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Dnr 0167/14 - 000

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING KS 2014-05-19
Kommunstyrelsens beslut
Godkänna informationen och lägga den till handlingarna.
_____
Sammanfattning av ärendet
Kommunchef Magnus Nordström har sammanställt kommungemensam
verksamhetsuppföljning enligt bilaga.
Förslag till beslut
Godkänna informationen och lägga den till handlingarna.
Kommunstyrelsen
Näringslivsutvecklare Ulrica Hamsch informerar om indragning av busslinje
244 Älvsbyn-N.Tväråsel-Bredsel p g a få resenärer och höga kostnader.
Linjen kommer att ersättas med efterfrågestyrd trafik 1 gång/vecka. Skolelever som finns efter linje 244 kommer att i samråd med skolskjutshandläggaren hämtas med taxi. Beräknad besparing är 500 tkr.
Vidare informerar Ulrica om servicen gällande utkörning av mat till personer
som har längre än 5 km till affären. Servicen har funnits i kommunen sen 90talet och nyttjas nu av 7 hushåll. Länsstyrelsen sponsrar med 50 %.
Näringslivschef Pär Jonsson berättar om kommunens turistbyrå som digitaliserades sommaren 2013.
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson informerar om borgmästaravtal ett samverkansprojekt för ny energi- och klimatstrategi. Koldioxidutsläppen ska
minska med mera än 20 % till år 2020.
Personalchef Karin Berglund informerar om rekrytering inför sommaren och
kompetensförsörjning inför framtiden. Sommarens utmaning är sjuksköterskor.
Informatör Peter Lundberg berättar om livesändning den 28 april av kommunfullmäktiges sammanträde. Antal tittare var som mest 41 st. Testsändningen kostade totalt 6 000 kr, extremt lågt pris. Peter Lundberg kommer att
själv filma nästa fullmäktige och sen lägga ut på Älvsbyns YouTubekanal.
Återkoppling till kommunstyrelsen sker i höst, för vidare beslut.
Ekonomichef Ulla Lundberg redovisar ekonomiska läget i delårsrapport per
april 2014.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSEN

KS § 62

Dnr 0167/14 – 000 forts

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING KS 2014-05-19
Socialchef Hans Nyberg och skolchef Jan-Erik Backman redovisar sina
respektive verksamheter.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget och finner att kommunstyrelsens bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 0157/14 - 000

DELGIVNINGAR KS 2014-05-19
Kommunstyrelsens beslut
Ta del av redovisade delgivningar.
_____
Sammanfattning av ärendet
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson – beslut om tilldelning, Metria AB
(dnr 106/14, 055)

Skolchef Jan-Erik Backman – MBL-protokoll 2014-02-26 - byte av organisatorisk tillhörighet för specialpedagoger (dnr 65/14, 629)
Personalutskottet – protokoll 2014-04-15
Arbete och Omsorgsutskottet – protokoll 2014-04-23
Barn- och fritidsutskottet – protokoll 2014-03-26
Älvsbyns Energi AB – protokoll 2014-03-18
Filmpool Nord AB – protokoll bolagsstämma 2014-04-16
Nenet (Norrbottens energikontor AB) – protokoll årsstämma 2014-04-16
Pite älv ek fören – protokoll årsstämma 2014-04-28
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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Dnr 0158/14 - 002

DELEGATIONSRAPPORT KS 2014-05-19
Kommunstyrelsens beslut
Ta del av och godkänna redovisad delegationsrapport.
_____
Sammanfattning av ärendet
Följande ärenden anmäls enligt KS § 47/13-04-15 (dnr 120/13, 002).
Kommunchef
Samverkansavtal mellan Älvsbyns och Piteå kommuner inom Geografisk
Informationsteknik (dnr 128/14-106)
Komplettering av ”Avtal mellan Piteå och Älvsbyns kommuner om räddningstjänst Älvsbyns kommun” (dnr 122/14, 106)
Revidering av styrdokument (förlängning utan ändring) – Riktlinjer vid missbruksbehandling (dnr 315/13-760)
Fritids- och kulturchef
Bidragsfördelning – föreningsbidrag 2014 (dnr 384/13-109)
Älvsby folkhögskolas kulturverksamhet 2014 (dnr 82/14-109)
PUMA – Popkollo 2014 (dnr 110/14-109)
Matfestival 2014 (dnr 146/14-109)
Mötesplats Lomtjärnsparken 2014 (dnr 147/14-109)
Tf administrativ chef
Kurser och konferenser
Näringslivschef
Hyres-/driftbidrag för 2014 – Företagarna i Älvsbyn (dnr 121/14-109)
Näringslivsutvecklare
Mässbidrag - Helenas med Stil (dnr 138/14-109)
Byautvecklingspeng – Nedre Tväråsels byaförening (dnr 109/14-109)
Byautvecklingspeng – Sågfors-Lillkorsträsk byaförening (dnr 78/14-109)
VD Älvsbyns Fastigheter AB
Försäljning fastigheten Sparven 19 i anslutning till Sparven 9 (dnr 175/14-284)
Energirådgivare
Upplåtelse av torgplats 2013
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KS § 64

Dnr 0158/14 – 002 forts

DELEGATIONSRAPPORT KS 2014-05-19
Arbete och Omsorgsutskottet den 23 april 2014
§ 35
Delgivningar 2
§ 36
Ersättning vid placering
§ 37
Omprövning av umgängesbegränsning
§ 38
Utredning enligt 11 kap 1 och 2 § SoL
§ 39-44
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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Dnr 0143/14 - 001

NY ORGANISATION GÄLLANDE OMSORGEN OM FUNKTIONSHINDRADE OCH ARBETE OCH INTEGRATION
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Godkänna omorganisationen inom omsorgen om funktionshindrade samt
Arbete och integration.
_____
Sammanfattning av ärendet
Socialchef Hans Nyberg har lämnat in en tjänsteskrivelse om ny organisation
gällande omsorgen om funktionshindrade och Arbete och Integration.
Våren 2010 överfördes verksamheten (dåvarande) Dagcenter från Omsorgen
om funktionshindrade till den nya enheten Arbete och integration. Syftet med
denna organisationsförändring var att inordna Dagcenter i Arbete och
integration för att för att få ett samlat grepp kring arbetsskapande insatser,
samt att öka möjligheterna till sysselsättning för personer med psykiatrisk
funktionsnedsättning (enligt SoL). Till att börja med utvecklades en träffpunkt för dessa personer men det har varit svårt över tid att hålla träffpunkten vid liv, endast ett fåtal personer har deltagit i verksamheten. Vidare
har det varit svårt att motivera övriga personer i denna målgrupp att delta i
den planerade verksamheten på (nuvarande) Aktivitetshuset. Under de år
Aktivitetshuset organisatoriskt legat under Arbete och integration har behovet av daglig sysselsättning för personer med LSS-insatser hela tiden ökat och
bör därmed tillhöra Omsorgen om funktionshindrade.
Beslutsunderlag
Förhandling enligt MBL § 11 har genomförts med berörda fackliga organisationer, förhandlingen avslutades i enighet.
Ärendet
Resurser flyttas mellan beslutade budgetramar:
1) Överföring av verksamheten Aktivitetshuset inom nuvarande Arbete
och integration till Omsorgen om funktionshindrade genom:
- Reducering av ram för Arbete och integration fr o m 1 juli 2014 med
2 871 758 kronor.
- Ökning ram för Omsorgen om funktionshindrade fr o m 1 juli 2014
med 2 871 758 kronor.
Förändringen innebär inga ökade kostnader utan är kostnadsneutral men
kräver att resurser flyttas mellan beslutade bugetramar.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 0143/14 – 001 forts

NY ORGANISATION GÄLLANDE OMSORGEN OM FUNKTIONSHINDRADE OCH ARBETE OCH INTEGRATION
Förslag till beslut
Godkänna omorganisationen inom omsorgen om funktionshindrade samt
Arbete och integration.
Kommunstyrelsen
Socialchef Hans Nyberg föredrar ärendet.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 0145/14 - 001

NY ORGANISATION GÄLLANDE HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSTEAMET OCH HEMTJÄNSTEN
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Godkänna organisationsförändringarna i verksamheten Hälso- och sjukvårdsteamet samt Hemtjänsten.
_____
Sammanfattning av ärendet
Socialchef Hans Nyberg har lämnat in en tjänsteskrivelse om ny organisation
gällande Hälso- och sjukvårdsteamet.
Hälso-och sjukvårdsteamet förstärks med 3,5 tjänst biståndshandläggare samt
1 tjänst som anhörigkonsulent/förebyggande hembesök. Syftet med denna
organisationsförändring är att förstärka och underlätta teamarbetet kring den
enskilde brukaren för att tillsammans med övriga kompetenser i teamet d v s
arbetsterapeut, sjukgymnast och sjuksköterskor på ett effektivt och kvalitetssäkert sätt kunna trygga kvarboende för äldre i ordinärt boende.
Beslutsunderlag
Förhandling enligt MBL § 11 är genomförd, där berörda fack och arbetsgivaren är eniga.
Ärendet
Resurser flyttas mellan beslutade budgetramar:
1) Överföring av verksamheten biståndshandläggning inom hemtjänsten till
enheten Hälso- och sjukvårdsenheten genom:
- Reducering av ram för biståndshandläggning, fr o m 1 juli 2014 med
1 796 464 kronor.
- Ökning ram för Hälso- och sjukvårdsenheten, fr o m 1 juli 2014 med
1 796 464 kronor.
2) Överföring av verksamheten anhörigkonsulent/förebyggande hembesök
inom hemtjänsten till enheten Hälso- och sjukvårdsenheten.
- Reducering av ram för anhörigkonsulent/förebyggande hembesök,
fr o m 1 juni 2014 med 583 597 kronor.
- Ökning ram för Hälso- och sjukvårdsteamet, fr o m 1 juni 2014 med
583 597 kronor.
Förändringarna innebär inte några kostnadsökningar utan är kostnadsneutral
men kräver att resurser flyttas mellan budgetramar
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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NY ORGANISATION GÄLLANDE HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSTEAMET OCH HEMTJÄNSTEN
Förslag till beslut
Godkänna organisationsförändringarna i verksamheten Hälso- och sjukvårdsteamet samt Hemtjänsten.
Kommunstyrelsen
Socialchef Hans Nyberg föredrar ärendet.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 0164/14 - 003

BOLAGSORDNING ÄLVSBYNS FASTIGHETER AB - 2014
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Godkänna ändrad bolagsordning för Älvsbyns Fastigheter AB, enligt bilaga.
_____
Sammanfattning av ärendet
Kommunchef Magnus Nordström har lämnat in tjänsteskrivelse gällande
bolagsordning för Älvsbyns Fastigheter AB.
Med anledning av förändringar i Kommunallagen har bolagsordningarna i de
kommunsägda bolagen reviderats. Viktigt att veta är att inga ändringar i
bolagsordningarna i sak förändrar bolagens verksamhetsinriktning utan är
anpassningar till kraven i kommunallagen samt i övrigt redaktionella
ändringar.
Enligt bolagsordningarna måste ändringar i bolagsordningarna godkännas av
fullmäktige innan fastställande kan göras på en bolagsstämma.
Ändringar i bolagsordningarna
 Inga ändringar har gjorts som i sak förändrar bolagens verksamhetsinriktning.
 Vissa omformuleringar och redaktionella ändringar har gjorts i övrigt.
Förslag till beslut
Godkänna ändrad bolagsordning för Älvsbyns fastigheter AB, enligt bilaga.
Kommunstyrelsen
Kommunchef Magnus Nordström föredrar ärendet och informerar att
Älvsbyns kommunföretag AB godkänt förslaget vid sammanträde den 12 maj
2014, § 18.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 0165/14 - 003

BOLAGSORDNING ÄLVSBYNS ENERGI AB - 2014
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Godkänna ändrad bolagsordning för Älvsbyns Energi AB, enligt bilaga.
_____
Sammanfattning av ärendet
Kommunchef Magnus Nordström har lämnat in en tjänsteskrivelse gällande
bolagsordning för Älvsbyns Energi AB.
Med anledning av förändringar i Kommunallagen har bolagsordningarna i de
kommunsägda bolagen reviderats. Viktigt att veta är att inga ändringar i bolagsordningarna i sak förändrar bolagens verksamhetsinriktning utan är anpassningar till kraven i kommunallagen samt i övrigt redaktionella ändringar.
Enligt bolagsordningarna måste ändringar i bolagsordningarna godkännas av
fullmäktige innan fastställande kan göras på en bolagsstämma.
Ändringar i bolagsordningarna
 Inga ändringar har gjorts som i sak förändrar bolagens verksamhetsinriktning.
 Vissa omformuleringar och redaktionella ändringar har gjorts i övrigt.
Förslag till beslut
Godkänna ändrad bolagsordning för Älvsbyns Energi AB, enligt bilaga.
Kommunstyrelsen
Kommunchef Magnus Nordström föredrar ärendet och informerar att
Älvsbyns kommunföretag AB godkänt förslaget vid sammanträde den 12 maj
2014, § 19.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 0166/14 - 003

BOLAGSORDNING ÄLVSBYNS KOMMUNFÖRETAG AB - 2014
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Godkänna ändrad bolagsordning för Älvsbyns Kommunföretag AB, enligt
bilaga.
_____
Sammanfattning av ärendet
Kommunchef Magnus Nordström har lämnat in en tjänsteskrivelse gällande
bolagsordning för Älvsbyns Kommunföretag AB.
Med anledning av förändringar i Kommunallagen har bolagsordningarna i de
kommunsägda bolagen reviderats. Viktigt att veta är att inga ändringar i
bolagsordningarna i sak förändrar bolagens verksamhetsinriktning utan är
anpassningar till kraven i kommunallagen samt i övrigt redaktionella
ändringar.
Enligt bolagsordningarna måste ändringar i bolagsordningarna godkännas av
fullmäktige innan fastställande kan göras på en bolagsstämma.
Ändringar i bolagsordningarna
 Inga ändringar har gjorts som i sak förändrar bolagens verksamhetsinriktning.
 Vissa omformuleringar och redaktionella ändringar har gjorts i övrigt.
Förslag till beslut
Godkänna ändrad bolagsordning för Älvsbyns Kommunföretag AB, enligt
bilaga.
Kommunstyrelsen
Kommunchef Magnus Nordström föredrar ärendet och informerar att
Älvsbyns kommunföretag AB godkänt förslaget vid sammanträde den 12 maj
2014, § 17.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 0170/14 - 003

FÖRBUNDSORDNING CONSENSUS
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Fastställa förbundsordning för Consensus i Älvsbyn, enligt bilaga.
_____
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens ordförande Helena Öhlund (s) har lämnat in förbundsordning Consensus i Älvsbyn, enligt bilaga.
Förslag till beslut
Fastställa förbundsordning för Consensus i Älvsbyn, enligt bilaga.
Kommunstyrelsen
Ordföranden föredrar och ställer därefter proposition på förslaget. Kommunstyrelsen bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 0425/13 - 007

REVISIONSRAPPORT - LEKMANNAREVISION ÄLVSBYNS
ENERGI AB
Kommunstyrelsens beslut
Godkänna yttrande gällande revisionsrapport – Älvsbyns Energi AB, enligt
nedan. Därmed anses revisionsrapporten vara besvarad.
_____
Sammanfattning av ärendet
Ekonomichef Ulla Lundberg har lämnat in tjänsteskrivelse gällande revisionsrapport – Älvsbyns Energi AB.
KPMG har på uppdrag av lekmannarevisorn i Älvsbyns Energi AB granskat
hur redovisningen sköts inom Älvsbyns Energi AB. Granskningsrapporten
har expedierats till kommunen med en önskan om ett yttrande från både
kommunstyrelsen och Älvsbyns Kommunföretag AB.
Revisorerna konstaterar att utifrån genomgången av bolagets organisation,
ekonomiska styrning och ekonomisystem bedöms redovisningen inom
Älvsbyns Energi transparant.
När det gäller den taxereglerade va-verksamheten så kan konstateras att det
finns olika tolkningar kring hur underskott av verksamheten ska hanteras
redovisningsmässigt. Underskottet av verksamheten har i bokslutet för 2012
hanterats i enlighet med den valda auktoriserade revisorns tolkning.
VA-verksamheten är en taxereglerad verksamhet där de som nyttjar tjänsten
ska bära samtliga kostnader som kan hänföras till kollektivet. När det gäller
fördelning av övergripande gemensamma kostnader i Älvsbyns Energi AB så
fördelas dessa ut till bolagets olika verksamhetsgrenar via fördelningsnycklar.
Fördelningsnycklarna bör ständigt omprövas men även utvecklas för att
skapa en rättvisande redovisning och därmed också ett rättvisande resultat för
bolagets olika verksamhetsgrenar.
Bedömningen är att bolaget kan utveckla hanteringen av sina anläggningstillgångar, förslagsvis kan detta ske genom en användning av anläggningsregistret som idag finns kopplat till Economa. Detta anläggningsregister
hanterar förutom avskrivningar även intern ränta på investeringar.
Bedömningen är vidare att en eventuell hantering av rörelseskulder samt
rörelsetillgångar per verksamhet bör föregås av en analys samt genomgång av
redovisningspraxis inom bolag jämförbara med Älvsbyns Energi AB.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 0425/13 – 007 forts

REVISIONSRAPPORT - LEKMANNAREVISION ÄLVSBYNS
ENERGI AB
Förslag till beslut
Godkänna yttrande gällande revisionsrapport – Redovisningen i Älvsbyns
Energi AB, enligt nedan.
Kommunstyrelsen
Kommunchef Magnus Nordström föredrar ärendet.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KS § 72

17(51)

Dnr 0353/13 - 008

MEDBORGARFÖRSLAG OM GRATISBAD 1 GÅNG PER VECKA
FÖR PERSONER SOM FYLLT 80 ÅR
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Avslå förslag om att införa gratis bad 1 gång per vecka för personer över 80
år.
_____
Sammanfattning av ärendet
Gunnel Nilsson har lämnat in ett medborgarförslag om gratisbad 1 gång per
vecka för personer som fyllt 80 år, enligt bilaga.
Kommunfullmäktige beslutade 28 oktober 2013, § 58, att överlämna ärendet
till kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för
beslut senast 28 april 2014.
_____
VD Älvsbyns Fastigheter AB Anders Nilsson har yttrat sig i ärendet.
Förslagsställaren vill att det ska vara gratis bad en gång per vecka i badhuset
för personer som fyllt 80 år och att detta lämpligtvis bör vara på fredagar kl
14.00-15.00.
Älvsbyns Fastigheter AB ansvarar för driften av badhuset och hanterar därför
frågan om avgifter. Årsavgiften för vuxna är 800 kr/år och då får man bada 6
dagar per vecka. Med ett bad per vecka är kostnaden ca 20 kr/bad.
Om man vill bada mer eller billigare så kan man gå med i någon förening och
bada på deras föreningstider. Att skilja ut 80+ personer och ge dem en
specialtid mellan 14.00-15.00 på fredagar gratis är inte rimligt, då det krävs
mer personalresurser för detta. Dessutom strider det mot principen att alla
ska behandlas lika oavsett ålder eller kön. Med anledning av detta föreslår vi
att kommunstyrelsen/fullmäktige beslutar om att inte ändra nuvarande regler.
Förslag till beslut
Avslå förslag om att införa gratis bad 1 gång per vecka för personer över 80
år.
Kommunstyrelsen
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 0310/13 - 008

MOTION (NS) - KURATORSTJÄNST FÖR ÄLDRE MÄNNISKOR
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Avslag på motion angående kuratorstjänst för äldre människor.
_____
Sammanfattning av ärendet
Norrbottens sjukvårdsparti efterlyser i en motion en kuratorstjänst för äldre
människor i kommunen, som kan ha behov av kuratorsinsatser efter hemkomst från rehabiliteringsvård, från exempelvis en stroke eller en operation.
Kommunfullmäktige beslutade 28 oktober 2013, § 63, att överlämna ärendet
till kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för
beslut senast den 16 juni 2014.
_____
Socialchef Hans Nyberg har yttrat sig i ärendet.
I socialtjänsten har det genomförts en genomlysning av äldreomsorgen vilket
resulterat i en omorganisation av de professioner som arbetar med äldre människor som är i behov av insatser för sin dagliga tillvaro. Ett multiprofessionellt team har bildats där biståndshandläggare, arbetsterapeut, sjukgymnast, sjuksköterska samt anhörigkonsulent/förebyggande hembesök ingår. Detta team träffas varje vardag och där identifieras de personer som har
drabbats av svårigheter i sin vardag på grund av exempelvis sjukdom, förändrade behov och nytillkomna behov. Detta innefattar även de personer
som befinner sig på sjukhus.
Efter att ett ärende aktualiseras i teamet kontaktas personen och erbjuds ett
hembesök/telefonsamtal för att identifiera behovet. Teamet som består av
många olika professoner kan tillsammans erbjuda insatser och åtgärder för att
tillgodose personens behov.
I de fall där teamet bedömer behov av annan profession så tas kontakt med
annan vårdgivare. Det kan till exempel vara kurator, logoped, dietist, hälsocentralen, palliativa teamet eller psykiatrin.
Även anhörigstöd finns i kommunen med uppdrag att stödja anhöriga och
hjälpa dem vidare i vårdkedjan. Anhörigkonsulenten erbjuder hembesök,
anhörigträffar, anhörigutbildning och enskilda samtal där de kan hjälpa och
stötta personen och de anhöriga i den situation de befinner sig i. Anhörigkonsulenten samverkar även med andra aktörer såsom kyrkan, Röda korset,
handikapp- och pensionärsrådet.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 0310/13 – 008 forts

MOTION (NS) - KURATORSTJÄNST FÖR ÄLDRE MÄNNISKOR
Något behov av en kuratorstjänst föreligger inte, vi har ett väl fungerande
teamsamarbete som snabbt kan identifiera den enskildes behov, oavsett om
det gäller insatser från våra egna kommunala professioner, eller om det gäller
insatser från annan vårdgivare.
Beslutet skickas till
Jörgen Afvander och Viking Johansson Norrbottens sjukvårdsparti.
Förslag till beslut
Avslag på motion angående kuratorstjänst för äldre människor
Kommunstyrelsen
Socialchef Hans Nyberg föredrar ärendet.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2014-05-19

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 74

20(51)

Dnr 0259/13 - 008

MOTION (C) - LANDSBYGDSSÄKRA POLITISKA BESLUT
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Avslå motionen om landsbygdssäkra politiska beslut.
Reservation samt uppgift om vem som inte deltar i beslutet
Matilda Wiklund (c) reserverar sig mot beslutet.
Lars-Ingvar Wendt (fp) deltar inte i beslutet.
_____
Sammanfattning av ärendet
Centerpartiet yrkar i sin motion ”Landsbygdssäkra politiska beslut”, 2013-0826 dnr 259/13 - 008, på att inför landsbygdssäkring av alla politiskt fattade
beslut, enligt bilaga.
Kommunfullmäktige beslutade 28 oktober 2013, § 59, att överlämna ärendet
till kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för
beslut senast 16 juni 2014.
_____
Kommunchef Magnus Nordström har yttrat sig i ärendet.
Centerpartiet tycker att landsbygdsperspektivet enklast kan tas med in i
beslutsprocessen genom frågor som:
- Innebär beslutet att det att det blir lättare eller svårare att bo på landsbygden?
- Innebär beslutet att det skapas fler eller färre jobb på landsbygden?
- Innebär beslutet att det leder till inflyttning till tätorten eller utflyttning till
den omgivande landsbygden?
Centerpartiet yrkar:
- Att Älvsbyns kommun inför landsbygdssäkring av alla politiskt fattade
beslut för att därigenom bidra till en hållbar utveckling i hela kommunen.
- Att detta ska ske genom att bland annat ovanstående frågor besvaras. Om
en eller flera av ovanstående att-satser besvaras med negativa konsekvenser för landsbygden, anser C att det krävs mycket tydliga argument
för det fattade beslutet.
Beslutsunderlag
Kommunalrättslig miljö
forts
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Dnr 0259/13 – 008 forts

MOTION (C) - LANDSBYGDSSÄKRA POLITISKA BESLUT
Beredningskravet - kommunen som politisk organisation framträder tydligt
genom det strikta beredningskravet. Ytterst handlar det om att upprätthålla
medborgarnas förtroende för fullmäktiges beslut. Alla ärenden som fullmäktige avgör måste först ha beretts av kommunstyrelsen, eller en fullmäktigeberedning. Det är alltså fullmäktige som avgör beredningens omfattning och urvalet måste göras på sakliga grunder.
Beredningen syftar till att ge fullmäktige ett tillförlitligt och allsidigt belyst
underlag för besluten. I detta måste ingå ett visst mått av sakprövning. I lagen
markeras detta genom att kommunstyrelsen eller fullmäktigeberedningarna
förutsätts utforma förslag till beslut i ärendet. Styrelsen har det yttersta
ansvaret för att det finns ett beslutsunderlag i varje ärende.
Det finns inga krav på kvaliteten i beredingen, utan det är fullmäktige som
avgör om beredningen ger ett tillräckligt underlag för att fatta beslut.
Likställighetsprincipen – denna princip innebär att det inte är tillåtet för en
kommun att särbehandla vissa kommunmedlemmar eller grupper av kommunmedlemmar på annat än objektiv grund. För att kunna behandla sina
medlemmar olika fodras alltså att beslutet om detta grundar sig på rationell
hänsyn eller sakliga överväganden. Något godtycke får inte förekomma. Det
finns dock inte något absolut förbud mot att vid ett visst tillfälle gynna vissa
medlemmar, om man vid senare tillfälle bereder andra medlemmar samma
nyttigheter.
Styrning av den politiska beslutsprocessen
Landsbygden behövs för hållbar utveckling ur ett socialt, kulturellt och ekonomiskt perspektiv. En väl utvecklad landsbygd bidrar även till att öka mångfalden i samhället. På landsbygden finns möjlighet till ett attraktivt boende
nära naturen i en lugn och trygg miljö. Landsbygden har många kvaliteter
som inte finns i tätorter och städer vilket skapar mångfald.
Översiktsplanen är det viktigaste politiska strategiska styrdokumentet i en
kommun. En översiktsplan ger vägledning för hur mark- och vattenområden
är avsedda att användas och hur bebyggelseutvecklingen bör ske i hela kommunen. I översiktsplanen beskrivs kommunens långsiktiga strategier där en
avvägning görs mellan olika intressen. Översiktsplanen blir som en stor långsiktig ”kom-ihåg-lapp”. Vilken vision och vilka mål är satta? Vilka strategier
ska vi ha för att nå dessa?
forts
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MOTION (C) - LANDSBYGDSSÄKRA POLITISKA BESLUT
Strategiska planen bryter ner översiktsplanen till mer verksamhetsnära kortsiktiga målsättningar. Strategiska planen används för den operativa styrningen
av den kommunala verksamheten.
Tillsammans bildar översiktsplanen och den strategiska planen ett ramverk
vid beredning av ett ärende. Beslutsunderlaget bör i allt väsentligt efterleva
intentionerna i dessa övergripande politiska styrdokument. Beslutsunderlaget
ska alltid ta hänsyn till vad som är bäst för hela kommunen, i enlighet med
styrdokumenten, och inte säkerställa särskilda intressen eller intressegruppers
bästa.
För myndigheter, även kommunala myndigheter, finns en lagstadgad skyldighet att allsidigt bereda förekommande ärenden i samtliga avseenden som kan
anses relevanta för bedömning och beslut i ärendet. Detta gäller naturligtvis
även ärenden som rör landsbygdsförhållanden. Med ett väl grundat beslutsunderlag har sedan de förtroendevalda att göra de prioriteringar och intresseavvägningar som man finner lämpliga och nödvändiga utifrån ett politiskt
helhetsperspektiv.
Kommunfullmäktige i Älvsbyns kommun har ännu inte funnit något behov
av någon form av ”checklista” för att säkerställa att vissa särskilda intressen
säkerställs under berednings- och beslutsprocessen, som exempelvis: jämställdhet, jämlikhet, barnperspektiv, arbetsmiljö m.fl. Frågan om någon form
av ”beredningschecklista” var upp för diskussion för ett par år sedan, då var
det barnperspektivet och barnkonventionen som var föremålet för diskussionen. Fullmäktige valde då att inte vidta någon åtgärd.
Någon särskild ”checklista” för att säkerställa att hänsyn till landsbygdsperspektivet tas torde inte behövas. Landsbygdssäkring kan ske jämte säkring
av övriga perspektiv som ska beaktas i den ordinarie beslutsprocessen.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.
Kommunstyrelsen
Matilda Wiklund (c) yrkar bifall till motionen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer Matilda Wiklunds förslag och beredningsförslaget mot
varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller beredningsförslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 0260/13 - 008

MOTION (C) - GRÖN FLAGG I ÄLVSBYNS FÖRSKOLOR OCH
GRUNDSKOLOR
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Avslå motion om ”Grön Flagg i Älvsbyns förskolor och grundskolor”.
Reservation samt uppgift om vem som inte deltar i beslutet
Matilda Wiklund (c) reserverar sig mot beslutet.
Lars-Ingvar Wendt (fp) deltar inte i beslutet.
_____
Sammanfattning av ärendet
Matilda Wiklund (c) har lämnat in en motion om grön flagg i Älvsbyns förskolor, enligt bilaga.
Kommunfullmäktige beslutade 28 oktober 2013, § 60, att överlämna ärendet
till kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för
beslut senast 16 juni 2014.
_____
Skolchef Jan-Erik Backman har yttrat sig i ärendet.
Grönt Flagg-certifierade skolor och förskolor finns idag i cirka 80 procent av
Sveriges kommuner. Grön Flagg fungerar som ett stöd i arbetet med lokala
miljöprogram, miljöledningsarbete och kommunens arbete med hållbar utveckling. Grön Flagg bygger på ett handlingsinriktat arbete inom olika teman
som konsumtion, vattenresurser och klimat och energi. Skolor och förskolor
kan därigenom i hög grad bidra till att uppnå kommunens lokala miljömål,
klimatstrategi och energiplaner. Genom att Grön Flagg innehåller nyckeltal
kan arbetet också mätas och följas upp. Grön Flagg är anpassat till läroplanerna som ligger till grund för arbetet i skola och förskola. I sin dokumentation av Grön Flagg visar skolor och förskolor hur arbetet är kopplat till läroplanen. Dokumentationen kan också användas som en del av skolan eller förskolans kvalitets- och utvecklingsarbete, således ett arbetssätt som kopplar
samman en helhet i arbetet med hållbar utveckling.
I ett vidare perspektiv är hållbar utveckling på en normativ nivå hur en hållbar utveckling säkerställs genom att värna om framtida generationers behov,
samtidigt som dagens utvecklingsbehov tillgodoses för alla människor i alla
länder. En tydlig linje är tanken om individens delaktighet och ansvar.
Begreppet hållbar utveckling tar sin utgångspunkt i en helhetssyn på mänforts
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Dnr 0260/13 – 008 forts

MOTION (C) - GRÖN FLAGG I ÄLVSBYNS FÖRSKOLOR OCH
GRUNDSKOLOR
niskors och samhällens behov, förutsättningar och problem. Den bärande
principen är att ekonomiska, sociala och miljömässiga förhållanden och processer är integrerade – de är varandras förutsättning och stöd.
I Älvsbyns kommun finns hållbarhetstanken väl invävd i verksamheternas
vardagliga arbete tydligt kopplat till de nationella måldokumenten. För ett
antal år sedan fanns ett förslag om att samtliga verksamheter inom skolan
skulle ingå i Grön Flagg, förslaget avslogs.
För att säkerställa att arbetet med hållbar utveckling sker samordnat och
kvalitativt i såväl mätbara som normativa perspektiv är det fördelaktigt att
delta i något av de nationella program som syftar till just hållbar utveckling.
I nuläget är verksamheterna i Älvsbyns kommun inte redo att påbörja ett
sådant övergripande arbete. Detta beror främst på att det i dagsläget sker
väldigt mycket inom skolan och ska ett övergripande arbete påbörjas är det
också viktigt att säkerställa att arbetet genomförs enligt de krav och direktiv
som ställs.
Förslag till beslut
Avslå förslaget om ”Grön Flagg i Älvsbyns förskolor och grundskolor”.
Kommunstyrelsen
Skolchef Jan-Erik Backman föredrar ärendet.
Matilda Wiklund (c) yrkar bifall till motionen.
Inger Grankvist (s) yrkar bifall till beredningsförslaget.
Beslutsgång
Ordföranden ställer Matilda Wiklunds förslag mot beredningsförslaget och
finner att kommunstyrelsen bifaller beredningsförslaget.
_____

Justerandes signatur
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Dnr 0261/13 - 008

MOTION (C) - MEDBORGARKONTOR I ÄLVSBYN
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Avslå motion om medborgarkontor i Älvsbyn.
Reservation samt uppgift om vem som inte deltar i beslutet
Matilda Wiklund (c) reserverar sig mot beslutet.
Lars-Ingvar Wendt (fp) deltar inte i beslutet.
_____
Sammanfattning av ärendet
Matilda Wiklund (c) har lämnat in en motion om medborgarkontor i Älvsbyn,
enligt bilaga.
Kommunfullmäktige beslutade 28 oktober 2013, § 61, att överlämna ärendet
till kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för
beslut senast den 16 juni 2014.
_____
Tf administrativ chef Crister Lundgren har yttrat sig i ärendet.
Centerpartiet har i en motion yrkat att ett medborgarkontor ska öppnas i
Älvsbyn. Syftet med medborgarkontoret är att genom samarbete och samordning mellan myndigheter öka servicenivån och tillgängligheten för våra
kommunmedborgare. Centerpartiet yrkar även att öppnandet av ett medborgarkontor sker skyndsamt och i samarbete mellan kommunala och statliga
myndigheter.
En högre servicenivå till medborgarna kan uppnås på andra sätt, till exempel
genom anpassning av lokaler och arbetsprocesser, införande av e-tjänster,
samverkan och geografisk närhet.
Kommunledningskontoret har senaste tiden aktivt arbetat med att öka
servicenivån för våra medborgare. En del av arbetet är en planerad ombyggnation av kommunhusets entrevåning, där arbetsmiljön för våra medarbetare
och servicenivån för våra medborgare har varit två prioriterade områden. I
det arbetet fokuseras mycket på tillgänglighet och en välkomnande miljö.
Som en del i ombyggnationen pågår även en översyn av arbetsuppgifter och
hur dessa utförs, så att bästa möjliga service levereras till våra medborgare.
Införande av e-tjänster är också ett område som vi arbetar aktivt med, för att
förbättra servicen och tillgängligheten för våra medborgare.
forts
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MOTION (C) - MEDBORGARKONTOR I ÄLVSBYN
För att höja kunskapsnivån inom området pågår ett samverkansprojekt med
Piteå kommun. Syftet med projektet är i första hand att vi kan nyttja de kunskaper och erfarenheter som Piteå kommun tagit till sig. Piteå kommun har
systematiskt under ett antal år arbetat med och utrett frågan om att utveckla
och förbättra medborgarservicen. De har arbetat med allt ifrån hur
bemötande sker per telefon, lokalers utformning, tillgänglighet,
arbetsprocesser, kunskapsnivå, säkerhet till tekniskt systemstöd. Dessa
erfarenheter kommer vi att kunna tillgodogöra oss i projektet.
Redan i dag finns statliga myndigheter såsom arbetsförmedlingen, försäkringskassan och migrationsverket representerade i kommunhusets omedelbara närhet och det pågår en ständig dialog med dessa om förbättringar,
samordning och samverkan. Den myndighet som inte finns i den omedelbara
närheten är Polisen. Efter en nyligen genomförd dialog med länspolisledningen så föreligger inget intresse från deras sida att i dagsläget hitta någon
gemensam och samordnad lösning. Däremot pågår ett strukturerat och
systematiskt samordningsarbete med polisen, både på lokal och regional nivå.
Förslag till beslut
Motionen avslås.
Kommunstyrelsen
Matilda Wiklund (c) yrkar bifall till motionen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer Matilda Wiklunds förslag och beredningsförslaget mot
varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller beredningsförslaget.
_____

Justerandes signatur
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Dnr 0270/13 - 008

MOTION (C) - UTSE "ÅRETS BY" I ÄLVSBYNS KOMMUN
Kommunstyrelsens beslut
Motion om att utse Årets By återremitteras till kommunchefen för ytterligare
beredning.
Uppgift om vem som inte deltar i beslutet
Lars-Ingvar Wendt (fp) deltar inte i beslutet.
_____
Sammanfattning av ärendet
Matilda Wiklund (c) har lämnat in en motion om att utse ”Årets by” i
Älvsbyns kommun, enligt bilaga.
Kommunfullmäktige beslutade den 28 oktober 2013, § 62, att överlämna
ärendet till kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för beslut senast den 16 juni 2014.
_____
Näringslivsutvecklare Ulrica Hamsch har yttrat sig i ärendet.
Älvsbyns kommun har i dagsläget inget byaråd. Byaföreningarna har själva
tagit initiativ till att upphöra med byaråd. I samråd med byaföreningarna har
beslut tagits att kommunen har ett samordningsansvar och samlar byaföreningarna två gånger per år, där frågor som berör landsbygden lyfts.
I Älvsbyns kommun finns det 20 aktiva byaföreningar. Kommunen ger idag
bidrag till byaföreningar för byautveckling. Medel för byautveckling, även
kallat byautvecklingspeng, är pengar som registrerade byaföreningar kan ansöka om. Pengarna ska användas till att öka trivseln i byarna som exempelvis
trivselkvällar, utvecklingsprojekt, utsmyckning. Budget för byautvecklingspeng är 100 000 kronor. Byaföreningarna i Älvsbyns kommun har 10 000
kronor att ansöka om per år och by. Under åren 2012 och 2013 har 12 olika
byaföreningar vid olika tillfällen ansökt om medel för byautveckling.
För att kunna utse Årets By i Älvsbyns kommun krävs att en politisk grupp
utses som får uppdrag att utarbeta kriterier för nominering till "Årets By".
Förslag till beslut
Avslå motion om att utse Årets By med motivering att nuvarande byautvecklingspeng kan ses som ett alternativ till utnämningen. Byautvecklingspengen visar på byaföreningens engagemang och bidraget kan ses som ett
erkännande för deras utvecklingsarbete.
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MOTION (C) - UTSE "ÅRETS BY" I ÄLVSBYNS KOMMUN
Kommunstyrelsen
Näringslivsutvecklare Ulrica Hamsch föredrar ärendet.
Matilda Wiklund (c) föreslår att ärendet återremitteras till kommunchefen för
ytterligare beredning.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Matilda Wiklunds återremissförslag och
finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
_____
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DELÅRSRAPPORT PER APRIL 2014
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1) Kommunstyrelsen ser allvarligt på den ekonomiska situationen.
2) Uppdra till kommunchefen att till ekonomidagen den 16 juni 2014
redovisa åtgärder för att få budget 2014 i balans.
3) I övrigt godkänna upprättad delårsrapport per april 2014, enligt bilaga.
Uppgift om vem som inte deltar i beslutet
Lars-Ingvar Wendt (fp) deltar inte i beslutet.
_____
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningskontoret, ekonomi har på uppdrag av kommunstyrelsen
upprättat delårsrapport per april 2014, enligt bilaga.
Delårsrapporter upprättas per april och augusti som en del i den löpande
planlagda uppföljningen.
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
Förslag till beslut
Godkänna upprättad delårsrapport per april 2014, enligt bilaga.
Kommunstyrelsen
Ekonomichef Ulla Lundberg föredrar delårsrapporten. För verksamhetens
nettokostnader prognostiseras ett underskott om 10,2 mkr.
Ordföranden meddelar att kommunstyrelsen ser allvarligt på den ekonomiska
situationen och uppdrar till kommunchefen att till ekonomidagen den 16 juni
2014 återkomma och redovisa åtgärder för att få budget 2014 i balans. I
övrigt godkänna upprättad delårsrapport per april 2014, enligt bilaga.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på eget förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
_____
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2014-05-19

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 79

30(51)

Dnr 0168/14 - 048

GRÄNSDRAGNING ÄGARFÖRHÅLLANDE LÖSÖRE, ÄLVSBYNS
FASTIGHETER AB
Kommunstyrelsens beslut
1) Lösöre enligt nedan är kommunens egendom:
a) Lösöre som var i kommunens ägo vid bolagiseringen 2007.
b) Lösöre som införskaffats efter bolagiseringen 2007 av Älvsbyns
Fastigheter AB, som används i driften av kommunens anläggningar.
2) Lösöre som införskaffats för drift av Älvsbyns Fastigheters egna
fastigheter är bolagets egendom.
Uppgift om vem som inte deltar i beslutet
Lars-Ingvar Wendt (fp) deltar inte i beslutet.
_____
Sammanfattning av ärendet
VD Älvsbyns Fastigheter AB, Anders Nilsson, har lämnat in en tjänsteskrivelse om gränsdragning om ägarförhållande för lösöre.
I samband med en ny försäkringsupphandling har det uppdagats att det råder
oklarhet i ägarförhållandet av lösöre mellan Älvsbyns Fastigheter AB och
Älvsbyns kommun.
I samband med en ny upphandling av försäkringar för både kommunen och
Älvsbyns Fastigheter AB uppdagades att ägarförhållandet av lösöre inte är
helt klarlagt. Detta innebär att det är omöjligt att avgöra hur mycket lösöre
som ska försäkras i bolaget. Det finns en skillnad i försäkringarna; bolaget
måste ange en summa för lösöret, men det behöver inte kommunen göra.
Däremot måste ägarförhållandet vara klarlagt och därför behöver det finnas
ett dokument eller beslut som förtydligar detta.
Vid bolagisering av tekniska kontoret 2007 så köpte Älvsbyns Fastigheter AB
de inventarier som fanns i kommunen och som användes till den kommunala
driften. Något köp eller överlåtelse av lösöre skedde inte utan lösöret har
använts till den kommunala driften. Även nytt lösöre har köpts in med
pengar från driftersättningen som bolaget fått från kommunen för att klara
driften av kommunens anläggningar. Nytt lösöre har även införskaffats av
för Älvsbyns Fastigheters egna fastigheter.

forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2014-05-19

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 79

31(51)

Dnr 0168/14 – 048 forts

GRÄNSDRAGNING ÄGARFÖRHÅLLANDE LÖSÖRE, ÄLVSBYNS
FASTIGHETER AB
Förslag till beslut
1) Lösöre enligt nedan är kommunens egendom:
c) Lösöre som var i kommunens ägo vid bolagiseringen 2007.
d) Lösöre som införskaffats efter bolagiseringen 2007 av Älvsbyns
Fastigheter AB, som används i driften av kommunens anläggningar.
2) Lösöre som införskaffats för drift av Älvsbyns Fastigheters egna
fastigheter är bolagets egendom.
Kommunstyrelsen
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2014-05-19

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 80

32(51)

Dnr 0169/14 - 106

ANSÖKAN OM KOMMUNENS DEL 2014 I FINANSIELLA SAMORDNINGSFÖRBUNDET CONCENSUS
Kommunstyrelsens beslut
1) Bevilja Consensus 200 000 kr för år 2014 som kommunens del i den
finansiella samordningen.
2) Medel anvisas ur konto 91200 till kommunstyrelsens förfogande.
Uppgift om vem som inte deltar i beslutet
Lars-Ingvar Wendt (fp) deltar inte i beslutet.
___
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens ordförande Helena Öhlund (s) har lämnat in ansökan om
kommunens del för år 2014 i finansiella samordningsförbundet Consensus.
Samordningsförbundets verksamhet genomsyras av ett brukar- och medborgarperspektiv där individen står i centrum. Förbundets arbete ska stimulera och utveckla samverkan och nya samarbetsformer. Parterna i förbundet
består av försäkringskassan, arbetsförmedlingen, landstinget och kommunen.
Varje part bidrar finansiellt med samma belopp. Försäkringskassan söker de
statliga pengarna och övriga parter söker i respektive myndighet. I Norrbotten finns tre finansiella samordningsförbund, Luleå Pyramis, Piteå Activus
och Älvsbyn Consensus.
Consensus mål är att fyrtio procent av deltagarna ska påbörja studier, arbetsprövning eller erhålla tillträde till arbetsmarknaden inom 6 mån från avslutad
insats. Målet är uppfyllt i Consensus, femtio procent har kommit till egen försörjning, vilket är en stor vinst för individen men även för parterna i samordningsförbundet.
Försäkringskassan och arbetsförmedlingen rekvirerade 400 000 kr 2014 för
Consensus. Landstinget och kommunen ska bidra med 200 000 vardera.
Alla parter i samordningsförbundet är överens om fortsatt verksamhet vilket
är glädjande för Älvsbyn. I och med detta bör medel till Consensus avsättas i
plan för kommande år i budgetberedningens arbete.

forts

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2014-05-19

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 80

33(51)

Dnr 0169/14 – 106 forts

ANSÖKAN OM KOMMUNENS DEL 2014 I FINANSIELLA SAMORDNINGSFÖRBUNDET CONCENSUS
Förslag till beslut
1) Bevilja Consensus 200 000 kr för år 2014 som kommunens del i den
finansiella samordningen.
2) Medel anvisas ur konto 91200 till kommunstyrelsens förfogande.
Kommunstyrelsen
Ordföranden föredrar ärendet och ställer därefter proposition på förslaget.
Kommunstyrelsen bifaller detsamma.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2014-05-19

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 81

34(51)

Dnr 0148/14 - 106

BD POP AB - REVIDERAD BOLAGSORDNING I KOMMUNOCH LANDSTINGSÄGT BOLAG
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Godkänna ändrad bolagsordning för BD Pop AB, enligt bilaga.
Uppgift om vem som inte deltar i beslutet
Lars-Ingvar Wendt (fp) deltar inte i beslutet.
_____
Sammanfattning av ärendet
Kommunchef Magnus Nordström har lämnat in en tjänsteskrivelse gällande
ändrad bolagsordning för BD Pop AB.
Med anledning av förändringar i Kommunallagen behöver bolagsordningarna
i de kommun- och landstingsägda bolagen revideras.
Initialt har PwC anlitats för att se över bolagsordningarna och komma med
förslag på ändringar. Förslagen har bearbetats av landstinget och sedan behandlats och godkänts av ägarrepresentanter på ägarsamråd för respektive
bolag den 21 mars 2014. Viktigt att veta är att inga ändringar i bolagsordningarna i sak förändrar bolagens verksamhetsinriktning utan är anpassningar
till kraven i kommunallagen samt i övrigt redaktionella ändringar.
Godkännande av respektives ägares fullmäktige
Enligt bolagsordningarna måste ändringar i bolagsordningarna godkännas av
respektive ägares fullmäktige innan fastställande kan göras på en bolagsstämma. Bolagordningarna är nu föremål för godkännande i respektive ägares
fullmäktige. Efter att alla ägare godkänt de reviderade bolagsordningarna
fastställs de på en extra bolagsstämma. Landstingets planerade tidplan är att
landstingsstyrelsen behandlar reviderade bolagsordningar 27 maj samt att
landstingsfullmäktige gör detta vid mötet 10-11 juni.
Ändringar i bolagsordningarna
 Inga ändringar har gjorts som i sak förändrar bolagens verksamhetsinriktning.
 Samtliga bolagsordningar har fått en reviderad § 3 Verksamhetsföremål.
 Samtliga bolagsordningar har fått en ny § 4 Ändamålet med bolagets verksamhet samt § 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning.
forts

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2014-05-19

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 81

35(51)

Dnr 0148/14 – 106 forts

BD POP AB - REVIDERAD BOLAGSORDNING I KOMMUNOCH LANDSTINGSÄGT BOLAG
 Några bolagsordningar har kompletterats med saknade standardavsnitt i
våra bolagsordningar, bland annat om hur styrelser utses.
 Lekmannarevisionen är tydliggjord.
 Paragraf om ”Tvist” har tagits bort i två av bolagen där bolagsordningen
inte reviderats sedan en längre tid tillbaka.
 Vissa omformuleringar och redaktionella ändringar har gjorts i övrigt.
Förslag till beslut
Godkänna ändrad bolagsordning för BD Pop AB, enligt bilaga.
Kommunstyrelsen
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2014-05-19

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 82

36(51)

Dnr 0149/14 - 106

FILMPOOL NORD AB - REVIDERAD BOLAGSORDNING I
KOMMUN- OCH LANDSTINGSÄGT BOLAG
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Godkänna ändrad bolagsordning för Filmpool Nord AB, enligt bilaga.
Uppgift om vem som inte deltar i beslutet
Lars-Ingvar Wendt (fp) deltar inte i beslutet.
_____
Sammanfattning av ärendet
Kommunchef Magnus Nordström har lämnat in tjänsteskrivelse gällande
bolagsordning för Filmpool Nord AB.
Med anledning av förändringar i Kommunallagen behöver bolagsordningarna
i de kommun- och landstingsägda bolagen revideras.
Initialt har PwC anlitats för att se över bolagsordningarna och komma med
förslag på ändringar. Förslagen har bearbetats av landstinget och sedan behandlats och godkänts av ägarrepresentanter på ägarsamråd för respektive
bolag den 21 mars 2014. Viktigt att veta är att inga ändringar i bolagsordningarna i sak förändrar bolagens verksamhetsinriktning utan är anpassningar
till kraven i kommunallagen samt i övrigt redaktionella ändringar.
Godkännande av respektives ägares fullmäktige
Enligt bolagsordningarna måste ändringar i bolagsordningarna godkännas av
respektive ägares fullmäktige innan fastställande kan göras på en bolagsstämma. Bolagordningarna är nu föremål för godkännande i respektive ägares
fullmäktige. Efter att alla ägare godkänt de reviderade bolagsordningarna fastställs de på en extra bolagsstämma. Landstingets planerade tidplan är att
landstingsstyrelsen behandlar reviderade bolagsordningar 27 maj samt att
landstingsfullmäktige gör detta vid mötet 10-11 juni.
Ändringar i bolagsordningarna
 Inga ändringar har gjorts som i sak förändrar bolagens verksamhetsinriktning.
 Samtliga bolagsordningar har fått en reviderad § 3 Verksamhetsföremål.
 Samtliga bolagsordningar har fått en ny § 4 Ändamålet med bolagets verksamhet samt § 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning.
forts

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2014-05-19

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 82

37(51)

Dnr 0149/14 – 106 forts

FILMPOOL NORD AB - REVIDERAD BOLAGSORDNING I
KOMMUN- OCH LANDSTINGSÄGT BOLAG
 Några bolagsordningar har kompletterats med saknade standardavsnitt i
våra bolagsordningar, bland annat om hur styrelser utses.
 Lekmannarevisionen är tydliggjord.
 Paragraf om ”Tvist” har tagits bort i två av bolagen där bolagsordningen
inte reviderats sedan en längre tid tillbaka.
 Vissa omformuleringar och redaktionella ändringar har gjorts i övrigt.
Förslag till beslut
Godkänna ändrad bolagsordning för Filmpool Nord AB, enligt bilaga.
Kommunstyrelsen
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2014-05-19

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 83

38(51)

Dnr 0150/14 - 106

INVESTERINGAR I NORRBOTTEN AB - REVIDERAD
BOLAGSORDNING I KOMMUN- OCH LANDSTINGSÄGT
BOLAG
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Godkänna ändrad bolagsordning för Investeringar i Norrbotten AB, enligt
bilaga.
Uppgift om vem som inte deltar i beslutet
Lars-Ingvar Wendt (fp) deltar inte i beslutet.
_____
Sammanfattning av ärendet
Kommunchef Magnus Nordström har lämnat in en tjänsteskrivelse gällande
bolagsordning för Investeringar i Norrbotten AB.
Med anledning av förändringar i Kommunallagen behöver bolagsordningarna
i de kommun- och landstingsägda bolagen revideras.
Initialt har PwC anlitats för att se över bolagsordningarna och komma med
förslag på ändringar. Förslagen har bearbetats av landstinget och att sedan behandlats och godkänts av ägarrepresentanter på ägarsamråd för respektive
bolag den 21 mars 2014. Viktigt att veta är att inga ändringar i bolagsordningarna i sak förändrar bolagens verksamhetsinriktning utan är anpassningar
till kraven i kommunallagen samt i övrigt redaktionella ändringar.
Godkännande av respektives ägares fullmäktige
Enligt bolagsordningarna måste ändringar i bolagsordningarna godkännas av
respektive ägares fullmäktige innan fastställande kan göras på en bolagsstämma. Bolagordningarna är nu föremål för godkännande i respektive ägares
fullmäktige. Efter att alla ägare godkänt de reviderade bolagsordningarna
fastställs de på en extra bolagsstämma. Landstingets planerade tidplan är att
landstingsstyrelsen behandlar reviderade bolagsordningar 27 maj samt att
landstingsfullmäktige gör detta vid mötet 10-11 juni.
Ändringar i bolagsordningarna
 Inga ändringar har gjorts som i sak förändrar bolagens verksamhetsinriktning.
 Samtliga bolagsordningar har fått en reviderad § 3 Verksamhetsföremål.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2014-05-19

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 83

39(51)

Dnr 0150/14 – 106 forts

INVESTERINGAR I NORRBOTTEN AB - REVIDERAD
BOLAGSORDNING I KOMMUN- OCH LANDSTINGSÄGT
BOLAG
 Samtliga bolagsordningar har fått en ny § 4 Ändamålet med bolagets verksamhet samt § 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning.
 Några bolagsordningar har kompletterats med saknade standardavsnitt i
våra bolagsordningar, bland annat om hur styrelser utses.
 Lekmannarevisionen är tydliggjord.
 Paragraf om ”Tvist” har tagits bort i två av bolagen där bolagsordningen
inte reviderats sedan en längre tid tillbaka.
 Vissa omformuleringar och redaktionella ändringar har gjorts i övrigt.
Förslag till beslut
Godkänna ändrad bolagsordning för Investeringar i Norrbotten AB, enligt
bilaga.
Kommunstyrelsen
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2014-05-19

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 84

40(51)

Dnr 0151/14 - 106

IT NORRBOTTEN AB - REVIDERAD BOLAGSORDNING I
KOMMUN- OCH LANDSTINGSÄGT BOLAG
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Godkänna ändrad bolagsordning för IT Norrbotten AB, enligt bilaga.
Uppgift om vem som inte deltar i beslutet
Lars-Ingvar Wendt (fp) deltar inte i beslutet.
_____
Sammanfattning av ärendet
Kommunchef Magnus Nordström har lämnat in tjänsteskrivelse gällande
bolagsordning för IT Norrbotten AB.
Med anledning av förändringar i Kommunallagen behöver bolagsordningarna
i de kommun- och landstingsägda bolagen revideras.
Initialt har PwC anlitats för att se över bolagsordningarna och komma med
förslag på ändringar. Förslagen har bearbetats av landstinget och sedan behandlats och godkänts av ägarrepresentanter på ägarsamråd för respektive
bolag den 21 mars 2014. Viktigt att veta är att inga ändringar i bolagsordningarna i sak förändrar bolagens verksamhetsinriktning utan är anpassningar
till kraven i kommunallagen samt i övrigt redaktionella ändringar.
Godkännande av respektives ägares fullmäktige
Enligt bolagsordningarna måste ändringar i bolagsordningarna godkännas av
respektive ägares fullmäktige innan fastställande kan göras på en bolagsstämma. Bolagordningarna är nu föremål för godkännande i respektive ägares
fullmäktige. Efter att alla ägare godkänt de reviderade bolagsordningarna
fastställs de på en extra bolagsstämma. Landstingets planerade tidplan är att
landstingsstyrelsen behandlar reviderade bolagsordningar 27 maj samt att
landstingsfullmäktige gör detta vid mötet 10-11 juni.
Ändringar i bolagsordningarna
 Inga ändringar har gjorts som i sak förändrar bolagens verksamhetsinriktning.
 Samtliga bolagsordningar har fått en reviderad § 3 Verksamhetsföremål.
 Samtliga bolagsordningar har fått en ny § 4 Ändamålet med bolagets verksamhet samt § 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2014-05-19

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 84

41(51)

Dnr 0151/14 – 106 forts

IT NORRBOTTEN AB - REVIDERAD BOLAGSORDNING I
KOMMUN- OCH LANDSTINGSÄGT BOLAG
 Några bolagsordningar har kompletterats med saknade standardavsnitt i
våra bolagsordningar, bland annat om hur styrelser utses.
 Lekmannarevisionen är tydliggjord.
 Paragraf om ”Tvist” har tagits bort i två av bolagen där bolagsordningen
inte reviderats sedan en längre tid tillbaka.
 Vissa omformuleringar och redaktionella ändringar har gjorts i övrigt.
Förslag till beslut
Godkänna ändrad bolagsordning för IT Norrbotten AB, enligt bilaga.
Kommunstyrelsen
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2014-05-19

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 85

42(51)

Dnr 0152/14 - 106

NORRBOTTENS ENERGIKONTOR AB (NENET) - REVIDERAD
BOLAGSORDNING I KOMMUN- OCH LANDSTINGSÄGT
BOLAG
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Godkänna ändrad bolagsordning för Norrbottens Energikontor AB
(NENET), enligt bilaga.
Uppgift om vem som inte deltar i beslutet
Lars-Ingvar Wendt (fp) deltar inte i beslutet.
_____
Sammanfattning av ärendet
Kommunchef Magnus Nordström har lämnat in en tjänsteskrivelse gällande
bolagsordning för Norrbottens Energikontor AB (NENET).
Med anledning av förändringar i Kommunallagen behöver bolagsordningarna i de kommun- och landstingsägda bolagen revideras.
Initialt har PwC anlitats för att se över bolagsordningarna och komma med
förslag på ändringar. Förslagen har bearbetats av landstinget och sedan behandlats och godkänts av ägarrepresentanter på ägarsamråd för respektive
bolag den 21 mars 2014. Viktigt att veta är att inga ändringar i bolagsordningarna i sak förändrar bolagens verksamhetsinriktning utan är anpassningar
till kraven i kommunallagen samt i övrigt redaktionella ändringar.
Godkännande av respektives ägares fullmäktige
Enligt bolagsordningarna måste ändringar i bolagsordningarna godkännas av
respektive ägares fullmäktige innan fastställande kan göras på en bolagsstämma. Bolagordningarna är nu föremål för godkännande i respektive
ägares fullmäktige. Efter att alla ägare godkänt de reviderade bolagsordningarna fastställs de på en extra bolagsstämma. Landstingets planerade tidplan är att landstingsstyrelsen behandlar reviderade bolagsordningar 27 maj
samt att landstingsfullmäktige gör detta vid mötet 10-11 juni.
Ändringar i bolagsordningarna
 Inga ändringar har gjorts som i sak förändrar bolagens verksamhetsinriktning.
 Samtliga bolagsordningar har fått en reviderad § 3 Verksamhetsföremål.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2014-05-19

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 85

43(51)

Dnr 0152/14 – 106 forts

NORRBOTTENS ENERGIKONTOR AB (NENET) - REVIDERAD
BOLAGSORDNING I KOMMUN- OCH LANDSTINGSÄGT
BOLAG
 Samtliga bolagsordningar har fått en ny § 4 Ändamålet med bolagets verksamhet samt § 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning.
 Några bolagsordningar har kompletterats med saknade standardavsnitt i
våra bolagsordningar, bland annat om hur styrelser utses.
 Lekmannarevisionen är tydliggjord.
 Paragraf om ”Tvist” har tagits bort i två av bolagen där bolagsordningen
inte reviderats sedan en längre tid tillbaka.
 Vissa omformuleringar och redaktionella ändringar har gjorts i övrigt.
Förslag till beslut
Godkänna ändrad bolagsordning för Norrbottens Energikontor AB
(NENET), enligt bilaga.
Kommunstyrelsen
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2014-05-19

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 86

44(51)

Dnr 0173/14 - 106

PARKERINGSÖVERVAKNING PÅ GATUMARK I ÄLVSBYNS
KOMMUN
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Följande personer i Q-Park Bevakning AB förordnas enligt 6 § lag om
kommunal parkeringsövervakning mm (1978:24), som parkeringsvakter i
Älvsbyns kommun under perioden 2014-09-01-- 2017-08 -31:
Ysanne Samuelsson
Emma Hellström
Anders Grundström
Anders Lundbäck
Uppgift om vem som inte deltar i beslutet
Lars-Ingvar Wendt (fp) deltar inte i beslutet.
_____
Sammanfattning av ärendet
VD Älvsbyns Fastigheter AB Anders Nilsson har lämnat in en tjänsteskrivelse om parkeringsövervakning på gatumark i Älvsbyn.
Älvsbyns kommun har idag ingen fungerande parkeringsövervakning sedan
de två som tidigare haft uppdraget slutat sina anställningar.
Älvsbyns Fastigheter har förhandlat med Q-park avseende parkeringsövervakningen och då det rör sig om små summor så kan direktupphandling
enligt LOU ske under förutsättning att kommunfullmäktige fattar beslut om
förordnande enligt förslag till beslut.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen/fullmäktige beslutar om att följande personer i Q-Park
Bevakning AB förordnas enligt 6 § lag om kommunal parkeringsövervakning
m m (1978:24), som parkeringsvakter i Älvsbyns kommun under perioden
2014-09-01-- 2017-08 -31:
Ysanne Samuelsson
Emma Hellström
Anders Grundström
Anders Lundbäck
Kommunstyrelsen
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
_____
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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BIDRAG TILL MINERALJAKTEN 2014 - PRISPENGAR OCH
RESOR FÖR KOMMUNALA KONTAKTPERSONER
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beviljar för år 2014:
1) SGU, 5 000 kr i prispengar
2) Reseersättning till kontaktpersoner i Älvsbyns kommun enligt det kommunala arvodesreglementet med max 5 000 kr. Finansiering från konto
91200, kommunstyrelsen till förfogande.
Uppgift om vem som inte deltar i beslutet
Lars-Ingvar Wendt (fp) deltar inte i beslutet.
_____
Sammanfattning av ärendet
Näringslivschef Pär Jonsson har lämnat in en tjänsteskrivelse gällande bidrag
till Mineraljakten 2014.
SGU, Sveriges geologiska undersökning, ansöker för Norrlands Mineraljakt
2014 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.
Beslutet skickas till
SGU, Skolgatan 11, 93070 Malå
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beviljar för år 2014:
1) SGU, 5 000 kr i prispengar
2) Reseersättning till kontaktpersoner i Älvsbyns kommun enligt det
kommunala arvodesreglementet med max 5 000 kr.
Finansiering från 91200, kommunstyrelsen till förfogande.
Kommunstyrelsen
Bill Nilsson (s) föredrar ärendet samt yrkar bifall till förslaget.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 0220/13 - 146

BORGMÄSTARAVTALET - SAMVERKANSPROJEKT FÖR NY
ENERGI- OCH KLIMATSTRATEGI
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Anta Älvsbyns SEAP enligt bilaga samt uppdra åt arbetsgruppen att
publicera planen på EU:s officiella site för Covenant of Mayors.
2. Arrangera Älvsbyns hållbarhetsvecka i samband med Europeiska
hållbarhetsveckan 15-21 september 2014 som en kick off för arbetet med
att implementera planen och anslå 50 tkr för informationsinsatser under
veckan.
3. Uppdra åt energirådgivaren att samordna uppföljning av planen med
bistånd av samtliga involverade enheter i december varje år och presentera uppföljningen för kommunfullmäktige i början av påföljande år.
Uppgift om vem som inte deltar i beslutet
Lars-Ingvar Wendt (fp) deltar inte i beslutet.
_____
Sammanfattning av ärendet
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson har lämnat in yttrande om förslag till
hållbar energiplan för Älvsbyns kommun.
Kommunstyrelsen beslutade den 26 augusti 2013 att förbinda sig att minska
koldioxidutsläppen med minst 20 % genom att underteckna borgmästaravtalet. En grupp bestående av representanter från näringslivet, kommunen
och de kommunala bolagen har utarbetat ett förslag till hållbar energiplan
(Sustainable energy action plan – SEAP) enligt bilaga. Målet inom ramen för
borgmästaravtalet är att minska utsläppen av koldioxid med minst 20 % till år
2020 och målet är i linje med kommunens tidigare mål i klimat- och energistrategin som anger att Älvsbyn ska vara fossilfri kommun 2035.
Föreslagna områden för åtgärder
Den nya energiplanen innebär att Älvsbyns kommun förbinder sig att med
kraft driva hållbarhetsarbetet inom energiområdet och att avsätta resurser så
att även andra aktörer, exempelvis företag och enskilda medborgare i kommunen, blir så pass kunniga och engagerade att de vill delta i arbetet med att
ställa om hela kommunen för hållbarhet.
Den hållbara energiplanen innehåller nio åtgärdsområden:
1. Energieffektivisering av befintliga kommunala byggnader
2. Energieffektivisering av verksamheter
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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3. Strävan efter bättre energiprestanda än Boverkets byggregler vid nybyggnationer
4. Effektivisering av gatubelysning
5. Information och kunskapsspridning till kommuninvånare
6. Energiomställning till ökad produktion av grön energi
7. Miljövänliga effektiva kommunala transporter
8. Trafikstrategier för hållbara transporter
9. Minska transporter genom ökad handel/utbud av lokalproducerade
produkter
Ansvar och finansiering
För att kunna implementera planen föreslås att en kick-off anordnas i samband med den Europeiska hållbarhetsveckan den 15-21 september med syfte
att sprida information om energiplanen och de olika åtgärderna. 50 tkr bör
avsättas för inledande information. Övrig finansiering som krävs av kommunen i de olika åtgärderna lyfts till budgetberedningen för de kommande år
som planen omfattar.
Den hållbara energiplanen gäller till och med 2020. Finansiering av vissa delar
i planen behöver initialt ske genom skattemedel. Det gäller bland annat vissa
investeringar som behövs i kommunens fastighetsbestånd (åtgärd 1) och
tekniska anläggningar (åtgärd 2, 4 och 6) samt successivt utbyte av fordon m
m (åtgärd 7).
Inom informationsområdet har kommunstyrelsen i åtgärdsplanen getts
huvudansvar för att sprida kunskap till allmänheten och påverka beteendemönster så att målet att minska koldioxidutsläppen med 20 % nås (åtgärd 5
och 6).
Projektmedel kan sökas för vissa åtgärder i energiplanen. Norrbottens
Energikontor AB (NENET) och Jokkmokks kommun är viktiga
samarbetsparter som kan hjälpa till med att hitta finansiering för och
koordinera vissa av projekten som skulle kunna bli del i andra europeiska
projekt. Även kommunstyrelsen kan komma att behöva samordna vissa
projekt, exempelvis genom de båda bolagen och olika enheter inom
organisationen. För några åtgärder krävs förstudier i inledningsskedet för att
undersöka om de alls kan komma till stånd och ge lönsamhet. Andra enklare
åtgärder kan utföras med hjälp av befintlig personal vid olika enheter i
kommunen som en del i de vanliga arbetsuppgifterna.
forts
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Enstaka åtgärder kräver finansiering av intressenter eller investerare utanför
kommunorganisationen. Det gäller exempelvis produktion av biogas inom
åtgärd 6 samt utveckling av godsterminalen och resecentrum samt samåknings- och miljöbilspooler inom åtgärd 8.
Uppföljning
Kommunstyrelsen har getts huvudansvaret för årlig uppföljningen av den
hållbara energiplanen. Arbetet bör utvärderas utifrån kraven i borgmästaravtalet och mot de mål som finns angående hållbarhet i kommunens övriga
styrdokument. En redovisning ska årligen redovisas till EU. Energirådgivaren
skulle lämpligen kunna utföra denna uppföljning som en del av sitt uppdrag.
Beslutsunderlag
Förslag till SEAP för Älvsbyns kommun.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
1. Anta Älvsbyns SEAP enligt bilaga samt uppdra åt arbetsgruppen att
publicera planen på EU:s officiella site för Covenant of Mayors.
2. Arrangera Älvsbyns hållbarhetsvecka i samband med Europeiska
hållbarhetsveckan 15-21 september 2014 som en kick off för arbetet med
att implementera planen och anslå 50 tkr för informationsinsatser under
veckan.
3. Uppdra åt energirådgivaren att samordna uppföljning av planen med
bistånd av samtliga involverade enheter i december varje år och
presentera uppföljningen för kommunfullmäktige i början av påföljande
år.
Kommunstyrelsen
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson föredrar ärendet.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
_____
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DNR 0178/14 - 633

UTÖKNING AV EN AVDELNING VID PÄRLANS FÖRSKOLA
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Tillföra Timmersvansens förskoleområde resurser motsvarande 3 årsarbeten
för drift av en 5:e avdelning vid Pärlans förskola från och med 1 augusti 2014,
108 tkr/månad och 1,3 mkr på årsbasis. Finansiering sker inom befintlig
budgetram
Uppgift om vem som inte deltar i besluten
Lars-Ingvar Wendt (fp) deltar inte i beslutet.
_____
Sammanfattning av ärendet
Skolchef Jan-Erik Backman har lämnat in tjänsteskrivelse om utökning med
en förskoleavdelning vid Pärlans förskola från och med ht 2014.
Hösten 2013 togs beslut om att Älvans förskola skulle driftas till och med 30
juni 2014, resurser för personal finns därför endast för den tiden. I beslut om
att ytterligare bygga ut Pärlans förskola med motsvarande en förskoleavdelning har inte medel för personalresurser tillförts. Från och med 1 augusti
2014 måste Timmersvansens förskoleområde tillföras medel motsvarande 3
årsarbeten för att kunna drifta den 5:e avdelningen. Kostnaderna för personalresurser uppgår till cirka 108 tkr/månad inklusive sociala avgifter, på
årsbasis är kostnaden cirka 1,3 mkr.
Beslutet skickas till
Marianne Stenvall, Timmersvansens förskoleområde och Ulla Lundberg,
ekonomichef
Förslag till beslut
Tillföra Timmersvansens förskoleområde resurser motsvarande 3 årsarbeten
för drift av en 5:e avdelning vid Pärlans förskola från och med 1 augusti 2014,
108 tkr/månad och 1,3 mkr på årsbasis.
Kommunstyrelsen
Skolchef Jan-Erik Backman föredrar ärendet.
Ordföranden bifaller förslaget med tillägg att finansiering ska ske inom
befintlig budgetram.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget och eget förslag och
finner att kommunstyrelsen bifaller förslagen.
_____
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2014-05-19

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 90

50(51)

Dnr 0199/12 - 730

FÖRSTUDIE AV FRAMTIDA ÄLDREOMSORG
Kommunstyrelsens beslut
Godkänna återrapporteringen av förstudien framtida äldreomsorg.
Uppgift om vem som inte deltar i beslutet
Lars-Ingvar Wendt (fp) deltar inte i beslutet.
_____
Sammanfattning av ärendet
Socialchef Hans Nyberg har lämnat in en tjänsteskrivelse gällande återrapportering förstudie av framtida äldreomsorg.
Kommunstyrelsen beslutade 2013-12-16 bifall till resultatrapporten ”Översyn
av äldreomsorgen i Älvsbyns kommun”, som ryms inom budgetram. Vidare
ska återapportering av implementeringen ske till kommunstyrelsen efter
första kvartalet 2014.
Beslutsunderlag
KS § 165 Dnr 0199/12-730 - Förstudie av framtida äldreomsorg
Översynens förslag till beslut i sammanfattning samt beskrivning av det förändringsarbete som har genomförts under året.
1. Enhetschefsutveckling i verksamhetsnära ledarskap:
Ett årshjul är framtaget för att tydliggöra arbetet med ledning, styrning och
kontroll. Förändrad struktur och en tydligare agenda är genomförd i ledningsgruppen. Ledningsgruppen består numera enbart av enhetschefer vilket
underlättar arbetet med att arbeta med de strategiska frågorna på ett tydligare
sätt. En del i att öka tillgängligheten är att samtliga chefer nu har sina kontor i
anslutning till sin personal.
2. Ny organisations- och verksamhetsstruktur:
Ny teamsamverkan i två nya områden är genomförd.
Dagliga ROS – möten (resurs och samordningsmöten) är genomförd. Mötet
består av ett kompetent och samlokaliserat team bestående av biståndshandläggare, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, sjuksköterskor samt enhetschefen för hälso- sjukvårds- och myndighetsenheten. Mötesstrukturen och
antalet möten har reviderats så att focus är på samverkan, med en ändamålsenlig och säker verksamhet med bättre kommunikation och tydliga rutiner.
Antalet möten har minskat och huvudinriktningen är att i gemensamma
lokaler dagligen planera i det professionella teamet. För att möjliggöra
forts

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2014-05-19

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 90

51(51)

Dnr 0199/12 – 730 forts

FÖRSTUDIE AV FRAMTIDA ÄLDREOMSORG
teamets samordningsarbete har två nya samverkansområden skapats bestående av sjukgymnast, arbetsterapeut, sjuksköterska, biståndshandläggare
vilket innebär en ökad kontinuitet i myndighetsutövningen eftersom specialisterna i teamet samlokaliseras. Ny hemtjänstorganisation är genomförd där
ytterligare en hemtjänstgrupp har tillkommit och där de två dagliga verksamheterna numera ingår.
3. Ny struktur i särskilt boende:
Ansvaret för de två kortidsverksamheterna är organiserat under samma enhetschef i den nya enheten på Nyberga för att på ett effektivare sätt kunna
samordna dessa insatser.
4. Nya vårdplaneringsprocesser teamsamverkan:
I ROS-mötet sker teamsamverkan vid behov i ordinärt boende, vid utskrivning från sjukhus, vid flytt från korttidsboende. Nya rutiner för SIP-planer är
framtagna.
5. Strukturerat program för det förebyggande arbetet:
Behoven av tidiga, förebyggande insatser fångas upp i ROS-mötet.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner återrapporteringen av förstudien om framtida
äldreomsorg.
Kommunstyrelsen
Socialchef Hans Nyberg föredrar ärendet.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

