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KOMMUNSTYRELSEN

KS § 90

Dnr 0226/13 - 000

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING KS 2013-08-26
Kommunstyrelsens beslut
Godkänna informationen och lägga den till handlingarna.
_____
Sammanfattning av ärendet
Kommunchef Magnus Nordström har sammanställt kommungemensam
verksamhetsredovisning enligt bilaga.
Förslag till beslut
Godkänna informationen och lägga den till handlingarna.
Kommunstyrelsen
- Kommunens revisorer Sigvard Lundgren, Robert Lidström, Greger
Andersson, Maria Öhman, Katarina Jonsson samt sakkunnigt biträde
Helen Sundström-Hetta KPMG, föredrar revisionsrapport – Granskning
av intäkterna och kostnaderna för flyktingverksamhet. Dialog förs kring
rapporten. Revisorerna önskar att kommunstyrelsen lämnar ett yttrande
över revisionsrapporten senast den 26 november 2013.
-

Socialchef Hans Nyberg och skolchef Jan-Erik Backman föredrar sina
respektive verksamheter.

- Ekonomichef Ulla Lundberg redovisar aktuellt ekonomiskt läge.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSEN

KS § 91

Dnr 0198/13 - 000

DELGIVNINGAR KS 2013-08-26
Kommunstyrelsens beslut
Ta del av redovisade delgivningar.
_____
Sammanfattning av ärendet
Handlingar i ärendet:
1. Länsstyrelsen i Norrbottens län
Beslut – Tillsyn enligt lagen (2003:778) om skydd mt olyckor (LSO) och
uppföljning av kommunens tillämpning av lag (2006:544) om kommuners
och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid
och höjd beredskap (LEH)
Beslut – Uppföljning av inspektion över Överförmyndaren i Älvsbyns
kommun enligt 19 kap. 17 § föräldrabalken och 20-24 §§ förmynderskapsförordningen. (dnr 466/12-199)
2.

Trafikverket – Fastställelse av arbetsplan för ombyggnad av väg 555,
delen Sikfors-Älvsbyn inom Piteå och Älvsbyns kommuner, Norrbottens
län. Beslutet anslås på kommunens anslagstavla 5-26/7-13. (dnr 336/11-512)

3. Älvsbyns kommun
Yttrande över samrådsremiss om förslag till beslut om avgränsning av
miljöbedömning för länstransportplan för Norrbottens län 2014-2025.
(dnr 123/13-509)

Partnership agreement between the municipality of Älvsbyn and Rombo
district council, Tanzania. (dnr 4/13-106)
Projektuppdrag implementering av nationella styrningar, BFU § 12.(dnr
188/13-609)

Överlåtelseavtal – relästation Lill-Kanis (dnr 231/13-170)
4. IVO Inspektionen för vård och omsorg
Tillsyn av HVB barn och unga vid Bros i Älvsbyns kommun – oanmäld.
Beslut – Ärendet avslutas. (dnr 224/13-720)
Baggium Vård & Behandling AB - Ansökan om tillstånd att bedriva
enskild verksamhet enligt socialtjänstlagen (SoL). Beslut och Tillståndsbevis.
5. Arbete och omsorgsutskottet – Protokoll 2013-06-12.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

forts
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KS § 91

Dnr 0198/13 – 000 forts

DELGIVNINGAR KS 2013-08-26
6. Personalutskottet – Protokoll 2013-05-16.
7. Barn- och fritidsutskottet – Protokoll 2013-05-21.
8. Älvsbyns Energi AB – Protokoll styrelsen 2013-05-20 och 2013-06-28.
9. Älvsbyns kommunföretag AB – Protokoll 2013-05-20.
10. Handikapp- och pensionärsrådet – Protokoll 2013-06-18.
11. Pite Älv ekonomisk förening – Protokoll årsstämma 2013-04-24.
Förslag till beslut
Ta del av redovisade delgivningar.
Kommunstyrelsen
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSEN

KS § 92

Dnr 0202/13 - 002

DELEGATIONSRAPPORT KS 2013-08-26
Kommunstyrelsens beslut
Ta del av och godkänna redovisad delegationsrapport.
_____
Sammanfattning av ärendet
Följande ärenden anmäls enligt KS § 31/12-03-12 (dnr 487/11, 002)
Kommunstyrelsens ordförande
Undertecknande av handlingar inom kommunstyrelsen (dnr 219/13-002)
Kommunchef
Fastighetsreglering gällande fastigheterna Älvsbyn 24:1 och Lill-Korsträsk
1:39. (dnr 520/11-269)
Köpekontrakt. Försäljning del av fastigheten Älvsbyn 24:1. (dnr 208/13-284)
Styrdokument (förlängning utan ändring)
Fritids- och kulturchef
Kommunalt lönebidrag till Älvsbyns Motorsällskap (dnr 223/13-002)
Bidrag till projekt om jämställdhet och ledare – ÄIF fotboll. (dnr 180/13-109)
PUMA bidrag – Festival X i Lomtjärn 5-6 juli 2013. (dnr 179/13-109)
PUMA bidrag – konstkollokuppen 6 juli 2013. (dnr 205/13-109)
PUMA bidrag – avslutning för nior i Älvsbyn och Vidsel. (dnr 196/13-109)
Bidrag till konstrunda med inslag av trädgård och möbler. (dnr 195/13-109)
Bidrag till utbildning i säkerhetsutrustning. (dnr 194/13-109)
Bidrag till ”Vänskapsdagar”. (dnr 204/13-109)
Ansökan om bidrag till projektanställning på internationell träffpunkt –
Avslag. (dnr 206/13-109)
Ordförande Arbete och Omsorgsutskott
Permanent serveringstillstånd – Kanisrestaurangen. (dnr 158/13-702)
Enhetschef Arbete och integration
Tillfälligt serveringstillstånd 2013-05-25 – Kanislogen (dnr 190/13-702)
Tillfälligt serveringstillstånd 19-20 juli 2013 – Trescorona AB. (dnr 209/13-702)
Tillfälligt serveringstillstånd 2013-06-01 – Forum – Galaxen. (dnr 81/13-702)
Socialchef
Tillfälligt serveringstillstånd 2013-07-17 och tillfälligt förlängd öppettid för
slutet sällskap 2013-10-19 - Hotell Storforsen. (dnr 71/13-702)
Tillfälligt serveringstillstånd – Clarýs Krog AB. (dnr 135/13-702)
Avtal tvätt- och textilservice. (dnr 13/13-057)
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Näringslivsutvecklare
Byautvecklingspeng – Bredsels bygdeförening. (dnr 233/13-109)
Byautvecklingspeng – Nystrands byaförening. (dnr 210/13-109)
Marknadsföringsbidrag, mässor – Älvsby Kök & Inredning. (dnr 178/13-109)
Älvsbyns Fastigheter AB, VD
Köpekontrakt. Försäljning fastigheten Smörjaren 1. (dnr 185/13-284)
Arbete och Omsorgsutskottet 2013-05-20
§ 56
Ansökan om vård enligt LVM.
Arbete och Omsorgsutskottet 2013-06-12
§ 60
Delgivningar 2
§ 61
Internutredning avvikelse
§ 62
Överklagan av beslut om fortsatt vård
§ 63
Överklagan av beslut om umgängesbegränsning
§ 64
Uppföljning av bistånd i form av vård
§ 65
Omprövning enligt 13 § LVU
§ 66
Utredning enligt 11 kap 1 § SoL
§ 67
Faderskapsutredning enligt 2 kap 1 § FB
§ 68
Begäran om överflyttning av ärende
§ 69-70
Särskild förordnad vårdnadshavare
§ 71
Utredning enligt SoL 11 kap § 1
§ 72-82
Övervägande om fortsatt vård
Förslag till beslut
Ta del av och godkänna redovisad delegationsrapport.
Kommunstyrelsen
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSEN

KS § 93

Dnr 0104/13 - 008

MEDBORGARFÖRSLAG OM GRATIS FISKE/FLUGFISKE I
PITEÄLVEN
Kommunstyrelsens beslut
Avslå medborgarförslaget om gratis fiske/flugfiske i Piteälven med motiveringen att kostnaden för fiskekort för fiskeintresserade är rimlig och de allra
flesta kan bedriva fiske om intresse finns.
_____
Sammanfattning av ärendet
Ola Fernberg har lämnat in ett medborgarförslag om att kommunen utreder
möjlighet till gratis fiske/flugfiske i Piteälven, enligt bilaga.
Kommunfullmäktige beslutade 6 maj 2013, § 21 att ärendet överlämnas till
kommunstyrelsen för beredning och beslut senast den 4 november 2013.
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson har yttrat sig i ärendet.
Ärendet
Ola Fernberg har lämnat in ett medborgarförslag om att kommunen utreder
om det går att ordna gratis fiske/flugfiske för kommunmedborgare i
Piteälven förbi samhället på Älvsbyns byamäns samfällighet. Dagskort kostar
enligt förslagsställaren 50 kronor, för två dagar är priset 80 kronor och för tre
dygn 120 kronor. Förslagsställaren anser att kostnaden avskräcker fiskare och
vill att kommunen undersöker om det går att ordna gratis fiske.
Fördelen med gratis fiske är enligt förslagsställaren god reklam för Älvsbyns
kommun, friskvård för kommunmedborgare och kanske uppmuntran till de
unga att inspireras till en hobby ute i naturen. Vidare föreslår förslagsställaren
att man kan begränsa det fria fisket till enbart flugfiske.
Det finns många markägare som äger fastigheter ut i vattnet i anslutning till
Älvsbyns tätort. Fiskerätten har reglerats och det är Älvsbyns byamän som
beslutar om hur fisket ska anordnas i deras fiskevatten och som har valt att
erbjuda fiske mot att den som fiskar löser fiskekort. Fiskekort kan köpas på
nätet eller i butiker, bensinstationer och turistanläggningar runt om i
Älvsbyns och Piteå kommuner. Det finns också vissa regler kring fisket för
att förhindra ett för hårt fisketryck.
Miljö- och byggkontorets bedömning
Fiske är ett viktigt och roligt fritidsintresse för många och det är inte fel att
uppmuntra fiske, i synnerhet bland fiskeintresserade ungdomar i samhället.
Men eftersom fiskekort är lättillgängliga och kostnaden för fisket ändå kan
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSEN

KS § 93

Dnr 0104/13 – 008 forts

MEDBORGARFÖRSLAG OM GRATIS FISKE/FLUGFISKE I
PITEÄLVEN
anses ganska rimlig jämfört med många andra angelägna fritidsintressen gör
miljö- och byggkontoret bedömningen att det inte är en kommunal angelägenhet att generellt subventionera fisket i Piteälven. Det finns möjlighet att
gå med i en befintlig fiskeklubb eller själv starta en klubb som i sin tur har
möjlighet att söka kommunalt bidrag för sin verksamhet. Särskilt för ungdomsverksamhet utgår stöd från kommunen, medel som kan användas för att
minska kostnaderna för exempelvis fiskekort om styrelsen för klubben så
beslutar.
Mot bakgrund av detta föreslår miljö- och byggchefen att kommunstyrelsen
beslutar att inte subventionera fisket i Piteälven i anslutning till tätorten samt
att kopia av beslutet tillsändes Älvsbyns byamän för kännedom.
Beslutet skickas till
Namn:
Ola Fernberg
E-post:
ola.fernberg@gmail.com
Adress:
Storgatan 43C 2tr
Kopia till Älvsbyns Byamän
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att avslå medborgarförslaget med motiveringen
att kostnaden för fiskekort för fiskeintresserade är rimlig och de allra flesta
kan bedriva fiske om intresse finns.
Kommunstyrelsen
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSEN

KS § 94

Dnr 0102/13 - 020

REKRYTERINGSBEHOV INOM SKOLAN 2013 - 2017
Kommunstyrelsens beslut
Ärendet gällande rekryteringsbehov inom skolan 2013 – 2017 överlämnas till
budgetberedningen för vidare handläggning.
_____
Bakgrund
Vid personalutskottets förra sammanträde den 17 april 2013, § 5, fick skolchefen i uppdrag att redovisa förslag på lösning inkl kostnader för utbildning
av specialpedagoger. Detta med anledning av pensionsavgångar inom de
närmaste åren.
Nu föreligger skolchefens utlåtande i ärendet:
Under åren 2013-2018 kommer behovet av utbildade och behöriga speciallärare och specialpedagoger att fortsatt vara stort inom skolans samtliga verksamhetsområden. Under det senaste året har försök till nyrekryteringar gjorts
dock utan sökande till de utannonserade tjänsterna.
I och med att behovet av specialistkompetenserna inom skolan är angeläget
bör Älvsbyns kommun erbjuda tillsvidareanställd personal med utbildning
och erfarenhet, som av arbetsgivaren bedöms relevant, förutsättningar att
bibehålla viss del av lönen samt minskad tjänstgöringstid under utbildningstiden, dock max 3 terminer.
Under utbildningstiden utgår lön motsvarande 75 % av den anställdes ordinarie heltidslön. Under utbildningstiden har man tjänstgöringsplikt motsvarande 20 % (en vecka/månad) vid en av arbetsgivaren utsedd skolenhet.
Vid påbörjande av utbildningen förändras anställningsavtal där ferietjänst
gäller till semestertjänst.
Vikariekostnaderna för att täcka behovet för de som genomgår utbildning
uppgår till ca 2 mkr, vilket motsvarar kostnaden för tre heltidstjänster.
Totalt skulle kostnaderna uppgå till 2 mkr för att utbilda tre specialister inom
grund och gymnasieskolan varav en placeras vid grundsärskolan.
Övriga förmåner i samband utbildning är ersättning för;
- resor
- litteratur
- boende på vandrarhem
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSEN

KS § 94

Dnr 0102/13 - 020

REKRYTERINGSBEHOV INOM SKOLAN 2013 - 2017

Personalutskottets förslag till kommunstyrelsen
Erbjuda tre tillsvidareanställda med lärarbehörighet inom grundskolans
tidigare och senare år samt gymnasieskolan möjlighet att utbilda sig till
specialpedagog/speciallärare samt speciallärare med behörighet inom
grundsärskolan med bibehållen lön motsvarande 75 % av sin ordinarie lön.
Under utbildningstiden ingår tjänstgöring motsvarande 5 dagar i månaden vid
av arbetsgivaren utsedd skolenhet.
Totalt uppgår kostnaderna till 2 mkr för att utbilda tre specialister inom
grund- och gymnasieskolan varav en placeras vid grundsärskolan.
_____
Kommunstyrelsen
Skolchef Jan-Erik Backman föredrar ärendet och föreslår att kommunstyrelsen inväntar regeringens ställningstagande gällande lärarlyftet.
Ordföranden föreslår att ärendet hänskjuts till budgetberedningen för vidare
handläggning.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på eget förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSEN

KS § 95

Dnr 0235/13 106

MEDFINANSIERING NORTH SWEDEN EUROPEAN OFFICE NY PROJEKTPERIOD 2014-2016
Kommunstyrelsens beslut
Bifall till fortsatt deltagande i projektet ”North Sweden European Office”.
Medfinansiering sker med 3,70 kr/invånare/år, totalt 30 340 kr/år, under
perioden år 2014-2016. Kostnaderna belastar konto 11521, EU-projekt.
_____
Sammanfattning av ärendet
Näringslivschef Pär Jonsson har lämnat in tjänsteskrivelse gällande medfinansiering av North Sweden European Office 2014 – 2016.
North Sweden European Office är ett samarbete sedan 1997 mellan Region
Västerbotten, Kommunförbundet i Norrbotten, Länsstyrelsen i Norrbotten,
Landstingen, Handelskamrarna och Företagarna i Västerbottens och Norrbottens län. Syftet med verksamheten är att tillvarata regionens intressen
genom att arbeta med frågor kopplade till EU. Förhållandet mellan huvudmännen regleras i tidsbegränsade samarbetsavtal som omfattar en tidsperiod
från den 1 januari år 2014 till den 31 december år 2016.
Huvudmännen har kommit fram till att verksamheten ska ha fokus på policypåverkan, att verksamheten ska koncentreras till en fullt ut Brysselbaserad
organisation och att verksamheten ska bedrivas som ett långsiktigt arbete,
men i projektform.
Kostnaderna för den framtida verksamheten uppgår till 6 395 000 kr/år.
Finansiering från Kommunförbundet/kommunerna i Norrbotten med totalt
1 035 000 kr/år. Begärd medfinansiering från Älvsbyns kommun uppgår till
3,70 kr/kommuninvånare/år eller cirka 30 340 kr/år, vilket är en ökning med
15 % från nuvarande finansiering.
Beslutet skickas till
Kommunförbundet Norrbotten, Anita Lindfors.
Mail: anita.lindfors@bd.kommunforb.se
Brev: Kommunförbundet Norrbotten, Box 947, 971 28 Luleå.
Förslag till beslut
Älvsbyns kommun beslutar om fortsatt deltagande i projektet ”North
Sweden European Office” och att medfinansiering sker med 3,70 kr/ invånare/år under perioden år 2014-2016. Kostnaderna belastar konto 11521, EUprojekt.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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MEDFINANSIERING NORTH SWEDEN EUROPEAN OFFICE NY PROJEKTPERIOD 2014-2016
Kommunstyrelsen
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSEN

KS § 96

Dnr 0186/13 - 109

VERKSAMHETSBIDRAG 2013 FÖR KVINNOJOUREN PÄRLAN
Kommunstyrelsens beslut
Bevilja Kvinnojourens ansökan för år 2013 om 150 000 kr. Pengarna anvisas
ur konto 91200 till kommunstyrelsens förfogande.
Inför budgetarbetet 2014 överlämna ärendet till budgetberedningen för vidare
handläggning.
_____
Sammanfattning av ärendet
Enhetschef Jan Renberg har lämnat in en tjänsteskrivelse gällande ansökan
om verksamhetsbidrag för kvinnojouren i Älvsbyn verksamhetsåret 2013.
Kvinnojouren är en ideell förening som arbetar för att hjälpa kvinnor och
barn som blivit utsatta för våld i nära relation. Våldet kan ha flera ansikten
som exempelvis fysiska, psykiska och ekonomiska. Parallellt med kvinnojouren verkar även den nyuppstartade tjejjouren. Kvinnojouren förfogar över
en lägenhet med skyddad adress i Älvsbyn. Idag är 10 personer aktiva i
kvinnojouren som har 23 medlemmar. Det sker kontinuerliga kompetenshöjande insatser för personerna som är aktiva i kvinnojouren. År 2012 deltog
de i ca 20 föreläsningar/utbildningar. Antalet sökande och åtgärder för de
sökande har ökat. Kvinnojouren har synts till ute i samhället alltmer vilket
kan bidra till att fler söker hjälp. År 2012 genomfördes ca 225 stödåtgärder
för kvinnor och ca 100 för barn. Tre kvinnor har haft skyddat boende. Ca 95
kvinnor har själva tagit direktstöd i vissa frågor.
Kvinnojourens arbete utgör en viktig funktion för den utsatta individen. De
har som mål att finnas till för alla. Kvinnojouren och Tjejjouren visar också
ett ”nytänk” med att bl.a. stödja individer redan i skolan genom Tjejjouren.
Beslutet skickas till
Kvinnojouren
Ekonomichef
Förslag till beslut
Älvsbyn kommun beviljar ansökan på 150 000 kr, medel anvisas ur konto
91200 till kommunstyrelsens förfogande.
Kommunstyrelsen
Ordföranden yrkar bifall till beredningsförslaget samt föreslår att inför
budgetarbetet 2014 överlämna ärendet till budgetberedningen för vidare
handläggning.
forts
Justerandes signatur
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VERKSAMHETSBIDRAG 2013 FÖR KVINNOJOUREN PÄRLAN
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på eget förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSEN

KS § 97

Dnr 0242/13 - 140

INTERNATIONELLA ARBETET I ÄLVSBYNS KOMMUN
Kommunstyrelsens beslut
Godkänna styrdokumentet ”Det internationella arbetet i Älvsbyns kommun”,
enligt bilaga.
_____
Sammanfattning av ärendet
Näringslivschef Pär Jonsson har lämnat in en tjänsteskrivelse gällande ändring
i styrdokumentet ”Det internationella arbetet i Älvsbyns kommun”.
Älvsbyns näringsliv påverkas i allt högre grad av internationella förhållanden
och ekonomisk globalisering. Människor, kapital, produkter, tjänster och
kunskaper rör sig idag friare än någonsin över nationsgränserna. En sådan
utveckling skärper konkurrensen och behovet av samarbete/samverkan
mellan olika regioner/kommuner och innebär att vi måste bli ännu bättre för
att kunna hävda oss på morgondagens internationella marknad. Älvsbyn har, i
ett större perspektiv, inte råd att ställa sig utanför de möjligheter som det
internationella samhället erbjuder.
Älvsbyns internationella arbete ska vara ett självklart verktyg för att stimulera
ekonomisk tillväxt, stärka kommunens attraktionskraft och skapa förståelse
för det kulturella utbytet.
Ändringar
Inledningen är nedkortad något, främst inom EU-tillträdet. Mål och syfte
kvarstår som tidigare. Inom avsnittet handlingsplan är information och
utbildning av Eu-tillträdet borttaget. Vänort är ersatt av ordet partners.
Dessutom har tillägg gjorts om framtida partners i Afrika och Asien med
tanke på globaliseringen.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner det reviderade styrdokumentet ”Det internationella arbetet i Älvsbyns kommun”.
Kommunstyrelsen
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2013-08-26
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KOMMUNSTYRELSEN

KS § 98

Dnr 0220/13 - 146

BORGMÄSTARAVTALET - SAMVERKANSPROJEKT FÖR NY
ENERGI- OCH KLIMATSTRATEGI
Kommunstyrelsens beslut
Teckna borgmästaravtalet och förbinda sig att upprätta en klimat- och energiplan (SEAP) vars syfte är att kommunen senast år 2020 ska minska CO2utsläppen med 20 % från dagens nivå.
____
Sammanfattning av ärendet
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson har lämnat in en tjänsteskrivelse gällande
förbindelse att upprätta en klimat- och energiplan (SEAP). Syftet är att ta
fram en ny klimat- och energiplan för Älvsbyn för att senast 2020 minska
utsläppen av koldioxid med minst 20 % enligt EU:s mål.
Miljö- och byggkontoret önskar att kommunstyrelsen inleder ett samarbete
med Jokkmokks kommun inom ramen för borgmästaravtalet.
Projektet genomförs inom tilldelad budgetram för miljö bygg räddning.
Älvsbyns kommun har en klimat- och energistrategi som antogs 2011 och
som är i behov av uppdatering. I samband med detta arbete önskar miljöoch byggkontoret inleda ett samarbete med Jokkmokks kommun och Nenet,
(Norrbottens Energikontor) där kommunen får hjälp med att upprätta en ny
Energi- och klimatplan. Älvsbyns kommun ska genom att underteckna borgmästaravtalet åta sig att vara bättre än Europeiska unionens mål beträffande
utsläpp av koldioxid, CO2. Avtalet ska undertecknas av kommunalrådet.
Borgmästaravtalet är en europeisk rörelse som engagerar kommuner och
regionala myndigheter, vilka på frivillig väg åtar sig att öka energieffektiviteten
och användningen av förnybara energikällor inom sina respektive geografiska
områden. Avtalsparternas syfte genom detta åtagande är att uppfylla och
överskrida Europeiska unionens mål att senast år 2020 minska CO2-utsläppen
med 20 %.
Alla kommuner som väljer att gå med i EU:s Borgmästaravtal (Covenant of
Mayors) ska utveckla en energiplan, en så kallad SEAP (Sustainable Energy
Action Plan).
Jokkmokks kommun är med i projektet SEAP-Plus som samlar 13 partner
från 11 europeiska länder. Jokkmokks kommun har åtagit sig att
- utveckla och förbättra kommunala energiplaner och klimatstrategier
genom erfarenhetsutbyte och insamling av goda exempel,
forts
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BORGMÄSTARAVTALET - SAMVERKANSPROJEKT FÖR NY
ENERGI- OCH KLIMATSTRATEGI
-

genom regional samverkan och nätverksuppbyggande få fler kommuner
att underteckna Borgmästaravtalet och utveckla SEAP,
överföra erfarenheter från kommuner som redan jobbar med SEAP till
kommuner som ännu inte använder instrumentet, samt hjälpa kommuner
och regioner att arbeta med implementering av kommunala energiplaner
och klimatstrategier.

Älvsbyns kommun har tillgång till stöd från projektet genom Jokkmokks
kommun via Nenets personal som för närvarande arbetar en del av sin tid i
Jokkmokk.
Information om projektet, även på svenska, finns tillgängligt på:

http://www.seap-plus.eu/
Beslutet skickas till
Miljö- och byggkontoret
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att teckna borgmästaravtalet och förbinder sig att
upprätta en SEAP vars syfte är att kommunen senast år 2020 ska minska
CO2-utsläppen med 20 % från dagens nivå.
Kommunstyrelsen
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson föredrar ärendet.
Ordföranden ställer proposition på eget förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSEN

KS § 99

Dnr 0211/13 - 173

INRÄTTANDE AV UNGDOMSBRANDKÅR I ÄLVSBYN
Kommunstyrelsens beslut
Bevilja 50 000 kr till att starta upp föreslagen ungdomsbrandkår. Medel
belastar räddningstjänstens verksamhetsram.
_____
Sammanfattning av ärendet
Säkerhetssamordnare Margareta Lundberg har lämnat in en tjänsteskrivelse
om försöksverksamhet med ungdomsbrandkår.
Idén och initiativet att starta upp en ungdomsbrandkår kommer från tre
intresserade deltidsbrandmän på räddningstjänsten.
Syfte med att starta upp en ungdomsbrandkår är bl a att stärka ungdomars
självförtroende till att ”våga hjälpa till” och att göra dem bekväma med en
första insats vid tillbud. Ytterligare målsättningar är att: öka samhällskyddet,
stärka självförtroendet, jämställdhet och mångfald samt framtida rekrytering
till räddningstjänsten.
Beslutsunderlag
Projektbeskrivningen.
Ärendet
Ungdomsbrandkårer finns i både Sverige och i andra länder. I Sverige finns
ungdomsbrandkårer i ca 20 kommuner, i Norrbotten finns ingen.
Ungdomsbrandkåren riktar sig till flickor och pojkar i åldern 11-18 år.
Genom träning och utbildning ökar ungdomarnas kunskap inom många områden. De får lära sig hur de ska agera i olika situationer och bli riskmedvetna.
Ungdomar med denna kunskap bidrar till en bra informations- och kunskapsspridning om hur man förebygger och minimerar allvarliga skador i vår
vardag.
Beslutet skickas till
Räddningstjänsten
Ekonomikontoret
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beviljar 50 000 kr till uppstart av föreslagen ungdomsbrandkår.
Kommunstyrelsen
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller förslaget samt att medel
belastar räddningstjänstens verksamhetsram.
forts
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INRÄTTANDE AV UNGDOMSBRANDKÅR I ÄLVSBYN
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på eget förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
_____
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Dnr 0234/13 - 214

PLANBESKED FÖR ÄNDRING AV DETALJPLAN I VISTTRÄSK
Kommunstyrelsens beslut
Ställa sig positiv till ”Kreativa byars” initiativ gällande planbesked för ändring
av detaljplan i Vistträsk. Invänta projektets slutrapport hösten 2013.
Inför budgetarbetet 2014 överlämna ärendet till budgetberedningen för vidare
handläggning.
_____
Sammanfattning av ärendet
Utvecklingsprojektet ”Kreativa byar” har genom Bill Nilsson (s) lämnat in en
skrivelse om förslag gällande planbesked för centrala Vistträsk.
Eftersom arbetet med gruvan i Laver fortskrider vill företagsgruppen
”Kreativa byar” framhålla att en av de viktigaste förutsättningarna för företagen i Vistträsk är en uppdatering av nuvarande detaljplanen för centrala
Vistträsk från 1955.
Detaljplanen bör möjliggöra etablering och utveckling av nya och befintliga
verksamheter som har behov av industrilokaler samt utveckling av centrala
Vistträsk med områden för fler bostäder.
Fastigheten Vistträsk 1:166 bör ses över angående ytterligare sanering.
Befintliga tomter som är obebyggda bör röjas samt fastighetsägaren av fastigheten på Köpmangatan 6 vid södra infarten uppmanas att riva byggnaden.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar meddela positivt planbesked för ändring av detaljplan för centrala Vistträsk samt anslå erforderliga medel.
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson har yttrat sig i ärendet, enligt bilaga.
Myndighetsnämnden beslutade 2013-06-13, § 42, att hos kommunstyrelsen
begära ett ärende om översyn av befintlig byggnadsplan för centrala Vistträsk
från 1955.
För ändring av detaljplanen anslås 300 tkr för 2013 och 650 tkr för 2014.
Kommunstyrelsen
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson föredrar ärendet.
forts
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PLANBESKED FÖR ÄNDRING AV DETALJPLAN I VISTTRÄSK
Matilda Wiklund (c) ställer sig positiv till initiativet från ”Kreativa byar” och
föreslår att ärendet, inför budgetarbetet 2014, överlämnas till budgetberedningen för vidare handläggning.
Robert Andersson (kd) föreslår att invänta ”Kreativa byars” rapport som ska
redovisas hösten 2013.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Matilda Wiklunds (c) och Robert
Anderssons (kd) förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller förslagen.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2013-08-26

22(32)

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 101

Dnr 0244/13 - 283

FÖRVÄRV AV FASTIGHETEN ÄLVSBYN 25:92, BUSSTATIONEN
I ÄLVSBYN
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Köpa tomträtten Älvsbyn 25:92 busstationen i Älvsbyn till marknadsvärdet.
Kostnaderna belastar kostnadsställe 912 00, kommunstyrelsen till förfogande.
Kommunen ska vara öppen för att arrendera ut delar av tomträtten till närliggande fastigheter om så krävs för deras utveckling.
Reservation
Harry Nyström (v) reserverar sig mot beslutet.
_____
Sammanfattning av ärendet
Näringslivschef Pär Jonsson har lämnat in ett yttrande gällande förvärv av
fastighet Älvsbyn 25:92 busstationen i Älvsbyn.
I samband med planeringen av ett nytt resecentrum vid järnvägsstationen har
Länstrafiken för avsikt att avyttra tomträtten vid den befintliga busstationen,
Älvsbyn 25:92. Tomträtten har en byggnad som idag används som resecentrum. Hyresgäster är Norrbottens bussgods, en privat restaurangägare
samt Älvsbyns kommun som hyr väntrummet. Älvsbyns kommun är ägare till
tomträtten.
Centrala Älvsbyn har i nuläget brist på tillfällig parkering av fordon. Med
tanke på tomträttens centrumläge, några hundra meter till butiker och
restauranger, finns en potential för utveckling av besöksnäringen. Dels finns
det ett behov av ställplatser för husbilar och husvagnar och dels finns ett
behov av parkering för besökande gods- och persontransporter.
En eventuell gruvetablering i de västra delarna av Älvsbyns kommun kommer
ytterligare att stärka behovet av en tillfällig parkering för tunga fordon i
centrala Älvsbyn, främst i samband med besök till restauranger och butiker.
Samtidigt ska kommunen vara öppen för att arrendera ut delar av tomträtten
till närliggande fastigheter om så krävs för deras utveckling.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar om köp av tomträtten Älvsbyn 25:92 bussstationen i Älvsbyn till marknadsvärdet. Kostnaderna belastar kostnadsställe
912 00, kommunstyrelsen till förfogande.
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FÖRVÄRV AV FASTIGHETEN ÄLVSBYN 25:92, BUSSTATIONEN
I ÄLVSBYN
Kommunstyrelsen
Ordföranden föredrar ärendet.
Matilda Wiklund (c) föreslår bifall till förslaget med tillägg att kommunen ska
vara öppen för att arrendera ut delar av tomträtten till närliggande fastigheter
om så krävs för deras utveckling.
Harry Nyström (v) yrkar avslag på förslaget.
Beslutsgång
Ordföranden ställer beredningsförslaget och Harry Nyströms (v) förslag mot
varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller beredningsförslaget.
Vidare ställer ordföranden proposition på Matilda Wiklunds tilläggsförslag
och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
Reservation
Harry Nyström (v) reserverar sig mot beslutet.
_____

Justerandes signatur
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KOMMUNSTYRELSEN
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Dnr 0237/13 - 283

FÖRVÄRV AV KANISLOGEN
Kommunstyrelsens beslut
Köpa ”Kanislogen” av ÄIF för 250 tkr. Kostnaden inryms inom fastighetsramen.
_____
Sammanfattning av ärendet
Anders Nilsson VD Älvsbyns Fastigheter AB har lämnat in en skrivelse om
förvärv av Kanislogen.
ÄIF fotboll vill sälja Kanislogen för att delfinansiera ny belysning på Älvåkra
IP.
Förutsättningar
ÄIF Fotboll har blivit lovade bidrag till att bygga ny belysning på Älvåkra IP
under förutsättning att de finansierar hälften själva. De är mycket angelägna
om att detta genomförs så fort som möjligt. Om inte belysningen är klar i
september förlorar ÄIF bidraget.
Älvsbyns Fastigheter AB (ÄFAB) förvaltar Kanisanläggningen åt kommunen.
Mitt i denna anläggning äger ÄIF Fotboll ”Kanislogen”, som blockerar
användandet av skogsområdet nedanför parkeringen. Verksamheten i logen
har varit nästan obefintlig de sista åren. ÄFAB anser att logen kan användas i
Kanisområdets fortsatta utveckling om det är samma ägare till hela området.
Därför har en dialog förts med ÄIF Fotboll om det finns möjlighet att köpa
logen och ÄIF har sett det som en möjlighet att få kapital till ny belysning på
Älvåkra IP.
Förslag till beslut
Älvsbyns Fastigheter AB föreslår kommunstyrelsen att besluta om att
Älvsbyns kommun köper ”Kanislogen” av ÄIF för 250 tkr.
Kommunstyrelsen
Ordföranden yrkar bifall till förslaget och att kostnaderna inryms under
fastighetsramen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på eget förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
_____
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FÖRSÄLJNING AV MARK I ANSLUTNING TILL VILLATOMTER
Kommunstyrelsens beslut
Uppdra till Älvsbyns Fastigheter AB i samråd med myndighetsnämnden föregå försäljning av mark i anslutning till villatomter för 20 kr/m² till de villaägare som så önskar, enligt bilaga 1-3.
_____
Sammanfattning av ärendet
Anders Nilsson VD Älvsbyns Fastigheter AB(ÄFAB) har lämnat in en
tjänsteskrivelse gällande försäljning av mark i anslutning till villatomter.
Älvsbyns Fastigheter AB har under våren/försommaren fått flera förfrågningar av villaägare som vill köpa till ”överblivna markbitar” i anslutning till
sina villatomter.
Det finns många markbitar i anslutning till villatomter som till synes har blivit
över vid fastighetsbildningar och ibland kommit till på grund av gatuflyttningar. Dessa ”överblivna markbitar” har ÄFAB väldigt svårt att sköta om då
de i vissa fall helt omsluts av villatomter och i andra fall på ställen där bolaget
normalt inte klipper.
De som hört av sig vill köpa dessa bitar både för att de ska skötas bättre och i
vissa fall för att man vill nyttja dem. Läget på markbitarna ligger så till att det
inte är möjliga att sälja åt någon annan än de som begärt att få köpa eller att
nyttja till något annat.
Älvsbyns Fastigheter AB föreslår därför att man ska tillmötesgå dessa villaägare och sälja marken billigt, med kravet att villaägarna själva står för lantmäterikostnader m.m.
Förslag till beslut
Älvsbyns Fastigheter AB föreslår att kommunstyrelsen beslutar att sälja mark
i anslutning till villatomter för 20 kr/m² till de villaägare som så önskar, enligt
bilaga 1-3.
Kommunstyrelsen
Ordföranden föreslår att uppdra till Älvsbyns Fastigheter AB i samråd med
myndighetsnämnden föregå försäljning av mark i anslutning till villatomter
för 20 kr/m² till de villaägare som så önskar, enligt bilaga 1-3.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på eget förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
_____
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Dnr 0434/12 - 318

BIDRAG TILL ENSKILD VÄG - LÖPARHEDSVÄGEN
Kommunstyrelsens beslut
Avslå ansökan från Löparhedsvägens samfällighetsförening om bidrag till
enskild väg.
Inte lämna bidrag för underhåll eller gaturenhållning till enskilda vägar inom
Älvsbyns kommun.
Reservation
Matilda Wiklund (c), Johan Johansson (c) och Agneta Nilsson (c) reserverar
sig mot beslutet.
_____
Sammanfattning av ärendet
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson har lämnat in en tjänsteskrivelse gällande
ansökan från Löparhedsvägens samfällighetsförening om bidrag till enskild
väg.
Ärendet
En ansökan har inkommit från Löparhedsvägens samfällighetsförening med
ansökan om bidrag om 10 000 kronor för underhåll av Löparhedsvägen.
Statligt bidrag utgår till längre enskilda vägar och enligt ansökan får föreningen 18 000 kronor per år i bidrag från Trafikverket. Bidraget täcker enligt
ansökan ca 50 % av kostnaden för vägen.
En kommun är skyldig att sköta gaturenhållning och underhåll på kommunala gator och vägar inom detaljplanelagda områden där inte annan huvudman är utsedd i planen att göra detta. Området där Löparhedsvägen ligger är
inte detaljplanelagt. Det finns inte någon generell skyldighet för kommuner
att bekosta underhåll av enskilda vägar. I de fall där kommunen är andelsägare i vägar bör kommunen lämpligen stå för den andel av kostnaden som
åvilar kommunen som mark- eller anläggningsägare vid underhållsåtgärder
med andel enligt vägförrättning.
Miljö- och byggkontorets bedömning
Det finns ett stort antal enskilda vägar inom kommunen. Tidigare fanns det
kommunalt bidrag som utgick till vissa av dessa. Det har inte gått att hitta det
beslut som legat till grund för utbetalning av bidrag förr i tiden. Idag finns
inte några medel avsatta för bidrag till enskilda vägar i den kommunala budgeten. Kostnaden för att underhålla och sköta dessa kan komma att bli betydande för kommunen eftersom det rör sig om åtskilliga hundratal mil enskild
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BIDRAG TILL ENSKILD VÄG - LÖPARHEDSVÄGEN
väg i kommunen. Ur rättvisesynpunkt kan man inte behandla de som bor vid
olika enskilda vägar olika inom kommunen.
Med tanke på att det finns begränsade medel och ett mycket stort behov av
underhållsåtgärder på det kommunala gatunätet bör detta enligt miljö- och
byggkontorets bedömning prioriteras framför bidrag till enskilda vägar.
Därför är förslaget att ansökan om bidrag avslås.
Beslutet skickas till
Löparhedsvägens samfällighetsförening
Maria Johansson
Löparhedsvägen 40
942 34 Älvsbyn
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att även framgent inte lämna bidrag för underhåll
eller gaturenhållning till enskilda vägar inom Älvsbyns kommun.
Kommunstyrelsen
Rikard Granström (fp) och Harry Nyström (v) yrkar bifall till beredningsförslaget.
Matilda Wiklund (c) yrkar avslag på beredningsförslaget. Wiklund föreslår
vidare att budgetberedningen avsätter 300 tkr och bevilja kommunalt bidrag
för underhåll av enskilda vägar med 20 % av det statliga bidraget.
Ordföranden yrkar bifall till beredningsförslaget.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Matilda Wiklunds (c) förslag och finner
att kommunstyrelsen avslår förslaget.
Vidare ställer ordföranden proposition på beredningsförslaget och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Reservation
Matilda Wiklund (c), Johan Johansson (c) och Agneta Nilsson (c) reserverar
sig mot beslutet.
_____
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BEGÄRAN OM VINTERVÄGHÅLLNINGSBIDRAG – KOLKSTRANDS VÄGSAMFÄLLIGHET
Kommunstyrelsens beslut
Avslå ansökan om bidrag för vinterväghållning till Kolkstrands vägsamfällighet.
_____
Sammanfattning av ärendet
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson har lämnat in en tjänsteskrivelse gällande
begäran om vinterväghållningsbidrag till Kolkstrands vägsamfällighet.
En ansökan har inkommit från Kolkstrands vägsamfällighet med ansökan om
bidrag för vinterväghållning av enskild väg, Kolkstrandsvägen som ligger vid
riksväg 374 mellan Älvsbyn och Jokkmokk.
En markant avflyttning har enligt ansökan skett från de fastigheter som ligger
efter vägsamfälligheten. Från att ha varit fem permanentboende är det nu två
fastboende hushåll längs vägen. Företrädarna för samfälligheten befarar att
ytterligare utflyttning kan ske från kommunen.
Eftersom vägen är kortare än en kilometer utgår inget statsbidrag till skötsel
och underhåll av denna väg.
En kommun är skyldig att sköta gaturenhållning och underhåll på kommunala gator och vägar inom detaljplanelagda områden där inte annan
huvudman är utsedd i planen att göra det. Området där Kolkstrands vägsamfällighet ligger är inte detaljplanelagt. Det finns inte någon generell
skyldighet för kommuner att bekosta underhåll av enskilda vägar. I de fall där
kommunen är andelsägare i vägar bör kommunen lämpligen stå för den andel
av kostnaden som åligger kommunen som mark- eller anläggningsägare vid
underhållsåtgärder med andelar enligt vägförrättning.
Miljö- och byggkontorets bedömning
Det finns ett stort antal enskilda vägar inom kommunen. Tidigare fanns det
kommunalt bidrag som utgick till vissa av dessa. Idag finns inte några medel
avsatta för bidrag till enskilda vägar i den kommunala budgeten. Kostnaden
för att underhålla och sköta dessa kan komma att bli betydande för kommunen eftersom det rör sig om hundratals mil enskild väg i kommunen. Ur
rättvisesynpunkt kan man enligt handläggarens bedömning inte behandla de
som bor vid olika enskilda vägar olika inom kommunen.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2013-08-26

29(32)

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 105

Dnr 0212/1 – 318 forts

BEGÄRAN OM VINTERVÄGHÅLLNINGSBIDRAG – KOLKSTRANDS VÄGSAMFÄLLIGHET
Med tanke på att det finns begränsade medel och ett mycket stort behov av
underhållsåtgärder på det kommunala gatunätet bör detta enligt miljö- och
byggkontorets bedömning prioriteras framför bidrag till enskilda vägar.
Därför är förslaget att ansökan om bidrag avslås.
Beslutet skickas till
Kolkstrandsvägens vägsamfällighet
Att.
Ulf Söhrman
E-post:
so.ulf@telia.com)
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att avslå ansökan om bidrag för vinterväghållning
till Kolkstrands vägsamfällighet.
Kommunstyrelsen
Rikard Granström (fp) yrkar bifall till beredningsförslaget.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2013-08-26

30(32)

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 106

Dnr 0140/11 - 602

IKT-PLAN I ÄLVSBYNS KOMMUNS SKOLVERKSAMHET / ITSTRATEGI I SKOLAN
Kommunstyrelsens beslut
Bifalla IKT-statsningen och överlämna ärendet till budgetberedningen för
vidare handläggning inför budget 2014.
Uppdra till IT-chefen att lämna yttrande i ärendet.
_____
Ärendebeskrivning
Skolans ledningsgrupp har utarbetat ett förslag till IKT-plan (informationsoch kommunikationsteknik) för skolorna i Älvsbyns kommun. Bilaga
Sammanfattning av ärendet
Informations- och kommunikationsteknik ska vara ett naturligt verktyg i det
dagliga pedagogiska arbetet på förskolor och grundskolor i Älvsbyns kommun där tidsenliga verktyg och modern pedagogik utgör grunden i lärandet.
Förskolan och grundskolan ska tillhandahålla en flexibel lärmiljö som rustar
eleverna med nödvändiga kunskaper att möta och verka i en föränderlig
värld.
Barn- och fritidsutskottet
Rektor Linus Sköld redogör för upprättat förslag till ITK-plan.
Förslag till beslut
Ordföranden föreslår att utskottet ställer sig bakom förslag till IKT-plan för
skolorna i Älvsbyns kommun och skickar ärendet för beslut till kommunstyrelsen. Förslaget godkänns av utskottet.
Barn- och fritidsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen godkänner upprättad ITK-plan.
____
Kommunstyrelsen
Rektor Linus Sköld föredrar ärendet.
Ordföranden yrkar bifall IKT-statsningen och föreslår att ärendet överlämnas
till budgetberedningen för vidare handläggning inför budget 2014 samt uppdra till IT-chefen att lämna yttrande i ärendet.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på eget förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
_____
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2013-08-26

31(32)

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 107

Dnr 0339/12 - 633

FORTSATT DRIFT AV ÄLVANS FÖRSKOLA 2013-07-01 - 2014-06-30
Kommunstyrelsens beslut
Fortsätta drift av Älvans förskola t o m 31 december 2013.
Uppdra till skolchefen att se över och finna långsiktig lösning på förskoleverksamheten fr o m 1 januari 2014.
_____
Ärendebeskrivning
Fortsatt drift av Älvans förskola 2013-07-01 – 2014-06-30.
Barn- och fritidsutskottet
Förskolecheferna redogör för beräknat behov av förskoleplatser läsåret
2013-2014.
Inför kommande läsår råder fortsatt stort behov av platser i förskolan vid
tätorten. När barn i aktuell kö är placerade finns endast 16 platser kvar att
fördela från oktober och framåt. Enligt skollagen 8 kap § 14 ska vårdnadshavare erbjudas plats inom 4 månader. Vidare ska vårdnadshavare enligt
8 kap § 15 erbjudas plats så nära hemmet som möjligt. Skälig hänsyn ska tas
till vårdnadshavarnas önskemål. Kön till plats i förskolan är idag känd fram
till och med september månads utgång.
Förskolecheferna påtalar behovet av fortsatt verksamhet vid Älvans förskola
under kommande läsår för att undvika överinskrivningar vid befintliga
avdelningar under året.
Redovisning över aktuellt läge inför höstterminen 2013.
Förskola

Kvarvarande
barn

Lediga
platser

Pärlan

54

14

Timmersvansen

47

17

Västermalm

53

15

Åsen

74

8

Älvan
Totalt

13
241

?
54
forts

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2013-08-26

32(32)

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 107

Dnr 0339/12 – 633 forts

FORTSATT DRIFT AV ÄLVANS FÖRSKOLA 2013-07-01 - 2014-06-30
Förslag till beslut
Ordföranden föreslår utskottet besluta att Älvans förskola blir kvar tills
vidare och skickar ärendet för beslut till kommunstyrelsen. Förslaget
godkänns av utskottet.
Barn- och fritidsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att Älvans förskola blir kvar tills vidare.
____
Kommunstyrelsen
Skolchef Jan-Erik Backman föredrar ärendet samt redovisar aktuella siffror,
enligt bilaga
Ordföranden föreslår fortsatt drift av Älvans förskola t o m 31 december
2013 samt uppdrar till skolchefen att se över och finna långsiktig lösning på
förskoleverksamheten fr o m 1 januari 2014.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på eget förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

