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Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, måndagen den 7 juni 2010, kl. 08:00-08:45  
 
 
Beslutande Tommy Nyström (s), ordförande 
 Birgitta Larsson (s) 
 Roland Axelsson (s) 
 Margareta Henricsson (ns) 
 Tommy Krigsman (ns), tj. ers. 
 Jeanette Wäppling (v) 
 Stig Eriksson (v) 
 Lars Alriksson (m) 
 
 
Övriga deltagande Lennart Johansson, kommunchef 
 Helena Morén, kommunsekreterare 
 
 
Utses att justera Lars Alriksson  
 
 
 
 

Justeringens plats och tid Förvaltningsbyggnaden, måndagen den 7 juni 2010, kl. 09:00 
 
 
Underskrifter Sekreterare § 121 
  Helena Morén 
 
 Ordförande 
  Tommy Nyström 
 
 Justerande  
  Lars Alriksson   
 
 

 BEVIS 
 Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 

Organ Kommunstyrelsen 
 

Sammanträdesdatum 2010-06-07 
 

Datum för anslags uppsättande 2010-06-07 Datum för anslags nedtagande 2010-06-30 
 

Förvaringsplats för protokollet Förvaltningsbyggnaden 
 
Underskrift  
 Helena Morén   
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INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

 SIDAN 
§ 121 219 

Tillägg till förbundsordning för Lapplands Kommunalförbund
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 KS/2010:186 -106 
 
§ 121 

Tillägg till förbundsordning för Lapplands Kommunalförbund  

 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att KLK ges i uppdrag att ta fram en organisation för uppföljningsansvaret av ungdomar 
upp till 20 år, och som inte är inskrivna i gymnasiet. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta förslaget till reviderad förbundsordning för LKF. 
 
Reserveration 
Lars Alriksson (m) och Margareta Henricsson (ns) reserverar sig mot beslutet till för-
mån för eget lagt förslag.  
 
Bakgrund 
Enligt förslag från LKF:s direktion som också antagits av kommunfullmäktige i samtli-
ga fyra medlemskommuner skall ansvaret för kommunernas högskoleenheter och vux-
enutbildningar överlämnas till Lapplands kommunalförbund den 1 juli 2010. Detta in-
nebär att förbundsordningen för LKF måste revideras så att detta uppdrag ingår.  
 
Ajournering 8:20-8:35. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Kommunfullmäktige har den 25 januari år 2010 beslutat att högskoleenhet och vuxen-
utbildning ska övergå till gemensam organisation inom LKF. Inför detta beslut presente-
rade LKF ett beslutsunderlag där förslag på finansieringsmodell ingick (se 
Ks/2009:621).  
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
På grund av den stora tidsbristen i handläggningen av ärendet har ingen kontakt tagits 
med ungdomsrådet. Inget reellt medinflytande från kommunens barn eller unga kan 
därför sägas ha förekommit. Förslagen till beslut bedöms inte medföra några direkta 
negativa konsekvenser för barn och ungdomar. 
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Förslag till beslut 
Nämnd- och utredningsenheten föreslår kommunfullmäktige  
 
att anta förslaget till reviderad förbundsordning för LKF. 
 
Beslutsunderlag 
1. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-05-03 § 90. 
2. Förslag till reviderad förbundsordning att gälla från 1 juli 2010 för Lapplands kom-
munalförbund, 2010-04-30. 
3. Utredning av föreslagna förändringar och deras konsekvenser, 2010-05-11. 
4. Nämnd- och utredningsenhetens skrivelse 2010-05-11. 
5. Kommunstyrelsens protokoll 2010-05-24 § 111. 
6. Lapplands Kommunalförbunds protokoll 2010-04-30 § 22. 
7. Överenskommelse angående ansvaret för den kommunala uppföljningen 2004-04-19. 
 
Yrkande 
Stig Eriksson (v) yrkar med instämmande av Roland Axelsson (s) att KLK ges i upp-
drag att ta fram en organisation för uppföljningsansvaret av ungdomar upp till 20 år, och 
som inte är inskrivna i gymnasiet, samt att anta förslaget till reviderad förbundsordning 
för LKF. 
 
Lars Alriksson (m) yrkar med instämmande av Tommy Krigsman (ns) och Margareta 
Henricsson (ns) att förslag till beslut avslås. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Stig Erikssons förslag mot Lars Alrikssons förslag till beslut under 
proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har  
beslutat föreslå kommunfullmäktige i enlighet med Stig Erikssons m.fl. förslag.  
  
 


