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KOMMUNSTYRELSEN
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KOMMUNSTYRELSEN

KS § 163

Dnr 0367/11 - 000

VERKSAMHETSREDOVISNING KS 2011-10-03
Kommunstyrelsens beslut
”Elevboende för gymnasieelever” aktualiseras vid kommunstyrelsens första
sammanträde i januari 2012.
Chefen för bemanningsenheten Ingrid Eriksson inbjuds att redovisa sin verksamhet vid kommunstyrelsens sammanträde den 7 november 2011.
Godkänna redovisad information och lägga den till handlingarna.
_____
Ärendebeskrivning
Kommunchef Magnus Nordström har sammanställt kommunövergripande
verksamhetsredovisning, enligt bilaga.
Förslag till beslut
Godkänna informationen, enligt bilaga.
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens sammanträde inleds med att elever från elevråden på
Älvåkraskolan, Vidselsskolan och gymnasiet besöker kommunstyrelsen för
samtal med politikerna.
♦ Elevernas tankar och synpunkter:
- Flytta studenten. Önskar samma dag som Piteå.
- Ungdomsgården på Café Storgatan – bra idé men kanske inte så många
besökande. Livemusik på måndagar.
- Marknadsföring av Älvsbyns gymnasium förbättras. Peter Holmbom är
anlitad.
- Vidselsskolans elever önskar fräscha upp klassrummen och få duschväggar
i gymnastikhallens duschutrymme.
- Älvåkraskolans matsal är för trång. Matscheman bör synkroniseras med
gymnasiet.
♦ Socialchef Hans Nyberg informerar från socialtjänstens verksamheter och
rektor Olof Johansson informerar om gymnasieskolan.
♦ Bemanningsenhetens chef Ingrid Eriksson inbjuds att redovisa sin
verksamhet vid kommunstyrelsens sammanträde den 7 november 2011.
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen godkänner redovisad information,
att frågan beträffande elevboende för gymnasieelever aktualiseras vid komforts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2011-10-03
KOMMUNSTYRELSEN

KS § 163

Dnr 0367/11 – 000 forts

VERKSAMHETSREDOVISNING KS 2011-10-03
munstyrelsens första sammanträde i januari 2012 och att chefen för
bemanningsenheten redovisar sin verksamhet vid kommunstyrelsens
sammanträde den 7 november 2011.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSEN

KS § 164

Dnr 0368/11 - 000

DELGIVNINGAR KS 2011-10-03
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen tar del av delgivningarna och lägger dem till handlingarna.
_____
Ärendebeskrivning
Handlingar i ärendet:
1

Trafikverket
a) Enskilt avtal om trafikledning (dnr 349/11, 530)
b) Bekräftelse revidering av arbetsplan (dnr 336/11, 512)

2

Planum – Göran Svensson
a) Rapport – Utvärdering av Barn- och familjeenheten och enheten för
Arbete och integration (dnr 283/11, 629)

3

Länsstyrelsen
a) Bekräftelse om att anmälan enligt avfallsförordningen om transport av
farligt avfall som uppkommer i egen verksamhet har tagits emot
(Dnr 326/11, 450)

4

Arbete och Omsorgsutskottet – protokoll 2011-09-05

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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSEN

KS § 165

Dnr 0369/11 - 002

DELEGATIONSRAPPORT KS 2011-10-03
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen tar del av och godkänner redovisad delegationsrapport.
_____
Ärendebeskrivning
Följande ärenden anmäls enligt KS § 182/10-12-20
Delegat/ärende
Administrativ chef
• Kurser/konferenser
• Anställning vik växel 50 %, 2011-09-01—10-15 (Dnr 358/11, 023)
Ekonomichef
• Avskrivning av fordringar
Fritids- o kulturchef
• Bidrag till bro – Vidsels skoterklubb(Dnr 356/11, 109)
Kommunchef
• Anställning socialchef 2011-07-01 – 2014-07-30 (Dnr 299/11, 023)
• Anställning projektledare/enhetschef Bemanningsenheten (Dnr 297/11,
001)

•

Anställning projektledare e-hälsa 2011-09-01 – 2014-08-31 (Dnr 361/11,
023)

Näringslivschef
• Medfinansiering EU-projekt Destination Luleå Airport Swedish
Lapland (Dnr 337/11, 142)
Näringslivsutvecklare
• Byautvecklingspeng Korsträsk byaförening (Dnr 310/11, 109)
• Byautvecklingspeng Lillträsk byaförening (Dnr 335/11, 109)
Skolchef
• Mottagande av elev i grundskolan i Älvsbyns kommun (eleven bosatt
inom Luleå kommun) (Dnr 344/11, 611)
• Omprövning av beslut om skolskjuts – vinterskjuts beviljad (Dnr
306/11, 623)
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2011-10-03
KOMMUNSTYRELSEN

KS § 165

Dnr 0369/11 – 002 forts

DELEGATIONSRAPPORT KS 2011-10-03
Arbete och Omsorgsutskottet 2011-09-05
§ 65 Överklagan enligt LVU
§ 66 Ansökan ekonomiskt bistånd
§ 67 Faderskapsutredning
§ 68 Utredning uppdragstagare
§ 69 Övervägande vid placering enligt LVU
§ 70 Övervägande vid placering enligt LVU
§ 71 Ordförandebeslut
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen tar del av och godkänner redovisad delegationsrapport.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

6(27)

PROTOKOLL
2011-10-03

7(27)

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 166

Dnr 0331/11 - 042

DELÅRSRAPPORT AUGUSTI 2011
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Godkänna redovisad delårsrapport per 31 augusti, enligt bilaga.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens delegationsordning ändras beträffande ”Beslut om
bistånd åt vuxna i form av vård (placering/-omplacering) i hem för vård eller
boende eller familjehem.” Lagrum 4 kap.1 § SoL. Delegat arbete- och
omsorgsutskottet.
_____
Ärendebeskrivning
Ekonomiavdelningen har sammanställt delårsrapport per den 31 augusti
2011, enligt bilaga. Delårsrapporter upprättas per april och augusti som en del
i den löpande planlagda uppföljningen.
Ekonomichef Ulla Lundberg har yttrat sig i ärendet.
Syftet med delårsrapporten är att vara;
• en uppföljning av resultat och ställning för rapportperioden
• en uppföljning av om verksamheten prognostiseras bedrivas inom fastställda ramar samt prognos för helåret
• ett underlag för beslut
Periodresultat per augusti uppgår till 22,4 mkr. En försämring med 3,8 mkr
jämfört med motsvarande period föregående år. Försämringen förklaras
främst av konjunkturstödet samt ökade nettokostnader för verksamhet.
För 2011 beräknas årets resultat till 8,9 mkr att jämföras med det budgeterade
på 7,4 mkr. Den beräknade budgetavvikelsen för årets resultat beräknas därmed till +1,5 mkr. Överskottet mot budget beror på högre skatte- och statsbidragsintäkter samt ett bättre räntenetto än budgeterat.
För verksamhetens ramar prognostiseras ett underskott på -10,5 mkr. Underskotten som aviserats från Älvsbyns Fastigheter AB samt Älvsbyns Energi
AB avseende fastighetsdrift samt gatuverksamhet på sammantaget -4,8 mkr
finns inte med i prognosen för verksamhetens ramar. För de centralt budgeterade verksamhetskostnaderna prognostiseras en avvikelse på +4,5 mkr.
Periodens nettoinvesteringar uppgår till 3,2 mkr exklusive byggnationen av
den nya skolan. Den budgeterade investeringsvolymen för 2011 uppgår till
14,5 mkr.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSEN

KS § 166

Dnr 0331/11 – 042 forts

DELÅRSRAPPORT AUGUSTI 2011
Projekteringen av den nya skolan är färdig och kostnaden uppgår till 0,9 mkr.
Byggnationen av skolan har påbörjats och per augusti är 8,6 mkr upparbetat.
Enligt prognos per augusti kommer byggnationen av den nya skolan att landa
på 61,2 mkr. Av dessa beräknas 28 mkr upparbetas under 2011.
Investeringsutgiften ska mötas av försäkringsersättningen kommunen erhållit
för Lekenskolan.
Rapporten föreläggs kommunstyrelsen för bedömning av nödvändiga åtgärder i syfte att anpassa den verksamhet som bedrivs till av kommunfullmäktige
fastställda budgetramar.
Kommunstyrelsen
Ekonomichef Ulla Lundberg föredrar ärendet.
Helena Öhlund (s) föreslår ändring i delegationsordningen där alla frivilliga
placeringar beslutas av arbete- och omsorgsutskottet.
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen godkänner redovisad delårsrapport samt ändrar delegationsordningen beträffande ”Beslut om bistånd åt
vuxna i form av vård (placering/-omplacering) i hem för vård eller boende
eller familjehem.” Lagrum 4 kap.1 § SoL. Delegat arbete- och omsorgsutskottet. Kommunstyrelsen bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSEN

KS § 167

Dnr 0378/11 - 283

KÖP AV FASTIGHETEN BONDEN 1 - FORUM
Kommunstyrelsens beslut
”Köp av fastigheten Bonden 1 – Forum” återremitteras till kommunstyrelsens sammanträde 7 november 2011. Ärendet kompletteras med
yttrande från Älvsbyns Fastigheter AB, där det ska framgå:
- Vilka investeringsbehov som finns och vilka kostnader det medför samt
fastighetens årliga driftskostnad.
- Förslag till finansiering av investeringar och drift.
- Förslag om vad fastigheten ska användas till.
Vidare kompletteras ärendet med värdering av fastigheten som genomförs av
extern konsult.
_____
Ärendebeskrivning
Älvsbyns kommun har sagt upp drift- och hyresavtal med Älvsbyns Folketshusförening per den 31 december 2011.
Förhandlingar har förts med Älvsbyns Folketshusförening avseende övertagande av fastigheten Bonden 1.
Förslag på avtal om köp av fastigheten Bonden 1 – Forum, enligt bilaga.
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens ordförande har haft uppdrag att förhandla med Älvsbyns
Folketshusförening om övertagande av fastigheten Bonden 1.
Nästan alla lokaler i fastigheten hyrs av Älvsbyns kommun.
Ambitionen är att Forum ska vara Älvsbyns kommuns kulturcentrum.
Ordföranden bifaller förslag på avtal om köp av fastigheten Bonden 1 –
Forum, enligt bilaga.
Robert Andersson (kd) föreslår att ärendet kompletteras med en värdering av
fastigheten, utförd av extern konsult.
Matilda Wiklund (c) föreslår att ärendet återremitteras till nästa kommunstyrelsesammanträde den 7 november 2011. Ärendet kompletteras med
yttrande från Älvsbyns Fastigheter AB, där det ska framgå:
- Vilka investeringsbehov som finns och vilka kostnader det medför samt
fastighetens årlig driftskostnad.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2011-10-03

10(27)

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 167

Dnr 0378/11 – 283 forts

KÖP AV FASTIGHETEN BONDEN 1 - FORUM
- Förslag till finansiering av investeringar och drift.
- Förslag om vad fastigheten ska användas till.
Ajournering
Ordföranden föreslår att sammanträdet ajourneras och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma. Förhandlingarna återupptas efter ca 5 minuter.
Ordföranden yrkar bifall till att ärendet återremitteras till nästa kommunstyrelsesammanträde den 7 november 2011 samt att ärendet kompletteras
med extern värdering av fastigheten och yttrande från Älvsbyns Fastigheter
AB.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSEN

KS § 168

Dnr 0379/11 - 289

KÖP AV FORUMS INVENTARIER - LÖSÖREKÖPSKONTRAKT
Kommunstyrelsens beslut
”Köp av Forums inventarier – lösöresköpskontrakt” återremitteras till
kommunstyrelsens sammanträde 7 november 2011.
_____
Ärendebeskrivning
Älvsbyns kommun har sagt upp alla gällande avtal med Älvsbyns Folketshusförening per den 31 december 2011.
Förhandlingar har förts med Älvsbyns Folketshusförening avseende övertagande av Forums inventarier.
Förslag på lösöreköpskontrakt enligt bilaga.
Kommunstyrelsen
Ordföranden föreslår att ärendet återremitteras till kommunstyrelsens
sammanträde 7 november 2011 och finner att kommunstyrelsen bifaller
förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSEN

KS § 169

Dnr 0380/11 - 106

RÖRELSEARRENDEAVTAL AVSEENDE BOWLINGVERKSAMHET
Kommunstyrelsens beslut
”Rörelsearrendeavtal avseende bowlingverksamhet” återremitteras till
kommunstyrelsens sammanträde 7 november 2011.
Reservation
Matilda Wiklund (c) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
_____
Ärendebeskrivning
Älvsbyns kommun har sagt upp alla gällande avtal med Älvsbyns Folketshusförening per den 31 december 2011.
Förhandlingar har förts med Älvsbyns Folketshusförening avseende arrendeavtal bowlingverksamhet.
Förslag på rörelsearrendeavtal avseende bowlingverksamhet, enligt bilaga.
Kommunstyrelsen
Ordföranden föreslår att ärendet återremitteras.
Matilda Wiklund (c) yrkar avslag på att teckna föreslaget avtal samt att driften
av bowlingverksamheten ska gå ut på upphandling.
Beslutsgång
Ordföranden ställer eget förslag om återremiss under proposition och finner
att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSEN

KS § 170

Dnr 0381/11 - 106

UPPDRAGSAVTAL AVSEENDE BIOVERKSAMHET
Kommunstyrelsens beslut
”Uppdragsavtal avseende bioverksamhet” återremitteras till kommunstyrelsens sammanträde 7 november 2011.
Reservation
Matilda Wiklund (c) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
_____
Ärendebeskrivning
Älvsbyns kommun har sagt upp alla gällande avtal med Älvsbyns Folketshusförening per den 31 december 2011.
Förhandlingar har förts med Älvsbyns Folketshusförening avseende uppdragsavtal avseende bioverksamhet.
Förslag på uppdragsavtal avseende bioverksamhet, enligt bilaga.
Kommunstyrelsen
Ordföranden föreslår att ärendet återremitteras.
Matilda Wiklund (c) yrkar avslag på att teckna föreslaget avtal samt att driften
av bioverksamheten ska gå ut på upphandling.
Beslutsgång
Ordföranden ställer eget förslag om återremiss under proposition och finner
att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSEN

KS § 171

Dnr 0377/11 - 001

ÖVERSYN POLITISK ORGANISATION – UPPDRAGSBESKRIVNING
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Godkänna upprättat projektuppdrag – framtidens politiska organisation,
enligt bilaga.
_____
Ärendebeskrivning
Under 2010 lämnade Jörgen Afvander (Ns) in en motion om förändrad
politisk organisation. Motionen behandlades vid kommunfullmäktiges
sammanträde 21 februari 2011, § 10, där motionen bifölls och det beslutades
om att tillsätta parlamentarisk grupp för att utarbeta förslag till förändring av
nuvarande politiska organisation.
Syfte/uppgift
Syftet med beredningen är att arbeta fram ett underlag till ett beslut om framtidens politiska organisation i Älvsbyns kommun att gälla från mandatperioden 2014-2017.
Kommunchef Magnus Nordström har upprättat projektuppdrag fullmäktigeberedning – framtidens politiska organisation, enligt bilaga.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna upprättat projektuppdrag – framtidens politiska organisation, enligt bilaga.
Kommunstyrelsen
Ordföranden yrkar bifall till beredningsförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSEN

KS § 172

Dnr 0370/11 - 006

SAMMANTRÄDESPLAN 2012
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
a) Kommunfullmäktiges sammanträde måndag den 30 april flyttas till
torsdag den 26 april 2012.
b) Arbete- och omsorgsutskottet 6, den 21 november ändras till arbete- och
omsorgsutskottet 7.
c) Fastställa upprättad sammanträdesplanering i övrigt, enligt bilaga.
_____
Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till sammanträdesplanering
för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, budgetberedning, barn- och
fritidsutskottet samt arbete- och omsorgsutskottet år 2012 enligt bilaga.
Förslaget innehåller 8 + 2 sammanträdestillfällen för kommunstyrelsen och 5
för kommunfullmäktige. Arbete- och omsorgsutskottet 7, barn- och fritidsutskottet 6. Därutöver finns boksluts- och budgetberedningssammanträden
inplanerade 1 + 8, samt 3 sammanträden för Älvsbyns kommunföretag AB.
Förslag till beslut
Fastställa upprättad sammanträdesplanering för år 2012, enligt bilaga.
Kommunstyrelsen
Ordföranden föreslår att flytta kommunfullmäktiges sammanträde måndag
den 30 april till torsdag den 26 april 2012 samt ändra arbete- och
omsorgsutskottet 6, den 21 november till arbete- och omsorgsutskottet 7.
I övrigt föreslår ordföranden fastställa upprättad sammanträdesplanering,
enligt bilaga.
Kommunstyrelsen bifaller förslagen.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSEN

KS § 173

Dnr 0328/10 - 007

REVISIONSRAPPORT - GRANSKNING AV INFORMATIONSSÄKERHET
Kommunstyrelsens beslut
- Utse Margareta Lundberg till samordnare för informations- och säkerhetsarbetet i kommunen.
- Kommunstyrelsen anser revisionsrapporten besvarad men hänvisning till
ovanstående redogörelse för det pågående arbetet med kommunens
informationssäkerhet.
_____
Ärendebeskrivning
Revisionen har via sitt revisionsbiträde lämnat en granskningsrapport rörande
kommunens informationssäkerhet. Rapporten innehåller några iakttagelser
och rekommendationer.
Administrativ chef Gunilla Lundin har yttrat sig i ärendet enligt bilaga.
Kommunchef Magnus Nordström har uppdragit till Margareta Lundberg
räddningstjänsten, att samordna säkerhetsarbetet i kommunen. Detta
kommer att mynna ut i risk- och sårbarhetsanalyser som ligger till grund för
planer avseende skydd mot olyckor och extraordinära händelser.
När dessa styrdokument är fastställda kommer ett antal åtgärder att vidtas.
Som exempel kan nämnas att kommunledningskontorets IT-avdelning får
upprätta systemsäkerhetsanalyser för identifierade samhällsviktiga system och
säkerställa att nödvändiga rutiner är dokumenterade och kända i organisationen.
Den administrativa informationssäkerheten är också ett område under ständig
utveckling. Översynen av kommunens styrdokument och den översyn som
gjordes av kommunens administrativa resurser (KAR) under 2010 har
resulterat i förbättrade rutiner som också dokumenterats.
Förslag till beslut
- Formellt utse Margareta Lundberg till samordnare för informations- och
säkerhetsarbetet i kommunen.
- Kommunstyrelsen anser revisionsrapporten besvarad men hänvisning till
ovanstående redogörelse för det pågående arbetet med kommunens
informationssäkerhet.
Kommunstyrelsen
Ordföranden yrkar bifall till beredningsförslaget och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
_____
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSEN

KS § 174

Dnr 0083/11 - 008

MEDBORGARFÖRSLAG OM OFFENTLIG UPPHANDLING DET ÄR SKILLNAD PÅ MAT OCH MAT
Kommunstyrelsens beslut
Avslå medborgarförslaget om offentlig upphandling – det är skillnad på mat
och mat.
Älvsbyns kommun ska även fortsättningsvis upphandla livsmedel tillsammans
med Piteå kommun. Detta under förutsättning att möjligheten ges.
Reservation
Matilda Wiklund (c) reserverar sig mot förslaget till förmån för eget förslag.
_____
Ärendebeskrivning
Stefan Hardselius har lämnat in ett medborgarförslag om offentlig upphandling – Det är skillnad på mat och mat, enligt bilaga.
Kommunfullmäktige beslutade 21 februari 2011, § 31, överlämna ärendet till
kommunstyrelsen för beredning och beslut.
Kostchef Åsa Fahlén har yttrat sig i ärendet, enligt bilaga.
Älvsbyn kommun har tillsammans med Arvidsjaur och Arjeplog hängavtal på
Piteå kommun avseende livsmedelsavtalet. Ett livsmedelsavtal som är uppdelat i bassortiment (Servera) som torrvaror, frukt och grönsaker mm och
huvudsortiment (Servera och Menigo) som kött, fisk, fågel och charkprodukter mm. Det finns även ett särskilt avtal för mejeriprodukter (Norrmejerier).
Att som liten kommun få möjlighet att ingå avtal tillsammans med en eller
flera andra kommuner är positivt på flera sätt. Kvantiteterna blir betydligt
större vilket i sin tur ger bättre avtalspriser. En större kommun har också
betydligt mer resurser och större kompetens för att jobba med upphandlingar
och förfrågningsunderlag.
Inför nästa upphandling är det förstås viktigt att se över kraven, bl a inom
miljö- och djurskydd som det föreslås i medborgarförslaget. Vidare föreslås
att en livsmedelspolicy borde tas fram med höga krav inom just miljö- och
djurskydd. I dagsläget är det inte aktuellt då en s k kostpolicy ska arbetas fram
(mål i Strategiska planen). Den ska innehålla information om den mat som
serveras och bygga på Livsmedelsverkets rekommendationer.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2011-10-03

18(27)

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 174

Dnr 0083/11 – 008 forts

MEDBORGARFÖRSLAG OM OFFENTLIG UPPHANDLING DET ÄR SKILLNAD PÅ MAT OCH MAT
I Medborgarförslaget tas också upp om att mindre företag borde ges möjlighet att lämna anbud på ett färre antal produkter, alternativt en viss produktgrupp. Den möjligheten gavs vid den senaste upphandlingen men trots det så
lämnades alla anbud via grossist.
Förslag till beslut
- Älvsbyns kommun ska även fortsättningsvis upphandla livsmedel tillsammans med Piteå kommun. Detta under förutsättning att möjligheten ges.
- Avslå medborgarförslaget att ta fram en livsmedelspolicy.
Kommunstyrelsen
Matilda Wiklund (c) yrkar bifall till medborgarförslaget samt avslag på beredningsförslaget avseende fortsatta upphandlingar av livsmedel tillsammans
med Piteå kommun.
Helena Öhlund (s) yrkar bifall till beredningsförslaget.
Johan Johansson (c) yrkar bifall till medborgarförslaget.
Beslutsgång
Ordföranden ställer Matilda Wiklunds förslag mot Helena Öhlunds förslag
och finner att kommunstyrelsen bifaller Helena Öhlunds förslag.
Omröstning
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen bifaller följande beslutsgång.
- den som röstar ja bifaller beredningsförslaget.
- den som röstar nej bifaller Matilda Wiklunds förslag.
Omröstningsresultat
Med 9 ja röster för beredningsförslaget och 4 nej röster för Matilda Wiklunds
förslag, enligt bifogad sammanträdeslista, beslutar kommunstyrelsen bifalla
beredningsförslaget att:
- Älvsbyns kommun ska även fortsättningsvis upphandla livsmedel tillsammans med Piteå kommun. Detta under förutsättning att möjligheten ges.
- Avslå medborgarförslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2011-10-03

19(27)

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 175

Dnr 0104/11 - 008

MEDBORGARFÖRSLAG OM ATT PLACERA EN ÄLG I
RONDELLEN PÅ NORRABYN
Kommunstyrelsens beslut
Avslå medborgarförslag om att placera en älg i rondellen på Norrabyn.
Uppdra till kultur och fritid att i samråd med Trafikverket, utlysa en tävling,
om förslag till utsmyckning av rondellen på Norrabyn samt rondellen på
Storgatan.
_____
Ärendebeskrivning
Matti Tuuri har lämnat in ett medborgarförslag om att placera en älg
i rondellen på Norrabyn
Kommunfullmäktige beslutade 21 februari 2011, § 34, överlämna ärendet till
kommunstyrelsen för beredning och beslut.
VD Älvsbyns Energi AB Jan Sipola har yttrat sig i ärendet.
Älvsbyns Energi AB ansvarar på uppdrag av kommunen för drift av det
kommunala vägnätet. Trafikverket är väghållare för de vägar som ansluter till
rondellen på Norrabyn.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen uppdrar till näringslivskontoret och kultur och fritid att
gemensamt utreda framtida utsmyckning av vägar inom Älvsbyns kommun i
samråd med Trafikverket.
Kommunstyrelsen
Ordföranden yrkar avslag till medborgarförslaget att placera en älg i rondellen
på Norrabyn.
Ordföranden föreslår vidare att kultur och fritid, i samråd med Trafikverket,
får i uppdrag att utlysa en tävling om förslag till utsmyckning av rondellen på
Norrabyn samt rondellen på Storgatan. Kommunstyrelsen bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2011-10-03

20(27)

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 176

Dnr 0168/11 - 109

PROJEKTSTÖD - "SKIFTA CENTRUM - ETT PROJEKT FÖR
SOCIAL HÅLLBARHET I FYRKANTEN"
Kommunstyrelsens beslut
Avslå ansökan om stöd till ”Skifta centrum” p g a att enheten för arbete och
integration inte har budgetutrymme för att bidra till projektet.
_____
Ärendebeskrivning
Arbetarnas bildningsförbund, ABF Norr har lämnat in ansökan om stöd för
genomförande av ”Skifta centrum – ett projekt för social hållbarhet i
Fyrkanten”, enligt bilaga.
Enhetschef arbete och integration Hans Nyberg har yttrat sig i ärendet.
ABF Norr ansöker om bidrag totalt 50 000 kr till projektet ” Skifta centrum –
ett projekt för social hållbarhet i Fyrkanten”. Projektet sträcker sig över två år
och riktar sig till vuxna som har ansvar för barn och ungdomar. Syftet är att
ge vuxna verktyg och ökade kunskaper om sina normer för att kunna ge barn
och ungdomar en bekväm, icke normativ och trygg uppväxt.
Syftet med projektet att vuxna ska bli bättre på att identifiera och agera mot
skadliga normer är en god tanke. Inom arbete och integrations budget finns
dock inte utrymmer för dessa kostnader.
Förslag till beslut
Avslå ansökan om stöd till ”Skifta centrum” p g a att enheten för arbete och
integration inte har budgetutrymme för att bidra till projektet.
Kommunstyrelsen
Ordföranden yrkar bifall till beredningsförslaget och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2011-10-03

21(27)

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 177

Dnr 0346/11 - 109

BIDRAG TILL MINERALJAKTEN 2011 - PRISPENGAR OCH
RESEBIDRAG FÖR KONTAKTPERSONER
Kommunstyrelsens beslut
Bevilja SGU, Sveriges geologiska undersökning, bidrag till mineraljakten för
år 2011;
- 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 yttrande gällande SGU, Sveriges
geologiska undersökning som ansöker om bidrag till mineraljakten 2011.
Årets Norrlands Mineraljakt arrangeras och finansieras av länsstyrelser och
SGU.
SGU, Sveriges geologiska undersökning, ansöker för Norrlands Mineraljakt
2011 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 2011;
- SGU 5 000 kr i prispengar
- reseersättning till kontaktpersoner i Älvsbyns kommun enligt det
kommunala arvodesreglementet med max 5 000 kr.
Finansiering sker från verksamhet 027, till kommunstyrelsens förfogande.
Kommunstyrelsen
Ordföranden yrkar bifall till beredningsförslaget och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2011-10-03

22(27)

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 178

Dnr 0359/11 - 167

SÄKERHETSSKYDDSPLAN FÖR ÄLVSBYNS KOMMUN
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Fastställa upprättad ”Säkerhetsskyddsplan för Älvsbyns kommun”, enligt
bilaga att gälla t o m 2013-12-31. Dokumentansvarig ändras till risk- och
säkerhetssamordnare.
_____
Ärendebeskrivning
Risk- och säkerhetssamordnare Margareta Lundberg har upprättat ”Säkerhetsskyddsplan för Älvsbyns kommun”, enligt bilaga.
”För att säkerhetsskyddet i kommunen ska uppnå en tillfredställande nivå, i
enlighet med lagstiftningens krav, ska säkerhetsskyddsverksamheten anpassas
på ett praktiskt och rationellt sätt samt vara ett led i all verksamhet”
I ett antal lagar och förordningar finns bestämmelser om att myndigheter och
viktiga funktioner i samhället ska ha ett skydd mot bl.a. spionage och sabotage. Under senare tid har skyddet mot terrorism betonats.
Enligt säkerhetsskyddslagen (1996:627) och säkerhetsskyddsförordningen
(1996:633) är kommunstyrelsen högsta civila totalförsvarsmyndighet på lokal
nivå. Lagstiftningen ålägger kommunen att vidta särskilda åtgärder för att
skydda rikets säkerhet.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa upprättad
”Säkerhetsskyddsplan för Älvsbyns kommun”, enligt bilaga att gälla t o m
2012-12-31.
Kommunstyrelsen
Risk- och säkerhetssamordnare Margareta Lundberg föredrar ärendet.
Helena Öhlund (s) föreslår att planens giltighetstid fastställs till 2013-12-31
(mandatperioden) samt att dokumentansvarig ändras från att ange namn till
befattning
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2011-10-03

23(27)

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 179

Dnr 0375/11 - 214

DETALJPLAN FÖR SMÅHUSBEBYGGELSE PÅ DEL AV
FASTIGHETEN ÄLVSBYN 22:1, PRÄSTGÄRDAN, ÄLVSBYN 25:1,
VÄSTERMALM OCH ÄLVSBYN 24:1, ALTUNA-ÖVRABYN
Kommunstyrelsens beslut
Uppdra till miljö- och byggkontoret att planlägga områden för villabebyggelse
på del av fastigheten Älvsbyn 22:1, Prästgärdan och del av fastigheten
Älvsbyn 25:1, Västermalm.
Finansiering sker från verksamhet 027 ur kommunstyrelsens förfogande.
_____
Ärendebeskrivning
Socialdemokraterna har aktualiserat ärendet om upprättande av detaljplan för
småhusbebyggelse på del av fastigheten Älvsbyn 22:1, Prästgärdan, del av
fastigheten Älvsbyn 25:1, Västermalm samt del av fastigheten Älvsbyn 24:1,
Altuna-Övrabyn, enligt bilaga.
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson har yttrat sig i ärendet, enligt bilaga
Miljö- och byggkontoret har efterfrågat prisuppgifter för detaljplanering av
tre olika områden för villabebyggelse i centrala Älvsbyn med anledning att det
inte finns många lediga tomter för småhus inom centralorten. Markägare är
Älvsbyns kommun i samtliga tre områden. För att upprätta planerna tillkommer utöver det angivna priset kostnader för utredningar, grundkartor
samt miljökonsekvensbeskrivningar.
Förslag till beslut
Uppdra till miljö- och byggkontoret att planlägga tre områden för villabebyggelse i centrala Älvsbyn enligt bilagda förslag.
Kommunstyrelsen
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson föredrar ärendet.
Ordföranden föreslår att uppdra till miljö- och byggkontoret att planlägga
områden för villabebyggelse på Prästgärdan och Västermalm. Finansiering
sker från verksamhet 027 till kommunstyrelsens förfogande.
Kommunstyrelsen bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2011-10-03

24(27)

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 180

Dnr 0080/11 - 219

DETALJPLANERING AV OMRÅDE KRING FASTIGHETERNA
SPARVEN 20, 21 OCH 22 PÅ PRÄSTGÄRDAN
Kommunstyrelsens beslut
Uppdra till miljö- och byggkontoret att utarbeta ny detaljplan för Sparven 20,
21 och 22 på Prästgärdan där GC-väg utreds med övriga vägnätet inom
centralorten. Medel för ändamålet anslås ur verksamhet 027 till kommunstyrelsens förfogande.
_____
Ärendebeskrivning
Per-Erik Sundkvist har lämnat in en skrivelse om detaljplanering av område
kring fastigheterna Sparven 20, 21 och 22 på Prästgärdan.
Per-Erik Sundkvist hänvisar till detaljplan för rubricerade område
VD Älvsbyns Energi AB Jan Sipola har yttrat sig i ärendet.
Samråd har skett med miljö- och byggchefen Ingrid Karlsson i detta ärende.
Detaljplan finns från år 1954. Älvsbyns Energi AB har byggt dagvattenbrunn
och ledningar inom den av kommunen ägda marken, idag nyttjad som parkeringsyta av Folkhögskolan.
Beträffande gång- och cykelväg, GC-väg, hänvisas till den gamla detaljplanen.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen uppdrar till miljö- och byggkontoret att utarbeta ny detaljplan för rubricerade område där GC-väg utreds med övriga vägnätet inom
centralorten.
Kommunstyrelsen
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson föredrar ärendet.
Ordföranden yrkar bifall till beredningsförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma. Medel anslås ur verksamhet 027 till kommunstyrelsens förfogande.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2011-10-03

25(27)

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 181

Dnr 0366/11 - 406

TAXA FÖR LIVSMEDELSKONTROLL
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Anta taxa för prövning och kontroll enligt livsmedelslagstiftningen, enligt
bilaga, att gälla från 2012-01-01.
Dokumentansvarig ändras till miljö- och byggchef.
_____
Ärendebeskrivning
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson har lämnat in förslag till ny taxa för
prövning och kontroll enligt livsmedelslagstiftningen, enligt bilaga.
Enligt livsmedelslagen ska kommunerna i Sverige ta ut avgift för kontroll och
prövning av ärenden inom livsmedelslagens område. Miljö- och byggkontoret
har gjort ett förslag till ny taxa att gälla från 2012-01-01 enligt bilaga.
Förslag till beslut
Föreslå kommunfullmäktige anta taxa för prövning och kontroll enligt livsmedelslagstiftningen, enligt bilaga, att gälla från 2012-01-01.
Kommunstyrelsen
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson föredrar ärendet.
Det är samma system som tidigare. Verksamheterna klassas enligt risksystem.
Ju större risk man har i sin verksamhet desto högre taxa.
Taxan följer SKL, Sveriges Kommuner och Landstings modell.
Ordföranden yrkar bifall till beredningsförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Styrdokumentets dokumentansvarig ändras från namn till befattning.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2011-10-03

26(27)

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 182

Dnr 0373/11 - 612

PLAN FÖR INTRODUKTIONSPROGRAMMET VID ÄLVSBYNS
GYMNASIESKOLA LÅ 2011/12
Kommunstyrelsens beslut
Fastställa upprättad Plan för introduktionsprogrammet vid Älvsbyns gymnasieskola läsåret 2011/12, enligt bilaga.
_____
Ärendebeskrivning
Skolchef Jan-Erik Backman har lämnat in tjänsteutlåtande gällande plan för
introduktionsprogrammet vid Älvsbyns gymnasieskola läsåret 2011/12, enligt
bilaga.
Plan för utbildning på introduktionsprogram ska, enligt skollagen och
gymnasiereformen, Gy 11, fastställas av huvudmannen för utbildningen.
Planen ska kombineras med en individuell studieplan för varje elev.
Förslag till beslut
Fastställa upprättad Plan för introduktionsprogrammet vid Älvsbyns
gymnasieskola läsåret 2011/12, enligt bilaga.
Kommunstyrelsen
Rektor Olof Johansson föredrar ärendet.
Ordföranden yrkar bifall till beredningsförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2011-10-03

27(27)

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 183

Dnr 0365/11 - 739

STIMULANSMEDEL FÖR ATT FÖRBEREDA OCH UTVECKLA
VALFRIHETSSYSTEM ENLIGT LAGEN OM VALFRIHETSSYSTEM (LOV)
Kommunstyrelsens beslut
Ansöka om stimulansmedel för att förbereda och utveckla valfrihetssystem
enligt LOV i Älvsbyns kommun.
_____
Ärendebeskrivning
Socialdemokraterna har aktualiserat ärendet att ansöka om stimulansmedel
för att förbereda och utveckla valfrihetssystem enligt Lagen om valfrihet
(LOV).
Lagen om valfrihetssystem (LOV) är en nationell lagstiftning som reglerar
förfarandet för hur en kommun eller ett landsting, efter särskilt beslut kan
välja att gå tillväga vid tecknandet av avtal för köp av tjänster inom socialoch äldreomsorg.
Lagen möjliggör för kommuner och landsting att besluta om att tillämpa
LOV istället för Lagen om offentlig upphandling (LOU).
Under 2008-2010 har Socialstyrelsen fördelat medel till kommuner för att
förbereda och utveckla valfrihetssystem inom kommunens insatser för äldre
och personer med funktionsnedsättning. Under 2011 ska Socialstyrelsen
besluta om att fördela 21 500 000 kronor i stimulansbidrag till de 78 kommuner som inte tidigare beviljats stöd för detta ändamål. Målet med stimulansbidraget är att stimulera utvecklingen av valfrihetssystem inom kommunens insatser enligt socialtjänstlagen (2001:453).
Kommunen ska använda stimulansbidraget till konkreta insatser för att
förbereda eventuellt införande av LOV. I ansökan ska anges vilka insatser
som är tänkta att genomföras samt en beräkning av kostnaderna för dessa.
Till ansökan ska även bifogas kopia på protokoll som visar att ansvarig
politisk nämnd har godkänt ansökan.
Förslag till beslut
Ansöka om stimulansmedel för att förbereda och utveckla valfrihetssystem
enligt LOV i Älvsbyns kommun.
Kommunstyrelsen
Ordföranden yrkar bifall till förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller
detsamma.
_____
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

