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 PROTOKOLL 2(17) 
 2016-12-19 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 147 Dnr 0401/16 - 000 
 
VERKSAMHETSREDOVISNING KS 2016-12-19 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Ta del av och godkänna informationen enligt bilaga. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunchef Magnus Nordström har sammanställt kommungemensam verk-
samhetsuppföljning, enligt bilaga. 
 
Kommunstyrelsen 
♦   Kommunchef Magnus Nordström informerar om: 
- Vattenfall har tillsammans med Skellefteå Kraft köpt The Node Pole. 
- Kommunens representationskostnader 2015 och 2016. Enligt pressen har 

kommunens representation 2015 uppgått till 3,3 mkr. I denna ”påse” ingår 
inte bara representation utan bl a utbildning av personal, kurser och 
konferenser, vuxenutbildning samt presenter till pensionärer och de som 
arbetat 25 år åt kommunen. Den externa representationen för 2015 
hamnade på 240 000 kr. 
 

♦  Ekonomichef Ulla Lundberg informerar om aktuellt ekonomiskt läge. 
 
♦  Skolchef Jan-Erik Backman redovisar skolans verksamheter, meritvärden i 

Älvsbyn samt att skolan har sökt och fått 8 mkr i statsbidrag.  
 
Förslag till beslut 
Ta del av och godkänna informationen enligt bilaga.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommunstyrel-
sen bifaller. 
_____ 
 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 3(17) 
 2016-12-19 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 148 Dnr 0351/16 - 000 
 
DELGIVNINGAR KS 2016-12-19 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Ta del av redovisade delgivningar. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Handlingar i ärendet: 
 
Personalutskottet – protokoll 2016-11-02 
 
Älvsbyns kommun – Internbudget/detaljbudget 2017 (dnr 414/16-041) 

 

Bergsstaten – Beslut - avslår Boliden Mineral ABs ansökan om bearbetnings-
koncession för området Laver K nr 1 (dnr 52/14-106) 

 
Förslag till beslut 
Ta del av redovisade delgivningar. 
 
Kommunstyrelsen 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommunstyrel-
sen bifaller. 
_____ 
 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 4(17) 
 2016-12-19 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 149 Dnr 0372/16 - 002 
 
DELEGATIONSRAPPORT KS 2016-12-19 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Ta del av och godkänna redovisad delegationsrapport. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Följande ärenden anmäls enligt KS § 170/14-12-15 (dnr 255/14-002).  
 
Fritids- och kulturchef 
Bidrag - Julmarknad i Storforsen (dnr 376/16-109) 
 
Kommunstyrelsens ordförande 
Beslut – Kapitaltillskott till Captive Förenade Småkommuners Försäkring AB 
(FSF AB) (dnr 237/16-049) 

 
Kommunchef 
Yttrande över ansökan om tillstånd till kameraövervakning efter Trafikverkets 
vägar (dnr 391/16, 119) 
Yttrande över ansökan om tillstånd till kameraövervakning för rovdjurs-
inventering (dnr 381/16, 119) 
 
Näringslivsutvecklare 
Mässbidrag – AB Nian Hästsport (dnr 371/16-109) 
Mässbidrag – Excentrum (dnr 398/16-109) 
 
Näringslivschef 
Beslut projekt LÅGAN (dnr 390/16-146) 

Byapeng Krokträsk/Laduberg byaförening (dnr 397/16-109) 
 
VD Älvsbyns Fastigheter AB 
Arrendeavtal – Del av Älvsbyn 24:1  (dnr 379/16-261) 
Arrendeavtal – Granen 2 (dnr 378/16-261) 
Arrendeavtal – Del av Älvsbyn 22:1 (dnr 406/16-261) 
Försäljning del av fastigheten Älvsbyn 22:2 (dnr 400/16-284) 
 
Förslag till beslut 
Ta del av och godkänna redovisad delegationsrapport. 
 
Kommunstyrelsen 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommunstyrel-
sen bifaller. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 5(17) 
 2016-12-19 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 
 

KS § 150 Dnr 0354/16 - 006 
 
SAMMANTRÄDESPLAN 2017 - UTSKOTTEN OCH KHPR 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Fastställa upprättad sammanträdesplan för arbete och omsorgsutskottet, barn- 
och fritidsutskottet, budgetberedningen, personalutskottet och kommunala 
handikapp och pensionärsrådet (KHPR), enligt bilaga. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningskontorets kansli har upprättat förslag till sammanträdesplan 
för arbete och omsorgsutskottet, barn- och fritidsutskottet, budgetbered-
ningen, personalutskottet och kommunala handikapp- och pensionärsrådet 
(KHPR), enligt bilaga.  
 
Kommunfullmäktige beslutade 28 november 2016, § 97, att fastställa sam-
manträdesplan för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och Älvsbyns 
kommunföretag AB.  
 
För varje år bestämmer kommunstyrelsen dag och tid för utskottens samman-
träden. Ett extra sammanträde hålls på den tid som ordföranden bestämmer. 
 
Förslaget innehåller 7 sammanträdestillfällen för AOU, 6 för BFU, 9 för BUB, 
6 för PU och 4 för KHPR. 
 
Förslag till beslut 
Fastställa upprättad sammanträdesplan för arbete och omsorgsutskottet, barn- 
och fritidsutskottet, budgetberedningen, personalutskottet och kommunala 
handikapp- och pensionärsrådet (KHPR), enligt bilaga. 
 
Kommunstyrelsen 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommunstyrel-
sen bifaller. 
_____ 
 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 6(17) 
 2016-12-19 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 151 Dnr 0139/16 - 008 
 
MEDBORGARFÖRSLAG OM KOMMUNAL SIMSKOLA FÖR 
NYANLÄNDA 

 
Kommunstyrelsens beslut 
1) Avslag på medborgarförslag om kommunal simskola för nyanlända. 
2) Uppdra till barn- och fritidsutskottet att undersöka förutsättningar för 

beredning av simundervisning för vuxna. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Jeannet Brännström, Röda Korset har lämnat in ett medborgarförslag om 
kommunal simskola för nyanlända, enligt bilaga. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 16 maj 2016, § 23, att överlämna ärendet till 
kommunstyrelsen för beredning och beslut senast den 7 november 2016. 
  
Arbetsledare Lars Nyberg Älvsbyns Fastigheter AB har yttrat sig i ärendet. 
 
Med nuvarande personal så finns ingen möjlighet att utföra dessa åtaganden. 
För att kunna utföra detta måste det anställas en badmästare på minst 50 %, 
till en kostnad av 200 000 kr per år. 
   
Avslaget baseras på den minskade personaltätheten på badhuset. 
 
Kommunal simundervisning sker i dagsläget för dem som går i skolan. 
Övriga nyanlända hänvisas till simsällskapet. Simsällskapet har föreningstider i 
badhuset då de kan utföra simundervisning. 
 
Förslag till beslut 
Avslag på medborgarförslag om kommunal simskola för nyanlända på grund 
av den minskade personaltätheten på badhuset. 
 
Kommunstyrelsen 
Inger Lundberg (L) föreslår att ärendet återremitteras för ytterligare beredning. 
 
Ordföranden föreslår avslag på medborgarförslaget samt uppdra till barn- och 
fritidsutskottet att undersöka förutsättningar att bereda simundervisning för 
vuxna. 
 
Robert Andersson (kd) föreslår avslag på medborgarförslaget. 
 
Inger Lundberg (L) återtar sitt förslag om återremiss och bifaller ordförandens 
förslag. 
         forts 



 PROTOKOLL 7(17) 
 2016-12-19 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 151 Dnr 0139/16 – 008 forts 
 
MEDBORGARFÖRSLAG OM KOMMUNAL SIMSKOLA FÖR 
NYANLÄNDA 

 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på eget förslag vilket kommunstyrelsen 
bifaller. 
_____ 
 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 8(17) 
 2016-12-19 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 152 Dnr 0245/16 - 008 
 
MEDBORGARFÖRSLAG - FORTSATT MILJÖARBETE INOM 
ÄLVSBYNS KOMMUN 

 
Kommunstyrelsens beslut 
- Avslå medborgarförslaget. Ingen utökad insamling av förpackningar och 

tidningar på de ”egna” återvinningsstationerna. Ingen utökad insamling av 
ljuskällor och batterier på återvinningsstationer. 

- Invänta resultatet av Miljödepartementets avfallsutredning. 
 

Reservation 
Göran Lundström (c) och Inger Lundberg (L) reserverar sig mot beslutet. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag har inkommit om att återvinningsstationerna i byarna 
och i vissa flerbostadshus är undermåliga. Det önskas även möjlighet att sor- 
tera batterier och glödlampor på dessa stationer, enligt bilaga. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 20 juni 2016, § 45 att medborgarförslaget över-
lämnas till kommunstyrelsen för beredning och beslut senast den 19 december 
2016. 
 
Miljöingenjör Johanna Marttala Älvsbyns Energi AB har yttrat sig i ärendet, 
enligt bilaga. 
 
Förslag till beslut 
- Avslå medborgarförslaget. Ingen utökad insamling av förpackningar och 

tidningar på de ”egna” återvinningsstationerna. Ingen utökad insamling av 
ljuskällor och batterier på återvinningsstationer. 

- Invänta resultatet av Miljödepartementets avfallsutredning. 
 
Kommunstyrelsen 
Ordföranden föredrar ärendet. 
 
Göran Lundström (c) föreslår att ärendet bordläggs till dess avfallsutredningen 
är klar. 
 
Inger Lundberg (L) bifaller Göran Lundströms (c) förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Göran Lundströms förslag om bordlägg-
ning. Kommunstyrelsen avslår förslaget. 
 
         forts 



 PROTOKOLL 9(17) 
 2016-12-19 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 152 Dnr 0245/16 – 008 forts 
 
MEDBORGARFÖRSLAG - FORTSATT MILJÖARBETE INOM 
ÄLVSBYNS KOMMUN 

 
Ordföranden ställer vidare proposition på beredningsförslaget vilket kommun-
styrelsen bifaller. 
_____ 
 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 10(17) 
 2016-12-19 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 153 Dnr 0337/16 - 008 
 
MEDBORGARFÖRSLAG OM ÖPPEN SPORTHALL I VIDSEL 
UNDER JULHELGERNA 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Bifall till medborgarförslaget. Erbjuda sporthalltider på begäran mot att själva 
städa efter sig i hallen och inte använda duschar, eftersom ingen städpersonal 
är i sporthallen under jullovet.  
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Patrik Nilsson har lämnat in ett medborgarförslag om öppethållande i Vidsels 
sporthall under jullovet, enligt bilaga. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 17 oktober 2016, § 65, att överlämna ärendet 
till kommunstyrelsen för beredning och beslut senast den 19 december 2016. 
 
Fritids- och kulturchef Kjell Tegnelund har yttrat sig i ärendet. 
 
”Medborgarförslagsställaren anför i skrivelse önskan om att sporthallen i 
Vidsel kan hållas öppen för de som har halltider mot att utövare tar ansvar för 
städning och ordning.” 
 
Praxis sedan lång tid tillbaka är att sporthallen i Vidsel får nyttjas av de som 
har halltider under jullovet om inte duschar används och att ordning i hallen 
efterlevs eftersom hallen städas och hålls under ”uppsikt” av personal vid 
skolan med uppehållstjänst.  
 
Under röda dagar är hallen stängd. Vill någon använda hallen övriga dagar är 
den personen välkommen att kontakta Fritid & Kultur senast 2016-12-20. 
 
Medborgarförslagsställaren är kontaktad om denna praxis och erbjuden 
användande av hallen under jullovet. 
 
I Älvsbyn är sporthallen bokningsbar på dagtid under jullovet under badhusets 
öppettider.  
 
Förslag till beslut 
Att som tidigare erbjuda sporthallstider på begäran mot att själva städa efter 
sig i hallen och inte använda duschar, eftersom ingen städpersonal är i sport-
hallen under jullovet.  
 
Kommunstyrelsen 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommunstyrel-
sen bifaller. 
_____ 



 PROTOKOLL 11(17) 
 2016-12-19 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 
 

KS § 154 Dnr 0204/16 - 008 
 
MOTION (SD) ATT KOMMUNEN UPPRÄTTAR ETT ÅTER-
VÄNDARTEAM 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Anse motionen vara besvarad genom att hänvisa till det fakta som redovisas 
nedan.  
 
Förslag som presenteras i motionen avser målgruppen asylsökande där kom-
munens ansvar är begränsat. Migrationsverket är den myndighet som har 
huvudansvaret för de asylsökande.  
 
Reservation 
Sören Nilsson (sd) reserverar sig mot beslutet. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Sören Nilsson (sd) har lämnat in en motion om att kommunen upprättar ett 
återvändarteam, enligt bilaga. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 16 maj 2016, § 22, att överlämna ärendet till 
kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för beslut 
senast den 28 november 2016. 
 
Enhetschef för arbete och integration, Nataliya Nilsson har yttrat sig i ärendet.
    
Ansvarsfördelning  
Lagen om mottagande av asylsökande m.fl. (1994:137) reglerar vem som an-
svarar för asylsökande i Sverige:  

Migrationsverket 
För asylsökande är Migrationsverket huvudman och ansvarar för försörjning 
enligt lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. Migrationsverket 
kan även bevilja återetableringsstöd när asylsökande fått avslag på ansökan om 
uppehållstillstånd eller när den asylsökande återtagit asylansökan. För 
asylsökande utbetalas därmed inte bistånd av kommunen. Ett av målet som 
Migrationsverket har är att öka andelen personer som självmant återvänder 
inom den lagstadgade tiden vid lagakraftvunna beslut. Återvändandearbetet är 
ett av Migrationsverkets prioriterade områden.  
 
Kommunens ansvar 
Asylsökande barn rätt att gå i förskola på samma villkor som alla andra barn i  
 
         forts 



 PROTOKOLL 12(17) 
 2016-12-19 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 154 Dnr 0204/16 – 008 forts 
 
MOTION (SD) ATT KOMMUNEN UPPRÄTTAR ETT ÅTER-
VÄNDARTEAM 

 
Sverige. Kommunen ska erbjuda skolplats från och med höstterminen det år  
barnet fyller sex år. Socialtjänsten fattar beslut om vissa insatser vid behov - 
främst när det gäller ensamkommande barn och ungdomar. 
 
Återvändande  
Återvändande för personer som fått avslag på sin asylansökan. Asylsökande, 
som har fått beslut om utvisning eller avvisning och beslutet inte längre går att 
överklaga eller om tidsfrist för frivillig avresa har upphört, är skyldig att lämna 
Sverige. Migrationsverket eller polisen hjälper med det praktiska kring hemresa 
exempelvis bistå med resebidrag. Migrationsverket ansvarar också för att 
erbjuda organiserad sysselsättning som ska förbereda den som fått avslag på 
asylansökan för att återvända hem. 
 
Återvändande för personer med uppehållstillstånd.  
Migrationsverket har i uppdrag att underlätta för flyktingar och andra skydds-
behövande med permanenta uppehållstillstånd som frivilligt vill återvända till 
sina hemländer. Den som vill återvända till sitt hemland kan få ekonomiskt 
stöd av Migrationsverket – återetableringsstöd. 

 
Ovanstående information grundar sig på följande regelverk:  
Utlänningslagen (2005:71) innehåller definitioner, allmänna bestämmelser och 
villkor för att en utlänning ska få resa in i, samt att vistas och att arbeta i 
Sverige. Lagen hanterar frågor om viseringsrätt, asyl och annat som kan höra 
till en individs migrationsprocess. 

I lagen om mottagande av asylsökande m.fl. LMA(1994:137) ges bestämmelser 
och avgränsning om sysselsättning för och bistånd till flykting eller annan 
skyddsbehövande som ansökt om uppehållstillstånd, och av särskilda skäl har 
medgetts rätt att vistas i Sverige medan ansökan prövas. 
 
Förordning om återetableringsstöd för vissa utlänningar (2008:778) reglerar 
Migrationsverkets beslut om ekonomiskt stöd vid självmant återvändande. 

Förordning om bidrag till utlänningars resor från Sverige för bosättning i annat 
land (1984:890) bestämmer hur och till vem Migrationsverket kan fatta beslut 
om att tilldela ekonomiska medel för flytt och bosättning i annat land. 

Förslag till beslut 
Enheten för Arbete och integration anser motionen vara besvarad genom att 
hänvisa till det fakta som redovisas.  
 
         forts 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Utlanningslag-2005716_sfs-2005-716/?bet=2005:716


 PROTOKOLL 13(17) 
 2016-12-19 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 154 Dnr 0204/16 – 008 forts 
 
MOTION (SD) ATT KOMMUNEN UPPRÄTTAR ETT ÅTER-
VÄNDARTEAM 

 
Förslag som presenteras i motionen avser målgruppen asylsökande där kom-
munens ansvar är begränsat. Migrationsverket är den myndighet som har 
huvudansvaret för de asylsökande.  
 
Kommunstyrelsen 
Sören Nilsson (sd) yrkar bifall till motionen. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Sören Nilsson förslag vilket kommun-
styrelsen avslår. 
 
Ordföranden ställer vidare proposition på beredningsförslaget vilket kommun-
styrelsen bifaller. 
_____ 
 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 14(17) 
 2016-12-19 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 155 Dnr 0383/16 - 214 
 
DETALJPLAN FÖR DEL AV ÄLVSBYN 25:1 SAMT KV. MOROTEN 
- PLANBESKED 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Bevilja planbesked för ändring av detaljplan för kvarteret Moroten samt del av 
fastigheten Älvsbyn 25:1 enligt karta. 
 
Anslå 100 tkr för upprättande av planförslag. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson har lämnat in en tjänsteskrivelse gällande 
begäran om planbesked. 
 
Älvsbyns Fastigheter AB ämnar upplåta fastigheten Moroten till Jordbruks-
verket som veterinärstation. Åtgärden är planstridig och därför har bygglovet 
tidsbegränsats. Miljö- och byggnämnden beslutade 2016-11-10 i samband med 
det beslutet begära ändring av detaljplanen hos kommunstyrelsen. 
Verksamheten kommer att bli permanent och inte endast tillfällig och tillfälligt 
bygglov får normalt inte medges för permanent verksamhet. Eftersom resten 
av området planeras avses ändras från offentlig verksamhet till bostäder och 
det inte finns så mycket plats för parkering bör detaljplanen ändras för hela 
kvarteret med angränsande naturmark för att möjliggöra anläggning av en 
gemensam parkering.  

 
Karta med föreslagen planområdesgräns 

         forts 



 PROTOKOLL 15(17) 
 2016-12-19 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 155 Dnr 0383/16 – 214 forts 
 
DETALJPLAN FÖR DEL AV ÄLVSBYN 25:1 SAMT KV. MOROTEN 
- PLANBESKED 

 
Förslag till beslut 
Bevilja planbesked för ändring av detaljplan för kvarteret Moroten samt del av 
fastigheten Älvsbyn 25:1 enligt karta. 
 
Anslå 100 tkr för upprättande av planförslag. 
 
Kommunstyrelsen 
Tomas Egmark (s) ordförande i miljö- och byggnämnden föredrar ärendet. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommunstyrel-
sen bifaller. 
_____ 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 16(17) 
 2016-12-19 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 156 Dnr 0385/16 - 754 
 
RIKTLINJER FÖR INSATSEN FÖRMEDLINGSMEDEL 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Anta riktlinjer för insatsen förmedlingsmedel, att gälla från och med den 1 
januari 2017. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärende 

Enhetschef för arbete och integration Nataliya Nilsson har lämnat in en 

tjänsteskrivelse gällande förmedlingsmedel. 

 

När den enskilde av olika anledningar inte klarar att sköta sin ekonomi på egen 

hand, kan hon/han hos socialtjänsten ansöka om hjälp att hantera ekonomin. I 

första hand ska den enskildes möjlighet att använda betalningsförmedling via 

bank eller få hjälp via anhörig utredas. Om ansökan beviljas lämnar den 

enskilde en fullmakt till socialtjänsten på sin inkomst, t.ex. lön eller pension 

och i samråd med den enskilde gör socialtjänsten en plan över vilka räkningar 

som den enskilde behöver hjälp med att betala. Resterande belopp hanteras av 

den enskilde själv. Fullmakten kan när som helst sägas upp av den som lämnat 

fullmakten. Syfte med bistånd är hjälp till den enskilde att på sikt själv kunna ta 

hand om sin ekonomi. Varje bistånd avseende förmedling av medel ska verk-

ställas under en period av max 6 månader. Därefter ska biståndet omprövas.  
Om biståndet inte leder till en ökad förmåga att hantera ekonomi och en 

större självständighet, ska insatsen avslutas och frågan om god man ska istället 

tas upp med den enskilde.  

 
Beslutsunderlag 
Ansökan om förmedlingsmedel ska prövas som ett biståndsärende enligt 4 

kap. 1 § socialtjänstlagen (SoL). Om rätt till förmedlingsmedel föreligger ska 

beslut fattas enligt 4 kap. 1 § SoL. Om denna rätt inte föreligger fattas det ett 

avslagsbeslut samt besvärshänvisning lämnas till den enskilde. Den dokumen-

tationsskyldighet som finns reglerad i socialtjänstens verksamhet och som åter-

finns i 11 kap. 5 och 6 §§ gäller även för förmedlingsmedel. Detta innbär att 

löpande journalanteckningar ska föras, reglerna om insyn i akten samt rätten 

att få anteckningar förda till akten, ska tillämpas. Vidare ska arbetet präglas av 

kvalitet och säkerhet enligt 3 kap 3 § Socialtjänstlagen. Dessutom finns 

bestämmelser i Handelsbalken om sysslomannaskap, ett uppdrag som har 

beröringspunkter med förvaltning av förmedlingsmedel. Sysslomannaskapet  
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innebär en redovisningsskyldighet som innebär att inkomster och utgifter ska 

redovisas till den enskilde samt att betalningar ska styrkas med verifikationer. 

Då uppdraget upphör ska sysslomannen lämna en slutredovisning. Den en-

skilde har dispositionsrätt till sina medel och en skriftlig överenskommelse 

/avtal ska därför upprättas med uppgift om hur medlen ska disponeras. 

Socialnämnden har en skyldighet enligt 5 kap 3 § Socialtjänstförordningen 

(SoF) att anmäla till överförmyndaren om den bedömer att någon har behov 

av god man eller förvaltare. Regler om god man finns i 11 kap Föräldrabalken 

(FB). I 11 kap 4 § FB sägs att ”Om någon på grund av sjukdom, psykisk 

störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med 

att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person, ska Tings-

rätten, om det behövs, besluta att anordna godmanskap för honom eller 

henne.  

 
Kommentar 
Älvsbyns kommun hanterar sedan tidigare tre ärenden med bistånd om för-

medlingsmedel. Nya beslut har inte tagits på grund av oklarheter i verkställig-

heten av bistånd. Kartläggning av antalet personer som bedöms vara i behov 

av förmedlingsmedel genomfördes i maj 2016. Det visar att det är ca 5 per-

soner som vid den tidpunkten är i behov av hjälp att hantera sin ekonomi och 

på sikt kommer att själv kunna ta hand om sin ekonomi. Förslag på vägledning 

för handläggning av ärende, administrativa rutiner samt arbetsrutiner är upp-

rättade och bifogas som bilaga.  

 
Förslag till beslut  
Enheten för arbete och integration föreslår kommunstyrelsen att:  
1. Anta riktlinjer för insatsen förmedlingsmedel  
2. Beslutet enligt punkten 1 ska gälla från och med den 2017-01-01. 
 
Kommunstyrelsen 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommunstyrel-
sen bifaller. 
_____ 
 
 
 
 
 

 


