
bygger på en genomgång samt revidering av ”Regler om fakturering och fordringsbevakning” antagna av kommunstyrelsen 2001-11-05.
Riktlinjerna för fakturering och fordringsbevakning är till för att skapa effektiva kredit- och kravrutiner med ett enhetligt och konsekvent agerande mot
Älvsbyn kommuns kunder. Målet med kommunens fakturerings- och fordringsbevakning är att få betalt i rätt tid.
Förslaget innebär att inga betalningspåminnelser skickas ut. Därmed kommer
inkassoåtgärder att vidtas i enlighet med inkassolagen, 10 dagar efter förfallen
betalning.
Förslag till beslut
Fastställa ”Riktlinjer för fakturering och fordringsbevakning samt inkasso för
Älvsbyns kommun och dess bolag”, enligt bilaga.
Alternativt
Fastställa ”Riktlinjer för fakturering och fordringsbevakning samt inkasso för
Älvsbyns kommun och dess bolag”, enligt bilaga, med komplettering att
betalningspåminnelse ska skickas ut efter 7-10 dagar från förfallodagen samt
att en kravavgift på 50 kr ska påföras. Vidare att inkassoåtgärder vidtas 17 till
20 dagar efter förfallodagen.
Kommunstyrelsen
Göran Lundström (c) och Harry Nyström (v) yrkar bifall till beredningens
alternativa förslag.
Ordföranden yrkar bifall till beredningens alternativa förslag. Kommunstyrelsen bifaller detsamma.
_____
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSEN

KS § 115

Dnr 0457/11 - 008

MOTION (FP) ATT SKAPA SOMMARFESTIVAL PÄRLSPELEN
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Anse motionen ”om att skapa en sommarfestival ”Pärlspelen”, vara besvarad.
Reservation
Rikard Granström (fp) reserverar sig mot förslaget till förmån för eget förslag.
_____
Ärendebeskrivning
Folkpartiet Älvsbyliberalerna, Rickard Granström, har lämnat in en motion
om att skapa en sommarfestival ”Pärlspelen”, enligt bilaga.
Kommunfullmäktiges beslut 28 november 2011, § 138, att överlämna
ärendet till kommunstyrelsen för beredning och till kommunfullmäktige för
beslut senast 18 juni 2012.
_____
Fritid- och kulturchef Kjell Tegnelund har yttrat sig i ärendet.
Arrangemang av motionsställarens typ har kommit och gått under åren. Det
har varit Sommarröj, Hemvändardagar, Sommarfest, Northern Pearls, Kul i
Parken, Rallarslaget, Matfestival etc.
I sommar är det under åtta torsdagar med start den 7 juni och avslut 2 augusti
livemusik i Lomtjärnsparken. Musikföreningen SMÄKK är arrangörer. De
hade en idé om livemusik och har fått olika former av stöd av Fritid & Kultur
för att kunna genomföra livespelningarna. Gemensamt har vi skapat arrangemanget genom att de är drivande och har en verklig vilja till att arrangera.
Fritid & Kultur tror på gruppen och ger dem förutsättningarna. Det är så
arrangörer får pröva sina vingar i arrangörsrollen.
För att Pärlspelen ska bli ett seriöst arrangemang så krävs intressenter som
vill ta på sig arbetsuppgiften att ordna det praktiska i arrangörsskapet.
Kommunen ska ha en stödjande roll och även till viss del bidra med medel till
arrangemangs förverkligande. Nu föreligger motionen om Pärlspelen men
ingen arrangörsvilja finns hos någon. Fritid & Kultur kommer att ta frågan
om Pärlspelen på högsta allvar i fall någon seriös arrangör vill förverkliga
drömmen om Pärlspelen.
Förslag till beslut
Avslå motionen.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSEN

KS § 115

Dnr 0457/11 - 008

MOTION (FP) ATT SKAPA SOMMARFESTIVAL PÄRLSPELEN

Kommunstyrelsens beslut 28 maj 2012, § 94, att återremittera motionen till
näringslivskontoret för ytterligare beredning.
_____
Näringslivschef Pär Jonsson har yttrat sig i ärendet.
Pärlspelen ska vara en folkfest för Älvsbybor i alla åldrar. Ett tillfälle för att
utveckla kulturlivet för kommuninvånare, byar och föreningar. Älvsbyns
kommun föreslås stå som sammanhållande organ för de olika aktiviteterna
som intressenter kan driva. Motionen kopplas till kommunens långsiktiga
målsättning med ökad livskvalitet och ökat samhällsengagemang hos kommuninvånarna.
Förvaltningens synpunkter/övervägande
Näringslivskontoret är positiv till att ingå som en stödfunktion i marknadsföringen av konceptet då det harmoniserar med kommunens varumärkesarbete.
Förslaget bör handläggas av Kultur och Fritid som har ett huvudansvar för
kultur och föreningslivet i Älvsbyns kommun.
Förslag till beslut
Avslå motionen.
Kommunstyrelsen
Rikard Granström (fp) yrkar bifall till motionen samt uppdra till barn och
fritidsutskottet att verkställa motionens första punkt. Om intresse finns att
arrangera något så verkställs resten av motionen av kultur och fritid samt
barn och fritidsutskottet.
Helena Öhlund (s), Johan Johansson (c) och Harry Nyström (v) föreslår att
motionen ska anses vara besvarad.
Robert Andersson (kd) yrkar bifall till Rikard Granströms förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer Rikard Granströms och Helena Öhlunds förslag mot
varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller Helena Öhlunds förslag att
anse motionen vara besvarad.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
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KOMMUNSTYRELSEN

KS § 115

Dnr 0457/11 – 008 forts

MOTION (FP) ATT SKAPA SOMMARFESTIVAL PÄRLSPELEN
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 28 november 2011, § 138.
Kommunstyrelsens protokoll 28 maj 2012, § 94.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSEN

KS § 116

Dnr 0482/11 - 008

MOTION (FP) OM SKÖRDEFEST I ÄLVSBYN
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Avslå motionen om ”skördefest i Älvsbyn”.
Reservation
Rikard Granström (fp) och Johan Johansson (c) reserverar sig mot förslaget.
_____
Ärendebeskrivning
Folkpartiet Liberalerna, Rikard Granström har lämnat in en motion om
skördefest i Älvsbyn, enligt bilaga.
Kommunfullmäktiges beslut 28 november 2011, § 139, att överlämna
ärendet till kommunstyrelsen för beredning och till kommunfullmäktige för
beslut senast den 18 juni 2012.
_____
Fritid- och kulturchef Kjell Tegnelund har yttrat sig i ärendet.
Skördefester har utvecklats i vissa kommuner tack vare ett lokalt engagemang
av intresserade personer som representerar agrara näringar och i viss mån
turism. Förutom motionsställaren så har inga förfrågningar om arrangemang
av typ skördefest framförts till Fritid & Kultur.
Ska det bli ett seriöst försök till arrangemang så krävs att intressenter finns
ute i verkliga livet och att kommunen går in med en stödjande roll och till viss
del kan även ekonomiskt stöd lämnas. Älvsbyns kommun har inte speciellt
mycket medel till arrangemang men brukar alltid göra det bästa av situationen
när det gäller att ge stöd och hjälp vid arrangemang. Om förfrågan om
skördefest kommer så är Fritid & Kultur, som vid alla andra seriösa förfrågningar positiv.
Förslag till beslut
Avslå motionen.
Kommunstyrelsens beslut 28 maj 2012, § 95: återremiss av motion om
skördefest, till näringslivskontoret för ytterligare beredning.
_____
Näringslivschef Pär Jonsson har yttrat sig i ärendet.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSEN

KS § 116

Dnr 0482/11 – 008 forts

MOTION (FP) OM SKÖRDEFEST I ÄLVSBYN
Folkpartiet Älvsbyliberalerna, Rickard Granström, har lämnat in en motion
om att skapa en skördefest. Det ska vara en folkfest som i första hand fokuserar på medborgarna i Älvsbyn. Syftet med festen är att medvetandegöra
medborgarna om de globala förändringar som vi står inför och samtidigt
uppmuntra dem att förändra sina konsumtionsvanor. Med en större lokal
livsmedelsmarknad kan Älvsbyn göra anspråk på att vara en hållbar kommun.
Älvsbyns kommun föreslås stå som sammanhållande organ för de olika
aktiviteterna som intressenter kan driva. Motionen kopplas till kommunens
långsiktiga målsättning med ökad livskvalitet och ökat samhällsengagemang
hos kommuninvånarna.
Förvaltningens synpunkter/övervägande
Näringslivskontoret är positiv till att ingå som en stödfunktion i marknadsföringen av konceptet då det harmoniserar med kommunens varumärkesarbete.
Förslaget bör handläggas av Kultur och Fritid som har ett huvudansvar för
kultur och föreningslivet i Älvsbyns kommun.
Förslag till beslut
Avslå motionen.
Kommunstyrelsen
Rikard Granström (fp) yrkar bifall till motionen samt uppdra till barn- och
fritidsutskottet att verkställa motionens första tre punkter. Om intresse finns
att arrangera något så verkställs resten av motionen av kultur och fritid samt
barn- och fritidsutskottet.
Helena Öhlund (s) yrkar avslag på motionen.
Johan Johansson (c) föreslår att motionen ska anses vara besvarad.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förslagen var för sig finner att kommunstyrelsen bifaller Helena Öhlunds förslag att avslå motionen.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 28 november 2011, § 139.
Kommunstyrelsens protokoll 28 maj 2012, § 95.
_____
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSEN

KS § 117

Dnr 0111/11 - 008

MOTION (C) MÖJLIGHET TILL KLIMATSMART UPPVÄRMNING AV FASTIGHETER ÄVEN I BYARNA
Kommunstyrelsens beslut
1. Näringslivskontoret överlämnar ärendet till projekt Kreativa Byar innovativa servicelösningar, som bedrivs under andra halvåret 2012 i
Vistträsk och Vidsel.
2. Stöd från Länsstyrelsen kan sökas med maximalt 50 % av investeringskostnaden.
_____
Ärendebeskrivning
Matilda Wiklund Centerpartiet har lämnat in en motion om möjlighet till
klimatsmart uppvärmning av fastigheter även i byarna.
Kommunfullmäktiges beslut 20 februari 2012, § 8: Bifall till motionen om
möjlighet till klimatsmart uppvärmning i byarna.
Uppdra till näringslivskontoret att föra dialog med medborgare och undersöka eventuellt intresse av ”byafjärrvärme” samt ordna finansiering för en
möjlig projektstart.
Uppdra till näringslivskontoret att undersöka möjligheten att hos NENET
söka EU-bidrag för sol-el.
Älvsbyns Energi AB ingår som stödfunktion i projektet.
_____
Näringslivsutvecklare Cristoffer Björkman har yttrat sig i ärendet.
Centerpartiets motion beskriver ”byafjärrvärme” för energieffektivisering vid
uppvärmning av fastigheter i byarna där bebyggelsen är något samlad.
Förslaget innebär att tillsätta ett projekt ”Byafjärrvärme” där Älvsbyns Energi
föreslås som projektledare. Berörda byar är Vidsel, Korsträsk och Vistträsk.
VD för Älvsbyns Energi AB, Jan Sipola har yttrat sig i ärendet. Älvsbyns
Energi har tidigare studerat möjligheterna till småskalig fjärrvärme i Vidsel
och Korsträsk. Vid denna studie konstaterades att bebyggelsen är för gles,
med påföljande stora värmeförluster, för att få lönsamhet i en småskalig
fjärrvärmeanläggning.
Älvsbyns Energis förslag till kommunstyrelsen var att ge Näringslivskontoret
i uppdrag att:
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2012-08-27

13(62)

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 117

Dnr 0111/11 – 008 forts

MOTION (C) MÖJLIGHET TILL KLIMATSMART UPPVÄRMNING AV FASTIGHETER ÄVEN I BYARNA
1. föra dialog med medborgare och undersöka eventuellt intresse av ”byafjärrvärme”.
2. ordna finansiering för en möjlig projektstart. Uppdra till näringslivskontoret att undersöka möjligheten att hos NENET söka EU-bidrag för solel.
Vidare föreslår Älvsbyns Energi AB att de kan ingå som stödfunktion i ett
projekt för ”byafjärrvärme”
Förvaltningens synpunkter/övervägande
Näringslivskontoret har tittat på möjligt finansieringsstöd för byafjärrvärme.
Länsstyrelsen har tidigare beviljat företagsstöd till några satsningar på närvärmeanläggningar i bland annat Rosvik, Harads, Hedenäset och Avan.
Hedenäset har t.ex. bildat ett lokalt aktiebolag som sköter produktion och
distribution av värme, Hedenäset Närvärme AB. Stödet från Länsstyrelsen
ligger på 50% av investeringskostnaden.
Länsstyrelsen har beviljat projektmedel till projektet ”Kreativa byar” innovativa servicelösningar. Näringslivskontoret i samråd med projektledaren
föreslår att frågan om byafjärrvärme tas med som en punkt att utreda i detta
projekt.
Förslag till beslut
1. Näringslivskontoret överlämnar ärendet till projekt Kreativa Byar innovativa servicelösningar, som bedrivs under andra halvåret 2012 i
Vistträsk och Vidsel.
2. Stöd från Länsstyrelsen kan sökas med maximalt 50 % av investeringskostnaden.
Kommunstyrelsen
Ordföranden yrkar bifall till beredningsförslaget och finner att kommunstyrelsen bifall detsamma.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 20 februari 2012, § 8.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSEN

KS § 118

Dnr 0140/12 - 008

MOTION (FP) OM ÖVERSYN AV PARTISTÖD
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Bifall till motionen om ”översyn av partistöd”. Inför nästa mandatperiod
överlämnas ärendet till en parlamentariskt utsedd arvodeskommitté.
_____
Ärendebeskrivning
Rikard Granström Folkpartiet Älvsbyliberalerna har lämnat in en motion om
översyn av partistöd, enligt bilaga.
Kommunfullmäktiges beslut, 26 april 2012, § 30, överlämna ärendet till
kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för beslut
senast den 26 november 2012.
_____
Kommunchef Magnus Nordström har yttrat sig i ärendet, enligt bilaga.
Intentionerna i Folkpartiet Älvsbyliberalernas motion ”Översyn av partistöd”
är helt i paritet med det utvecklingsarbete som genomförs på central nivå.
Det finns en rad anledningar till att se över partistödets utformning och
reglering även i Älvsbyns kommun. Det är i första hand en demokrati- och
insynsfråga.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen.
Kommunstyrelsen
Kommunchef Magnus Nordström föredrar ärendet.
Rikard Granström (fp) yrkar bifall till motionen.
Helena Öhlund (s) yrkar bifall till motionen med tillägg att ärendet hänskjuts
till arvodeskommittén inför nästa mandatperiod. Kommunstyrelsen bifaller
förslaget.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 26 april 2012, § 30.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2012-08-27

15(62)

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 119

Dnr 0040/12 - 008

MEDBORGARFÖRSLAG OM UPPFRÄSCHNING AV BUSSSTATIONEN
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Uppdra till kommunstyrelsens ordförande att föra dialog med Länstrafiken beträffande uppfräschning av busstationen.
2. Bifalla begäran om utökade öppettider på lördagar och söndagar mellan
09.00-17.00.
_____
Ärendebeskrivning
Emma Jonsson, Fanny Bergman, Frida Stenberg och Emma Stenvall har
skickat in ett medborgarförslag om att fräscha upp busstationen, enligt bilaga.
Kommunfullmäktiges beslut 20 februari 2012, § 19, ärendet överlämnas till
kommunstyrelsen för beredning och beslut senast 1 oktober 2012.
_____
Näringslivschef Pär Jonsson har yttrat sig i ärendet.
Förslagsställarna anser att miljön i det befintliga väntrummet i busstationen
har ett behov av uppfräschning. Det gäller en ny digital informationstavla
inomhus samt ommålning av väggar, tak och möbler. En trevlig miljö skulle
minska skadegörelsen och bidra till en bättre miljö för resenärer.
Längre öppettider samt helgöppet under höst och vinter föreslås också.
Förvaltningens synpunkter/övervägande
Länstrafiken i Norrbotten är hyresvärd för busstationen och Älvsbyns
kommun är hyresgäst. Det medför att eventuell upprustning svarar hyresvärden Länstrafiken för.
Sedan en tid tillbaka har kommunen tillsammans med Länstrafiken arbetat
fram ett förslag till nytt resecentrum vid den befintliga järnvägsstationen, i
enlighet med kommunens översiktsplan. Förhandling med intressenterna
pågår så det vore bra att avvakta med ny informationstavla och renoveringar
av befintliga lokaler tills förhandlingarna avslutas.
Väntsalen på busstationen är öppen vardagar mellan 05:20 - 17:00. Helger är
den helt stängd. Från Länstrafiken har vi begärt och fått ett yttrande om
öppettiderna. Förslagsvis skulle öppethållandet kunna utökas helger mellan
09:00 - 17:00.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2012-08-27

16(62)

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 119

Dnr 0040/12 – 008 forts

MEDBORGARFÖRSLAG OM UPPFRÄSCHNING AV BUSSSTATIONEN
Förslag till beslut
1. Avslå begäran om upprustning av befintliga lokaler tills förhandlingar om
nytt resecentrum är slutförda.
2. Bifalla begäran om utökade öppettider på lördagar och söndagar mellan
09.00-17.00.
Kommunstyrelsen
Ordföranden yrkar bifall till beredningsförslaget.
Rikard Granström (fp) föreslår att kommunstyrelsens ordförande får uppdrag
att föra dialog med Länstrafiken beträffande uppfräschning av busstationen.
Kommunstyrelsen bifaller förslaget.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 20 februari 2012, § 19.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2012-08-27
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KOMMUNSTYRELSEN

KS § 120

Dnr 0051/12 - 008

MEDBORGARFÖRSLAG OM UNGDOMSGÅRD I RÖDA
RUMMET
Kommunstyrelsens beslut
Avslå medborgarförslag om ungdomsgård i ”Röda rummet”.
_____
Ärendebeskrivning
Jennifer Markström, Victoria Rundqvist, Malin Johansson, Felicia Lindkvist
och Julia Sandström har skickat in ett medborgarförslag om att göra en ungdomsgård i ”Röda rummet”, enligt bilaga.
Kommunfullmäktiges beslut 20 februari 2012, § 22, ärendet överlämnas till
kommunstyrelsen för beredning och beslut senast 1 oktober 2012.
_____
Fritid- och kulturchef Kjell Tegnelund har yttrat sig i ärendet.
Förslagsställarna vill att ungdomsgård i Röda rummet inrättas med aktiviteter
såsom spel- och filmhörna, musikinstrument, kiosk, internet etc. Förslagsställarna har också tips på olika programverksamheter så som disco-, filmoch lan-kvällar.
Förslagsställarna vill också att en vuxenansvarig på max 40 år ska vara tillgänglig i lokalerna.
Frågan om ungdomsgård och dess placering har varit uppe vid ett flertal tillfällen. Det sista förslaget är att Älvåkraskolans elevfik görs tillgängligt efter
skoldagens slut som ungdomsgård. Undertecknad kommer tillsammans med
elevråd på Älvåkraskolan att försöka hitta en lösning i frågan för den åldersgruppen. För äldre ungdomar så kommer gymnasiets elevråd att få yttra sig
angående ungdomsgård. Framtiden får utvisa om Röda rummet blir aktuellt
som ”ungdomsgård” utifrån att ungdoms/elevinflytandet fått säga sitt.
Förslag till beslut
Avslå medborgarförslag om att göra en ungdomsgård i ”Röda rummet”.
Kommunstyrelsen
Ordföranden yrkar bifall till beredningsförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 20 februari 2012, § 22.
_____
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2012-08-27

18(62)

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 121

Dnr 0136/12 - 008

MEDBORGARFÖRSLAG ATT ANSLÅ UTRYMME I FORUM FÖR
OLIKA FÖRENINGAR
Kommunstyrelsens beslut
Bifall till medborgarförslag om att ”anslå utrymme i Forum för olika föreningar”.
_____
Ärendebeskrivning
Inger Boström har skickat in ett medborgarförslag om anslå utrymme i
Forum för olika föreningar, enligt bilaga.
Kommunfullmäktiges beslut, 26 april 2012, § 35, ärendet överlämnas till
kommunstyrelsen för beredning och beslut senast 1 oktober 2012.
_____
Fritid- och kulturchef Kjell Tegnelund har yttrat sig i ärendet.
Förslag om att utrymme för föreningsaktiviteter så som styrelsemöten, arkivering av pärmar och kopiering borde iordningställas på Forum.
Fritid & Kultur som ansvarar för Forums verksamhet välkomnar föreningslivet till lokalerna. Det är bara att boka in styrelsemöten och även andra aktiviteter. En mindre lokal med hyllor står nu till föreningslivets förfogande så
pärmar och protokoll kan förvaras på Forum.
Kopieringsservice kan mot en mindre kostnad erbjudas på biblioteket.
Förslag till beslut
Bifall till medborgarförslag om att anslå utrymme i Forum för olika
föreningar.
Kommunstyrelsen
Ordföranden yrkar bifall till beredningsförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 26 april 2012, § 35.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2012-08-27

19(62)

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 122

Dnr 0154/12 - 008

MEDBORGARFÖRSLAG OM ATT BEHÅLLA FORUMS
LOKALER FÖR DANS OCH ANDRA AKTIVITETER
Kommunstyrelsens beslut
Bifall till medborgarförslag om att anslå utrymme i Forum för olika föreningar.
_____
Ärendebeskrivning
Ida Eklund har lämnat in ett medborgarförslag om att behålla Forums lokaler
för dans och andra aktiviteter, enligt bilaga.
Kommunfullmäktiges beslut, 26 april 2012, § 37, att ärendet överlämnas till
kommunstyrelsen för beredning och beslut senast den 1 oktober 2012.
_____
Fritid- och kulturchef Kjell Tegnelund har yttrat sig i ärendet.
Förslag har inkommit om att behålla Forums lokaler till dans och andra
aktiviteter på grund av att den diskuterade flytten av biblioteket till Forum,
skulle tagit danslokalen i anspråk.
Eftersom inte biblioteket flyttas till Forum så kommer möjligheten till att
dansa i Galaxen att vara kvar. Alltså; Dansdraget och andra dansanta får
fortsätta dansandet på Forum.
Förslag till beslut
Bifall till medborgarförslag om att behålla Forums lokaler för dans och andra
aktiviteter.
Kommunstyrelsen
Ordföranden yrkar bifall till beredningsförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 26 april 2012.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2012-08-27

20(62)

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 123

Dnr 0160/12 - 008

MEDBORGARFÖRSLAG ATT ANORDNA ÅSENS DAG FÖR
KOMMUNENS INVÅNARE
Kommunstyrelsens beslut
Älvsby orienteringsklubb är välkomna att söka stöd för arrangemanget Åsens
dag, hos Fritid & Kultur. Därmed anses medborgarförslaget vara besvarat.
_____
Ärendebeskrivning
Sture Dahlin har skickat in ett medborgarförslag om att anordna Åsens dag
för kommunens invånare, enligt bilaga.
Kommunfullmäktiges beslut, 26 april 2012, § 38, att ärendet överlämnas till
kommunstyrelsen för beredning och beslut senast den 1 oktober 2012.
_____
Fritid- och kulturchef Kjell Tegnelund har yttrat sig i ärendet
Sture Dahlin tillsammans med Älvsby orienteringsklubb är välkomna att söka
stöd för arrangemanget hos Fritid & Kultur. För önskemålet om grillplatser
ska Älvsbyns Fastigheter kontaktas.
VD Älvsbyns Fastigheter AB har lämnat kommentar i ärendet.
De reparationer och nyanskaffningar som Sture Dahlin önskat kostar i storleksordningen ca 50 000 kr.
Älvsbyns Fastigheter AB anser att kommunstyrelsen bör ta ett principbeslut
om hur standarden ska vara på Åsen.
För att göra området attraktivare att vara och grilla på, så krävs det att ved
finns tillgänglig vid grillplatserna. Om ved saknas är det risk att man bryter
sönder bänkar och skog för att kunna elda.
Älvsbyns Fastigheter AB har inga möjligheter att ordna med ved med den
pressade budget som bolaget har för parkverksamhet.
Förslag till beslut
Sture Dahlin tillsammans med Älvsby orienteringsklubb är välkomna att söka
stöd för arrangemanget Åsens dag, hos Fritid & Kultur.
Därmed anses medborgarförslaget vara besvarat.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2012-08-27
KOMMUNSTYRELSEN

KS § 123

Dnr 0160/12 – 008 forts

MEDBORGARFÖRSLAG ATT ANORDNA ÅSENS DAG FÖR
KOMMUNENS INVÅNARE
Kommunstyrelsen
Ordföranden yrkar bifall till beredningens förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 26 april 2012.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

21(62)

PROTOKOLL
2012-08-27

22(62)

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 124

Dnr 0227/12 - 008

MEDBORGARFÖRSLAG OM ATT KOMMUNENS INHANDLADE KONST SKA HÄNGAS UPP I OFFENTLIGA LOKALER
Kommunstyrelsens beslut
Avslå medborgarförslag om ”kommunens inhandlade konst ska hängas upp i
offentliga lokaler”.
_____
Ärendebeskrivning
Orvo Hannlöv har lämnat in ett medborgarförslag om att kommunens inhandlade konst ska hängas upp i offentliga lokaler, enligt bilaga.
Kommunfullmäktiges beslut, 18 juni 2012, § 56, att ärendet överlämnas till
kommunstyrelsen för beredning och beslut senast 1 oktober 2012.
_____
Fritid- och kulturchef Kjell Tegnelund har yttrat sig i ärendet.
Medborgarförslag har inkommit över kommunens konstinnehav, hur konsten
ska förvaras, exponeras och vem som ska hänga konsten.
I Älvsbyns kommuns konstregister finns 450 stycken konstverk av varierande
kvalité och skick registrerat. Vissa ”konstverk” är enklare tryck utan något
egentligt värde till verk av etablerade konstnärer.
Konstverk inhandlade till kommunen är till största delen utplacerade i kommunens olika lokaler för allmänt beskådande av de som besöker dessa. I
dagsläget finns ett fyrtiotal av konstverken i bibliotekets magasin. Inget
konstigt med det eftersom dessa verk till viss del väntar på omramning, glasbyte eller att komma ut till lämplig upphängningsplats för allmänhetens
beskådan. En viss del av de magasinerade konstverken har varit i magasinet
en längre tid eftersom de inte funnit gillande i betraktarens ögon. Med
betraktarens ögon så menas i detta fallet de som jobbar eller verkar på
kommunens olika hus, institutioner eller kontor. Konstsmaken, liksom allt
annat förändras och vissa saker blir omoderna under viss tidsperiod eller för
evigt.
Ett magasinsförfarande behövs för konstverk, både för att se över konstverken och för att förvara vissa, eftersom de inte är gångbara i dag. Allt går
inte att hänga ut!
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2012-08-27

23(62)

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 124

Dnr 0227/12 – 008 forts

MEDBORGARFÖRSLAG OM ATT KOMMUNENS INHANDLADE KONST SKA HÄNGAS UPP I OFFENTLIGA LOKALER
Att köpa tjänster av medborgarförslagsställaren för konstpedagogiskt arbete
är inte aktuellt. Om en kvalificerad konstpedagogtjänst ska tillsättas så måste
medel anvisas i kommande budget.
Förslag till beslut
Avslag på medborgarförslag om att kommunens inhandlade konst ska hängas
upp i offentliga lokaler.
Kommunstyrelsen
Ordföranden yrkar bifall till beredningsförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 18 juni 2012, § 56.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2012-08-27

24(62)

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 125

Dnr 0310/12 - 024

LÖNEÖVERSYN 2012
Kommunstyrelsens beslut
Tillämpa avtalsenligt löneutrymme för kommunals medlemmar. Särskild
hänsyn ska tas till ingångslönerna för utbildade undersköterskor. För grupper
där akademisk högskoleutbildning krävs, föreslås strukturella satsningar för
att kunna behålla, rekrytera nya medarbetare samt att uppnå marknadsmässiga
lönenivåer.
_____
Ärendebeskrivning
Personalchef Karin Berglund har lämnat in tjänsteutlåtande om 2012 års
löneöversyn inkl tidplan, enligt bilaga.
Löneavtalen för Vision, SSR och Ledarna innebär att varje tillsvidareanställd
genererar med 2,6 % till förhandlingsutrymmet för respektive facklig organisation.
För Kommunal innebär löneavtalet att varje tillsvidareanställd genererar med
650 kr till förhandlingsutrymmet och PAN/Anhörigvårdare med 3,93 kr/tim.
Löneavtalen för medlemmar inom Akademikeralliansen, Vårdförbundet och
legitimerade sjukgymnaster, anger inga belopp eller %. Dessa avtal har ett
tydligt syfte för individuell lönesättning utifrån måluppfyllelse och prestation
m m.
Löneavtalen för Lärarförbundet samt Lärarnas Riksorganisation är inte klara
på central nivå.
Löneöversynen för 2012 beräknas hållas inom budgeterade medel med den
bedömning som för närvarande görs.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar om att tillämpa avtalsenligt löneutrymme för
Kommunals medlemmar. För grupper där akademisk högskoleutbildning
krävs, föreslås strukturella satsningar för att kunna behålla, rekrytera nya
medarbetare samt att uppnå marknadsmässiga lönenivåer.
Kommunstyrelsen
Kommunchef Magnus Nordström föredrar ärendet.
Helena Öhlund (s) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att tillämpa
avtalsenligt löneutrymme för kommunals medlemmar. Särskild hänsyn ska tas
till ingångslönerna för utbildade underforts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2012-08-27

25(62)

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 125

Dnr 0310/12 – 024 forts

LÖNEÖVERSYN 2012
sköterskor. För grupper där akademisk högskoleutbildning krävs, föreslås
strukturella satsningar för att kunna behålla, rekrytera nya medarbetare samt
att uppnå marknadsmässiga lönenivåer.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Helena Öhlunds förslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2012-08-27
KOMMUNSTYRELSEN

KS § 126

Dnr 0315/12 - 029

LÖNEPOLICY FÖR ÄLVSBYNS KOMMUN
Kommunstyrelsens beslut
Fastställa lönepolicy för Älvsbyns kommun, enligt bilaga.
_____
Ärendebeskrivning
Personalavdelningen har uppdaterat kommunens lönepolicy, enligt bilaga.
Ändring endast i styrdokumentets metainformation
Förslag till beslut
Fastställa lönepolicy för Älvsbyns kommun, enligt bilaga.
Kommunstyrelsen
Ordföranden yrkar bifall till beredningsförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

26(62)

PROTOKOLL
2012-08-27

27(62)

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 127

Dnr 0280/12 - 042

EKONOMISK MÅNADSUPPFÖLJNING PER JULI 2012
Kommunstyrelsens beslut
Godkänna redovisad information, enligt bilaga, med tillägg till driftredovisningen enligt följande:
”Det kan konstateras att flera av verksamheterna inte kan bedriva sin verksamhet inom de av kommunfullmäktige beviljade ramarna. Kommunstyrelsen
ser mycket allvarligt på detta och uppdrar till kommunchefen att ytterligare
påtala vikten av att hålla sig inom ramarna”.
_____
Ärendebeskrivning
Ekonomichef Ulla Lundberg har sammanställt ekonomisk månadsuppföljning per juli 2012, enligt bilaga.
Förslag till beslut
Godkänna redovisad information, enligt bilaga.
Kommunstyrelsen
Ekonomichef Ulla Lundberg föredrar ärendet.
Göran Lundström (c) föreslår tillägg till driftredovisningen:
”Det kan konstateras att flera av verksamheterna inte kan bedriva sin verksamhet inom de av kommunfullmäktige beviljade ramarna. Kommunstyrelsen
ser mycket allvarligt på detta och uppdrar till kommunchefen att ytterligare
påtala vikten av att hålla sig inom ramarna.”
Ordföranden yrkar bifall till förslaget med Göran Lundströms tillägg till driftredovisningen. Kommunstyrelsen bifaller detsamma.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2012-08-27

28(62)

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 128

Dnr 0190/12 - 042

REVISIONEN - RAPPORT ÖVER GRANSKNING AV BOKSLUT
2011
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner ekonomichefens yttrande till revisionen, avseende granskning av bokslut 2011, enligt bilaga. Yttranden skickas till revisorerna senast den 30 augusti 2012.
_____
Ärendebeskrivning
Kommunens årsredovisning ska årligen granskas av kommunens revisorer.
Granskningen har av de sakkunniga dokumenterats i en revisionsrapport
avseende granskningen av kommunens bokslut, enligt bilaga.
Revisionen önskar att kommunstyrelsen lämnar yttrande över bifogad revisionsrapport senast den 30 augusti 2012.
Ekonomichef Ulla Lundberg har yttrat sig i ärendet.
Sammanfattning
Revisorerna konstaterar i likhet med tidigare år att kvalitén i bokslutsarbetet
är tillfredsställande samt att deras granskning underlättats av god ordning och
bra balansspecifikationer.
Revisorerna konstaterar att utfallet för 2011 motsvarar kommunallagens
balanskrav. Vidare bedöms att detta inte är tillräckligt för att kommunen ska
kunna anses uppnå god ekonomisk hushållning.
Enligt gällande lagstiftning ska kommunfullmäktige besluta om finansiella mål
med bäring mot god ekonomisk hushållning i samband med att budget för
nästkommande år behandlas av kommunfullmäktige. Efter sedvanlig beredning av budgetberedningen och kommunstyrelsen är det kommunfullmäktige
som fastställer målsättningarna. För Älvsbyns kommun framgår de finansiella
målsättningarna av den strategiska planen.
Prioriteringar och omfördelningar mellan budgetramarna initieras av budgetberedningen inför varje års budgetprocess och budgetramarna fastställs av
kommunfullmäktige. Förvaltningens ambition är att fullmäktiges budget ska
vara i balans samt att eventuella avvikelser rapporteras så snart de blivit
kända.
När det gäller kompetensförsörjning pågår inom kommunen ett ständigt
arbete för att möta kommande rekryteringsbehov och höja kompetensen
inom bland annat vård och omsorg. Dessutom fortgår ett Fyrkantssamarbete
med fokus på de kommande utmaningarna avseende kompetensförsörjning.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2012-08-27
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KOMMUNSTYRELSEN

KS § 128

Dnr 0190/12 – 042 forts

REVISIONEN - RAPPORT ÖVER GRANSKNING AV BOKSLUT
2011
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner ekonomichefens yttrande till revisionen,
avseende granskning av bokslut 2011, enligt bilaga. Yttranden skickas till
revisorerna senast den 30 augusti 2012.
Kommunstyrelsen
Ekonomichef Ulla Lundberg föredrar ärendet.
Ordföranden yrkar bifall till beredningsförslaget. Kommunstyrelsen bifaller
förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2012-08-27
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KOMMUNSTYRELSEN

KS § 129

Dnr 0279/12 - 045

BEKRÄFTELSE AV BORGENSFÖRBINDELSE AVSEENDE
KOMMUNIVEST AB
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Älvsbyns kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 17 juni
2002 (”Borgensförbindelsen”), vari Älvsbyns kommun åtagit sig solidariskt
borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s (publ
”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommuninvest äger
företräda Älvsbyns Kommun genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder
för ingående och vidmakthållande av borgen enligt borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests borgenärer och blivande borgenärer.
_____
Ärendebeskrivning
Ekonomichef Ulla Lundberg har lämnat in ett tjänsteutlåtande gällande
bekräftelse av borgensförbindelse gentemot Kommuninvest.
Älvsbyns kommun är medlem i Kommuninvests Ekonomiska Förening.
Föreningens upplånings- och utlåningsverksamhet bedrivs i det av Föreningen helägda dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB, (publ ”Kommuninvest”). För att Kommuninvest i sin upplåning ska få bästa möjliga kreditvillkor på lånemarknaden återfinns i föreningens stadgar som villkor för medlemskap, att samtliga medlemmar enligt separat tecknad borgensförbindelse
ska ansvara solidariskt såsom för egen skuld för Kommuninvests samtliga
förpliktelser. Samtliga medlemmar har tecknat borgensförbindelse. Älvsbyns
kommun utfärdade sin borgensförbindelse den 17 juni 2002.
Samtliga kommunala borgensförbindelser förvaras hos Kommuninvest. Vid
Kommuninvests upptagande av lån på lånemarknaden presenteras borgensförbindelserna för långivaren, s.k legal opinions, från advokatbyrå som bekräftar förekomsten av borgen. I den praktiska hanteringen vid företeende av
borgensförbindelser i samband med Kommuninvests upplåning företräder
således Kommuninvest medlemmarna gentemot långivarna.
Inom Kommuninvest pågår nu ett arbete för samordning av medlemmarnas
borgensåtaganden. Inom ramen för detta arbete krävs från Kommuninvests
sida att en bekräftelse på den sedan tidigare tecknade borgen behandlas av
kommunfullmäktige.
Förslag till beslut
Älvsbyns kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 17 juni
2002 (”Borgensförbindelsen”), vari Älvsbyns kommun åtagit sig solidariskt
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2012-08-27

31(62)

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 129

Dnr 0279/12 – 045 forts

BEKRÄFTELSE AV BORGENSFÖRBINDELSE AVSEENDE
KOMMUNIVEST AB
borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s (publ
”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommuninvest äger
företräda Älvsbyns Kommun genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder
för ingående och vidmakthållande av borgen enligt borgensförbindelsen i
förhållande till Kommuninvests borgenärer och blivande borgenärer.
Kommunstyrelsen
Ekonomichef Ulla Lundberg föredrar ärendet.
Ordföranden yrkar bifall till beredningsförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2012-08-27

32(62)

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 130

Dnr 0321/12 - 106

SKÖTSELAVTAL ÄLVÅKRA IP
Kommunstyrelsens beslut
1) Anlita ÄIF Fotboll till att driva Älvåkra IP inklusive ishall för 700 000 kr/
år enligt bifogade avtal
2) 200 000 kronor för 2012 belastar fastighetsramen. Ärendet överlämnas till
budgetberedningen för vidare handläggning avseende år 2013.
3) Redaktionell ändring på sida 3, namn ändras till titel.
4) Skriftlig energiredovisning beträffande konstgräsplanen samt en redogörelse av avtal med Älvsbyhus AB inlämnas till kommunstyrelsens
sammanträde 1 oktober 2012.
_____
Ärendebeskrivning
VD Älvsbyns Fastigheter AB Anders Nilsson har lämnat in tjänsteutlåtande
om driftavtal Älvåkra 2012-2013, enligt bilaga.
Älvsbyns Fastigheter AB har enligt uppdrag förhandlat med ÄIF Fotboll om
ett nytt driftavatal för Älvåkra IP och ishallen för perioden 2012-2013.
Då både ÄIF Fotboll och ÄIF Hockey till stora delar har nya styrelser och
driften av anläggningarna berör båda föreningarna så har förhandlingarna
skett med båda styrelseordförandena samtidigt. Båda föreningarna har varit
överens om att det behövs ett närmare samarbete än tidigare för att det ska
fungera bättre i framtiden. Tyvärr har driftkostnaderna ökat även för
föreningarna och driftkostnaderna för ÄIF Fotboll har varit högre än
intäkterna det senaste året.
Till det nya avtalet har det lagts till en punkt (som tidigare inte varit). Det är
tvättning av fotbollsplanen/gummikulorna och utläggning nya gummikulor
samt tvättning av löparbanorna. På grund av de ökade kostnaderna och detta
extra arbetsmoment begär ÄIF Fotboll 700 000 kr/år för att driva
anläggningen, enligt det bifogade avtalet. ÄIF Fotboll bedömer att det ändå
behövs frivillig arbetskraft som hjälper till med viss skötsel
Om driften av Älvåkra skulle drivas av Älvsbyns Fastigheter AB så bedömer
undertecknad att det skulle bli betydligt dyrare, då endast anställd personal
kan användas.
Att behålla den höga standarden med att driva helt ideellt, bedöms som
omöjligt. Då är det stor risk att anläggningen mycket snabbt blir nedsliten.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2012-08-27

33(62)

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 130

Dnr 0321/12 – 106 forts

SKÖTSELAVTAL ÄLVÅKRA IP
Förslag till beslut
Besluta att anlita ÄIF Fotboll till att driva Älvåkra IP inklusive ishall för
700 000 kr/år enligt bifogade avtal.
Kommunstyrelsen
VD Älvsbyns Fastigheter Anders Nilsson föredrar ärendet.
Rikard Granström (fp) föreslår redaktionell ändring på näst sista sidan, namn
ändras till titel samt uppdra till Älvsbyns Energi AB att lämna in en skriftlig
energiredogörelse beträffande konstgräsplanen till kommunstyrelsens sammanträde 1 oktober 2012.
Robert Andersson (kd) föreslår en redogörelse av särskilt avtal för Älvsbyhus
AB.
Helena Öhlund (s) yrkar bifall till beredningsförslaget
Ordföranden yrkar bifall till beredningsförslaget. 200 000 kronor för 2012
belastar fastighetsramen. Ärendet överlämnas till budgetberedningen för
vidare handläggning avseende år 2013.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på alla förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller samtliga.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2012-08-27

34(62)

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 131

Dnr 0236/12 - 109

BIDRAG TILL MINERALJAKTEN 2012 - PRISPENGAR OCH
RESEBIDRAG FÖR KONTAKTPERSONER
Kommunstyrelsens beslut
Bevilja SGU, Sveriges geologiska undersökning, bidrag till mineraljakten för
år 2012;
- 5 000 kr i prispengar
- Max 5 000 kr i reseersättning till kontaktpersoner i Älvsbyns kommun
enligt det kommunala arvodesreglementet.
Finansiering sker från verksamhet 027, till kommunstyrelsens förfogande.
_____
Ärendebeskrivning
Näringslivschef Pär Jonsson har lämnat in tjänsteutlåtande om bidrag till
mineraljakten 2012.
Sammanfattning
SGU, Sveriges geologiska undersökning, ansöker för Norrlands Mineraljakt
2012 om kommunalt bidrag till prispengar och kontaktpersoners resor, förslagsvis 5 000 – 10 000 kr.
Norrlands Mineraljakt bidrar till att utveckla gruvprospekteringen och stärker
därmed utvecklingen i regionen.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beviljar för år 2012;
- SGU 5 000 kr i prispengar
- reseersättning till kontaktpersoner i Älvsbyns kommun enligt det
kommunala arvodesreglementet med max 5 000 kr
Finansiering från verksamhet 027, till kommunstyrelsens förfogande.
Kommunstyrelsen
Ordföranden yrkar bifall till beredningsförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2012-08-27

35(62)

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 132

Dnr 0241/12 - 109

BIDRAG TILL ENERGIBESPARANDE INVESTERINGAR SÅGFORS-LILLKORSTRÄSK BYAFÖRENING
Kommunstyrelsens beslut
bevilja kommunal medfinansiering för luftvärmepump och plåtarbeten, med
30 % av kostnaderna. Enligt de inlämnade kvittona uppgår bidraget till 7 982
kronor. Medel anvisas ur verksamhet 0973 – konvertering värmesystem.
_____
Ärendebeskrivning
Näringslivsutvecklare Christoffer Björkman har lämnat in tjänsteutlåtande om
energieffektiviseringsbidrag Sågfors – Lillkorsträsk byaförening.
Sammanfattning
Sågfors - Lillkorsträsk byaförening installerade en luftvärmepump i byagården
under 2010. För att skydda den utvändiga installationen gjordes även plåtarbeten under 2011. Byaföreningen var vid installationstillfället inte medvetna
om att ett bidrag kunde sökas från Älvsbyns kommun. Kostnaden enligt inlämnade kvitton är;
Luftvärmepump 21 900 kr
Plåtarbeten
4 707 kr
Totalt
26 607 kr
Förslag till beslut
Näringslivskontoret föreslår att kommunstyrelsen beviljar kommunal medfinansiering för luftvärmepump och plåtarbeten, med 30 % av kostnaderna.
Enligt de inlämnade kvittona uppgår bidraget till 7 982 kronor. Medel anvisas
ur verksamhet 0973 – konvertering värmesystem
Kommunstyrelsen
Ordföranden yrkar bifall till beredningsförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2012-08-27

36(62)

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 133

Dnr 0299/12 - 140

ETABLERINGSPLAN FÖRETAG 2013 - 2015
Kommunstyrelsens beslut
Anta Etableringsplan företag 2013-2015, enligt bilaga.
_____
Ärendebeskrivning
Näringslivschef Pär Jonsson har lämnat in tjänsteutlåtande gällande
Etableringsplan företag 2013 – 2015, enligt bilaga.
I samband med framtagning av ett nytt näringslivsprogram finns ett behov av
att revidera etableringsplanen för företag. De revideringar som är genomförda gäller främst näringslivsprogrammets prioriteringar samt aktiviteter.
Förslag till beslut
Anta Etableringsplan företag 2013-2015, enligt bilaga.
Kommunstyrelsen
Näringslivschef Pär Jonsson föredrar ärendet.
Ordföranden yrkar bifall till beredningsförslaget. Kommunstyrelsen bifaller
förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2012-08-27

37(62)

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 134

Dnr 0300/12 - 140

NÄRINGSLIVSPROGRAM 2013 - 2015
Kommunstyrelsens beslut
Anta Näringslivsprogram 2013-2015, enligt bilaga.
_____
Ärendebeskrivning
Näringslivschef Pär Jonsson har lämnat in ett tjänsteutlåtande gällande
Näringslivsprogram 2013 – 2015, enligt bilaga.
Näringslivsprogrammet är framtaget tillsammans med Företagarnas styrelse i
Älvsbyn, representanter från kommunstyrelsen samt kommunala tjänstemän i
juni 2012. Meningen med det uppdaterade näringslivsprogrammet är att det
ska avgränsa kommunens målsättningar och vara vägledande för de områden
som ska prioriteras.
Förslag till beslut
Anta Näringslivsprogram 2013-2015, enligt bilaga.
Kommunstyrelsen
Näringslivschef Pär Jonsson föredrar ärendet.
Ordföranden yrkar bifall till beredningsförslaget. Kommunstyrelsen bifaller
förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2012-08-27

38(62)

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 135

Dnr 0319/10 - 214

DETALJPLAN KV LEKEN 12, LEKENSKOLAN-OMRÅDET
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Anta detaljplaneförslag för kvarteret Leken med följande undantag i
antagandet;
Parkeringsområdet på fastigheten Älvsbyn 25:77 utgår.
Godkänna följande revideringar av detaljplanen.
• Den byggbara marken på fastigheten Leken 9 har utökats till befintligt
staket, en zon om 10 meter inte byggbar mark har föreslagits mellan
fastigheterna Leken 9 och 12 mot Skolgatan. Byggnadsarean för fastigheten Leken 9 begränsas till 300 kvadratmeter.
• Byggnadsarean på fastigheten Leken 12 begränsas till 700 kvadratmeter.
_____
Ärendebeskrivning
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson har lämnat in tjänsteutlåtande gällande
antagandehandlingar till detaljplanen för kv. Leken, enligt bilaga.
Sammanfattning
Detaljplanen för kvarteret Leken har varit utställd för granskning under
perioden mellan 7 juli och 5 augusti 2012 och har efter utställningen
reviderats.

Justerandes signatur

•

Arean som får bebyggas på fastigheten Leken 9 har begränsats till 300
kvadratmeter och på fastigheten Leken 12 till 700 kvadratmeter i enlighet
med det som anfördes i länsstyrelsens samrådsyttrande.

•

Det punktprickade området (område som inte får bebyggas) mellan
fastigheterna Leken 9 och Leken 12 har utökats till 10 meter samt förskjutits något österut mot Skolgatan. Korrigeringen har gjorts för att
tillgodose önskemål från fastighetsägarna till Leken 9 att köpa till mark
och kunna bygga ett garage på sin fastighet samt för att tillgodose Länsstyrelsens synpunkter angående skuggningseffekt från höga byggnader på
fastigheten Leken 12.

•

Parkeringar på fastigheten Älvsbyn 25:77 har utgått från planförslaget
enligt fastighetsägarnas önskemål. Istället möjliggör planen byggande av
garage för boende om behov uppstår av ytterligare parkeringsplatser.
forts
Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2012-08-27
KOMMUNSTYRELSEN

KS § 135

Dnr 0319/10 – 214 forts

DETALJPLAN KV LEKEN 12, LEKENSKOLAN-OMRÅDET
•

Planen har kompletterats med höjdangivelser för att den fysiska
utformningen av byggnaderna inte ska ge upphov till alltför stora
nivåskillnader i markplan.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige i Älvsbyn beslutar att anta detaljplaneförslag för
kvarteret Leken med följande undantag i antagandet;
Parkeringsområdet på fastigheten Älvsbyn 25:77 utgår.
Kommunfullmäktige godkänner följande revideringar av detaljplanen.
• Den byggbara marken på fastigheten Leken 9 har utökats till befintligt
staket, en zon om 10 meter icke byggbar mark har föreslagits mellan
fastigheterna Leken 9 och 12 mot Skolgatan. Byggnadsarean för fastigheten Leken 9 begränsas till 300 kvadratmeter.
• Byggnadsarean på fastigheten Leken 12 begränsas till 700 kvadratmeter.
Kommunstyrelsen
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson föredrar ärendet.
Ordföranden yrkar bifall till beredningsförslaget. Kommunstyrelsen
bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

39(62)

PROTOKOLL
2012-08-27

40(62)

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 136

Dnr 0068/12 - 214

DETALJPLAN FÖR PRÄSTGÄRDAN, DEL AV ÄLVSBYN 22:1
Kommunstyrelsens beslut
Ändra högsta tillåtna byggrätt till 25 % av tomtytan samt låta förslag till
detaljplan för nya Prästgärdan kungöras och ställas ut för granskning under
tiden 2012-09-03 – 2012-09-24.
_____
Ärendebeskrivning
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson har lämnat in tjänsteutlåtande om
detaljplan för Prästgärdan, del av Älvsbyn 22:1.
Sammanfattning
Ett redigerat planförslag för Prästgärdan har tagits fram. Detaljplanen följer
bestämmelserna i nya plan- och bygglagen (2010:900) varför processen är
något annorlunda jämfört med tidigare planer.
Planförslaget redovisas på sammanträdet. Under förutsättning att kommunstyrelsen anser att planförslaget kan godkännas ska förslaget kungöras samt
ställas ut för granskning under minst tre veckor.
Efter granskningen upprättas ett granskningsutlåtande där kommunen
redovisar ändringar som gjorts efter de synpunkter som kommer in under
granskningen och som följer med det slutliga planförslaget för beslut i
kommunfullmäktige. Om väsentliga ändringar sker efter granskningen ska
förslaget på nytt kungöras och kommunen ska låta granska det nya förslaget
innan beslut.
Förslag till beslut
Låta förslag till detaljplan för nya Prästgärdan kungöras samt ställas ut för
granskning under tiden 2012-09-03 – 2012-09-24.
Kommunstyrelsen
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson föredrar ärendet och redovisar
förändringar i detaljplanen efter samråd. Samrådsredogörelse enligt bilaga
delas ut.
Ordföranden yrkar bifall till beredningsförslaget med ändring av högsta
tillåtna byggrätt till 25 % av tomtytan. Kommunstyrelsen bifaller detsamma.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2012-08-27

41(62)

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 137

Dnr 0069/12 - 214

DETALJPLAN FÖR ALTUNA-ÖVRABYN, DEL AV ÄLVSBYN 24:1
Kommunstyrelsens beslut
Ändra högsta tillåtna byggrätt till 25 % av tomtytan samt låta förslag till
detaljplan för nya Altuna kungöras och ställas ut för granskning under tiden
2012-09-03 – 2012-09-24.
_____
Ärendebeskrivning
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson har lämnat in tjänsteutlåtande om detaljplan för Altuna-Övrabyn, del av Älvsbyn 24:1.
Sammanfattning
Ett redigerat planförslag för nya Altuna har tagits fram. Detaljplanen följer
bestämmelserna i nya plan- och bygglagen (2010:900) varför processen är
något annorlunda jämfört med tidigare planer.
Planförslaget redovisas på sammanträdet. Under förutsättning att kommunstyrelsen anser att planförslaget kan godkännas ska förslaget kungöras samt
ställas ut för granskning under minst tre veckor.
Efter granskningen upprättas ett granskningsutlåtande där kommunen redovisar ändringar som gjorts efter de synpunkter som kommer in under granskningen och som följer med det slutliga planförslaget för beslut i kommunfullmäktige. Om väsentliga ändringar sker efter granskningen ska förslaget på
nytt kungöras och kommunen ska låta granska det nya förslaget innan beslut.
Förslag till beslut
Låta förslag till detaljplan för nya Altuna kungöras samt ställas ut för granskning under tiden 2012-09-03 – 2012-09-24.
Kommunstyrelsen
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson föredrar ärendet och redovisar förändringar i detaljplanen efter samråd. Samrådsredogörelse enligt bilaga delas ut.
Ordföranden yrkar bifall till beredningsförslaget med ändring gällande högsta
tillåtna byggrätt till 25 % av tomtytan. Kommunstyrelsen bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2012-08-27

42(62)

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 138

Dnr 0070/12 - 214

DETALJPLAN FÖR NYA VÄSTERMALM, DEL AV ÄLVSBYN 25:1
Kommunstyrelsens beslut
1) Ändra högsta tillåtna byggrätt till 25 % av tomtytan och att södra delen av
planområdet utgår ur detaljplanen.
2) Låta förslag till detaljplan för nya Västermalm kungöras samt ställas ut för
granskning under tiden 2012-09-03 – 2012-09-24.
_____
Ärendebeskrivning
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson har lämnat in tjänsteutlåtande om detaljplan för Nya Västermalm, del av Älvsbyn 25:1.
Sammanfattning
Ett redigerat planförslag för nya Västermalm har tagits fram. Detaljplanen
följer bestämmelserna i nya plan- och bygglagen (2010:900) varför processen
är något annorlunda jämfört med tidigare planer.
Planförslaget redovisas på sammanträdet. Under förutsättning att kommunstyrelsen anser att planförslaget kan godkännas ska förslaget kungöras samt
ställas ut för granskning under minst tre veckor.
Efter granskningen upprättas ett granskningsutlåtande där kommunen redovisar ändringar som gjorts efter de synpunkter som kommer in under granskningen och som följer med det slutliga planförslaget för beslut i kommunfullmäktige. Om väsentliga ändringar sker efter granskningen ska förslaget på
nytt kungöras och kommunen ska låta granska det nya förslaget innan beslut.
Förslag till beslut
Låta förslag till detaljplan för nya Västermalm kungöras samt ställas ut för
granskning under tiden 2012-09-03 – 2012-09-24.
Kommunstyrelsen
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson föredrar ärendet samt redovisar förändringar i detaljplanen efter samråd. Samrådsredogörelse enligt bilaga delas ut.
Ordföranden yrkar bifall till beredningsförslaget med ändring gällande högsta
tillåtna byggrätt till 25 % av tomtytan och att den södra delen av planområdet
utgår ur detaljplanen. Kommunstyrelsen bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2012-08-27

43(62)

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 139

Dnr 0520/11 - 269

FÖRFRÅGAN OM KÖP AV MARK DEL AV ÄLVSBYN 24:1 I
ANSLUTNING TILL LILLKORSTRÄSK 1:39
Kommunstyrelsens beslut
Sälja skiftet del av Älvsbyn 24:1 till högstbjudande av grannarna, med lägsta
pris på minst 50 % av Skogsstyrelsens värdering.
_____
Ärendebeskrivning
Det har kommit en förfrågan från ägaren av Lillkorsträsk 1:39 om att köpa en
del av Älvsbyn 24:1 ca 3 ha i rå med hans skifte. Skogsstyrelsen har gjort en
värdering av skogen. Ägaren till Lillkorsträsk 1:39 har muntligt erbjudit ca
1/3 av denna värdering.
Anders Nilsson VD Älvsbyns Fastigheter AB har yttrat sig i ärendet.
Skiftet ligger inte i anslutning till någon annan kommunal mark. Detta gör att
ett bra skogsbruk är svårt att genomföra på så liten fristående yta. Med anledning av detta anser undertecknad att det finns motiv för att sälja. Nilsson
anser att de övriga angränsande fastigheterna ska ges möjlighet att lämna ett
bud och att det inte finns anledning att sälja skiftet om man inte får ett bud
på minst hälften av Skogsstyrelsens värdering.
Förslag till beslut
Sälja skiftet del av Älvsbyn 24:1 till högstbjudande av grannarna, med lägsta
pris på minst 50 % av Skogsstyrelsens värdering.
Kommunstyrelsen
Ordföranden yrkar bifall till beredningsförslaget. Kommunstyrelsen bifaller
detsamma.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2012-08-27

44(62)

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 140

Dnr 0238/12 - 284

FÖRFRÅGAN ATT FÅ KÖPA MARK VID HÖGHEDENS MOTORSTADION, DEL AV FASTIGHET ÄLVSBYN 27:44
Kommunstyrelsens beslut
Sälja del av fastighet Älvsbyn 27:44 vid Höghedens motorstadion för en
krona.
_____
Ärendebeskrivning
Det har inkommit en önskan från Älvsbyns Motorsällskap, ÄMS om att få
köpa den kommunala mark i Högheden där ÄMS bedriver motorsport och
ytterligare ett markområde i anslutning till detta. Motivet är att Älvsbyns
Motorsällskap vill utveckla motorsportevenemang och investera för att
klubben ska kunna överleva. Behovet är i första hand investering i sanitära
utrymmen, ett klubbrum och även kunna utveckla med kartingbana, hyrkart
vilket man också tror kan ge ungdomsrekrytering inom karting. För att kunna
ansöka om bidragspengar för dessa byggen så skriver ÄMS att man måste äga
anläggningen för att få pengar till detta.
Anders Nilsson VD Älvsbyns Fastigheter AB har yttrat sig i ärendet.
Det område som Älvsbyns Motorsällskap vill köpa ligger i direkt anslutning
till Älvsby Flygklubbs verksamhet. Om marken säljs blir flygklubben utan
tillfartsväg. Man kan få samma bidrag om man arrenderar en fastighet (med
långtidsarrende) som om man äger den. Om marken säljs så kommer det att
uppstå stora kostnader för avstyckning, lagfart, upprättande av servitut etc.
Nilsson anser att Älvsbyns Motorsällskap bör försöka utöka samarbetet med
Älvsbyns Flygklubb då dessa de sista åren har krympt sin verksamhet. Det
borde gå att samnyttja en del lokaler. Älvsbyns kommuns näringslivskontor
och Älvsbyns Fastigheter AB söker efter uppslag för att göra Kanisområdet
mer attraktivt sommartid, kartingbana kan vara en sådan aktivitet.
Förslag till beslut
Inte sälja den kommunala marken vid Höghedens motorstadion, del av
fastighet Älvsbyn 27:44.
Erbjuda Älvsbyns Motorsällskap ett billigt långtidsarrende på marken samt
uppmana dem att tillsammans med Älvsbyns kommuns näringslivskontor
utreda möjligheten att anordna karting, hyrkart och liknade på Kanis.
Kommunstyrelsen
Ordföranden föreslår att del av fastighet Älvsbyn 27:44 säljs för en krona.
Johan Johansson (c) yrkar bifall till att sälja fastigheten.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2012-08-27

45(62)

KOMMUNSTYRELSEN

forts
KS § 140

Dnr 0238/12 – 284 forts

FÖRFRÅGAN ATT FÅ KÖPA MARK VID HÖGHEDENS MOTORSTADION, DEL AV FASTIGHET ÄLVSBYN 27:44
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på eget förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2012-08-27

46(62)

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 141

Dnr 0281/12 - 319

NIVÅER FÖR SNÖRÖJNING
Kommunstyrelsens beslut
Behålla tidigare nivå för snöröjning.
_____
Ärendebeskrivning
VD Älvsbyns Energi AB Jan Sipola har lämnat in tjänsteutlåtande angående
nivåer för snöröjning.
Anbud för snöröjning 2012-09-30 – 2015-05-31 i Älvsbyn, Korsträsk,
Vistträsk samt Vidsel har inkommit.
Kommunstyrelsen har delegerat upphandlingen till Älvsbyns Energi AB, men
har att ta ställning till nivåer när snöröjning påbörjas.
Sekretess råder tills tilldelningsbeslut är taget, vilket medför att ärendet föredras av VD Älvsbyns Fastigheter AB Anders Nilsson (vid kommunstyrelsens
sammanträde 27 augusti 2012.)
Redovisning av anbudsutvärdering samt förslag ges till antagande av entreprenör och totalt pris år 1 ( 2012-2013 ). I likhet med tidigare år indexeras
priserna därefter årligen.
Älvsbyn har idag låga nivåer för snöröjning på Storgatan samt gång- och
cykelvägar Storgatan-Parkgatan och Storgatan-Stigarna. Snöröjning påbörjas
vid 4 cm snödjup.
Övriga gator, vägar, ytor samt planer snöröjs vid 7 cm. Nivån på 4 cm ovan
medför 8-9 extra snösvängar, utöver ordinarie 19-20 snösvängar i snitt.
Anbudsgivarna har gett en kostnadsreduktion för att höja nivåerna för påbörjande av snöröjningen till 7 cm på alla gator/ytor.
Förslag till beslut
Enligt föredragning av VD Anders Nilsson (27 augusti), med hänvisning till
upphandlingssekretess enligt ovan.
Kommunstyrelsen
VD Älvsbyns Fastigheter AB Anders Nilsson föredrar ärendet.
Ordföranden föreslår att behålla tidigare nivå för snöröjning, 4 cm Storgatan
och g/c väg.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2012-08-27

47(62)

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 141

Dnr 0281/12 – 319 forts

NIVÅER FÖR SNÖRÖJNING
Johan Johansson (c) föreslår att ändra nivå för snöröjning till 7 cm på alla
gator/ytor.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Johan Johanssons förslag och finner att
kommunstyrelsen avslår förslaget.
Vidare ställer ordföranden proposition på eget förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
_____
.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2012-08-27

48(62)

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 142

Dnr 0259/12 - 702

RIKTLINJER SERVERINGSTILLSTÅND
Kommunstyrelsens beslut
Fastställa riktlinjer serveringstillstånd enligt bilaga.
_____
Ärendebeskrivning
Arbete och Omsorgsutskottet beslutade vid sammanträde den 9 maj 2012 att
uppdra till alkoholhandläggaren att revidera gällande kommunala riktlinjer för
alkoholservering. Detta med anledning av att Länsstyrelsen, efter genomförd
tillsyn den 21 februari 2012, riktat kritik mot att kommunen saknar kommunala riktlinjer för alkoholservering.
Nu gällande riktlinjer för alkoholservering antogs av socialnämnden 1995-1122. Komplettering av riktlinjerna gällande serveringstider antogs 2003-05-07
samt villkoret vakter i samband med alkoholservering 2010-05-05.
Beslutsunderlag
Förslag till kommunala riktlinjer serveringstillstånd den 29 maj 2012.
Arbete och Omsorgsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Fastställa riktlinjer serveringstillstånd enligt bilaga.
_____
Kommunstyrelsen
Ordföranden yrkar bifall till Arbete och omsorgsutskottets förslag. Kommunstyrelsen bifaller detsamma.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2012-08-27

49(62)

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 143

Dnr 0260/12 - 702

TILLSYNSPLAN FÖR SERVERINGSSTÄLLEN
Kommunstyrelsens beslut
Fastställa tillsynsplan för serveringsställen enligt bilaga.
Medel avsätts till utbildning för utskottets ledamöter i ”Ansvarsfull alkoholservering”. Kostnaden får belasta verksamheten 027 till kommunstyrelsens
förfogande. Beräknad kostnad cirka 3 000 kronor.
_____
Ärendebeskrivning
Arbete och Omsorgsutskottet beslutade vid sammanträde den 9 maj 2012 att
uppdra till alkoholhandläggaren att upprätta skriftlig tillsynsplan för alkoholområdet. Detta med anledning av att Länsstyrelsen, efter genomförd tillsyn
den 21 februari 2012, riktat kritik mot att kommunen saknar en skriftlig tillsynsplan.
Arbete och Omsorgsutskottet
Alkoholhandläggare Anne-Britt Ferreira informerar att förslaget till tillsynsplan följer Folkhälsoinstitutets riktlinjer.
Beslutsunderlag
Förslag till tillsynsplan för serveringsställen den 28 maj 2012.
Arbete och Omsorgsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Fastställa tillsynsplan för serveringsställen enligt bilaga.
Medel avsätts till utbildning för utskottets ledamöter i ”Ansvarsfull alkoholservering”. Kostnaden får belasta verksamheten 027 till kommunstyrelsens
förfogande. Beräknad kostnad cirka 3 000 kronor.
_____
Kommunstyrelsen
Ordföranden yrkar bifall till Arbete och omsorgsutskottets förslag. Kommunstyrelsen bifaller detsamma.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2012-08-27

50(62)

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 144

Dnr 0262/12 - 706

AVGIFTER FÖR ANSÖKAN OCH TILLSYN
SERVERINGSTILLSTÅND
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Fastställa avgifter för ansökan och tillsyn serveringstillstånd enligt bilaga.
_____
Ärendebeskrivning
Enligt Alkohollagen får kommunen ta ut avgift för prövningen av ansökan om
serveringstillstånd. Avgiften får tas ut enligt de grunder som beslutas av kommunfullmäktige. (KL 8 kap3 b§).
I och med att en ny Alkohollag trädde ikraft 2011-01-01 och kommunens handläggningsansvar utökades och det därmed gavs utrymme att ta ut en avgift för att
behandla dessa ansökningar bör avgiftstaxan ses över.
Beslutsunderlag
Förslag till avgifter för ansökan och tillsyn serveringstillstånd den 1 juni 2012.
Arbete och Omsorgsutskottets förslag till kommunfullmäktige
Fastställa avgifter för ansökan och tillsyn serveringstillstånd enligt bilaga.
_____
Kommunstyrelsen
Ordföranden yrkar bifall till Arbete och omsorgsutskottets förslag. Kommunstyrelsen bifaller detsamma.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2012-08-27

51(62)

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 145

Dnr 0287/12 - 709

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE
INOM SOCIALTJÄNSTEN
Kommunstyrelsens beslut
Införa ”Ledningssystem för sytematiskt kvalitetsarbete” enligt socialstyrelsens
föreskrift 2011:9 att börja gälla senast 2013-01-01.
_____
Ärendebeskrivning
Socialchef Hans Nyberg har lämnat in tjänsteutlåtande om ledningssystem för
systematiskt kvalitetsarbete.
Sammanfattning
2012 års överenskommelse om de mest sjuka äldre, mellan socialdepartementet och SKL, handlar om att genomföra ekonomiska incitament och med
de mest sjuka äldres behov i centrum, uppmuntra, stärka och intensifiera
samverkan mellan kommuner och landsting. Målet är att effektivisera användandet av resurser så att vården och omsorgen i större grad utgår från de mest
sjuka äldres behov.
Det finns grundläggande krav som måste uppfyllas för att huvudmännen ska
kunna komma ifråga om att ta del av medlen för 2012.
•

Det ska i länet finnas en struktur för ledning och styrning i samverkan.
Det ska finnas ett gemensamt politiskt förankrat beslut om en handlingsplan för förbättringar i vård och omsorg om sjuka äldre med särskilt
fokus på en sammanhållen vård- och omsorg om de mest sjuka äldre.

•

Huvudmännen ska ha fattat beslut om att införa ett ledningssystem för
kvalitet som motsvarar kraven i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna
råd om Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS:9).

Handlingsplan för ledning i samverkan inom området mest sjuka äldre har
antagits av socialberedningen, och en gemensam politisk samverkansgrupp
mellan kommunerna och landstingets hälso- och sjukvård, skola och omsorg
inrättas under 2012. Den politiska samverkansgruppen har i uppdrag att
ansvara för och säkerställa att samverkansformerna fungerar och ytterliggare
förbättras. Även en aktivitetsplan för äldreområdet för 2012 är upprättad.
Förslag till beslut
Älvsbyns kommun ska införa ”Ledningssystem för sytematiskt kvalitetsarbete” enligt socialstyrelsens föreskrift 2011:9 att börja gälla senast 2013-0101.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2012-08-27

52(62)

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 145

Dnr 0287/12 – 709 forts

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE
INOM SOCIALTJÄNSTEN
Kommunstyrelsen
Socialchef Hans Nyberg föredrar ärendet.
Ordföranden yrkar bifall till beredningsförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2012-08-27

53(62)

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 146

Dnr 0316/12 720

PROJEKTUPPDRAG FULLMÄKTIGEBEREDNING – FÖRBÄTTRAD INTEGRATION
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1) Godkänna utarbetad projektplan fullmäktigeberedning – förbättrad
integration, enligt bilaga, med tillägg under rubrik syfte/uppgift:
”Samråd med idag redan aktiva organisationer inom området.”
2) Anslår 30 000 kronor, som anvisas ur verksamhet 027 – till kommunstyrelsens förfogande.
_____
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 28 november 2011, § 116, efter förslag från
Folkpartiet Älvsbyliberalerna, att tillsätta en tillfällig beredning ”förbättrad
integration i Älvsbyn”.
Kommunchef Magnus Nordström har utarbetat förslag på projektuppdrag till
fullmäktigeberedningen – förbättrad integration, enligt bilaga.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna utarbetad projektplan.
Kommunstyrelsen
Kommunchef Magnus Nordström föredrar ärendet.
Göran Lundström (c) föreslår tillägg under rubrik syfte/uppgift: ”Samråd
med idag redan aktiva organisationer inom området.”
Ordföranden yrkar bifall till beredningsförslaget samt tilldelar 30 000 kronor,
som anvisas ur verksamhet 027 – till kommunstyrelsens förfogande.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Göran Lundströms förslag och eget
förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller förslagen.
______

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2012-08-27

54(62)

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 147

Dnr 0199/12 - 730

FÖRSTUDIE AV FRAMTIDA ÄLDREOMSORG
Kommunstyrelsens beslut
Uppdra till kommunchefen att påbörja en förstudie av framtida äldreomsorg
som redovisas vid kommunstyrelsens sammanträde i juni 2013.
_____
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 29 november 2010 att utse en tillfällig
beredning med uppdrag att ”arbeta fram lång- och kortsiktiga förslag till utveckling av framtidens äldreomsorg i Älvsbyns kommun”.
Kommunstyrelsen överlämnade, vid sammanträde den 30 januari 2012,
rapporten ”Framtidens äldreomsorg” till kommunfullmäktige för vidare
hantering. Kommunfullmäktige beslutade att återremittera ”Framtidens
äldreomsorg” med partiernas reservationer/synpunkter för vidare hantering/
handläggning.
Diskussion påbörjas om återkoppling av den tillfälliga beredningens rapport
till fortsatt arbete för den framtida äldreomsorgen i Älvsbyns kommun.
Diskussionsunderlag
• Kommunfullmäktiges beslut den 20 februari 2012.
Arbete och Omsorgsutskottet förslag till kommunstyrelsen
Uppdra till kommunchefen att påbörja en förstudie av framtida äldreomsorg.
_____
Kommunstyrelsen
Ordföranden yrkar bifall till Arbete och omsorgsutskottets förslag och att
kommunchefen redovisar ärendet vid kommunstyrelsens sammanträde i juni
2013. Kommunstyrelsen bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2012-08-27

55(62)

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 148

Dnr 0261/12 - 739

FORMER FÖR FÖREBYGGANDE HEMBESÖK
Kommunstyrelsens beslut
Från och med 2013 permanenta verksamheten förebyggande hembesök enligt
nedan:
• Erbjuda alla 80- och 85-åringar i kommunen, som inte har hemtjänst, ett
förebyggande hembesök (cirka 117 personer)
• Erbjuda seniorträffar för 75-åringar (cirka 76 personer)
• Uppföljande förebyggande hembesök till 90-åringar (cirka 11 personer)
• Återbesök hos de personer som uppvisat riskbedömning från Senior Alert.
Den beräknade kostnaden är cirka 200 000 kronor per år. Ärendet överlämnas till budgetberedningen för vidare handläggning.
_____
Ärendebeskrivning
Vid Arbete och Omsorgsutskottets sammanträde den 13 mars 2012 redovisades årsrapport 2011 för ”Förebyggande hembesök”. Årsrapporten visade
att former för fortsatt förebyggande arbete bör utarbetas och planeras
snarast. Utskottet uppdrog till projektledare Ingegerd Skoglind-Öhman och
anhörigkonsulent Annelee Mickelsson att utarbeta alternativa förslag till
framtidens förebyggande hembesök.
Arbete och Omsorgsutskottet
Annelee Mickelsson och Ingegerd Skoglind-Öhman har till sammanträdet
kompletterat beslutsunderlaget med tre alternativa förslag samt två kostnadsförslag. Därutöver presenterades innehåll i Seniorträffar.
Beslutsunderlag
Förslag till framtidens förebyggande hembesök den 23 maj 2012.
Komplettering av beslutsunderlag.
Arbete och Omsorgsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Att från och med 2013 permanenta verksamheten förebyggande hembesök
enligt förslag 3 i kompletterande beslutsunderlag, enligt nedan.
•

Erbjuda alla 80- och 85 åringar i kommunen, som inte har hemtjänst, ett
förebyggande hembesök (cirka 117 personer)
• Erbjuda seniorträffar för 75-åringar (cirka 76 personer)
• Uppföljande förebyggande hembesök till 90-åringar (cirka 11 personer)
Den beräknade kostnaden är cirka 200 000 kronor per år.
____
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

forts

PROTOKOLL
2012-08-27
KOMMUNSTYRELSEN

KS § 148

Dnr 0261/12 – 739 forts

FORMER FÖR FÖREBYGGANDE HEMBESÖK
Kommunstyrelsen
Göran Lundström (c) föreslår ett tillägg: återbesök hos utpekad riskgrupp.
enligt Senior Alerts riskbedömningar.
Ordföranden yrkar bifall till Arbete och omsorgsutskottets förslag med
Göran Lundströms tillägg. Kommunstyrelsen bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

56(62)

PROTOKOLL
2012-08-27

57(62)

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 149

Dnr 0312/12 - 750

LEX SARAH RUTINER FÖR BARN OCH FAMILJEENHETEN
Kommunstyrelsens beslut
Fastställa Lex Sarah rutiner för Barn- och familjeenheten, enligt bilaga.
_____
Ärendebeskrivning
Enhetschef Barn- och familjeenheten Madelene Nyman har lämnat in
tjänsteutlåtande gällande Lex Sarah rutiner för Barn- och familjeenheten,
enligt bilaga.
Sammanställning
Den som bedriver Socialtjänst har krav på sig att hantera risker och missförhållanden enligt Lex Sarah (14 kap. 2-6 §§ SoL).
Risker och missförhållanden ska rapporteras och avhjälpas. Syftet med Lex
Sarah är tvådelat: dels att verksamheten ska utvecklas och att missförhållandena ska rättas till samt att bidra till att den enskilde får insatser av god
kvalitet och dels att skydda den enskilde från missförhållanden.
I Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2011:5) anges kompletterande föreskrifter bland annat att rutinerna för skyldigheterna ska fastställas och dokumenteras.
Förslag till beslut
Fastställa Lex Sarah rutiner för Barn- och familjeenheten, enligt bilaga.
Kommunstyrelsen
Ordföranden yrkar bifall till beredningsförslaget. Kommunstyrelsen bifaller
detsamma.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2012-08-27

58(62)

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 150

Dnr 0029/12 - 752

INSTITUTIONSVÅRD
Kommunstyrelsens beslut
• Utvärdera arbetsmarknadsprojektet. Därefter tas ställning till om införande av en permanent arbetsmarknadsavdelning.
• Utveckla interna arbetsmetoder inom missbruksenheten, försörjningsstöd
och arbetsmarknadsavdelningen
• Utveckla omsorgen kring boenden avseende arbetsrutiner, personal-,
lokal- och lägenhetsfrågor samt utreda vidare kostnader för ett satellitboende och ett boende med dygnetrunttillsyn.
• Överlämna ärendet om institutionsvård till budgetberedningen för vidare
hantering.
_____
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 19 december 2011 att
uppdra åt Arbete och omsorgsutskottet att kartlägga institutionsplaceringar
samt ge förslag på åtgärder som sänker kostnaderna.
Enhetschef Jan Renberg, Arbete och integration, har dels vid Arbete och
omsorgsutskottets sammanträde den 1 februari 2012 samt vid kommunstyrelsens sammanträde den 10 april 2012 informerat om problematiken kring
de höga kostnaderna inom missbruksvården samt formerna för att reducera
kostnaderna för institutionsvård.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande - Förslag på sparåtgärder för institutionsvård den 26 april
2012.
_____
Arbete och Omsorgsutskottet
Jan Renberg, enhetschef Arbete och integration, föredrar ärendet.
Jonas Sundkvist och Åsa Lundberg, missbrukshandläggare, redogör för de
nio personer som dags dato är placerade på institution. Personerna har en
komplex problematik och behöver omfattande stöd med exempelvis boende,
sysselsättning, missbruk, psykiatri. Missbrukshandläggarna kan också se att
gruppen yngre personer blir allt fler.
Arbete och Omsorgsutskottet förslag till kommunstyrelsen
• Utvärdera arbetsmarknadsprojektet. Därefter tas ställning till om införande av en permanent arbetsmarknadsavdelning.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2012-08-27

59(62)

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 150

Dnr 0029/12 – 752 forts

INSTITUTIONSVÅRD
•

Utveckla interna arbetsmetoder inom missbruksenheten, försörjningsstöd
och arbetsmarknadsavdelningen
• Utveckla omsorgen kring boenden avseende arbetsrutiner, personal-,
lokal- och lägenhetsfrågor samt utreda vidare kostnader för ett satellitboende och ett boende med dygnetrunttillsyn.
_____
Kommunstyrelsen
Helena Öhlund (s) föreslår att kommunstyrelsen hänskjuter ärendet till
budgetberedningen för vidare hantering.
Göran Lundström (c) föreslår en skrivning om var behandlingshemmet ska
ligga samt vad kommunen gör för att undvika blivande missbrukare.
Ordföranden yrkar bifall till Arbete och omsorgsutskottets förslag och att
överlämna ärendet till budgetberedningen för vidare hantering.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Göran Lundströms förslag och finner att
kommunstyrelsen avslår förslaget.
Vidare ställer ordföranden proposition på eget förslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2012-08-27

60(62)

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 151

Dnr 0235/12 - 816

UTREDNING OM UNGDOMSGÅRD I CAFÉET PÅ ÄLVÅKRASKOLAN
Kommunstyrelsens beslut
Återremittera ärendet ”utredning om ungdomsgård i caféet på Älvåkraskolan” för ytterligare beredning. Utlåtande ska innehålla:
-

Om det i samarbete mellan fritid och kultur och Älvåkraskolan går att
åstadkomma en lämplig och kostnadseffektiv mötesplats på Älvåkraskolan. Beskrivning av vad en sådan mötesplats kan erbjuda för
mervärden (ex. läxläsning, tillgång till musikinstrument, sporthall, airhockey).
- Beskrivning av vad olika nyttjandenivåer resulterar i kostnader.
- Beskrivning av möjlighet till att för ändamålet använda pedagogiska
resurser från Älvåkraskolan.
_____
Ärendebeskrivning
Fritid- och kulturchef Kjell Tegnelund har lämnat in tjänsteutlåtande gällande
utredning om ungdomsgård på Älvåkraskolans elevfik, enligt bilaga.
Motionen om en ”ungdomsgård ”på Älvåkraskolan blev bifallen av kommunfullmäktige 2012-02-20.
Alternativ 1
Fortsätta på den sedan 2011 beslutade inriktningen med mötesplatser som
kan variera i utformning och som är av både längre och kortare karaktär.
Kort sagt, ge tanken med mötesplatser tid att bli en bra verksamhet.
Nuvarande budget för mötesplatser 450 000 kronor.
Alternativ 2
Om resurser tillförs inrättas en ungdomsgård i Älvåkraskolans elevfik som är
öppet och bemannat med kommunal personal för att säkerställa kvalitén i
verksamheten. Detta mot bakgrund av att tidigare ungdomsgård stängdes på
grund av att vi ej kunde driva den så att den attraherade flertalet av Älvsbyns
unga. Som redovisas är Luleå också ett gott exempel på att kommunal drift är
att föredra.
Förslag till budget för inrättande av ungdomsgård på Älvåkraskolans elevfik:
forts
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Bemanning:
Anställa en fritidsledare på heltid
Timanställningar
Verksamhetspengar
Summa

420 000:300 000:280 000:1 000 000:-

Till detta tillkommer kostnader för att iordningställa skolmiljön så verksamheten kan bedrivas i elevfiket och inte så att hela skolan blir tillgänglig under
kvällstid för ungdomsgårdsbesökare.
Alternativ 3
Om budgeten på 450 000 kronor för mötesplatser tas bort och tillförs till
etableringen av ungdomsgården på Älvåkraskolans elevfik så blir netto som
ska tillföras 550 000 kronor.
Sammanfattning
Alternativ 2 kostar en hel del pengar och kommer säkert inledningsvis att dra
till sig en hel del besökare men när nyhetens behag lagt sig och en ”kamratgrupp” funnit sig tillrätta och ”bott in sig” så kommer verksamheten att stagnera och det blir som vid våra tidigare ungdomsgårdar.
Alternativ 3 är ett billigare än alternativ 2. En ungdomsgård tillskapas med
måttliga resurser men man tar bort möjligheten att stödja mötesplatser som
kan variera i utformning och som är av både längre och kortare karaktär.
Frågan om ungdomsgård har inte väckts av ungdomarna själva genom sin påverkansmöjlighet i ungdomsting eller genom uppföljningsmöten som finns både på vår och höst
mellan ungdomarnas representanter från elevråd och kommunstyrelsens politiker.
Alternativ 1 Mötesplatser. Det är ett nytt sätt att se på ungdomsgårdar i olika
miljöer där man inte låser fast sig i anställningar och där mångfalden och
ungdomars kreativitet stöds under den tid som verksamheten utvecklas och
efterfrågas.
Kommunstyrelsen har att fastställa vilket av alternativen som ska gälla i fråga
om mötesplats/ungdomsgård och om eventuell medelstilldelning.
Förslag till beslut
Fastställa Alternativ 1 Mötesplatser.
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Kommunstyrelsen
Rikard Granström (fp) föreslår att ärendet skickas på remiss till Älvåkraskolan för ytterligare beredning. Utlåtande ska innehålla:
-

-

Om det i samarbete mellan fritid och kultur och Älvåkraskolan går att
åstadkomma en lämplig och kostnadseffektiv mötesplats på Älvåkraskolan. Beskrivning av vad en sådan mötesplats kan erbjuda för mervärden (ex. läxläsning, tillgång till musikinstrument, sporthall, air-hockey).
Beskrivning av vad olika nyttjandenivåer resulterar i kostnader.
Beskrivning av möjlighet till att för ändamålet använda pedagogiska
resurser från Älvåkraskolan.

Berit Hardselius (c) yrkar bifall till Rikard Granströms förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Rikard Granströms förslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller förslaget.
_____
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