
 PROTOKOLL 1(50) 
 2012-10-01 
KOMMUNSTYRELSEN 
 
 
Tid: kl 08:30 – 16:45  
 
Plats: Bäcken 
 
Ledamöter: Bill Nilsson, s,  ordförande  
 Helena Öhlund, s vice ordförande 
 Stefan Hortlund, s 
 Inger Grankvist, s  
 Tomas Egmark, s  
 Harry Nyström, v 
 Ann-Sofi Holmström, v  
 Matilda Wiklund, c 
 Johan Johansson, c  
 Agneta Nilsson, c 
 Robert Andersson, kd 
Tjänstgörande ersättare: Sture Nordin, s 
 Lars-Ingvar Wendt, fp 
 
Övriga: Magnus Nordström  kommunchef 
 Lilian Johansson kommunsekreterare 
 Helena Hansson, § 152 rektor 
 Ulla Lundberg, §§ 168-169 ekonomichef 
 Jan-Erik Backman, §§ 152, 161-163  skolchef 
 Hans Nyberg, §§ 152, 166-167, 175-178  socialchef 
  
Justeringsdag:  2012-10-09   
 
Paragrafer: §  152 - 178 
 
Justerare:  Robert Andersson   
 
 
Lilian Johansson Bill Nilsson  Robert Andersson   
kommunsekreterare ordförande justerare 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

ANSLAGSBEVIS 
Justeringen har tillkännagivits via anslag 

 
Organ Kommunstyrelsen 
 
Sammanträdesdatum 2012-10-01 
 
Protokollet är anslaget  2012-10-10 -- 2012-11-01     
  
Förvaringsplats för protokoll Kommunkansliets arkiv 
 
 
 Lilian Johansson 
 



 PROTOKOLL 2(50) 
 2012-10-01 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 152 Dnr 0348/12 - 000 
 
VERKSAMHETSREDOVISNING KS 2012-10-01 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Godkänna informationen enligt bilaga och lägga den till handlingarna. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunchef Magnus Nordström har sammanställt kommunövergripande 
verksamhetsredovisning, enligt bilaga. 
 
Förslag till beslut 
Godkänna informationen enligt bilaga. 
 
Kommunstyrelsen 
• Helena Hansson rektor på Älvåkraskolan redovisar ”After school”, enligt 

bilaga. Meningsfull verksamhet på skolan efter skoldagens slut. Skolan ska 
vara öppen kl 8.00 – 20.00. 

• Skolchef Jan-Erik Backman redovisar sin verksamhet. 
• Socialchef Hans Nyberg informerar från sina verksamheter. 
• Kommunchef Magnus Nordström redogör för kommunövergripande 

verksamhetsredovisning, enligt bilaga. 
• Kommunstyrelsens ordförande Bill Nilsson informerar att kommun-

styrelsens strategimöte flyttats till fredag den 19 oktober. Mötet kommer 
att handla om Laver och en del ”gruvfolk” har inbjudits.  

• Klockan 13.00 – 14.00 genomförs överläggning mellan kommunens 
revisorer och kommunstyrelsen angående årlig övergripande granskning i 
Älvsbyns kommun 2012.  

_____ 
 

 
 



 PROTOKOLL 3(50) 
 2012-10-01 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 153 Dnr 0347/12 - 000 
 
DELGIVNINGAR KS 2012-10-01 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Ta del av delgivningarna och lägga dem till handlingarna. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Handlingar i ärendet. 
 
Information till huvudmannen om avstängning av elev i grundskolan 
 
Länsstyrelserna, Migrationsverket, Arbetsförmedlingen - Informations- och 
prognosbrev sept 2012  
 
Arbete och Omsorgsutskottets protokoll 2012-09-05. 
 
Barn- och fritidsutskottets protokoll 2012-09-06 
 
Förslag till beslut 
Ta del av delgivningarna och lägga dem till handlingarna. 
_____ 
 
 



 PROTOKOLL 4(50) 
 2012-10-01 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 154 Dnr 0349/12 - 002 
 
DELEGATIONSRAPPORT KS 2012-10-01 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Ta del av och godkänna redovisad delegationsrapport. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Följande ärenden anmäls enligt KS § 31/12-03-12 (dnr 487/11, 002) 
 
Delegat / ärende 
 
Tf Administrativ chef 
• Kurser och konferenser  
 
Kommunchef/kommunstyrelsens ordförande 
• Försäljning fastigheten Löparen 9 (dnr 302/12, 284) 
• Avtal med Arbetsförmedlingen om sfi (dnr 350/12, 616) 
• Avtal med Migrationsverket om ensamkommande flyktingbarn (dnr 353/12, 

720) 

• Avtal Sotningsentreprenad t o m 2015-07-01 (dnr 352/12, 174) 
• Omföring av investeringar gator 2012 (dnr 358/12, 041) 
 
Näringslivschef 
• Projekt Anbud Norrbotten (dnr 333/12, 146) 
 
Näringslivsutvecklare 
• Byautvecklingspeng  

– Bredsels bygdeförening (dnr 314/12, 109) 
- Korsträsk byaförening (dnr 331/12, 109) 
- Lillträsk byaförening (dnr 332/12, 109) 
- Vistträsk byaförening (dnr 395/12, 109) 

• Marknadsföringsbidrag – Delikatessfabriken (dnr 340/12, 109) 
 
Rektor förskola och grundskola 
• Beslut om uppskjuten skolplikt samt förlängd skolplikt  
 
VD Älvsbyns Fastigheter 
• Nyttjanderättsavtal – markområde Bredsel 1:10 (dnr 328/12, 261) 

 
Arbete och Omsorgsutskottet 2012-09-05 
§ 103 Tillsyn servering – Restaurang TresCorona (dnr 311/12-702) 
§ 105 Delgivningar 2 
         forts 



 PROTOKOLL 5(50) 
 2012-10-01 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 154 Dnr 0349/12 – 002  forts 
 
DELEGATIONSRAPPORT KS 2012-10-01 

 
§ 106 Delegationsbeslut 
§ 107 Ansökan om LVU 
§ 108 Begäran om överflyttning av ärende 
§ 109 Uppföljning av ärende 
§ 110 Handläggning av Förvaltningsrättsdom gällande LVU 
§ 111 Utredning enligt 11 kap 1 och §§ SoL 
§ 112-113 Särskild förordnad vårdnadshavare 
§ 114-123 Övervägande om fortsatt vård 
§ 124  Övervägande umgängesbegränsning 
 
Förslag till beslut 
Ta del av och godkänna redovisad delegationsrapport. 
_____ 
 
 



 PROTOKOLL 6(50) 
 2012-10-01 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 155 Dnr 0232/12 - 003 
 
KOSTVERKSAMHETENS KOSTPOLICY 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Fastställa utarbetat förslag till Kostpolicy för kostverksamheten, enligt bilaga. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Kostchef Åsa Fahlén har utarbetat förslag till kostverksamhetens kostpolicy, 
enligt bilaga. 
 
Syftet med en kostpolicy i kommunen är att det ska finnas ett dokument som 
alla lätt kan ta del av, ta till sig och följa. Kostpolicyn ska vara enkel att förstå 
och tydligt beskriva vad kostverksamheten erbjuder/tillhandahåller. En kost-
policy ska också ses som ett verktyg för kvalitetssäkring, en miniminivå i 
service och utbud som inte får underskridas. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 28 maj 2012, § 85 att återremittera policyn för 
ytterligare beredning, enligt följande. 
 
1)  Sidan 2, 1:a stycket, före sista meningen: ”Vid upphandling ska lokal-

producerat prioriteras. Upphandlingen bör därför delas in i mindre poster så att fler 
småskaliga producenter har möjlighet och uppmuntras lämna anbud.” 

 
2)  Sidan 2, 2:a stycket, före sista meningen: ”Kött bör vara producerat och slaktat 

enligt Svenska lagar och regler”. 
 
3)  Sidan 4, rubrik Lunch vid friluftsdagar, stycket inleds: ”Alla barn ska alla 

dagar ha rätt till gratis skollunch. Det är skolenheternas skyldighet att det efterlevs”.  
_____ 
 
Kostchef Åsa Fahlén har ändrat policyn enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Förslag till beslut 
Att Kommunstyrelsen fastställer utarbetat förslag till Kostpolicy för 
Kostverksamheten. 
 
Kommunstyrelsen 
Kommunchef Magnus Nordström föredrar ärendet. 
 
Lars-Ingvar Wendt (fp) föreslår en ändring i förslag 2) där ordet bör ändras till 
ska. 
 
          forts 



 PROTOKOLL 7(50) 
 2012-10-01 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 155 Dnr 0232/12 – 003  forts 
 
KOSTVERKSAMHETENS KOSTPOLICY 

 
Beslutsgång  
Ordföranden ställer proposition på Lars-Ingvar Wendts förslag och finner att 
kommunstyrelsen avslår förslaget. 
 
Vidare ställer ordförande proposition på utarbetat förslag och finner att 
kommunstyrelsen bifaller förslaget. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 28 maj 2012, § 85. 
_____ 
 
 



 PROTOKOLL 8(50) 
 2012-10-01 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 156 Dnr 0124/12 - 003 
 
STRATEGISK PLAN FÖR ÄLVSBYNS KOMMUN 2013 - 2015 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Fastställa strategisk plan för Älvsbyns kommun Norrbottens pärla 2013-2015 
enligt bilaga, inkl följande ändringar. 
 
Sidan 7, under rubrik Lokalmarknad, andra meningen ändras och får följande 
lydelse: Det finns butiks- och kontorslokaler för etablering av näringsverksamheter, 
främst…. 
Sidan 7, under rubrik Bostadsmarknad, lägg till, I kommunen finns det ytterligare 
ett antal stora fastighetsägare. 
Sidan 13, första meningen, och implementering, stryks. 
Sidan 14, första meningen, en positiv attityd, stryks och ersätts med, ett 
professionellt förhållningssätt. 
Sidan 30, sista strecksatsen under Mål 2013, ändra mening (anpassning till 
kommunens kostpolicy). 
- Inköp av miljömärkta livsmedel ska öka, men detta ska ske inom ramen för budget.  
Sid 37, första strecksatsen under Mål 2013, lägg till, (personer med omfattande 
behov av stöd). 
Sidan 49, första meningen, lägg till, Förbered eventuellt övertagande av 
återvinningsstationer från 2013-07-01. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har att fastställa en strategisk plan för 2013-2015. 
Planen görs för en rullande treårsperiod och innehåller följande delar: 
 
1. Omvärldsanalys 
2. Vision 
3. Kommungemensam styrning och serviceförklaringar 
4. Verksamhetsutveckling 
5. Inriktning och uppdrag för de 19 verksamhetsområdena 
6. Ekonomisk översikt 
 
Budgetberedningens förslag till kommunfullmäktige 
Fastställa strategisk plan för Älvsbyns kommun Norrbottens pärla 2013-2015, 
enligt bilaga. 
_____ 
 
Kommunstyrelsen 
Kommunchef Magnus Nordström föredrar ärendet. 
 
          forts 



 PROTOKOLL 9(50) 
 2012-10-01 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 156 Dnr 0124/12 – 003  forts 
 
STRATEGISK PLAN FÖR ÄLVSBYNS KOMMUN 2013 - 2015 

 
Kommunstyrelsen föreslår följande förslag till ändringar: 
Sidan 7, under rubrik Lokalmarknad, andra meningen ändras och får följande 
lydelse: Det finns butiks- och kontorslokaler för etablering av näringsverksamheter, 
främst…. 
Sidan 7, under rubrik Bostadsmarknad, lägg till, I kommunen finns det ytterligare 
ett antal stora fastighetsägare. 
Sidan 13, första meningen, och implementering, stryks. 
Sidan 14, första meningen, en positiv attityd, stryks och ersätts med, ett 
professionellt förhållningssätt. 
Sidan 30, sista strecksatsen under Mål 2013, ändra mening (anpassning till 
kommunens kostpolicy). 
- Inköp av miljömärkta livsmedel ska öka, men detta ska ske inom ramen för budget.  
Sid 37, första strecksatsen under Mål 2013, lägg till, (personer med omfattande 
behov av stöd). 
Sidan 49, första meningen, lägg till, Förbered eventuellt övertagande av 
återvinningsstationer från 2013-07-01. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget inkl ovanstående 
ändringar och finner att kommunstyrelsen bifaller förslagen. 
_____ 
 
 



 PROTOKOLL 10(50) 
 2012-10-01 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 157 Dnr 0286/12 - 007 
 
REVISIONSRAPPORT - GRANSKNING AV PROJEKTARBETET 
INOM ÄLVSBYNS KOMMUN 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Rapportering av pågående projekt med inriktning inre och yttre effektivitet, 
redovisas till kommunstyrelsen 4 ggr/år.  
 
Med hänvisning till nedanstående redogörelse av pågående projektarbete 
inom Älvsbyns kommun anses revisionsrapporten vara besvarad. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Revisionen har lämnat en granskningsrapport gällande projektarbetet inom 
Älvsbyns kommun, enligt bilaga. Rapporten innehåller några iakttagelser och 
rekommendationer. Revisionen önskar kommunstyrelsens yttrande senast 
den 20 oktober 2012. 
 
Näringslivschef Pär Jonsson har yttrat sig i ärendet. 
 
Sammanfattning 
Inom Älvsbyns kommun bedrivs projekt med olika inriktningar. Projekt som 
bedrivs i syfte att optimera den kommunala organisationen benämns inre 
effektivitet. Projekt som bedrivs i syfte att stimulera den geografiska kommu-
nens tillväxt inom företagande, sysselsättning och befolkning benämns yttre 
effektivitet. Näringslivskontorets roll är att främja den yttre effektiviteten, 
vilket är fastställt i dess ansvar och mål.  
 
Förslag till projekt som hänförs till yttre effektivitet styrs till näringslivs-
chefen. Med stöd av kommunens översiktsplan och strategiska plan, ned-
bruten till ett näringslivsprogram, tas beslut om nya projekt.  
 
Projekt med kommunal medfinansiering inom 1,5 basbelopp/år beslutas av 
näringslivschefen. När den kommunala medfinansieringen överstiger 1,5 bas-
belopp/år hanteras ärendet av kommunstyrelsen.  
 
Älvsbyns kommun är i dagsläget delaktig i 15 projekt inom yttre effektivitet, 
vilket finns dokumenterat i näringslivskontorets databas. Projektens budget 
är i dagsläget totalt 201, 8 mkr, varav Älvsbyns kommun är huvudman i 5 
projekt som har en budget av totalt 34 mkr. 
 
Näringslivskontorets budget baseras på en årlig medfinansiering av 1,2 mkr. 
Övrig medfinansiering kommer från andra aktörer samt EU. Projekten styrs 
av en arbetsgrupp som består av tjänstemän samt en styrgrupp där politiken 
har en ledamot, vanligtvis kommunstyrelsens ordförande.  forts 



 PROTOKOLL 11(50) 
 2012-10-01 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 157 Dnr 0286/12 – 007  forts 
 
REVISIONSRAPPORT - GRANSKNING AV PROJEKTARBETET 
INOM ÄLVSBYNS KOMMUN 

 
Förslag till beslut 
Näringslivskontoret föreslår en rapportering av pågående projekt med 
inriktning yttre effektivitet, redovisas till kommunstyrelsen 4 ggr/år. 
 
Kommunstyrelsen 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget och finner att 
kommunstyrelsen bifaller förslaget. 
_____ 
 
 



 PROTOKOLL 12(50) 
 2012-10-01 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 158 Dnr 0385/11 - 008 
 
MEDBORGARFÖRSLAG OM UPPRUSTNING AV KULTUR-
HUSET I VIDSEL 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
- Till kulturhuset i Vidsel anslå 350 000 kronor från verksamhet centrala 

besparingar. 
- Föreningens maximala driftskostnader (uppvärmning och vatten/avlopp, 

inte fastighetsunderhåll) indexuppräknas med KPI och fastställs till 
25 000 kronor/år, i 2012 års prisläge. Kommunen kompenserar förening-
en för överstigande kostnader.  

- Vidsels bygdeförening erbjuder gratis lokaler i föreningshuset för kom-
munens verksamhet. 

- Vidsels bygdeförening köper kulturhuset för en krona. 
- Uppdra till kommunchefen att upprätta köpebrev och avtal. 
 
Därmed anses medborgarförslaget vara besvarat. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Harry Granlund har skickat in ett medborgarförslag om upprustning av 
kulturhuset i Vidsel, enligt bilaga. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 17 oktober 2011, § 113, överlämna ärendet till 
kommunstyrelsen för beredning och till kommunfullmäktige för beslut senast 
den 18 juni 2012. 
_____ 
 
Kommunstyrelsen beslut 30 januari 2012, § 9, uppdra till kommunstyrel-
sens ordförande att fortsätta föra dialog med Vidsels bygdeförening. Under-
lag för beslut ska finnas till kommunstyrelsens sammanträdde den 28 maj 
2012. 
_____ 
 
Kommunstyrelsens ordförande har fört dialog med Vidsels bygdeförening 
och föreslår följande: Uppdra till Älvsbyns Fastigheter AB att utföra repara-
tion av taket samt diverse övriga reparationer. Anslå 350 000 kronor, tillägg 
till 2012 investeringsbudget. Vidsels bygdeförening köper därefter kulturhuset 
för en krona. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Uppdra till kommunstyrelsens ordförande att träffa överenskommelse med 
Vidsels bygdeförening angående driftkostnaden samt övertagande av Vidsels 
kulturhus fastigheten Sävdal 6:1. 
_____          forts 



 PROTOKOLL 13(50) 
 2012-10-01 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 158 Dnr 0385/11 – 008  forts 
 
MEDBORGARFÖRSLAG OM UPPRUSTNING AV KULTUR-
HUSET I VIDSEL 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Medborgarförslag om upprustning av kulturhuset i Vidsel utgår och kommer 
att redovisas vid kommunfullmäktige den 29 oktober 2012. 
_____ 
 
Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges protokoll 17 oktober 2011, § 113 
Kommunstyrelsens protokoll 30 januari 2012, § 9, 18 juni 2012, § 61 
_____ 
 
Kommunstyrelsens ordförande har fört vidare dialog med Vidsels bygde-
förening och föreslår följande: Till kulturhuset i Vidsel anslå 350 000 kronor, 
som anvisas ur verksamhet centrala besparingar. Föreningens maximala 
driftskostnader (inte underhållskostnader) indexuppräknas med KPI och 
fastställs till 25 000 kronor/år, i 2012 års prisläge. Kommunen kompenserar 
föreningen för överstigande kostnader. Bygdeföreningen erbjuder gratis 
lokaler i föreningshuset för kommunens verksamhet. Vidsels bygdeförening 
köper därefter kulturhuset för en krona. Kommunchefen får i uppdrag att 
upprätta köpebrev och avtal. 
 
Förslag till beslut 
- Till kulturhuset i Vidsel anslå 350 000 kronor från verksamhet centrala 

besparingar. 
- Föreningens maximala driftskostnader (inte underhållskostnader) index-

uppräknas med KPI och fastställs till 25 000 kronor/år, i 2012 års pris-
läge. Kommunen kompenserar föreningen för överstigande kostnader.  

- Vidsels bygdeförening erbjuder gratis lokaler i föreningshuset för kom-
munens verksamhet. 

- Vidsels bygdeförening köper kulturhuset för en krona. 
- Uppdra till kommunchefen att upprätta köpebrev och avtal. 
 
Kommunstyrelsen 
Ordföranden yrkar bifall till förslaget och finner att kommunstyrelsens 
bifaller detsamma. 
_____ 
 
 



 PROTOKOLL 14(50) 
 2012-10-01 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 159 Dnr 0276/12 - 008 
 
MEDBORGARFÖRSLAG OM UTSMYCKNING AV RONDELLEN 
PÅ NORRABYN 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslag om utsmyckning av rondellen på Norrabyn hänskjuts till 
budgetberedningen för vidare handläggning. Medborgarförslaget anses där-
med vara besvarat. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Inger Lundberg har lämnat in ett medborgarförslag om utsmyckning av 
rondellen på Norrabyn, enligt bilaga. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 18 juni 2012, § 57, att överlämna ärendet till 
kommunstyrelsen för beredning och beslut senast 1 oktober 2012. 
_____ 
 
Fritids- och kulturchef Kjell Tegnelund har yttrat sig i ärendet. 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen uppdrog 2011-10-13 till Fritid & Kultur att i samråd med 
Trafikverket utlysa en tävling eller förslag till utsmyckning av rondellen på 
Norrabyn samt rondellen på Storgatan. 
 
Undertecknad har varit i kontakt med Trafikverket angående rondellutsmyck-
ningar varvid följande framkom. Konstverket ska vara: 
• Estetiskt tilltalande  
• Passa i rondellen 
• Trafiksäkerhetsaspekten ska vara uppfylld 
• Drift och underhåll ska fungera  

Storgatan 

Rondellen på Storgatan har två vägar som är kommunala, Storgatan upp mot 
Gårdings och Nyvägen och två vägar som är Trafiksäkerhetsverkets, Stor-
gatan ner mot järnvägsstationen och vägen från OK.  
 
Rondellen Storgatan anses av Trafikverket vara ”mest” kommunal genom 
sina två vägar som är kommunala och går in i rondellen och att den är relativt 
liten med låga farter. I den får konstverk placeras ut rätt självständigt av 
kommunen om samråd med Trafikverket skett.  
 
          forts 



 PROTOKOLL 15(50) 
 2012-10-01 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 159 Dnr 0276/12 – 008  forts 
 
MEDBORGARFÖRSLAG OM UTSMYCKNING AV RONDELLEN 
PÅ NORRABYN 

Norrabyn 

Rondellen på Norrabyn har fyra vägar som går in i rondellen som tillhör 
Trafikverket, d v s inga kommunala vägar. Den är känsligare utifrån att före-
mål placeras i den. Här är farterna högre och det ställs krav så ingen skadar 
sig ifall man åker in i den. Rondellen ska förändras vad gäller ljussättning så 
eventuellt ljussättning av konstverk kan bekostas av Trafikverket ifall att det 
förbättrar rondellens belysning ur trafiksäkerhetsaspekten. 
 
Trafikverket har inga medel för rondellutsmyckning förutom belysningsför-
ändringen i Norrabyns rondell som eventuellt skulle kunna tas av dem i fall 
att utsmyckningen förbättrar trafiksäkerheten. 
 
Eftersom Trafikverket endast tar eventuell belysningsförändring i Norrabyns 
rondell så måste kommunen stå för tävlingskostnader som kommer därav. 
Det är annonsering, skisser (eventuell 3D modell), markarbeten, fundament 
och montering av konstverket samt konstnärsarvode för verk.  
 
Förslag till beslut 
Bifall till medborgarförslaget föreslås.  
 
Till båda rondellerna behövs en budget.  
 
Norrabyns rondell är av större storlek och behöver en budget på 200,0 tkr till 
tävling med skissförslag, framtagande av konstverk, markarbeten, fundament 
och montering. 
 
Till Storgatans rondell som är mindre behövs en budget på 125,0 tkr.  
 
I samråd med Trafikverket och länskonstkonsulenten kommer en tävling att 
utlysas. Kommunstyrelsen får utse representant(er) i gruppen som fattar 
beslut om vilket verk som ska pryda rondellerna. 
 
Kommunstyrelsen 
Matilda Wiklund (c) föreslår att ärendet hänskjuts till budgetberedningen för 
vidare handläggning gällande investeringar 2013. 
 
Helena Öhlund (s) yrkar bifall till förslaget samt att hänskjuta ärendet till 
budgetberedningen för vidare handläggning. 
 
Robert Andersson (kd) bifaller förslaget. 
          forts 



 PROTOKOLL 16(50) 
 2012-10-01 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 159 Dnr 0276/12 – 008  forts 
 
MEDBORGARFÖRSLAG OM UTSMYCKNING AV RONDELLEN 
PÅ NORRABYN 

 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Matilda Wiklunds förslag och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detsamma. Därmed anses medborgarförslaget vara 
besvarat. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges protokoll 18 juni 2012, § 57  
_____ 
 
 



 PROTOKOLL 17(50) 
 2012-10-01 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 160 Dnr 0045/12 - 008 
 
MEDBORGARFÖRSLAG OM SKYLT MED TEXTEN ÄLVSBYN 
PÅ HUNDBERGET 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Avslå medborgarförslag om skylt med texten ÄLVSBYN på Hundberget. 
 
Reservation 
Helena Öhlund (s) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Gerd Karlsson har skickat in ett medborgarförslag om att placera en skylt 
med texten ÄLVSBYN på Hundberget, enligt bilaga. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 20 februari 2012, § 21, att överlämna ärendet 
till kommunstyrelsen för beredning och beslut senast 1 oktober 2012. 
_____ 
 
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson har yttrat sig i ärendet. 
 
Det har inkommit ett förslag om uppsättning av en stor skylt på Hundberget 
där det ska stå Älvsbyn, liknande skylten i Hollywood. 
 
Det torde inte ske obemärkt om man sätter upp en sådan stor skylt i kommu-
nen och om skylten ska sättas upp av kommunen bör detta förslagsvis före-
gås av en medborgardialog eftersom det kan vara ganska kontroversiellt. 
Många anser att berg är dekorativa som de är och det kan finnas naturvärden 
som bör bevaras.  
 
Området där skylten är tänkt att sättas upp är inte detaljplanelagt. Åtgärden är 
därmed inte bygglovpliktig men det krävs ett samråd med länsstyrelsen efter-
som en skylt av denna storlek påverkar både landskapsbild och naturmiljö.  
 
Kostnaden för en skylt av denna storlek kan bli ganska betydande eftersom 
den måste vara förankrad på ett säkert sätt som klarar vindlast och snö. Den 
behöver utformas i ett material som är beständigt för väder och vind. Tro-
ligen kommer man upp i en ganska betydande kostnad för att ta fram och 
montera en sådan skylt men det behöver göras en projektering av byggnads-
projektet med en grundläggande kostnadskalkyl. Projektering kostar ca 25-30 
tkr eftersom det kan behövas göra någon form av hållfasthetsundersökning 
av berget. 
 
          forts 



 PROTOKOLL 18(50) 
 2012-10-01 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 160 Dnr 0045/12 – 008  forts 
 
MEDBORGARFÖRSLAG OM SKYLT MED TEXTEN ÄLVSBYN 
PÅ HUNDBERGET 

 
Miljö- och byggkontoret har tillfrågat berörda markägare som inte har något 
emot förslaget i sak men gärna vill få information om hur det är tänkt och 
hur det ska fungera praktiskt. Kommunen bör därför, om man går vidare 
med ärendet och beslutar sätta upp skylten, i ett tidigt skede samråda med de 
markägare som berörs. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås ta ställning till om det är i kommunens intresse att 
gå vidare och anslå medel till en projektering för denna skyltning, kostnad 25-
30 tkr.  
 
Kommunstyrelsen 
Helena Öhlund (s) yrkar bifall till beredningsförslaget samt att kostnaden för 
projektering hänskjuts till budgetberedningen för vidare handläggning. 
 
Harry Nyström (v), Matilda Wiklund (c), Lars-Ingvar Wendt (fp) och Robert 
Andersson (kd) yrkar avslag på medborgarförslaget. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Helena Öhlunds förslag och finner att 
kommunstyrelsen avslår förslaget. 
 
Vidare ställer ordföranden proposition på Harry Nyströms m fl förslag och 
finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges protokoll 20 februari 2012, § 21. 
_____ 
 
 



 PROTOKOLL 19(50) 
 2012-10-01 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 161 Dnr 0144/12 - 008 
 
MEDBORGARFÖRSLAG OM ELEVERS ARBETSUPPGIFTER 
VID LÄRARES FRÅNVARO 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Anse medborgarförslaget om elevers arbetsuppgifter vid lärares frånvaro vara 
besvarat. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Gunvor Lidman har skickat in ett medborgarförslag om elevers arbetsupp-
gifter vid lärares frånvaro, enligt bilaga. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 26 april 2012, § 36, att överlämna ärendet till 
kommunstyrelsen för beredning och beslut senast 1 oktober 2012. 
_____ 
 
Skolchef Jan-Erik Backman har yttrat sig i ärendet. 
 
Inom alla årskurser i grundskolan pågår idag kontinuerligt pedagogiska plane-
ringsmöten. I dessa möts lärare från kommunens alla skolenheter och till-
sammans planerar undervisningens innehåll kopplat till gällande kursplaner. 
Detta sker var 6:e vecka under läsåret och dokumenteras. Detta är senare en 
viktig del i elevens väg mot målen i grundskolan.  
 
Den pedagogiska planeringen delges vikarier i verksamheten och på så sätt 
undviker man att inte viktig undervisningstid går till spillo för att någon pla-
nering inte finns. Vidare har rektor en viktig roll att informera och se till att 
en vikarie i verksamheten ges nödvändig information om arbetsläget i den 
aktuella klassen.  
 
Förslag till beslut 
Medborgarförslaget anses besvarat. 
 
Kommunstyrelsen 
Skolchef Jan-Erik Backman föredrar ärendet. 
 
Helena Öhlund (s) yrkar bifall till beredningsförslaget. Kommunstyrelsen 
bifaller detsamma. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Helena Öhlunds förslag och finner att 
kommunstyrelsen bifaller förslaget. 
 
          forts 



 PROTOKOLL 20(50) 
 2012-10-01 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 161 Dnr 0144/12 – 008  forts 
 
MEDBORGARFÖRSLAG OM ELEVERS ARBETSUPPGIFTER 
VID LÄRARES FRÅNVARO 

 
Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges protokoll 26 april 2012, § 36. 
_____ 
 
 
 



 PROTOKOLL 21(50) 
 2012-10-01 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 162 Dnr 0075/12 - 008 
 
MOTION (S) - EN AVGIFTSFRI SKOLA - PÅ RIKTIGT 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Bifall till motion om en avgiftsfri skola – på riktigt. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Helena Öhlund (s) har lämnat in en motion om en avgiftsfri skola – på riktigt, 
enligt bilaga. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 20 februari 2012, § 23, att överlämna ärendet 
till kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för 
beslut senast den 29 oktober 2012. 
_____ 
 
Skolchef Jan-Erik Backman har yttrat sig i ärendet. 
 
Skolan idag ska vara avgiftsfri, i generella termer kan huvudmannen ta ut en 
kostnad för aktiviteter motsvarande en ”biobljett”, detta enligt Lars Werner 
sakkunnig vid utbildningsdepartementet och en av personerna bakom den 
nya skollagen. I Älvsbyns kommun ska elever alltid erbjudas kostnadsfria 
aktiviteter, exempelvis i samband med friluftsdagar.  
 
Skollunch erbjuds alltid elever i kommunens verksamheter (fastställt i 
strategisk plan och kostpolicy). I samband med friluftsdagar upplevs det i 
verksamheterna att utbudet inte motsvarar en ”riktig” skollunch.   
 
Något behov av ytterligare medel för att erbjuda en avgiftsfri skola i Älvsbyns 
kommun är idag inte aktuellt att tillföra verksamheterna.  
 
Förslag till beslut 
Motionen anses besvarad.  
 
Kommunstyrelsen 
Skolchef Jan-Erik Backman föredrar ärendet och ändrar sitt förslag till beslut: 
Bifall till motionen. 
 
Helena Öhlund (s) yrkar bifall till motionen.  
 
Matilda Wiklund (c) yrkar bifall till motionen. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Helena Öhlunds förslag och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detsamma.     forts 



 PROTOKOLL 22(50) 
 2012-10-01 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 162 Dnr 0075/12 – 008  forts 
 
MOTION (S) - EN AVGIFTSFRI SKOLA - PÅ RIKTIGT 

 
Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges protokoll 20 februari 2012, § 23. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 23(50) 
 2012-10-01 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 163 Dnr 0209/12 - 008 
 
MOTION (FP) - PERMANENTA ÅSA-PROJEKTET 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Bifall till motionens två första yrkanden om att permanenta ÅSA-projektet 
och avslag på tredje, att anställa en resursperson. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Inger Lundberg (fp) har lämnat in en motion om att permanenta ÅSA-pro-
jektet, enligt bilaga. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 26 april 2012, § 32, att överlämna ärendet till 
kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för beslut 
senast den 29 oktober 2012. 
_____ 
 
Skolchef Jan-Erik Backman och socialchef Hans Nyberg har yttrat sig i 
ärendet. 
 
ÅSA-projektet har varit ett förebyggande projekt i Älvsbyns kommun. 
Projektet beviljades pengar av länsstyrelsen och har bedrivits i kommunen 
under ett antal år. Projektledare har varit Anders Lindh och styrgrupp/ 
referensgrupp har varit skolchef och socialchef. Projektet avslutades 2011 då 
finansieringen via länsstyrelsen upphörde. 
 
Ett förebyggande arbete mot droger och kriminalitet är viktigt för en kom-
mun. Tidiga insatser och tidiga upptäckter av ungdomar som riskerar utanför-
skap av olika former ska upptäckas i ett tidigt skede. I dag finns inte något 
gemensamt projekt för att arbeta med detta.  
 
Ett projekt typ ÅSA bör permanentas och intressenter bör förutom Älvsbyns 
kommun också vara polisen, köpmännen och några andra intresseorganisa-
tioner.  
 
Ett förebyggande arbete mot droger bör ingå i kommunens arbete med ung-
domar i samverkan mellan skolan och socialtjänstens verksamheter. 
 
Förslag till beslut 
Bifall till förslaget. 
 
Uppdra till skolchef och socialchef att utreda hur ett förebyggande arbete typ 
ÅSA-projektet kan bedrivas permanent i Älvsbyns kommun. Underlaget del-
ges kommunstyrelsen för vidare beslut.  
          forts 



 PROTOKOLL 24(50) 
 2012-10-01 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 163 Dnr 0209/12 – 008  forts 
 
MOTION (FP) - PERMANENTA ÅSA-PROJEKTET 

 
Kommunstyrelsen 
Skolchef Jan-Erik Backman föredrar ärendet. 
 
Helena Öhlund (s) yrkar bifall till de två första yrkandena i motionen och 
avslag på det tredje.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Helena Öhlunds förslag och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detsamma. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges protokoll 26 april 2012, § 32. 
_____ 
 
 



 PROTOKOLL 25(50) 
 2012-10-01 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 164 Dnr 0210/12 - 008 
 
MOTION (FP) - ÖPPNA BADHUSET SOMMARTID 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Återremiss av motionen ”öppna badhuset sommartid” till Älvsbyns 
Fastigheter AB, för ytterligare beredning.  
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Inger Lundberg (fp) har lämnat in en motion om att öppna badhuset som-
martid, enligt bilaga. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 26 april 2012, § 33, att överlämna ärendet till 
kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för beslut 
senast den 29 oktober 2012. 
_____ 
 
VD Älvsbyns Fastigheter AB, Anders Nilsson har yttrat sig i ärendet. 
 
Kommunalrådet har föreslagit detta tidigare för denna sommar men under-
tecknad har hänvisat till att Älvsbyns Fastigheter AB hade planerat ett längre 
stopp i sommar för att bassängen ska storrengöras och kakelfogarna måste 
åtgärdas. ÄFAB har i vinter provat att höja temperaturen tillfälligt på vattnet 
och då konstaterat att de som vill träna simning inte klarar en höjd tempera-
tur. Om man ändå permanent ska höja temperaturen så måste reningsanlägg-
ning och ventilation förmodligen byggas om, då det blir betydligt hårdare 
påfrestning på dessa.  
 
Badhuset är i dåligt skick och behöver rustas upp. Öppethållandet ska öka. 
Det blir högre driftkostnader både avseende energiförbrukning och personal-
kostnader. En utökning av öppethållandet kostar ca 10 000 kr/dag (energi-
kostnader och personal). Utöver detta tillkommer ökat slitage och svårigheter 
med storrengöring. 
 
Med den minskande besöksfrekvens, som alltid är då det blir ljusare ute, är 
behovet inte så stort, att det motiverar dessa ökade kostnader. Enligt statistik 
(4 år) så är antalet badande i maj endast 30-50 % av en normal vintermånad, 
trots att antalet besökande inte minskat på gymmet under samma period. Det 
skulle vara ännu färre om badhuset var öppet hela sommaren, antagligen inte 
mer än max 10-20 besökare/dag. För att få en högre besöksfrekvens så måste 
det till större byggnationer exempelvis äventyrsbad, varmvattenbassäng, 
utebad eller liknande.  
 
           forts 



 PROTOKOLL 26(50) 
 2012-10-01 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 164 Dnr 0210/12 – 008  forts 
 
MOTION (FP) - ÖPPNA BADHUSET SOMMARTID 

 
Förslag till beslut 
Älvsbyns Fastigheter AB föreslår kommunstyrelsen att avslå motionen. 
 
Kommunstyrelsen 
Ordföranden föreslår att ärendet återremitteras till Älvsbyns Fastigheter AB 
för ytterligare beredning. Kommunstyrelsen bifaller förslaget. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges protokoll 26 april 2012, § 33. 
_____ 
 
 



 PROTOKOLL 27(50) 
 2012-10-01 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 165 Dnr 0211/12 - 008 
 
MOTION (FP) - ÖPPNA VÅRA BADSJÖAR OCH IORDNING-
STÄLL BADPLATSERNA 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Återremittera motionen om att öppna badsjöar till fritid- och kultur för 
ytterligare beredning. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Lars-Ingvar Wendt (fp) har lämnat in en motion om att öppna våra badsjöar 
och iordningställa badplatser, enligt bilaga. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 26 april 2012, § 34, att överlämna ärendet till 
kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för beslut 
senast den 29 oktober 2012. 
_____ 
 
VD Älvsbyns Fastigheter AB, Anders Nilsson har yttrat sig i ärendet. 
 
Det har inkommit en motion med ett yrkande om att undersöka med försäk-
ringsbolaget, om försäkring av badplatser ingår i kommunförsäkringen så att 
kommunen kan öppna badplatserna och iordningställa dessa med bryggor 
och utrustning som behövs. Motionären skriver att han fått uppgifter om att 
Länsförsäkringar tecknar försäkringar för badplatser utan ansvar för kom-
munen. 
 
Yttrande 
Undertecknad har undersökt om badplatser ingår i kommunens försäkring 
och fått svar att de ingår i kommunens ansvarsförsäkring. Tyvärr har nog 
motionären missuppfattat uppgifterna om att det skulle finnas en försäkring 
som tar över kommunens ansvar. Kommunen har precis samma ansvar vare 
sig man har försäkrat eller inte. Utifrån lagstiftning och de prejudikat som 
finns så är det ett stort ansvar på fastighetsägaren med tillhandahållande av 
säkerhetsutrustning, skyltning och daglig tillsyn. 
 
För att iordningställa badplatserna och för att finansiera daglig tillsyn och 
skötsel så måste det investeras i badbryggor och räddningsutrustning. För att 
ha möjligheter att sköta badplatserna bör Älvsbyns Fastigheter AB´s drift-
budget ökas rejält. Enbart att åka runt och ha daglig tillsyn av badplatserna 
kräver både arbetstid och fordon. Att investera i badbryggor, båt, omkläd-
ningshytter, toaletter, skyltning m.m. kostar mellan 150-350 tkr/badplats (det 
finns 5 st  kommunala badplatser). Att ha daglig tillsyn på dessa bedöms lågt  
 
          forts 



 PROTOKOLL 28(50) 
 2012-10-01 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 165 Dnr 0211/12 – 008  forts 
 
MOTION (FP) - ÖPPNA VÅRA BADSJÖAR OCH IORDNING-
STÄLL BADPLATSERNA 

 
räknat till ca 2 500 kr/dag för en heltidsanställd inkl kostnader för renhåll-
ning, latrintömning, småreparationer etc. Det räcker ofta inte med smårepara-
tioner utan badplatser utsätts många gånger för vandalisering, vilket medför 
högre kostnader. 
 
Förslag till beslut 
Älvsbyns Fastigheter AB föreslår kommunstyrelsen att avslå motionen. 
 
Kommunstyrelsen 
Robert Andersson (kd) föreslår att fritid och kultur undersöker om bya-
föreningarna har intresse av att drifta sina badplatser. 
 
Helena Öhlund (s) föreslår att ärendet återremitteras till fritid och kultur för 
ytterligare beredning. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Robert Anderssons och Helena Öhlunds 
förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges protokoll 26 april 2012, § 34. 
_____ 
 
 
 



 PROTOKOLL 29(50) 
 2012-10-01 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 166 Dnr 0003/12 - 020 
 
SKRIVELSE OM PERSONALNEDDRAGNING NATTETID PÅ 
NYBERGA 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Ny utvärdering av patientsäkerhet samt arbetsmiljöarbetet ska genomföras 
under januari månad 2013. Vidare bör en utredning av nattbemanningen 
genomföras på särskilda boenden inom hela äldreomsorgen förslagsvis i sam-
band med den genomlysning av äldreomsorgen som är beslutad.  
 
En vårdtyngdsmätning ska genomföras. 
 
Reservation 
Harry Nyström (v) och Lars-Ingvar Wendt (fp) reserverar sig mot förslaget 
till förmån för eget förslag. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Skrivelse har inkommit från nattpersonalen på Nyberga, enligt bilaga. 
 
Socialchef Hans Nyberg har lämnat in tjänsteutlåtande gällande utvärdering 
nattbemanning Nyberga. 
 
Fyrklöverns korttidsverksamhet flyttade under mars månad från Nyberga 
äldreboende till Tärnstigen 12. I samband med denna flytt återgick nattbe-
manningen på Nyberga till ordinarie bemanning med 3 nattpersonal.  
 
Vid arbete och omsorgsutskottets sammanträde den 13/3 2012 redovisades 
resultatet av den riskanalys som genomfördes inför förändringen av natt-
personal från 4 till 3 personal. 
 
Arbete och omsorgsutskottet beslutade att en utvärdering skulle ske efter 3 
månader samt redovisas på KS. Denna utvärdering är nu genomförd. Dels 
har en konsekvensanalys genomförts av enhetschef och personal, vidare har 
en riskanalys ur ett patientperspektiv genomförts av MAS, enligt bilaga. 
 
Riskanalysen ur ett patientperspektiv visar att avvikelserna minskat betydligt i 
omfattning jämfört mellan perioden 1/2  -  31/8 2011 (totalt 116 avvikelser ) 
och samma period under 2012 ( totalt 50 avvikelser). Det kan finnas flera 
orsaker till denna förändring, men de visar i vart fall inte någon ökning. 
 
Beträffande utvärderingen av arbetsmiljön så beskriver personalen vissa 
svårigheter med att ha tillsyn över samtliga avdelningar och att det finns risk 
att omsorgstagare får vänta på personal när de larmat. De beskriver även att  
           forts 



 PROTOKOLL 30(50) 
 2012-10-01 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 166 Dnr 0003/12 – 020  forts 
 
SKRIVELSE OM PERSONALNEDDRAGNING NATTETID PÅ 
NYBERGA 
 
det är hög vårdtyngd, att den psykiska stressen har ökat och att man inte alltid 
är 2 personal i de moment som kräver detta. I utvärderingen av personalens 
arbetsmiljö framkommer inte någon ökning av antalet sjukdagar relaterade till 
ändrad bemanning. 
 
På grund av att personalen inte dokumenterat enligt överenskommelse, inte 
heller skrivit avvikelser och att det inte finns tydliga tecken på att den medi-
cinska säkerheten riskerats eller att arbetsmiljön väsentligt försämrats, kan 
inte arbetsgivaren göra den bedömningen att nattpersonalens bemanning bör 
höjas till 4 personal. En ny utvärdering bör genomföras för att kunna ta 
ställning till behovet av nattbemanning på Nyberga. 
 
Förslag till beslut 
Ny utvärdering av patientsäkerhet samt arbetsmiljöarbetet ska genomföras 
under januari månad 2013. Vidare bör en utredning av nattbemanningen 
genomföras på särskilda boenden inom hela äldreomsorgen, förslagsvis i sam-
band med den genomlysning av äldreomsorgen som är beslutad. 
 
Kommunstyrelsen 
Socialchef Hans Nyberg föredrar ärendet. 
 
Harry Nyström (v) yrkar bifall till ökad nattbemanning på Nyberga. 
 
Lars-Ingvar Wendt (fp) yrkar bifall till ökad nattbemanning tills utredningen 
är klar. 
  
Helena Öhlund (s) bifall till beredningsförslaget. Vi behöver bättre underlag 
för att fatta beslut.  
 
Robert Andersson (kd) yrkar bifall till beredningsförslaget. 
 
Agneta Nilsson (c) bifall till beredningsförslaget samt att en vårdtidsmätning 
ska genomföras.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Harry Nyströms och Lars-Ingvar Wendts 
förslag och finner att kommunstyrelsen avslår detsamma. 
 
Vidare ställer ordföranden proposition på beredningsförslaget och Agneta 
Nilssons tillägg, att en vårdstyngdsmätning ska genomföras. Kommun-
styrelsen bifaller förslagen. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 31(50) 
 2012-10-01 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 167 Dnr 0356/12 - 026 
 
ARBETSKLÄDER INOM SOCIALTJÄNSTENS VERKSAMHETER 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
- Bifall till igångsättande av projektet fria arbetskläder inom socialtjänstens 

verksamheter.  
- Anslå 1 150 000 kronor från verksamhet centrala besparingar. Framtida 

driftskostnader inarbetas i verksamhetens årliga budget.  
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens ordförande Bill Nilsson, Socialdemokraterna Älvsbyn, 
har lämnat in förslag till igångsättande av projektet fria arbetskläder inom 
socialtjänstens verksamheter. 
 
Medel till projektet 1 150 000 kronor anvisas från verksamheten centrala 
besparingar. Framtida kostnader (driften) inarbetas i verksamhetens årliga 
budget. 
 
Förslag till beslut 
- Bifall till igångsättande av projektet fria arbetskläder inom socialtjänstens 

verksamheter. 
- Anslå 1 150 000 kronor från verksamhet centrala besparingar. Framtida 

driftskostnader inarbetas i verksamhetens årliga budget. 
 
Kommunstyrelsen 
Socialchef Hans Nyberg föredrar ärendet och hänvisar till ett tidigare förslag 
gällande fria arbetskläder. 
 
Agneta Nilsson (c) yrkar bifall till förslaget. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på förslaget och finner att kommunstyrelsen 
bifaller detsamma. 
_____ 
 
 



 PROTOKOLL 32(50) 
 2012-10-01 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 168 Dnr 0351/12 - 041 
 
BUDGETRAMAR FÖR VERKSAMHETEN 2013 SAMT PLAN FÖR 
2014 OCH 2015 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1) Överföra ytterligare 400 tkr (totalt 900 tkr) från kommunövergripande 

verksamhet till grundskolans verksamhet. 
 
2) Fastställa budgetramar för verksamheten 2013 samt plan för budgetramar 

2014 och 2015 till 425 740 tkr, enligt bilaga. 
 
3) Redaktionella ändringar kommer att ske. 
_____ 

 
Ärendebeskrivning 
Kommunledningskontoret ekonomi har sammanställt budgetramar för verk-
samhetsåret 2013 samt plan för 2014 och 2015. 
 
Budgetberedningen 
Ekonomichef Ulla Lundberg föredrar ärendet och redovisar hänskjutna 
ärenden från kommunstyrelsen, verksamhetens äskanden samt förslag på 
kompensation på generella kostnadsökningar enligt bilaga. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden yrkar bifall till förslaget och finner att budgetberedningen 
bifaller detsamma. 
 
Ajournering 
Matilda Wiklund (c) begär ajournering. Budgetberedningen beslutar att 
ajournera sammanträdet. Förhandlingarna återupptas efter ca 10 minuter. 
 
Matilda Wiklund (c) föreslår att 300 000 kr ur kommunövergripande verk-
samhet och 200 000 kr ur verksamhet till kommunstyrelsens förfogande 
omförs till grundskolans verksamhet. Syftet är att täcka upp där resursfördel-
ningsmodellen inte räcker till. 
 
Ajournering 
Ordföranden begär ajournering. Budgetberedningen beslutar att ajournera 
sammanträdet. Förhandlingarna återupptas efter ca 10 minuter. 
 
Ordföranden yrkar bifall till Matilda Wiklunds förslag med ändring att medel 
omförs från kommunövergripande verksamhet till grundskolans verksamhet. 
 
          forts 



 PROTOKOLL 33(50) 
 2012-10-01 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 168 Dnr 0351/12 – 041  forts 
 
BUDGETRAMAR FÖR VERKSAMHETEN 2013 SAMT PLAN FÖR 
2014 OCH 2015 

 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Matilda Wiklunds förslag att flytta 
500 000 kr till grundskolans verksamhet och finner att budgetberedningen 
bifaller förslaget. 
 
Vidare ställer ordföranden proposition på eget förslag och finner att budget-
beredningen bifaller förslaget. 
 
Budgetberedningens förslag till kommunfullmäktige 
Fastställa budgetramar för verksamheten 2013 samt plan för budgetramar 
2014 och 2015 till 425 740 tkr, enligt bilaga. 
_____ 
 
Kommunstyrelsen 
Ekonomichef Ulla Lundberg föredrar ärendet. 
 
Ordföranden föreslår att ytterligare 400 tkr (totalt 900 tkr) från kommunöver-
gripande flyttas till grundskolans verksamhet 
 
Ordföranden ställer proposition på budgetberedningens förslag och eget 
förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma. 
_____ 
 
 



 PROTOKOLL 34(50) 
 2012-10-01 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 169 Dnr 0292/12 - 042 
 
DELÅRSRAPPORT PER AUGUSTI 2012 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Godkänna redovisad delårsrapport per augusti 2012 enligt bilaga. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Ekonomiavdelningen har sammanställt delårsrapport per den 31 augusti 
2012, 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 
 
Periodresultat per augusti uppgår till 35,3 mkr. En förbättring med 12,9 mkr 
jämfört med motsvarande period föregående år. Förbättringen förklaras 
främst av en återbetalning på 9,2 mkr från AFA Försäkring avseende grupp-
sjukförsäkring och avgiftsbefrielseförsäkring. 
  
För 2012 beräknas årets resultat till 12,4 mkr att jämföras med det budgete-
rade på 64 tkr Den beräknade budgetavvikelsen för årets resultat beräknas 
därmed till +12,3 mkr. Överskottet mot budget beror på återbetalningen från 
AFA, försäljning av skog, reavinster på försålda fastigheter, högre skatte- och 
statsbidragsintäkter samt ett bättre räntenetto än budgeterat. 
 
För verksamhetens ramar prognostiseras ett underskott på -3,6 mkr.  Under-
skottet som aviserats från Älvsbyns Energi AB avseende gatuverksamhet på  
-0,8 mkr finns inte med i prognosen för verksamhetens ramar. För de centralt 
budgeterade verksamhetskostnaderna prognostiseras en avvikelse på +8,5 
mkr.  

Periodens nettoinvesteringar uppgår till 10,2 mkr exklusive byggnationen av 
den nya skolan. Den budgeterade investeringsvolymen för 2012 uppgår till 
25,5 mkr. 

 
Byggandet av Knut Lundmarkskolan har legat utanför ordinarie investerings-
budget. Bruttoinvesteringen uppgår nu till 48,7 mkr. Investeringsutgiften ska 
mötas av försäkringsersättningen kommunen erhållit för Lekenskolan. Den 
resterande delen av byggnationen beräknas vara klar under oktober 2012. 
          forts 



 PROTOKOLL 35(50) 
 2012-10-01 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 169 Dnr 0292/12 – 042  forts 
 
DELÅRSRAPPORT PER AUGUSTI 2012 

 
Förslag till beslut 
Rapporten föreläggs kommunstyrelsen för bedömning av nödvändiga åtgär-
der i syfte att anpassa den verksamhet som bedrivs till av kommunfullmäktige 
fastställda budgetramar. 
 
Kommunstyrelsen 
Ekonomichef Ulla Lundberg föredrar ärendet. 
 
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen godkänner redovisad delårs-
rapport inkl några redaktionella ändringar. Kommunstyrelsen bifaller 
förslaget. 
_____ 
 
 



 PROTOKOLL 36(50) 
 2012-10-01 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 170 Dnr 0298/12 - 106 
 
BILDANDE AV REGIONKOMMUN NORRBOTTEN (REGION 
NORRBOTTEN) 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Ställa sig positiv till ansökan från Norrbottens läns landsting att bilda region-
kommun. 
 
Yttrande från kommunerna bör sändas in till Norrbottens läns landsting 
under oktober 2012. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Norrbottens läns landsting har hos regeringen ansökt om att bli en region-
kommun, Region Norrbotten. En förutsättning för bildande av regionkom-
mun är att en betydande majoritet av länets kommuner tillstyrker ansökan. 
Landstinget anhåller därför om kommunens ställningstagande, enligt bilaga. 
 
Kommunförbundet Norrbottens styrelse beslutade 14 juni 2012, § 34, att 
ställa sig positiv till ansökan från Norrbottens läns landsting att bilda region-
kommun. 
 
Yttrande från kommunerna bör sändas in till Norrbottens läns landsting 
under oktober 2012. 
 
Kommunstyrelsen 
Ordföranden yrkar bifall till förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller 
detsamma. 
_____ 
 
 



 PROTOKOLL 37(50) 
 2012-10-01 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 171 Dnr 0323/12 - 214 
 
ÄLVSBYN 25:102 - DETALJPLAN FÖR RESECENTRUM 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Uppdra till miljö- och byggkontoret att upprätta en detaljplan för fastigheten 
Älvsbyn 25:102 som tillåter etablering av ett resecentrum. I planen ska även 
en trafikplan i anslutning till området ingå. 
 
Anvisa 200 tkr ur verksamhet 027 till kommunstyrelsens förfogande, för 
planering av resecentrum. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson har lämnat in ett tjänsteutlåtande om 
detaljplan för resecentrum på fastigheten Älvsbyn 25:102. 
 
Enligt översiktsplanens intentioner ska ett resecentrum anläggas vid järnvägs-
stationsområdet i Älvsbyn. Sedan 2010 har samtal förts med fastighetsägaren 
till fastigheten Älvsbyn 25:102, Trafikverket och Länstrafiken. Ett förslag har 
tagits fram över utformning av ett resecentrum. Förslaget innebär att detalj-
planen för området behöver ändras. I samband med ändringen bör även 
planering av trafiken göras så att man uppnår en hög trafiksäkerhet för 
oskyddade trafikanter. Kostnaden för att upprätta en detaljplan förväntas 
uppgå till 200 tkr. 
 
Förslag till beslut 
Uppdra till miljö- och byggkontoret att upprätta en detaljplan för fastigheten 
Älvsbyn 25:102 som tillåter etablering av ett resecentrum. I planen ska även 
en trafikplan i anslutning till området ingå. 
 
Anvisa 200 tkr ur verksamhet 027 till kommunstyrelsens förfogande, för 
planering av resecentrum. 
 
Kommunstyrelsen 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget och finner att kom-
munstyrelsen bifaller förslaget.  
_____ 
 
 



 PROTOKOLL 38(50) 
 2012-10-01 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 172 Dnr 0038/12 - 253 
 
ANHÅLLAN ATT FÅ KÖPA MARK I ANSLUTNING TILL 
FASTIGHETEN ÄLVSBYN 23:67 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Inte sälja mark i Nystrand i anslutning till fastigheten Älvsbyn 23:67.  
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Det har inkommit en förfrågan från Mats Vikström om att köpa mark enligt 
skiss, i anslutning till fastigheten Älvsbyn 23:67(som han äger), för att han ska 
kunna utveckla sitt företag och satsa framåt.  
 
VD Älvsbyns Fastigheter AB, Anders Nilsson har yttrat sig i ärendet. 
 
Vikström driver idag ett aktivt jord- och skogsbruk på fastigheten och han 
har i flera omgångar tidigare försökt att få köpa eller arrendera området. Det 
aktuella området enligt skissen har enligt Vikström inte brukats på ca 20 år. 
Delar av området används idag av Älvbyns Ryttarförening som bete för 
hästar. Något pris har inte diskuterats och det finns ingen värdering 
 
Yttrande 
Fastigheten köptes av kommunen i början på 90-talet för att man skulle ha 
möjlighet att använda området för ridklubbsverksamheten alternativt för att 
kunna skapa nya så kallade ”hästtomter”. I avvaktan på en ny översiktsplan 
har Älvsbyns Fastigheter AB avrått från försäljning av området. Nu har 
Älvsbyns kommuns Miljö- och Byggkontor arbetat fram en ny översiktsplan 
för kommunen, i den finns inte detta område med för så kallade ”häst-
tomter”. Det finns två alternativ, antingen säljer man området eller så behåller 
man det för eventuellt framtida tomtbehov och låter Ryttarföreningen 
använda området.  
 
Älvsbyns Fastigheter AB har diskuterat frågan med Ryttarföreningens 
styrelse. Ryttarföreningen vill absolut fortsätta använda marken och har 
utvecklingsplaner för sin verksamhet då man vill skapa terrängbanor och 
alternativa hagar för hästarna. 
 
Förslag till beslut 
Älvsbyns Fastigheter AB föreslår kommunstyrelsen att inte sälja marken. 
 
Kommunstyrelsen 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget och finner att 
kommunstyrelsen bifaller förslaget. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 39(50) 
 2012-10-01 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 173 Dnr 0338/12 - 512 
 
ANORDNANDE AV LASTBILSPARKERING INOM ALTUNA 
INDUSTRIOMRÅDE 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Uppdra åt Älvsbyns Energi AB att i samråd med Älvsbyns Fastligheter AB att 
som ett första steg utse ett eller flera alternativa lämpliga områden för att 
anordna en lastbilsparkering i Älvsbyn.  
 
Ärendet ska återredovisas vid kommunstyrelsens sammanträde i april 2013. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson har lämnat in tjänsteutlåtande om last-
bilsparkering inom Altuna industriområde. 
 
Myndighetsnämnden får in återkommande klagomål över att lastbilar parke-
ras i bostadsområden i centrala Älvsbyn. Fordonen skymmer sikten och utgör 
en trafikfara. Det är även ganska vanligt med klagomål över tomgångskörning 
när lastbilarna ska startas upp efter att ha varit parkerade under natten.  
 
Myndighetsnämnden anordnade med anledning av alla klagomål ett möte 
med representanter från åkeribranschen där det kom fram en del förslag om 
vad som kan göras för att förbättra situationen. Det framkom att det saknas 
en bevakad uppställningsplats för lastbilar i Älvsbyn där kommunens åkare 
kan ställa upp sina fordon utan att riskera att dessa saboteras eller att de 
utsätts för inbrott eller stöld. En sådan uppställningsplats bör enligt vad som 
kom fram på mötet vara belyst och inhägnad. Helst bör den vara bevakad 
och det fanns även önskemål om att det skulle finnas tillgång till service, 
exempelvis café inom gångavstånd. Det fanns även önskemål om bättre 
hänvisning vid infarterna till Älvsbyn vart lastbilar kan ta vägen, var de kan 
stå parkerade och hur de hittar till de stora företagen dit många har ärenden.  
 
Branschen har ett eget ansvar att vara med och ordna med säkra uppställ-
ningsplatser för sina egna fordon. Kommunen kan anvisa en lämplig plats för 
dels kommunens åkare men som även de lastbilschaufförer som besöker men 
inte är hemmahörande i kommunen kan använda för parkering vid vila.  
 
Myndighetsnämnden beslutade vid sitt sammanträde 2012-08-23 föreslå 
kommunstyrelsen uppdra åt Älvsbyns Energi AB att i samråd med Älvsbyns 
Fastligheter AB utse ett lämpligt område för att anordna en lastbilsparkering. 
Målsättningen med åtgärden är att möjliggöra en minskning av tung trafik i 
bostadsområdena och kring skolorna samt att kommunen kan erbjuda en god  
         forts 



 PROTOKOLL 40(50) 
 2012-10-01 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 173 Dnr 0338/12 – 512  forts 
 
ANORDNANDE AV LASTBILSPARKERING INOM ALTUNA 
INDUSTRIOMRÅDE 

 
service till kommunens företag och besökare. Kommunen kan föra en dialog 
med näringen om hur finansiering kan ske, exempelvis genom avgifter, 
andelar eller på annat sätt. 
 
Nämnden tar inte ställning till hur och av vem anläggandet av en lastbils-
parkering ska utföras men ser behovet av en inhägnad och belyst parkering 
som finns i närheten av service som exempelvis affärer, caféer eller liknande. 
Kommunstyrelsen kan förslagsvis låta utreda hur en parkering kan finansieras 
och anläggas. 
 
Förslag till beslut 
Uppdra åt Älvsbyns Energi AB att i samråd med Älvsbyns Fastligheter AB att 
som ett första steg utse ett eller flera alternativa lämpliga områden för att 
anordna en lastbilsparkering i Älvsbyn. 
 
Kommunstyrelsen 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget med tillägg att åter-
redovisning ska ske vid kommunstyrelsens sammanträde i april 2013. 
Kommunstyrelsen bifaller förslaget  
_____ 
 
 



 PROTOKOLL 41(50) 
 2012-10-01 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 174 Dnr 0313/12 - 519 
 
KLAGOMÅL ÖVER TOMGÅNGSKÖRNING AV LASTBILAR OCH 
BUSSAR PÅ STATIONSGATAN 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Återremiss av ärendet till Älvsbyns Energi AB för framtagande av alternativa 
områden för parkering av lastbilar. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson har lämnat in ett tjänsteutlåtande angå-
ende klagomål över tomgångskörning av lastbilar och bussar på Stationsgatan, 
skrivelse enligt bilaga. 
 
Miljö- och byggkontorets bedömning 
Brist på uppställningsplats för lastbilar 
Det saknas idag en allmän kommunal uppställningsplats för lastbilar i Älvs-
byn och den aktuella fastigheten används idag frekvent av olika lastbilsföre-
tag. Givetvis genererar en uppställningsplats för lastbilar i ett centralt läge 
som det är fråga om här även trafik med tunga fordon som passerar bostads-
hus. 
 
Det är även ett generellt problem med lastbilar som står uppställda i villa-
områden i Älvsbyn. Dessa fordon skymmer sikten för andra och upplevs ofta 
av de som bor i områdena som en olägenhet då lastbilar behöver varmköras 
innan start. Vid ett möte som hölls med åkare och ledamöter från myndig-
hetsnämnden samt kommunstyrelsens ordförande i början av året, framkom 
att om en uppställningsplats för lastbilar och långtradare ska fungera bör den 
vara inhägnad och tillfredsställande bevakad för att fordonen ska få vara 
ifred. Åkarna som var med på mötet såg gärna att en parkering för lastbilar 
anordnas i anslutning till caféet på industriområdet. Det finns även behov för 
lastbilschaufförer som passerar Älvsbyn på väg till någon annan plats att ställa 
upp fordon för att handla, äta eller vila. En sådan uppställningsplats borde 
lokaliseras inom ett rimligt avstånd till centrum men på ett sådant sätt att 
störningarna blir så små som möjligt. Det fram kom även på mötet att det är 
viktigt att det finns tydlig information vid infarten till samhället vart lastbil-
arna enklast bör köra och vart de kan ta vägen. 
 
Stationsgatan och Parkgatan 
Trafiksäkerheten inom området kring skolorna håller just nu på att utredas. 
Syftet är att ta fram underlag för hur en säker trafikmiljö ska kunna erbjudas 
de barn som ska gå eller cykla till skolorna. Utredningsarbetet har precis 
inletts och kommer att pågå under hösten 2012. Det är olämpligt att tung 
trafik sker efter de gator som passerar skolorna, men skolbussar måste få  
          forts 
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KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 174 Dnr 0313/12 – 519  forts 
 
KLAGOMÅL ÖVER TOMGÅNGSKÖRNING AV LASTBILAR OCH 
BUSSAR PÅ STATIONSGATAN 

 
möjlighet att komma till skolområdet för att skolbarn som åker buss säkert 
ska kunna ta sig till och från skolan.  
 
Tung trafik kring fastigheten Älvsbyn 25:103 
Lastbilstrafik till och från den aktuella fastigheten bör i första hand ske efter 
Stationsgatan – Västermalmsleden och ut på väg 94. Verksamhet med last-
bilar på den aktuella fastigheten bör om möjligt i framtiden lokaliseras till 
Altuna industriområde. 
 
Tomgångskörning 
När det gäller tomgångskörning delar miljö- och byggchefen skriftställarens 
uppfattning att den kan innebära en stor olägenhet för miljön, i synnerhet om 
fordon står längre tid på tomgång. Inom hela kommunen får motorn i stilla-
stående motordrivet fordon hållas igång utomhus högst en minut enligt lokala 
miljö- och hälsoskyddsföreskrifter. Lastbilar behöver, enligt uppgift som har 
kommit till miljö- och byggkontoret, köras något längre. Det är polismyndig-
heten som bevakar att föreskrifterna följs.  
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  
1. avsätta ett område på Altuna industriområde för parkering av lastbilar 
2. uppdra åt miljö- och byggkontoret att ta fram en trafikstrategi för centrala 

Älvsbyn.  
 

Kommunstyrelsen 
Ordföranden föreslår att ärendet återremitteras till Älvsbyns Energi AB för 
framtagande av alternativ till områden för parkering av lastbilar. Kommun-
styrelsen bifaller förslaget. 
_____ 
 
 



 PROTOKOLL 43(50) 
 2012-10-01 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 175 Dnr 0335/12 - 706 
 
AVGIFT FÖR HEMTJÄNST 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1) Debitering av hemtjänstinsatser sker med en timkostnad om 150 kr 
per beviljad insatstimme tills man når upp till maxtaxekostnaden 
(1760 kr). 

2) Kostnad för trygghetslarm 138 kr per månad debiteras alla som 
använder denna insats. Kostnaden ingår i maxtaxan. 

_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Socialchef Hans Nyberg har lämnat in tjänsteutlåtande om förändrat taxe-
system inom hemtjänsten. 
 
Idag finns 2 nivåer av hemtjänsttaxan i Älvsbyns kommun. 
Nivå 1) 1-8 timmar per månad kostar 880 kr (ca 50 kunder i dagsläget). 
Nivå 2) 9-.  timmar per månad kostar 1760 kr (ca 130 kunder i dagsläget).   
Det finns även kunder som har hemtjänstinsats enstaka timmar per månad  
(1 –3 tim) de betalar då ett timpris på  267 kr. 
 
Det kan idag upplevas att blir alltför stor prisskillnad att gå från nivå 1 till 
nivå 2 om det gäller en utökning av några få timmar. Vid en utökning av 2 
timmar, från 8 timmar till 10 timmar blir kostnadsökningen 880 kr. 
Det vore rättvisare och tydligare för den enskilde att förstå om man betalar 
ett pris per timme tills man eventuellt når upp till maxtaxenivån på 1760 kr. 
 
De flesta hemtjänstkunderna (ca130 st) betalar idag insatser i nivå 2 d v s 
1760 kr per månad vilket innebär att det inte blir någon kostnadsökning för 
dessa kunder. För personer med hemtjänstinsatser mellan 4-5 timmar i måna-
den samt för personer med hemtjänstinsatser mellan 9 -11 timmar i månaden, 
blir detta förslag något billigare för den enskilde. För personer som har hem-
tjänstinsats mellan 6-8 timmar i månaden blir det en liten kostnads- ökning 
för den enskilde jämfört med vad de betalar idag. 
 
Detta förslag innebär inte någon generell ökning av avgifter för den enskilde 
utan en jämnare fördelning av avgifter efter behov. 
 
Vidare betalar man idag i Älvsbyns kommun inte något för sitt trygghetslarm 
om man samtidigt har hemtjänstinsatser över 3 timmar per månad. För per-
soner med trygghetslarm utan hemtjänstinsatser, och för personer med hem-
tjänstinsats mellan 1 och 3 timmar är kostnaden 138 kr i månaden för den 
enskilde. Kostnaden för trygghetslarm bör vara lika för alla och ingå i max-
taxan. 
          forts 



 PROTOKOLL 44(50) 
 2012-10-01 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 175 Dnr 0335/12 – 706  forts 
 
AVGIFT FÖR HEMTJÄNST 

 
Förslag till beslut 
1) Debitering av hemtjänstinsatser sker med en timkostnad om 150 kr per 

beviljad insatstimme tills man når upp till maxtaxekostnaden (1760 kr). 
2)  Kostnad för trygghetslarm 138 kr per månad debiteras alla som använder 

denna insats. Kostnaden ingår i maxtaxan. 
 
Kommunstyrelsen 
Socialchef Hans Nyberg föredrar ärendet. 
 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget och finner att kom-
munstyrelsen bifaller förslaget. 
_____ 
 
 



 PROTOKOLL 45(50) 
 2012-10-01 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 176 Dnr 0324/12 - 730 
 
STATSBIDRAG TILL KOMMUNER FÖR YTTERLIGARE 
INSATSER FÖR ATT STÖDJA UTVECKLINGEN I VÄRDE-
GRUNDSARBETE INOM ÄLDREOMSORGEN 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Godkänna ansökan om statsbidrag om 100 000 kronor för ytterligare insatser 
i värdegrundsarbete. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Projektledare Ingegerd Skoglind-Öhman har lämnat in ett tjänsteutlåtande 
gällande ansökan om statsbidrag för ytterligare insatser för att stödja utveck-
lingen i värdegrundsarbetet inom äldreomsorgen, enligt bilaga. 
 
Socialstyrelsen har i regeringsbeslut S2010/3699/FST fått i uppdrag att 
genomföra ytterligare insatser för att stödja utvecklingen i värdegrundsarbetet 
inom äldreomsorgen. Socialstyrelsen ska efter ansökan från kommunerna 
utbetala stimulansmedel för utbildning till värdegrundsledare med särskilt 
ansvar för värdegrundsfrågor inom verksamheterna. Syftet med utbildningen 
är att genom kompetenshöjning hos personalen skapa en förbättring i vård 
och omsorg om äldre personer, för att de ska kunna leva ett värdigt liv och 
känna välbefinnande. 
 
Älvsbyns kommun har enligt fördelningsramen möjlighet att ansöka om 
100 000 kr. Om några kommuner väljer att inte delta eller söker mindre än 
maxbeloppet, kommer återstående medel att fördelas mellan de kommuner 
som önskar ta del av eventuella återstående medel sedan sökta belopp har 
fördelats. Älvsbyns kommun anger i ansökan önskan om att ta del av åter-
stående medel. 
 
Värdegrundsarbete är en långsiktig och kontinuerlig process, som berör all 
personal i organisationen. Statsbidragen ger en möjlighet att vidareutveckla 
det viktiga arbetet. Det planerade värdegrundsarbetet omfattar utbildning för 
enhetschefer, MAS, biståndshandläggare och undersköterskor. Denna sats-
ning sker i samverkan med Kalix, Överkalix, Övertorneå och Haparanda 
kommuner. Satsningen innefattar även nätverksträffar för värdegrundsledarna 
och läsecirklar för enhetschefer, MAS och biståndshandläggare. 
 
Förslag till beslut 
Godkänna ansökan om statsbidrag om 100 000 kronor för ytterligare insatser 
i värdegrundsarbete. 
 
          forts 



 PROTOKOLL 46(50) 
 2012-10-01 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 176 Dnr 0324/12 – 730  forts 
 
STATSBIDRAG TILL KOMMUNER FÖR YTTERLIGARE 
INSATSER FÖR ATT STÖDJA UTVECKLINGEN I VÄRDE-
GRUNDSARBETE INOM ÄLDREOMSORGEN 

 
Kommunstyrelsen 
Socialchef Hans Nyberg föredrar ärendet. 
 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detsamma. 
_____ 
 
 



 PROTOKOLL 47(50) 
 2012-10-01 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 177 Dnr 0324/12 - 730 
 
ANSÖKAN 2 - PRESTATIONSERSÄTTNING TILL KOMMUNER 
FÖR UTFORMANDE AV MINST TRE VÄRDIGHETSGARAN-
TIER 2012 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Godkänna ansökan om statsbidrag om 180 000 kronor för insatser i värde-
grundsarbetet  
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Anhörigkonsulent Annelee Mickelsson har lämnat in ett tjänsteutlåtande 
gällande ansökan om prestationsersättning till kommuner för utformande av 
minst tre värdighetsgarantier 2012, enligt bilaga. 
 
Den 1 januari 2011 trädde en ny bestämmelse i socialtjänstlagen (2001:453), 
SoL, ikraft som innebär att socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på 
att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. För-
arbetena till bestämmelserna finns i regeringens proposition ”Värdigt liv i 
äldreomsorgen”) prop. 2009/10:116). 
 
För att höja kvaliteten i äldreomsorgen och tydliggöra målgruppen vad de 
kan förvänta sig av kommunens äldreomsorg kan kommunerna införa lokala 
värdighetsgarantier. För att fortsätta stimulera kommunerna att införa lokala 
värdighetsgarantier inom äldreomsorgen ska Socialstyrelsen under 2012 
utbetala 98,5 miljoner kronor till de kommuner som antingen utformar minst 
tre värdighetsgarantier eller inte tidigare ansökt om eller beviljats medel. 
Älvsbyns kommun har tidigare ansökt om statsbidrag för att stödja utveck-
lingen i värdegrundsarbete inom äldreomsorgen, där kompentensutveckling 
hos personalen inom värdegrundsarbete kan påbörjas. 
 
De tre värdighetsgarantierna som Älvsbyns kommun har utformat i samband 
med ansökan är: 

Garanti 1: baseras på begreppen trygghet och tillit.  

Garanti 2: baseras på begreppen meningsfullhet och sammanhang. 

Garanti 3: baseras på individens inflytande och delaktighet. 
 
Vi har påbörjat värdegrundsarbetet, den slutliga formuleringen av garantierna 
beräknas bli färdig under de närmaste månaderna. 
 
Värdighetsgarantierna avses införas i äldreomsorgen som innefattar hem-
tjänst, dagverksamhet och särskilda boenden. 
          forts 



 PROTOKOLL 48(50) 
 2012-10-01 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 177 Dnr 0324/12 – 730  forts 
 
ANSÖKAN 2 - PRESTATIONSERSÄTTNING TILL KOMMUNER 
FÖR UTFORMANDE AV MINST TRE VÄRDIGHETSGARAN-
TIER 2012 

 
Statsbidraget ger en möjlighet att fortsätta det långsiktiga arbetet med värde-
grundsarbete. Älvsbyns kommun har enligt tilldelningsramen möjlighet att 
ansöka om 180 000 kronor. 
 
Förslag till beslut 
Godkänna ansökan om statsbidrag om 180 000 kronor för insatser i värde-
grundsarbetet. 
 
Kommunstyrelsen 
Socialchef Hans Nyberg föredrar ärendet. 
 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget och finner att kom-
munstyrelsen bifaller förslaget. 
_____ 
 
 



 PROTOKOLL 49(50) 
 2012-10-01 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 178 Dnr 0342/12 - 739 
 
UTVECKLINGSMEDEL FÖR ÖKAT STÖD TILL ÄLDRE MED 
PSYKISK OHÄLSA 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Godkänna ansökan om utvecklingsmedel om 180 000 kronor för ökat stöd 
till äldre med psykisk ohälsa. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Anhörigkonsulent Annelee Mickelsson har lämnat in ett tjänsteutlåtande 
gällande ansökan om utvecklingsmedel för ökat stöd till äldre med psykisk 
ohälsa, enligt bilaga. 
 
Äldre personer över 65 år som lider av psykisk ohälsa är idag vanligt före-
kommande. Några har lidit av en psykisk ohälsa större delen av sitt liv, eller 
fått den på äldre dar. En del har ett rikt socialt nätverk, andra är helt isole-
rade. Många är deprimerade, behöver stöd för att kunna företa sig något. 
Några lider av vanföreställningar av olika slag, och kan plågas av rädsla att 
vara förföljda. De som haft en psykisk ohälsa under lång tid har ofta olika 
somatiska sjukdomar. 
 
En gemensam erfarenhet från äldreomsorgspersonalen är att psykisk ohälsa 
medför ett tydligt behov av stöd i vardagen förutom eventuell annan service 
eller personlig omsorg. Man kan behöva bland annat hjälp med att ”komma 
igång”, organisera sin tid eller bryta sin isolering. Området kräver även annan 
kompetens utifrån diagnoser, bemötande, förhållningsätt, kontakter med 
anhöriga och närstående samt samarbete. Det stödet, servicen eller personliga 
omsorgen kan vara svårt att tillgodose framförallt i hemtjänsten, men även på 
särskilt boende. Personalen upplever att de saknar kunskap inom området, 
utan att direkt kunna specificera vilken typ av kunskap det finns brister inom.  
 
I dag saknas en samlad bild av utbildningsbehov inom området. Kartlägg-
ningen avser att utgöra underlag för utveckling av olika stödinsatser för mål-
gruppen äldre med psykisk ohälsa samt kartlägga behovet av kompetens för 
att utveckla stödet för äldre med psykisk ohälsa. Målet är att få en samlad bild 
i form av aktuella utbildnings-/utvecklingsbehov hos personal, men även en 
kartläggning över hur den enskildes behov och insatser fungerar i Älvsbyns 
kommun. 
 
En kartläggning av kunskapsbehoven skulle skapa en gedigen grund och plan 
för en långsiktig hållbar kompetensförsörjning inom området samt en möj-
lighet att utveckla stödet till äldre med psykisk ohälsa. Det skulle även ge 
kunskap om hur situationen ser ut för äldre personer med psykisk ohälsa i 
verksamheter för äldre i Älvsbyns kommun.    forts 



 PROTOKOLL 50(50) 
 2012-10-01 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 178 Dnr 0342/12 – 739  forts 
 
UTVECKLINGSMEDEL FÖR ÖKAT STÖD TILL ÄLDRE MED 
PSYKISK OHÄLSA 

 
Det slutgiltiga resultatet av detta projekt är en plan för långsiktig kompetens-
försörjning gällande psykisk sjukdom och psykisk ohälsa för äldre, med bas-
utbildningar och workshop inom området. Denna plan ska i nästa steg 
implementeras i verksamheterna, och då är syftet att genom nya kunskaper, 
nya arbetsformer och samverkan skapa en bättre vård och omsorg för äldre 
personer med psykisk ohälsa. 
 
Förslag till beslut 
Godkänna ansökan om utvecklingsmedel om 180 000 kronor för ökat stöd 
till äldre med psykisk ohälsa. 
 
Kommunstyrelsen 
Socialchef Hans Nyberg föredrar ärendet. 
 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget och finner att kom-
munstyrelsen bifaller förslaget. 
_____ 
 

 


