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 PROTOKOLL 2(61) 
 2012-05-28 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 72 Dnr 0206/12 - 000 
 
VERKSAMHETSREDOVISNING KS 2012-05-28 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Godkänna informationen enligt bilaga samt lägga den till handlingarna.  
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunchef Magnus Nordström har sammanställt kommunövergripande 
verksamhetsredovisning enligt bilaga. 
 
Förslag till beslut 
Godkänna informationen enligt bilaga. 
 
Kommunstyrelsen 
• Ungdomar från elevråden vid Vidselskolan, Älvåkraskolan, fritidspedagog 

Maria Granström samt fritids- och kulturchef Kjell Tegnelund deltar 
gällande återkoppling ungdomstinget - politiken. Kommunstyrelsen 
lyssnar av ungdomarnas önskemål: 

- Duschväggar till Vidsel 
- Mörkläggningsgardiner Vidsel 
- Upprustning av klassrum Vidsel och Älvåkra 
- Utomhuspool 
- Ungdomsgård 
- Frukost på skolan 
- ”Skatepark” med betonggrop 
- Matsalen och matsituationen 
- Fiken och hockeybussar 
- PUMA-pengar 

• Räddningschef Torbjörn Johansson och risk- och säkerhetssamordnare 
Margareta Lundberg informerar om räddningstjänstens styrdokument. 

• Enhetschef BROS, Mikael Olofsson redovisar stegvis utslussning av 
ensamkommande barn. 

• Projektledare Lars-Erik Hällerstrand informerar om projekt i Tanzania 
Afrika. 

• Ekonomichef Ulla Lundberg redovisar delårsrapport per den 30 april 
2012. 

• Kommunstyrelsens ordförande informerar kring gruvetablering i Laver. 
• Socialchef Hans Nyberg och skolchef Jan-Erik Backman redovisar sina 

respektive verksamhetsområden  
_____ 
 
 
 



 PROTOKOLL 3(61) 
 2012-05-28 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 73 Dnr 0194/12 - 000 
 
DELGIVNINGAR KS 2012-05-28 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Ta del av delgivningarna och lägga dem till handlingarna. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Handlingar i ärendet 
 
Älvsbyns kommun 
• Svar till Näringsdepartementet angående FOI:s redovisning av regerings-

uppdrag om en internationell jämförelse i fråga om militär flygverksamhet 
och vindkraft – N2011/4103/E (Dnr 131/12, 106) 

• Begäran till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap om att få ta 
skyddsrum ur bruk (Leken 12) (Dnr 319/10, 214) 

• Samverkan om replokal för ungdomar på Forum (Dnr 146/12, 106) 
 
Patientnämnden 
• Återföring från patientnämnden år 2011 

 
Greenpeace, WWF, Naturskyddsföreningen, Kärnkraftsfritt Bottenviken 

• Om EONs planer på att bygga ny kärnkraft i Pyhäjoki 
 
Elever och lärare Teaterprojektet 2012 
• Tack för sponsring 
 
Älvsbyns Energi AB 
• Protokoll styrelsen 12 april 2012  
 
Älvsbyns Kommunföretag AB 
• Protokoll 19 mars 2012 
 
Skolinspektionen 
• Uppföljningsbeslut efter tillsyn i Älvsbyns kommuns grundskolor, för-

skolor, gymnasium samt vuxenutbildningen. Skolinspektionen bedömer 
att kommunen vidtagit sådana åtgärder att de påtalade bristerna kan 
avhjälpas. Tillsynen avslutas. 

 
Förslag till beslut 
Lägga delgivningarna till handlingarna. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 4(61) 
 2012-05-28 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 74 Dnr 0205/12 - 002 
 
DELEGATIONSRAPPORT KS 2012-05-28 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Ta del av och godkänna redovisad delegationsrapport.  
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Följande ärenden anmäls enligt KS § 31/12-03-12 
 
Delegat/ärende 
Administrativ chef 
• Kurser/konferenser  
 
Kommunstyrelsens ordförande 
• Beslut om ansökan om statsbidrag för Omvårdnadslyftet 2012  

(Dnr 168/12, 709) 
• Beslut om ansökan om stimulansbidrag för att förbereda och utveckla 

valfrihetssystem enligt LOV (Dnr 171/12, 709) 
 
Fritids- och kulturchef  
• Bidrag till vinterutställning – Älvsby konstförening (Dnr 79/12, 109) 
• Avslag till iordningsställande av lokal – Galleri Pärlan (Dnr 80/12, 109) 
• Beslut om delfinansiering av dansläger för unga sommaren 2012  

(Dnr 134/12, 109) 
• Avslag till bidrag till bensinmuseum (Dnr 163/12, 109) 
• Stöd till Selholmen mångkulturell mötesplats (Dnr 228/12, 109) 

 
Näringslivschef 
• Svar på ansökan om bidrag till Odd Fellows riksgolf 2013  

(Dnr 179/12, 109) 
• Upphandling av Älvsbybladet (Dnr 196/12, 055)  
• Beslut hyres/driftsbidrag Företagarna i Älvsbyn (Dnr 216/12-109) 

 
Näringslivsutvecklare 
• Föreningsbidrag Pålsträsk byaförening (sent inkommen ansökan) 

(Dnr 81/12, 109) 
• Bidrag till Internetabonnemang – Bredsels bygdegårdsförening  

(Dnr 193/12, 109)  
●  Beslut – byautvecklingspeng – Sågfors- Lillkorsträsk byaförening (Dnr       

229/12-109) 
 
Personalchef 
• Lokalt samverkansavtal FAS-05 (Dnr 240/12-021)  forts 



 PROTOKOLL 5(61) 
 2012-05-28 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 74 Dnr 0205/12 – 002 forts 
 
DELEGATIONSRAPPORT KS 2012-05-28 

 
Förslag till beslut 
Delegationsrapporten läggs med godkännande till handlingarna. 
_____ 
 
 



 PROTOKOLL 6(61) 
 2012-05-28 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 75 Dnr 0090/12 - 001 
 
SAMRÅDSGRUPP (BIBLIOTEK) - LOKALANVÄNDNING 
FORUM, FLUXEN ELLER ANDRA LÄMPLIGA LOKALER 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige  
Fluxens bibliotekslokaler flyttas inte, eftersom avsikten var ekonomisk 
besparing och det har inte visat sig bli fallet. 
 
Undersöka eventuellt frigörande från en del kontorsutrymmen invid biblio-
teket för annan verksamhet. 
 
Reservation 
Matilda Wiklund (c) reserverar sig mot beslutet. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Yttrande och förslag till beslut har inkommit från samrådsgruppen angående 
flytt av biblioteket. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2011-11-28, § 123, att flytta biblioteket till 
Forum. Motivet till detta var att det skulle göras en besparing på 1,6 miljoner, 
vilket motsvarar nuvarande hyreskostnader på Fluxen. 
 
Samrådsgruppen har utrett 3 olika alternativa placeringar av biblioteket, 
Centrumhuset (gatuplanet), Forum, alternativt en flytt till andra (foajén) 
lokaler på Fluxen. 
 
Samrådsgruppen har kommit fram till att en flytt till Centrumhuset alternativt 
Forum ger för höga kostnader och att det innebär en förlust av hyresintäkter.  
 
När det gäller Forum så kommer Älvsbyn också att mista den enda större 
lokalen som kan användas till dans.  
 
I båda dessa förslag krävs betydande investeringar i lokaler och inventarier. 
 
När det gäller flytten till Fluxens foajé behövs omfattande investeringar för 
att anpassa lokalerna till biblioteksverksamhet och det blir inte någon 
besparing om 1,6 miljoner i hyreskostnad.  
 
Vidare blir det stora förändringar av lokalerna som nu används som restau-
rang och helhetsintrycket av lokalernas arkitektur går om intet.  
Det finns även en risk att nuvarande verksamhet i lokalerna drabbas negativt 
på olika sätt.  
         forts 



 PROTOKOLL 7(61) 
 2012-05-28 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 75 Dnr 0090/12 – 001 forts 
 
SAMRÅDSGRUPP (BIBLIOTEK) - LOKALANVÄNDNING 
FORUM, FLUXEN ELLER ANDRA LÄMPLIGA LOKALER 

 
När koncernnyttan, det vill säga när kommunens och Älvsbyns Fastigheters 
intressen vägs samman kan gruppen konstatera att koncernförlusten blir cirka 
200 000 kronor årligen. Detta är också en faktor av betydelse. 
 
Förslag till beslut 
Mot bakgrund av ovanstående föreslår samrådsgruppen att bibliotekslokal-
erna inte flyttas, eftersom avsikten var en ekonomisk besparing och det har 
inte visat sig bli fallet. 
 
Samrådsgruppen föreslår vidare att utreda eventuellt frigörande från en del 
kontorsutrymmen invid biblioteket för annan verksamhet. 
 
Kommunstyrelsen 
Matilda Wiklund (c) yrkar bifall till samrådsgruppens förslag samt att center-
partiets reservation biläggs som tilläggsförslag till slutrapporten. 
 
Harry Nyström (v) yrkar avslag till centerpartiets tilläggsförslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Matilda Wiklunds tilläggsförslag och 
finner att kommunstyrelsen avslår förslaget. 
 
Vidare ställer ordföranden proposition på samrådsgruppens förslag och 
finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget. 
_____ 
 
 



 PROTOKOLL 8(61) 
 2012-05-28 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 76 Dnr 0207/12 - 006 
 
NY TIDPLAN BUDGETPROCESS 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Anta reviderad tidplan för budgetprocessen, enligt bilaga. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Administrativ chef Gunilla Lundin har lämnat in förslag till reviderad tidplan 
för budgetprocessen, enligt bilaga. 
 
Budgetberedningen har under våren beslutat föreslå kommunfullmäktige att 
skjuta fram beslut om budgetramar till oktober månad. Detta får till följd att 
tidplanen för framtagande av strategisk plan 2013-2015 anpassas därefter som 
framgår enligt bilaga. 
 
Vidare har nya styrdokument utarbetats avseende de kommunala bolagen. 
Operativa ägardirektiv upprättas inte som särskilda dokument, de inarbetas 
dels i uppdragsbeskrivningen i strategiska planen och dels i ägardirektiv som 
revideras årligen. 
 
Förslag till beslut 
Anta reviderad tidplan för budgetprocessen, enligt bilaga 
 
Kommunstyrelsen 
Ekonomichef Ulla Lundberg föredrar ärendet. Ändring av tidplanen kommer 
att ge ekonomikontoret förutsättningar att skapa bättre underlag.  
 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget och finner att kom-
munstyrelsen bifaller detsamma. 
_____ 
 
 



 PROTOKOLL 9(61) 
 2012-05-28 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 77 Dnr 0217/12 - 042 
 
DELÅRSRAPPORT PER DEN 30 APRIL 2012 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Godkänna upprättad delårsrapport per 30 april 2012, enligt bilaga. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunledningsförvaltningen har på uppdrag av kommunstyrelsen upp-
rättat delårsrapport per 30 april 2012, enligt bilaga. 
 
För verksamheternas ramar prognostiseras en budgetavvikelse på -5,4 mkr. 
De största avvikelserna mot budget återfinns inom budgetramarna gymnasie-
skolan (-1,8 mkr) och arbete och integration (-1,5mkr).  
 
Per sista april har kommunen haft 9,4 mkr i investeringsutgifter. Varav 7,2 
mkr är hänförliga till investeringar i nya skolan. Den sammantagna budgeten 
för 2011 uppgår till 25,6 mkr och de sammantagna investeringsutgifterna 
bedöms nu till 29,8 mkr. Den nya skolan har hanterats utanför investerings-
budgeten. Investeringsutgiften för den nya skolan beräknas nu till 50,4 mkr 
medan nettoinvesteringen efter avdrag för försäkringsersättning beräknas till 
22,2 mkr.  
 
Skatteintäkterna, statsbidragen, utjämningen mm förväntas öka med 3,0 mkr 
jämfört med budget och de sammantagna intäkterna beräknas till 447,6 mkr. 
Vidare bedöms finansnettot för 2012 komma att uppgå till -0,6 mkr vilket 
innebär att budgetavvikelsen beräknas till +3,2 mkr. 
 
Kommunens periodresultat uppgår till 2,9 mkr och det prognostiserade 
resultatet beräknas till 0,4 mkr vilket innebär en positiv budgetavvikelse på 
+0,3 mkr avseende årets resultat.  
 
Förslag till beslut 
Godkänna upprättad delårsrapport per 30 april 2012, enligt bilaga. 
 
Kommunstyrelsen 
Ekonomichef Ulla Lundberg föredrar ärendet. 
 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget och finner att kom-
munstyrelsen bifaller förslaget. 
_____ 
 
 



 PROTOKOLL 10(61) 
 2012-05-28 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 78 Dnr 0218/12 - 003 
 
ÄGARDIREKTIV FÖR ÄLVSBYNS KOMMUNFÖRETAG AB 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Fastställa upprättat förslag till ägardirektiv för Älvsbyns kommunföretag AB, 
enligt bilaga. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har att fastställa årliga ägardirektiv för de helägda kom-
munala bolagen. 
 
Kommunchefen har upprättat förslag till ägardirektiv för Älvsbyns kom-
munföretag AB. 
 
Älvsbyns kommunföretag AB har vid sammanträde den 15 maj 2012 
behandlat ärendet och upprättat förslag till ägardirektiv, enligt bilaga. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa upprättat förslag till 
ägardirektiv för Älvsbyns kommunföretag AB, enligt bilaga. 
 
Kommunstyrelsen 
Ordförande i Älvsbyns kommunföretag AB, Helena Öhlund föredrar 
ärendet. 
 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget och finner att kom-
munstyrelsen bifaller förslaget. 
_____ 
 
 
 



 PROTOKOLL 11(61) 
 2012-05-28 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 79 Dnr 0220/12 - 003 
 
BOLAGSORDNING FÖR ÄLVSBYNS KOMMUNFÖRETAG AB 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Fastställa upprättat förslag till bolagsordning för Älvsbyns kommunföretag 
AB, enligt bilaga. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunchefen har upprättat förslag till bolagsordning för Älvsbyns kom-
munföretag AB. 
 
Älvsbyns kommunföretag har behandlat ärendet vid sammanträde den 15 maj 
2012 och upprättat förslag till bolagsordning, enligt bilaga 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa upprättat förslag till 
bolagsordning för Älvsbyns kommunföretag AB, enligt bilaga. 
 
Kommunstyrelsen 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget och finner att kom-
munstyrelsen bifaller förslaget. 
_____ 
 
 
 



 PROTOKOLL 12(61) 
 2012-05-28 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 80 Dnr 0221/12 - 003 
 
ÄGARDIREKTIV FÖR ÄLVSBYNS FASTIGHETER AB 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Fastställa upprättat förslag till ägardirektiv för Älvsbyns Fastigheter AB, enligt 
bilaga. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har att fastställa årliga ägardirektiv för de helägda kom-
munala bolagen. 
 
Kommunchefen har upprättat förslag till ägardirektiv för Älvsbyns Fastig-
heter AB. 
 
Älvsbyns kommunföretag AB har vid sammanträde den 15 maj 2012 
behandlat ärendet och upprättat förslag till ägardirektiv, enligt bilaga. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa upprättat förslag till 
ägardirektiv för Älvsbyns Fastigheter AB, enligt bilaga. 
 
Kommunstyrelsen 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget och finner att kom-
munstyrelsen bifaller förslaget. 
_____ 
 
 
 



 PROTOKOLL 13(61) 
 2012-05-28 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 81 Dnr 0222/12 - 003 
 
BOLAGSORDNING FÖR ÄLVSBYNS FASTIGHETER AB 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Fastställa upprättat förslag till bolagsordning för Älvsbyns Fastigheter AB, 
enligt bilaga. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunchefen har upprättat förslag till bolagsordning för Älvsbyns Fastig-
heter AB, enligt bilaga. 
 
Älvsbyns kommunföretag AB har behandlat ärendet vid sammanträde den 15 
maj 2012. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa upprättat förslag till 
bolagsordning för Älvsbyns Fastigheter AB, enligt bilaga. 
 
Kommunstyrelsen 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget och finner att kom-
munstyrelsen bifaller förslaget. 
_____ 
 
 
 



 PROTOKOLL 14(61) 
 2012-05-28 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 82 Dnr 0223/12 - 003 
 
ÄGARDIREKTIV FÖR ÄLVSBYNS ENERGI AB 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Fastställa upprättat förslag till ägardirektiv för Älvsbyns Energi AB, enligt 
bilaga, med ändring på sidan 3, under rubrik Fjärrvärme, 2:a strecksatsen. 
Ordet ska ändras till bör, enligt följande:  
 
Fjärrvärmepriset bör vara bland Norrlands tio lägsta …. o s v. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har att fastställa årliga ägardirektiv för de helägda kom-
munala bolagen. 
 
Kommunchefen har upprättat förslag till ägardirektiv för Älvsbyns Energi 
AB. 
 
Älvsbyns kommunföretag AB har vid sammanträde den 15 maj 2012 
behandlat ärendet samt upprättat förslag till ägardirektiv enligt bilaga. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa upprättat förslag till 
ägardirektiv för Älvsbyns Energi AB, enligt bilaga. 
 
Kommunstyrelsen 
Matilda Wiklund (c) föreslår ändring på sidan 3, under rubrik Fjärrvärme, 2:a 
strecksatsen. Ordet ska ändras till bör, enligt följande: Fjärrvärmepriset bör 
vara bland Norrlands tio lägsta …. o s v. 
 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget samt Matilda 
Wiklunds ändringsförslag och finner att kommunstyrelsen bifaller förslagen. 
_____ 
 
 
 



 PROTOKOLL 15(61) 
 2012-05-28 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 83 Dnr 0224/12 - 003 
 
BOLAGSORDNING FÖR ÄLVSBYNS ENERGI AB 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Fastställa upprättat förslag till bolagsordning för Älvsbyns Energi AB, enligt 
bilaga. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunchefen har upprättat förslag till bolagsordning för Älvsbyns Energi 
AB. 
 
Älvsbyns kommunföretag AB har behandlat ärendet vid sammanträde den 15 
maj 2012 samt upprättat bolagsordning enligt bilaga. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa upprättat förslag till 
bolagsordning för Älvsbyns Energi AB, enligt bilaga. 
 
Kommunstyrelsen 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detsamma. 
_____ 
 
 
 



 PROTOKOLL 16(61) 
 2012-05-28 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 84 Dnr 0225/12 - 003 
 
POLICY FÖR MOBILABONNEMANG/TELEFONI, MOBILSURF 
SAMT MOBILT BREDBAND FÖR ÄLVSBYNS KOMMUN OCH 
DESS BOLAG 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Anta förslag till policy för mobilabonnemang/telefoni, mobilsurf samt mobilt 
bredband för Älvsbyns kommun och dess bolag, enligt bilaga.  
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Ekonomichef Ulla Lundberg har lämnat in förslag till policy för 
mobilabonnemang/telefoni, mobilsurf samt mobilt bredband för Älvsbyns 
kommun och dess bolag, enligt bilaga. 
 
Dokumentet ersätter tidigare policy för telefoni antagen av KS 2000-03-13, § 
2.05. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen antar förslag till policy för mobilabonnemang/telefoni, 
mobilsurf samt mobilt bredband för Älvsbyns kommun och dess bolag, enligt 
bilaga.  
 
Kommunstyrelsen 
Ekonomichef Ulla Lundberg och tillförordnad administrativ chef Crister 
Lundgren föredrar ärendet. 
 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget och finner att kom-
munstyrelsen bifaller detsamma. 
_____ 
 
 
 



 PROTOKOLL 17(61) 
 2012-05-28 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 85 Dnr 0232/12 - 003 
 
KOSTVERKSAMHETENS KOSTPOLICY 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Återremiss av kostpolicyn till kostenheten, för ytterligare beredning enligt 
förslag nedan.  
_____ 
 
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. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen fastställer utarbetat förslag till kostverksamhetens kost-
policy, enligt bilaga. 
 
Kommunstyrelsen 
Sture Nordin (s) föreslår ändring på sidan 3, rubrik Lunch, 2:a stycket: 2:a 
meningen, om lättmjölk, stryks. 
 
Matilda Wiklund (c) föreslår följande ändringar: 
1)  Sidan 2, 1:a stycket, före sista meningen: ”Vid upphandling ska lokalprodu-

cerat prioriteras. Upphandlingen bör därför delas in i mindre poster så att fler små-
skaliga 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”.  
 
Sture Nordin (s) föreslår att ärendet återremitteras till kostenheten för ytter-
ligare beredning enligt ovanstående förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Sture Nordins förslag om återremiss och 
finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget. 
_____ 



 PROTOKOLL 18(61) 
 2012-05-28 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 86 Dnr 0384/11 - 007 
 
REVISIONSRAPPORT - BETYGSNIVÅ OCH MÅLUPPFYLLELSE 
INOM GRUNDSKOLAN 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige  
Ta del av och godkänna vidtagna åtgärder gällande betygsnivå och målupp-
fyllelse inom grundskolan, enligt bilaga. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade 17 oktober 2011, § 87, att revisionsrapporten 
– Betygsnivå och måluppfyllelse inom grundskolan skickas till kommun-
styrelsen för förslag på åtgärder som ska redovisas vid kommunfullmäktiges 
sammanträde den 18 juni 2012. 
 
Skolchef Jan-Erik Backman har yttrat sig i ärendet. 
 
Läsåret 2010 visade på rekordlåg måluppfyllelse för avgångsklasserna år 9 i 
Älvsbyns kommun. Andelen elever med betyg i samtliga ämnen uppgick till 
63,7 %. Meritvärdet samma år uppgick till 204,9. Måluppfyllelsen i kärn-
ämnen som matematik, svenska och engelska visade på en låg nationell nivå. 
Detta föranledde en rad åtgärder för att vända den negativa trenden vad gäller 
måluppfyllelse. Läsåret 2011 uppgick andelen elever med slutbetyg i samtliga 
17 ämnen till 83,9 % vilket innebär en förbättring om 20,2 % och en nationell 
rankning från 275 år 2010 till 52 år 2011. Meritvärdet 2011 var 205,5. 
 
Att förändra meritvärden och arbeta med ökad måluppfyllelse innebär många 
långsiktiga insatser. I Älvsbyns kommun har fokus ställts på att införa rutiner 
där målet är att säkerställa ökade förutsättningar för eleverna att uppnå målen 
i grundskolan. KS tog 2011 beslut om åtgärder för ökat meritvärde inom 
grundskolan (bilaga 1), detta innebar bland annat att i grundskolans senare år 
utökades ämneslärarna i svenska och matematik. Det är dock viktigt att 
poängtera att tillsättandet av ämneslärare i grundskolans senare år inte på sikt 
kommer att skapa förutsättningar för ökade meritvärden och hög målupp-
fyllelse. Från om med läsårsstart ht 2012 kommer ämnesundervisning att ske 
från år 4 i den utsträckning tillgång till personal finns. Ytterligare åtgärder 
mot en ökad måluppfyllelse är; 
 
- PP (pedagogisk planering) arbete i samtliga årskurser 

- Läsa-, skriva-, räkna-projekt i de tidiga skolåren 

- Arbete med kunskap och bedömning i tidigare år 

- Arbete med betyg och bedömning i senare år     forts 
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KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 86 Dnr 0384/11 – 007 forts 
 
REVISIONSRAPPORT - BETYGSNIVÅ OCH MÅLUPPFYLLELSE 
INOM GRUNDSKOLAN 

 
Inför innevarande läsår har det systematiska kvalitetsarbetet tydliggjorts ytter-
ligare, som stöd för att säkerställa kvalitativa underlag används BRUK 
(bedömning, reflektion, utveckling, kvalitet. Ett material från skolverket för 
självskattning av verksamhet inom skolan) men också en mall framtagen för 
att säkerställa ett systematiskt arbetssätt i kvalitetsarbetet (se bilaga 2).   
 
Under läsåret 11/12 genomförde skolinspektionen en granskning av samtliga 
verksamheter inom skolan i Älvsbyns kommun, (bilaga 3). Skolinspektionen 
ger en god återkoppling av kommunens verksamheter. Älvsbyns kommun har 
enligt skolinspektionen en kvalitativ verksamhet med god måluppfyllelse. 
Skolinspektionen visar dock på en del utvecklingsområden, de viktigaste är; 
 
- förbättra pojkarnas resultat 

- systematiskt kvalitetsarbete 

Det fortsatta arbetet med verksamheternas resultat sker inom samtliga års-
kurser i grundskolan och där en viktig grund läggs redan i förskolan och för-
skoleklassen. Analys och utvärdering av resultaten utgör en viktig faktor för 
ett framgångsrikt arbete med måluppfyllelse för samtliga skolformer. Vidare 
har verksamheterna såväl stöd som styrning mot god måluppfyllelse i de nya 
styrdokument som antagits under det senaste året, förnyad läroplan i för-
skolan, LGR 11, GY 11 samt ny skollag. 
 
Kommunstyrelsen 
Skolchef Jan-Erik Backman föredrar ärendet. 
 
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige ta 
del av och godkänna ovanstående vidtagna åtgärder. Kommunstyrelsen 
bifaller förslaget. 
_____ 
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KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 87 Dnr 0430/11 - 007 
 
UPPFÖLJNING AV ÄRENDEHANTERING AV FRÅGOR FRÅN 
BOLAGEN 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Ta del av uppföljningen och uppdra till kommunchefen att fortsätta arbetet 
med att förbättra dialog med och styrning av de kommunala bolagen. 
Uppföljning av detta sker i ordinarie uppföljning av verksamheten. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunchef Magnus Nordström har lämnat in tjänsteutlåtande gällande 
ärendehantering av frågor från bolagen. 
 
Revisionen har vid ett antal tillfällen de senaste åren påtalat att det brister när 
det gäller styrning och ledning av de kommunala bolagen. Revisionen hade 
den 30 maj 2011 ett möte med VD:ar och ordförande i de kommunala 
bolagen. Vi det mötet framkom det att, enligt bolagens uppfattning, det fort-
farande brister i kommunikationen mellan bolagen och kommunen. Bolagen 
efterfrågar tydliga och dokumenterade svar på frågor som ställs till kom-
munen.  
 
Arbetet med att förbättra styrningen av de kommunala bolagen i Älvsbyns 
kommun pågår alltjämt. Under 2010 genomfördes en översyn av styrningen 
av Älvsbyns kommuns kommunala bolag av kommunchefen och näringslivs-
chefen. Kommunfullmäktige beslutade 2011-02 -21 KF § 5 att till del 
genomföra de förändringar som föreslagits i genomlysningen. Personunionen 
mellan kommunstyrelsen och moderbolagets styrelse bröts och detta för att 
ägaren på ett bättre sätt ska kunna leva upp till kommunallagens krav på 
uppsiktsplikt.  
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde 2011-11-07 föredrog kommunchefen 
ett yttrande på skrivelsen från revisionen angående hanteringen av frågor från 
bolagen. Kommunstyrelsen beslutade att: 
1. Ta till sig de brister som revisorerna påtalar. 
2. Uppdra till kommunchefen att vidta åtgärder för att komma till rätta med 

de påtalade bristerna. 
3. Genomförda åtgärder redovisas till kommunstyrelsen senast andra 

kvartalet 2012.  
 
Uppföljning 
I kommunchefens yttrande belystes framför allt två utvecklingsområden, styr-
ning av kommunala bolag och utveckling av interna styrdokument. 
Styrningen av bolagen skulle utvecklas/stärkas genom att genomföra en  
         forts 
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KS § 87 Dnr 0430/11 – 007 forts 
 
UPPFÖLJNING AV ÄRENDEHANTERING AV FRÅGOR FRÅN 
BOLAGEN 

 
styrelseutbildning med samtliga styrelser och verkställande direktörer. Efter 
utbildningen genomförs ett erfarenhetsseminarium, syftandes till att fram-
arbeta gemensamma handlingsregler för ledning och syrning av de kom-
munala bolagen.   
 
Samtidigt ska de interna styrdokumenten utvecklas för att på ett bättre sätt 
skapa rutiner för hantering av exempelvis frågor från bolagen till ägaren.  
 
En gemensam styrelseutbildning genomfördes 2012-01-23--24 i Styrelse-
akademins regi. Utbildningen var en certifikatutbildning för styrelseledamöter 
i kommunalt ägda bolag och syftade till fördjupad kunskap i bolagsstyrning 
och styrelsearbete så att deltagarna på ett mer professionellt sätt kan bidra till 
de kommunala bolagens styrning. Utbildningens omfattning var 16 timmar 
med inriktning på: rätt styrning, rätt samspel, rätt inriktning och rätt arbets-
sätt. Utvärderingen visade att deltagarna var väldigt nöjda med utbildningen 
och samtliga deltagare erbjöds möjligheten till att genomföra en tentamen 
syftandes till certifiering. 13 deltagare har genomfört godkänd tentamen och 
därmed blivit certifierade styrelseledamöter.   
 
Det erfarenhetsseminarium som var planerat att genomföras efter styrelseut-
bildningens har ännu inte genomförts. Seminariet kommer genomföras under 
hösten 2012.  
 
Under vintern har ett bolagsgemensamt utvecklingsarbete om bolagens 
styrdokument genomförts. Utkast till nya bolagsordningar och ägardirektiv 
behandlas av Älvsbyns kommunföretag AB styrelse 2012-05-15. Reviderade 
styrdokument fastställs på bolagsstämma under juni månad.  
 
Utöver detta fortskrider arbetet med en koncerngemensam administration. 
Fakturaskanning är genomförd och förutsättningarna för samnyttjande av 
system kartläggs. Full måluppfyllese vad avser koncerngemensam administra-
tion kommer att dra ut på tiden.   
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen har tagit del av uppföljningen och uppdrar till kommun-
chefen att fortsätta arbetet med att förbättra dialog med och styrning av de 
kommunala bolagen. Uppföljning av detta sker i ordinarie uppföljning av 
verksamheten. 
 
 
         forts 
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UPPFÖLJNING AV ÄRENDEHANTERING AV FRÅGOR FRÅN 
BOLAGEN 

 
Kommunstyrelsen 
Kommunchef Magnus Nordström föredrar ärendet. 
 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget och finner att kom-
munstyrelsen bifaller förslaget. 
_____ 
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KS § 88 Dnr 0385/11 - 008 
 
MEDBORGARFÖRSLAG OM UPPRUSTNING AV KULTUR-
HUSET I VIDSEL 

 
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. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Harry Granlund har skickat in ett medborgarförslag om upprustning av kul-
turhuset 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 beslutade 30 januari 2012, § 9, uppdra till kommun-
styrelsens ordförande att fortsätta föra dialog med Vidsels bygdeförening. 
Underlag för beslut ska finnas till kommunstyrelsens sammanträdde den 28 
maj 2012. 
 
Kommunstyrelsens ordföranden har fört dialog med Vidsels bygdeförening 
och föreslår följande: Uppdra till Älvsbyns Fastigheter AB att utföra 
reparation av taket samt diverse övriga reparationer. Anslå 350 000 kronor, 
tillägg till 2012 investeringsbudget. Vidsels bygdeförening köper därefter 
kulturhuset för en krona. 
 
Förslag till beslut 
1) Uppdra till Älvsbyns Fastigheter AB att utföra reparation av taket på kul-

turhuset samt diverse övriga reparationer. 
2) Anslå 350 000 kronor, tillägg till 2012 års investeringsbudget. 
3) Vidsels bygdeförening köper Vidsels kulturhus, fastighet Sävdal 6:1, för 

en krona. 
 
Kommunstyrelsen 
Ordföranden föredrar ärendet. 
 
Sture Nordin (s) föreslår att uppdra till ordföranden att träffa överens-
kommelse med Vidsels bygdeförening angående driftkostnaden samt 
övertagande av Vidsels kulturhus.  
 
         forts 
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MEDBORGARFÖRSLAG OM UPPRUSTNING AV KULTUR-
HUSET I VIDSEL 

 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Sture Nordins förslag och finner att kom-
munstyrelsen bifaller förslaget. 
_____ 
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KS § 89 Dnr 0446/11 - 008 
 
MEDBORGARFÖRSLAG ANGÅENDE EJ BEHÖRIGA LÄRARE 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Anse medborgarförslaget om ej behöriga lärare vara besvarat. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Veronica Burström har lämnat in ett medborgarförslag angående ej behöriga 
lärare, enligt bilaga. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 28 november 2011, § 141, överlämna ärendet 
till kommunstyrelsen för beredning och till kommunfullmäktige för beslut 
senast den 18 juni 2012. 
 
Skolchef Jan-Erik Backman har yttrat sig i ärendet. 
 
I skollagen framgår att endast den som är behörig kan tillsvidareanställas som 
lärare. I Älvsbyns kommun efterlevs skollagen och personal som arbetar 
inom skolan ska vara behöriga att undervisa i den verksamhet de är anställda. 
När det gäller vikarier så är kravet alltid att verksamheterna ska ha behöriga 
vikarier. Det finns dock idag inte tillgång till behöriga vikarier i den utsträck-
ning verksamheterna behöver. Detta innebär att såkallade springvikarier 
ibland anställs utan relevant behörighet, detta framgår i skollagen och i 18 § 
framgår följande; 
  
Om det inte finns någon att tillgå inom huvudmannens organisation som uppfyller kraven 
enligt 13 § eller om det finns något annat särskilt skäl med hänsyn till eleverna eller 
barnen, får en annan lärare eller förskollärare bedriva undervisningen. En sådan lärare 
eller förskollärare ska 
1. vara lämplig att bedriva undervisningen, och 
2. i så stor utsträckning som möjligt ha en utbildning som motsvarar den utbildning som är 
behörighetsgivande. 
 
Rektor är den som slutgiltigt avgör vem eller vilka som ska arbeta inom sko-
lan och med hänvisning till bland annat 18 § kan rektor med stöd av skol-
lagen anställa ej behörig personal under en begränsad tid.  
 
Förslag till beslut 
Anse medborgarförslaget vara besvarat.  
 
 
         forts 
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MEDBORGARFÖRSLAG ANGÅENDE EJ BEHÖRIGA LÄRARE 

 
Kommunstyrelsen 
Skolchef Jan-Erik Backman föredrar ärendet. 
 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget och finner att kom-
munstyrelsen bifaller förslaget. 
_____ 
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KS § 90 Dnr 0041/12 - 008 
 
MEDBORGARFÖRSLAG OM INFÖRSKAFFANDE AV LOKAL-
BUSSAR 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Avslå medborgarförslaget om införskaffande av lokalbussar. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Emma Jonsson, Fanny Bergman, Frida Stenberg och Emma Stenvall har 
skickat in ett medborgarförslag om införskaffande av lokalbussar, enligt 
bilaga. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 20 februari 2012, § 20, ärendet överlämnas till 
kommunstyrelsen för beredning och beslut senast 1 oktober 2012. 
 
Näringslivsutvecklare Christoffer Björkman har yttrat sig i ärendet. 
 
Det inkomna medborgarförslaget avser en trafikökning av linjetrafiken mellan 
centralorten och byarna, varannan timme under vardagar och helger. Detta 
för att minska på föräldrarnas kostnad och tid för att transportera ungdom-
arna. En sådan här lösning beskrivs som positivt för befolkningsutvecklingen, 
samt ett sätt att satsa på barn och ungdomar i kommunen. 
 
Länstrafiken Norrbotten fick ta del av frågan och har yttrat sig, enligt bilaga.  
 
Länstrafiken svarar bland annat följande;  
Förslaget om trafik varannan timme är inte genomförbart inom nuvarande 
avtals- och trafikeringsformer. Trafikutbudet på de lokala linjerna i Älvsbyn 
styrs till stor del av skolskjutsbehovet, eftersom övrigt resande är relativt lågt. 
Linje 242 (Bredsel-Vidsel-Korsträsk-Älvsbyn) är den linje som i dagsläget 
uppvisar högst andel övrigt resande. För att säkerställa ett grundtrafikutbud 
samordnas persontransporterna med godstransporter, i de områden där detta 
är möjligt, som exempelvis på Linje 242. Samordningsmöjligheter av det här 
slaget är ofta en förutsättning för att kunna upprätthålla ett tillfredsställande 
trafikutbud på landsbygden, eftersom trafik av det här slaget är relativt dyr att 
bedriva i förhållande till nyttjandegraden. Generellt sett minskar resandet i 
kollektivtrafiken mitt på dagen samt under kvällar, nätter och helger och 
därav ställer Länstrafiken sig tveksamma till att lägga in trafik i dessa tids-
lägen. Länstrafiken rekommenderar därmed att kommunen avslår med-
borgarförslaget.  
 
 
         forts 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget enligt Länstrafikens förslag. 
 
Kommunstyrelsen 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget och finner att kom-
munstyrelsen bifaller förslaget. 
_____ 
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KS § 91 Dnr 0401/11 - 008 
 
MOTION (FP) OM ATT UTREDA INFÖRANDE AV "KLASSMOR-
FAR/KLASSMORMOR" I KOMMUNENS SKOLOR 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Bifall till motion om att utreda införande av ”klassmorfar/klassmormor i 
kommunens skolor. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Folkpartiet Liberalerna, Lars-Ingvar Wendt har lämnat in motion om att 
utreda införande av ”klassmorfar/klassmormor” i kommunens skolor, enligt 
bilaga. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 17 oktober 2011, § 107, överlämna ärendet till 
kommunstyrelsen för beredning och kommunfullmäktige för beslut senast 
den 18 juni 2012. 
 
Skolchef Jan-Erik Backman har yttrat sig i ärendet. 
 
Älvsbyns kommun har haft kontakt med Roger Kemi som är kontaktperson 
för projektet klassmorfar i Norrbottens län. Roger Kemi har blivit inbjuden 
till rektorskonferens vid två tillfällen för att informera om projektet, han har 
dock avböjt att komma till möte med rektorerna.  
 
Generellt är dock skolans uppfattning den att rätt person alltid är en tillgång 
till arbetet med och omkring eleverna. Det är dock viktigt att poängtera att de 
personliga egenskaperna för tänkbara klassmorfäder/mormödrar är viktiga. I 
och med ny skollag är det rektor som ansvarar för den inre organisationen i 
skolan, detta innebär att rektor själv beslutar om vem som ingår i den inre 
organisationen. Rätt person kan efter samråd med rektor och efter rektors 
godkännande vara klar att verka i verksamheten. 
 
Detta gäller ju förutsatt att inte någon ekonomisk belastning sker för skolans 
del. All personal i skolan ska vara belastningsprövade via rikspolisstyrelsen. 
Vidare ska personen vara arbetssökanden och erhålla möjligheten via arbets-
förmedlingen.  
 
Följande frågeställningar ska kommuniceras med projektledaren i Norr-
bottens län, Roger Kemi innan någon erbjuds placering vid någon av kom-
munens skolenheter.  
- Finansieringsplan 
- Anställningsförhållande 
- Rekrytering och urval till rekrytering      forts  
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- Vem har arbetsgivaransvar för en klassmorfar 
- Rektors ansvar för om klassmorfar gör sig skyldig till kränkande behand-

ling av elev eller annan vuxen 
- Kompetensutveckling 
- Fackliga övervägande, förhandlingsplan 
 
Ambitionen är att under läsåret 2012/13 kunna bereda plats för klassmorfar 
inom någon/några av våra skolenheter så till vida att personerna uppfyller 
rektors krav.  
 
Förslag till beslut 
Bifall till motion om att utreda införande av ”klassmorfar/klassmormor i 
kommunens skolor. 
 
Kommunstyrelsen 
Skolchef Jan-Erik Backman föredrar ärendet. 
 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget och finner att kom-
munstyrelsen bifaller förslaget. 
_____ 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 31(61) 
 2012-05-28 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 92 Dnr 0409/11 - 008 
 
MOTION (C) - FÖRSÖK MED VÅRDHUND INOM ÄLDREOM-
SORGEN 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Avslå motionen om vårdhund eftersom det innebär ett stort ansvar för kom-
munen som arbetsgivare och ansvarig för verksamheten på särskilt boende. 
 
Reservation 
Matilda Wiklund (c) reserverar sig mot beslutet. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Centerpartiet har inkommit med motion angående försök med införande av 
vårdhund inom äldreomsorgen. Kommunfullmäktige beslutade 2012-02-20 
att återremitera ärendet för ytterligare beredning. 
 
Socialchef Hans Nyberg har yttrat sig i ärendet. 
 
Vårdhundskolan utbildar Sveriges vårdhundar och deras förare. Målet är att 
öka motivationen och välbefinnandet hos patienterna samt ge effektivare 
rehabilitering. Kommunens ansvar är att tillhandahålla en person som har 
egen hund och utbildning inom vård och omsorg på lägst gymnasienivå samt 
minst 2 års yrkeserfarenhet inom nämnda områden. Det är också viktigt att 
denna person verkligen brinner för att ta till vara på vårdhundens potential. 
Vidare är kravet att hunden är mellan 1-4 år och att den ska ha ett lugnt och 
tryggt psyke. Studierna pågår under 40 veckor på halvtid, ca 20 timmar per 
vecka. I kursen ingår 6 träffar om vardera 2 dagar. Träffarna är förlagda i 
Brösarp i Skåne. Kostnad för kursen är 46 250 kr. Vidare tillkommer 
kostnader för 2 halvdagars handledning av personal på respektive avdelning 
om 18 000 kr samt kostnad för resa och uppehälle för handledarna.  
 
Förutsättningarna för att bedriva en verksamhet med vårdhund är att kom-
munen tillhandahåller en verksamhet där varken boende eller personal är 
allergiker. Om man vill bo eller arbeta med pälsdjur på ett äldreboende, ska 
man inte behöva utsättas för pälsdjur om man inte tål dessa. Detta innebär 
stora problem för en liten kommun att ordna rent praktiskt. Att införa päls-
djur i kommunens vård och omsorgsboenden innebär ett stort ansvar . Det 
behövs en plan som reglerar detta. Policyn bör följa de riktlinjer som finns i 
Astma- och Allergiförbundets policy om pälsdjur och tas med i den kom-
munala handikappolitiska planen. 
 
 
         forts 



 PROTOKOLL 32(61) 
 2012-05-28 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 92 Dnr 0409/11 – 008 forts 
 
MOTION (C) - FÖRSÖK MED VÅRDHUND INOM ÄLDREOM-
SORGEN 

 
Idag är två aktiverare anställda på Ugglan respektive Nyberga. Dessa akti-
verare har som uppgift att samverka med föreningar och samordna/ordna 
aktiviteter för de äldre på särskilt boende. En aktivitet där de äldre får träffa 
hundar t ex besöka hunddagis eller träffa hundar under andra former är fullt 
möjligt att ordna redan idag. 
 
Förslag till beslut 
Avslå motionen om vårdhund eftersom det innebär ett stort ansvar för kom-
munen som arbetsgivare och ansvarig för verksamheten på särskilt boende. 
 
Kommunstyrelsen 
Socialchef Hans Nyberg föredrar ärendet. 
 
Helena Öhlund (s) bifaller beredningsförslaget. 
 
Matilda Wiklund (c) yrkar bifall till motionen. 
 
Robert Andersson (kd) yrkar bifall till beredningsförslaget. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Matilda Wiklunds bifallsförslag till 
motionen och finner att kommunstyrelsen avslår förslaget. 
 
Vidare ställer ordföranden proposition på beredningsförslaget och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detsamma. 
_____ 
 
 

 
 
 
 



 PROTOKOLL 33(61) 
 2012-05-28 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 93 Dnr 0412/11 - 008 
 
MOTION (FP) - UTRED FRÅGAN ATT SÄNDA KOMMUNFULL-
MÄKTIGESAMMANTRÄDENA PÅ HEMSIDAN 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1) Bifall till motionen att utreda frågan att sända kommunfullmäktigesam-

manträdena på hemsidan. 
2) Ta med i upphandlingen av ombyggnationen av högtalaranläggningen i 

Forsen att det ska finnas ljudutgångar för radio/videobandning av sam-
manträden. Placering av ljuduttaget ska ske i samråd med informatören. 

3) Uppdra åt informatören att låna skolans encoder och göra en testinspel-
ning av ett kommunfullmäktigesammanträde efter det att Forsen är om-
byggd och har tillgång till en ljudutgång. Undersöka om det finns andra 
billigare alternativ för streaming och video on demand. Utvärdera testen/ 
alternativen och komplettera med eventuell ny information om 
Arvidsjaurs kommuns undersökning samt återkoppla till kommunstyr-
elsen för vidare beslut. 

_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Folkpartiet Liberalerna, Inger Lundberg har skickat in en motion om att 
utreda frågan att sända kommunfullmäktigesammanträdena på hemsidan, 
enligt bilaga. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 17 oktober 2011, § 109 att överlämna ärendet 
till kommunstyrelsen för beredning och till kommunfullmäktige för beslut 
senast den 18 juni 2012. 
 
Informatör Peter Lundberg har yttrat sig i ärendet, enligt bilaga. 
 
Näringslivskontoret har utrett möjligheterna att videofilma och sända kom-
munfullmäktiges sammanträden på kommunens hemsida. Informatör Peter 
Lundberg har tittat på olika alternativ men har i dagsläget inte hittat någon 
lösning som är bra/praktisk/ekonomisk för kommunen men tycker frågan är 
viktig att undersöka mer. 
 
Förslag till beslut 
1)  Ta med i upphandlingen av ombyggnationen av högtalaranläggningen i 

Forsen att det ska finnas ljudutgångar för radio/videobandning av sam-
manträden. Placering av ljuduttaget ska ske i samråd med informatören. 

2) Uppdra åt informatören att låna skolans encoder och göra en testinspel-
ning av ett kommunfullmäktigesammanträde efter det att Forsen är om-
byggd och har tillgång till en ljudutgång. Undersöka om det finns andra  

         forts 



 PROTOKOLL 34(61) 
 2012-05-28 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 93 Dnr 0412/11 – 008 forts 
 
MOTION (FP) - UTRED FRÅGAN ATT SÄNDA KOMMUNFULL-
MÄKTIGESAMMANTRÄDENA PÅ HEMSIDAN 

 
billigare alternativ för streaming och video on demand. Utvärdera testen/ 
alternativen och komplettera med eventuell ny information om 
Arvidsjaurs kommuns undersökning samt återkoppla till kommunstyr-
elsen för vidare beslut. 

3) Bifall till motionen att utreda frågan att sända kommunfullmäktigesam-
manträdena på hemsidan. 

 
Kommunstyrelsen 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget och finner att kom-
munstyrelsen bifaller förslaget. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 35(61) 
 2012-05-28 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 94 Dnr 0457/11 - 008 
 
MOTION (FP) ATT SKAPA SOMMARFESTIVAL PÄRLSPELEN 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Återremiss av motion om att skapa sommarfestival Pärlspelen, till näringslivs-
kontoret för ytterligare beredning. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Folkpartiet Älvsbyliberalerna, Rikard Granström har lämnat in en motion om 
att skapa sommarfestival Pärlspelen, enligt bilaga. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 28 november 2011, § 138, överlämna ärendet 
till kommunstyrelsen för beredning och till kommunfullmäktige för beslut 
senast 18 juni 2012. 
 
Fritid- och kulturchef Kjell Tegnelund har yttrat sig i ärendet. 
 
Arrangemang av motionsställarens typ har kommit och gått under åren. Det 
har varit Sommarröj, Hemvändardagar, Sommarfest, Northern Pearls, Kul i 
Parken, Rallarslaget, Matfestival etc.  
 
I sommar är det under åtta torsdagar med start den 7 juni och avslut 2 augusti 
livemusik i Lomtjärnsparken. Musikföreningen SMÄKK är arrangörer. De 
hade en idé om livemusik och har fått olika former av stöd av Fritid & Kultur 
för att kunna genomföra livespelningarna. Gemensamt har vi skapat arrange-
manget genom att de är drivande och har en verklig vilja till att arrangera. 
Fritid & Kultur tror på gruppen och ger dem förutsättningarna. Det är så 
arrangörer får pröva sina vingar i arrangörsrollen.  
 
För att Pärlspelen ska bli ett seriöst arrangemang så krävs intressenter som 
vill ta på sig arbetsuppgiften att ordna det praktiska i arrangörsskapet. 
Kommunen ska ha en stödjande roll och även till viss del bidra med medel till 
arrangemangs förverkligande. Nu föreligger motionen om Pärlspelen men 
ingen arrangörsvilja finns hos någon. Fritid & Kultur kommer att ta frågan 
om Pärlspelen på högsta allvar i fall någon seriös arrangör vill förverkliga 
drömmen om Pärlspelen. 
 
Förslag till beslut 
Avslå motionen om att skapa sommarfestival Pärlspelen. 
 
Kommunstyrelsen 
Helena Öhlund (s) föreslår att motionen anses vara besvarad. 
         forts 



 PROTOKOLL 36(61) 
 2012-05-28 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 94 Dnr 0457/11 – 008 forts 
 
MOTION (FP) ATT SKAPA SOMMARFESTIVAL PÄRLSPELEN 

 
Robert Andersson (kd) och Matilda Wiklund (c) föreslår att ärendet ska kom-
pletteras med yttrande från näringslivskontoret. Återremiss för ytterligare 
beredning. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Robert Anderssons och Matilda Wiklunds 
förslag att ärendet återremitteras till näringslivskontoret för ytterligare bered-
ning och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget. 
_____ 
 
 



 PROTOKOLL 37(61) 
 2012-05-28 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 95 Dnr 0482/11 - 008 
 
MOTION (FP) OM SKÖRDEFEST I ÄLVSBYN 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Återremiss av motion om skördefest, till näringslivskontoret för ytterligare 
beredning. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Folkpartiet Liberalerna, Rikard Granström har lämnat in en motion om 
skördefest i Älvsbyn, enligt bilaga. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 28 november 2011, § 139, överlämna ärendet 
till kommunstyrelsen för beredning och till kommunfullmäktige för beslut 
senast den 18 juni 2012. 
 
Fritid- och kulturchef Kjell Tegnelund har yttrat sig i ärendet. 
 
Skördefester har utvecklats i vissa kommuner tack vare ett lokalt engagemang 
av intresserade personer som representerar agrara näringar och i viss mån 
turism. Förutom motionsställaren så har inga förfrågningar om arrangemang 
av typ skördefest framförts till Fritid & Kultur.  
 
Ska det bli ett seriöst försök till arrangemang så krävs att intressenter finns 
ute i verkliga livet och att kommunen går in med en stödjande roll och till viss 
del kan även ekonomiskt stöd lämnas. Älvsbyns kommun har inte speciellt 
mycket medel till arrangemang men brukar alltid göra det bästa av situationen 
när det gäller att ge stöd och hjälp vid arrangemang. Om förfrågan om 
skördefest kommer så är Fritid & Kultur som vid alla andra seriösa förfråg-
ningar positiv. 
 
Förslag till beslut 
Avslå motionen om skördefest i Älvsbyn. 
 
Kommunstyrelsen 
Matilda Wiklund (c) föreslår att ärendet återremitteras till näringslivskontoret 
för ytterligare beredning. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Matilda Wiklunds förslag och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detsamma. 
_____ 
 
 



 PROTOKOLL 38(61) 
 2012-05-28 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 96 Dnr 0175/12 - 102 
 
VAL AV ERSÄTTARE (V) BARN- OCH FRITIDSUTSKOTTET 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Utse Ulf Lundberg (v) till ersättare i Barn- och fritidsutskottet. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Birger Seger (v) har den 29 mars sagt upp alla politiska förtroendeuppdrag. 
 
Kommunstyrelsen har att utse ersättare (v) till Barn- och fritidsutskottet. 
 
Kommunstyrelsen 
Harry Nyström (v) föreslår att utse Ulf Lundberg (v) till ersättare i Barn- och 
fritidsutskottet. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Harry Nyströms förslag och finner att 
kommunstyrelsen bifaller förslaget. 
_____ 
 
 



 PROTOKOLL 39(61) 
 2012-05-28 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 97 Dnr 0135/12 - 109 
 
VERKSAMHETSBIDRAG 2012 - KVINNOJOUREN  PÄRLAN 
ÄLVSBYN 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Bevilja Kvinnojouren Pärlans verksamhetsbidrag om 150 000 kr för år 2012. 
Medel anvisas ur verksamhet 027 till kommunstyrelsens förfogande. 
 
Överlämna ärendet till budgetberedningen för vidare handläggning avseende 
år 2013. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Kvinnojouren Pärlan ansöker hos kommunen om ett verksamhetsbidrag på  
150 000 kr för år 2012. 
 
Socialchef Hans Nyberg har yttrat sig i ärendet. 
 
Kvinnojouren är en ideell förening som jobbar för kvinnors och barns rätt till 
en trygg och säker hemmiljö utan våld. Kvinnojouren driver ett skyddat 
boende för våldsutsatta kvinnor och barn, de genomför stödsamtal, de har 
kontakter med olika myndigheter såsom socialtjänst, polis och rättsväsende. 
Jouren är bemannad dagtid, det finns en jourtelefon vissa tider. De kvinnor 
som är engagerade i detta arbete har alla genomgått utbildning. 
 
Under 2011 har 5 kvinnor samt 4 barn bott under totalt 34 nätter i kvinno-
jourens stödlägenhet. Fokus ligger på att lyssna på kvinnan, att ge råd och 
stöd för att hon skall kunna ta sig ur den relation som skadar henne och 
barnen i de fall dessa finns med. 
 
Under de senaste åren har kommunen och kvinnojouren gemensamt sökt och 
fått utvecklingsmedel hos länsstyrelsen för att stärka stödet till våldsutsatta 
kvinnor och barn som bevittnat våld. För år 2011 avslogs vår ansökan med 
den motiveringen att kommunerna ska stå för de faktiskt löpande kost-
naderna i arbetet med att hjälpa våldsutsatta kvinnor och barn. 
 
Kommunen har ett tydligt ansvar för att bedöma behov och ge adekvat hjälp 
exempelvis skyddat boende, ekonomiskt bistånd, rådgivande stödjande sam-
tal, samt ett särskilt ansvar för samverkan mellan myndigheter till kvinnor och 
barn som utsätts för våld och övergrepp av närstående enligt brottsoffer-
paragrafen 5 kap. 11 § SOL. 
 
 
         forts 



 PROTOKOLL 40(61) 
 2012-05-28 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 97 Dnr 0135/12 – 109 forts 
 
VERKSAMHETSBIDRAG 2012 - KVINNOJOUREN  PÄRLAN 
ÄLVSBYN 

 
Socialtjänsten har begränsade resurser och kompetens för att klara av sitt an-
svar för att hjälpa kvinnor och barn som utsätts för våld. Idag samverkar 
kommunen med kvinnojouren och är beroende av stöd från dem då de kan 
erbjuda ett skyddat boende vid akuta situationer, vilket vi inte haft möjlighet 
att erbjuda inom socialtjänsten. Vidare bidrar de med ett personligt stöd till 
kvinnan och barnen i ett akut skede och finns med tills socialtjänsten kopplas 
på och inleder utredning. 
 
Socialtjänsten har även påbörjat ett samarbete med rättsvåldscentrum i Piteå 
för att få stöd och hjälp i hanteringen av kvinnor och barn som utsätts för 
våld i syfte att stärka vår kompetens kring hanteringen av dessa ärenden. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beviljar Kvinnojouren Pärlans ett verksamhetsbidrag om 
75 000 kr för år 2012. Medel anvisas ur verksamhet 027 till kommun-
styrelsens förfogande. 
 
Kommunstyrelsen 
Socialchef Hans Nyberg föredrar ärendet. 
 
Jäv 
Tomas Egmark (s) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. 
 
Ordföranden föreslår att verksamhetsbidraget ändras till 150 000 kr för år 
2012. 
 
Rikard Granström (fp) bifaller förslaget. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget med ändring av 
bidragets storlek samt att ärendet överlämnas till budgetberedningen för 
vidare handläggning avseende år 2013. Kommunstyrelsen bifaller förslaget. 
_____ 
 
 
 



 PROTOKOLL 41(61) 
 2012-05-28 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 98 Dnr 0183/12 - 146 
 
PROJEKT FILMPOOL NORD DEVELOPMENT FAS II 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Bifalla projektet Filmpool Nord Development Fas II.  
Projektet medfinansieras med totalt 225 000 kr från verksamhet 11522.  
75 000 kr år 2012, 75 000 kr år 2013 samt 75 000 kr år 2014. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Filmpool Nord ansöker om medfinansiering till projektet Filmpool Nord 
Development Fas II med speciell inriktning på utveckling av audiovisuella 
produkter med internationell koppling till regionen samt för utveckling av 
audiovisuella produkter med specifikt genusperspektiv. 
 
Näringslivschef Pär Jonsson har yttrat sig i ärendet. 
 
Samarbetet mellan kulturella näringar och näringslivet ökar stadigt i USA och 
Europa. Kultursektorn bidrog redan i slutet av år 2010 med 2,6 % till BNP i 
Europa. I USA står de kreativa näringarna för 4,1 % av BNP som ger en 
sysselsättning på 3 miljoner tjänster. Filmpool Nord är Sveriges näst största 
regionala produktionscentrum för film- och TV-produktion. Dessutom är 
Filmpool Nord även ett resurscentrum för film vilket innebär att de arbetar 
aktivt med barn- och ungdomsverksamheten i regionen. Filmpool Nord drivs 
som ett aktiebolag och ägs av tolv kommuner i Norrbotten och Norrbottens 
läns landsting. Filmpool Nord startade sin verksamhet 1992 och var Sveriges 
första regionala resurscentrum, som sedan senare blev även ett regionalt pro-
duktionscentrum. Älvsbyn har haft ett tiotal filminspelningar genom åren. 
Förutom den attraktivitet som det ger till orten påverkar det även sysselsätt-
ningen. Filmarbetet skapar direkt sysselsättning men även inom hotell och 
restaurang.  
 
Syfte  
1. Filmpool Nord får ett statligt uppdrag att arbeta med utveckling av film i 

Norrbotten. 
2. Ta fram en modell för utveckling inom internationaliseringen, genusom-

rådet samt lågbudgetområdet. 
3. Öka samverkan mellan internationella och regionala bolag. 
4. Skapa tillväxt genom stärkt entreprenörskap inom regionen. 
5. Att utvecklade projekt möter marknaden och stärker finansieringsfasen. 
 
Mål  
1. Utveckla minst 25 filmprojekt inom en period av två år. 
         forts 
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KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 98 Dnr 0183/12 – 146 forts 
 
PROJEKT FILMPOOL NORD DEVELOPMENT FAS II 

 
Målgrupp 
Direkt målgrupp 
Företagare och andra aktörer inom filmindustrin som har förankring i den 
norra regionen. 
Indirekt målgrupp 
Köparen av filmindustrins produkter, aktörer i och kring kreativa industrier 
såväl nationellt och internationellt. 
 
Huvudman för projektet 
Filmpool Nord AB 
 
Projekttid      Projektbudget 
 
2012-05-01  -  2014-04-30   5 250 000 kr  
 
Finansiering: 
Länsstyrelsen i Norrbotten   1 800 000 kr 
Filmpool Nord AB    2 215 000 kr 
Arbetsförmedlingen      260 000 kr 
Luleå kommun        500 000 kr  
Kiruna kommun       250 000 kr  
Älvsbyns kommun      225 000 kr 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen bifaller projektet Filmpool Nord Development Fas II.  
Projektet medfinansieras med totalt 225 000 kr från verksamhet 11522.  
75 000 kr år 2012, 75 000 kr år 2013 samt 75 000 kr år 2014. 
 
Kommunstyrelsen 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget och finner att kom-
munstyrelsen bifaller förslaget. 
_____ 
 
 



 PROTOKOLL 43(61) 
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KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 99 Dnr 0188/12 - 173 
 
BEGÄRAN OM ANSLAG FÖR INKÖP AV SLÄCKFORDON 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Bevilja enheten Miljö bygg räddning investeringsmedel under 2012 för att 
upphandla ett chassi (1,2 Mkr) samt för 2013 anslå investeringsmedel (1,8 
Mkr) för att upphandla påbyggnad till ett färdigt släckfordon. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson har lämnat in tjänsteutlåtande med 
begäran om anslag för inköp av släckfordon. 
 
Miljö bygg räddning önskar få tillägg till investeringsbudgeten för innevar-
ande år med 1,2 Mkr för upphandling av ett chassi samt för 2013 ytterligare 
1,8 Mkr för att upphandla påbyggnad till ett nytt släckfordon som kan vara 
färdigställt 2013. 
 
Den nuvarande brandbilen är från 1991 och har under senaste tiden haft 
driftstörningar som främst beror på fordonets ålder. Reparationer har även 
tagit lång tid för att det inte finns reservdelar till bilen som i likhet med de 
flesta brandbilar är specialbyggd. Dessa har fått tillverkas på plats vilket tar 
mycket tid och innebär högre personalkostnader för enheten. Miljö bygg 
räddning har haft förmånen att tillfälligt få hyra en bil från Piteås räddnings-
tjänst under de veckor som bilen inte har varit körbar, men det är inte en håll-
bar lösning.  
 
Eftersom räddningstjänsten i Älvsbyn bara har en fullstor släckbil med vatten 
som kan klara en villabrand är det ytterst allvarligt om bilen inte kan köras när 
larmet går. Räddningstjänsten i Älvsbyn har en styrka som huvudsakligen 
består av brandmän i beredskap. De arbetar inte heltid inom räddnings-
tjänsten utan har helt andra jobb. De övar en gång i månaden i ca tre timmar 
för att klara sitt uppdrag. De ska då träna på alla typer av räddningsinsatser 
för att klara av arbetet inklusive framförande av olika fordon. Få av våra 
brandmän i beredskap är yrkesmässiga lastbilschaufförer, därför är det särskilt 
viktigt att fordonen är säkra och har modern säkerhetsutrustning för det finns 
inte mycket tid att öva på lastbilskörning. 
 
Räddningstjänstens viktigaste uppgift är att hjälpa den som råkar ut för en 
olycka. Det är givetvis allvarligt och även ett allvarligt arbetsmiljöproblem för 
de anställda om brandbilen inte startar när det är bråttom att komma ut för 
att evakuera människor från en brinnande byggnad och kunna få bukt med 
större bränder. Ansvarig chef vill informera kommunstyrelsen om hur allvar-
lig denna situation bedöms vara.       forts 



 PROTOKOLL 44(61) 
 2012-05-28 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 99 Dnr 0188/12 – 173 forts 
 
BEGÄRAN OM ANSLAG FÖR INKÖP AV SLÄCKFORDON 

 
Förslag till beslut 
Bevilja enheten Miljö bygg räddning investeringsmedel under 2012 för att 
upphandla ett chassi (1,2 Mkr) samt för 2013 anslå investeringsmedel (1,8 
Mkr) för att upphandla påbyggnad till ett färdigt släckfordon. 
 
Kommunstyrelsen 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget och finner att kom-
munstyrelsen bifaller förslaget. 
_____ 
 
 
 



 PROTOKOLL 45(61) 
 2012-05-28 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 100 Dnr 0042/12 - 180 
 
HANDLINGSPROGRAM FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTVERKSAM-
HET 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Fastställa upprättat förslag till handlingsprogram för räddningstjänstverk-
samhet till skydd mot olyckor, enligt bilaga. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Risk- och säkerhetssamordnare Margareta Lundberg har lämnat in förslag till 
handlingsprogram för räddningstjänstverksamhet till skydd mot olyckor, 
enligt bilaga. 
 
Sammanfattning 
Handlingsprogram för skydd mot olyckor ska vara en kommunal process 
som baseras på den lokala riskbilden, formulerar målen för räddningstjänst 
och den förebyggande verksamheten, med syfte att minska olyckors före-
komst och konsekvenser. Räddningstjänstens förslag för kommande mandat-
period är att ha två separata program, ett för räddningstjänst och ett för före-
byggande verksamhet.  
 
Med räddningstjänst avses de räddningsinsatser som staten eller kommunerna 
ska ansvara för vid olyckor och överhängande fara för olyckor för att hindra 
och begränsa skador på människor, egendom eller miljön. 
Handlingsprogrammens innehåll regleras i lag (2003:778) om skydd mot 
olyckor (LSO).  
 
Kommunerna och de statliga myndigheter som ansvarar för verksamhet 
enligt LSO ska samordna verksamheten samt samarbeta med varandra och 
med andra som berörs. Handlingsprogrammet ska antas av kommunfull-
mäktige för varje ny mandatperiod. Innan programmet antas ska samråd ha 
skett med de myndigheter som kan ha ett väsentligt intresse i saken. 
 
Räddningstjänsten har utarbetat ett förslag till handlingsprogram för rädd-
ningstjänstverksamhet till skydd mot olyckor. Detta dokument ersätter KF § 
6, 2005-03-07, reviderad 2010-02-15. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa upprättat förslag till 
handlingsprogram för räddningstjänstverksamhet till skydd mot olyckor, 
enligt bilaga. 
 
         forts 



 PROTOKOLL 46(61) 
 2012-05-28 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 100 Dnr 0042/12 - 180 
 
HANDLINGSPROGRAM FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTVERKSAM-
HET 

 
Kommunstyrelsen 
Räddningschef Torbjörn Johansson och risk- och säkerhetssamordnare 
Margareta Lundberg föredrar ärendet. 
 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget och finner att kom-
munstyrelsen bifaller detsamma. 
_____ 
 
 
 



 PROTOKOLL 47(61) 
 2012-05-28 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 101 Dnr 0204/12 - 180 
 
KOMMUNSTYRELSENS RIKTLINJER FÖR RÄDDNINGSIN-
SATS 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Anta upprättat förslag till riktlinjer för räddningsinsats i Älvsbyns kommun, 
enligt bilaga, med tillägg under punkten 2: Räddningstjänsten i Vidsel utför IVPA 
(i väntan på ambulans).  
_____ 
 
Ärendebeskrivning  
Risk- och säkerhetssamordnare Margareta Lundberg har lämnat in förslag till 
kommunstyrelsens riktlinjer för räddningsinsats, enligt bilaga. 
 
Kommunfullmäktige fastställer ramar och mål för räddningstjänstverksam-
heten dels i kommunens verksamhetsplan och dels i handlingsprogrammet. 
Kommunstyrelsen konkretiserar i sina riktlinjer vad räddningstjänsten ska 
göra för att uppfylla de mål som fastslagits i handlingsprogrammet. Vidare 
ska räddningschef och andra tjänstemän inom räddningstjänsten fastslå hur 
verksamheten ska bedrivas. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen antar upprättat förslag till riktlinjer för räddningsinsats i 
Älvsbyns kommun, enligt bilaga. 
 
Kommunstyrelsen 
Räddningschef Torbjörn Johansson och risk- och säkerhetssamordnare 
Margareta Lundberg föredrar ärendet. 
 
Robert Andersson (kd) föreslår ett tillägg under punkten 2: Räddningstjänsten i 
Vidsel utför IVPA (i väntan på ambulans) 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget samt Robert 
Anderssons tilläggsförslag och finner att kommunstyrelsen bifaller förslagen.  
_____ 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 48(61) 
 2012-05-28 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 102 Dnr 0043/12 - 180 
 
HANDLINGSPROGRAM FÖR FÖREBYGGANDE VERKSAMHET 
TILL SKYDD MOT OLYCKOR 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Fastställa upprättat förslag till handlingsprogram för förebyggande verksam-
het till skydd mot olyckor, enligt bilaga. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Risk- och säkerhetssamordnare Margareta Lundberg har lämnat in förslag till 
handlingsprogram för förebyggande verksamhet till skydd mot olyckor, enligt 
bilaga.  
 
Handlingsprogram för skydd mot olyckor ska vara en kommunal process 
som baseras på den lokala riskbilden, formulerar målen för räddningstjänst 
och den förebyggande verksamheten, med syfte att minska olyckors före-
komst och konsekvenser. Räddningstjänstens förslag för kommande mandat-
period är att ha två separata program, ett för räddningstjänst och ett för före-
byggande verksamhet  
 
Med räddningstjänst avses de räddningsinsatser som staten eller kommunerna 
ska ansvara för vid olyckor och överhängande fara för olyckor för att hindra 
och begränsa skador på människor, egendom eller miljön. 
Handlingsprogrammens innehåll regleras i lag (2003:778) om skydd mot 
olyckor (LSO).  
 
Kommunerna och de statliga myndigheter som ansvarar för verksamhet 
enligt LSO ska samordna verksamheten samt samarbeta med varandra och 
med andra som berörs. Handlingsprogrammet ska antas av kommunfull-
mäktige för varje ny mandatperiod. Innan programmet antas ska samråd ha 
skett med de myndigheter som kan ha ett väsentligt intresse i saken. 
 
Räddningstjänsten har utarbetat ett förslag till handlingsprogram för 
förebyggande verksamhet till skydd mot olyckor, enligt bilaga. Dokumentet 
ersätter KF § 6, 2005-03-07, reviderad 2010-02-15. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa upprättat förslag till 
handlingsprogram för förebyggande verksamhet till skydd mot olyckor, enligt 
bilaga. 
 
 
         forts 



 PROTOKOLL 49(61) 
 2012-05-28 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 102 Dnr 0043/12 – 180 forts 
 
HANDLINGSPROGRAM FÖR FÖREBYGGANDE VERKSAMHET 
TILL SKYDD MOT OLYCKOR 

 
Kommunstyrelsen 
Räddningschef Torbjörn Johansson och risk- och säkerhetssamordnare 
Margareta Lundberg föredrar ärendet. 
 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget och finner att kom-
munstyrelsen bifaller detsamma. 
_____ 
 
 
 



 PROTOKOLL 50(61) 
 2012-05-28 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 103 Dnr 0044/12 - 180 
 
PLAN FÖR HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Fastställa upprättat förslag till plan för hantering av extraordinära händelser 
enligt bilaga, med tillägg på sidan 5, punkten 2:6, där andra meningen stryks. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Risk- och säkerhetssamordnare Margareta Lundberg har lämnat in förslag till 
plan för hantering av extraordinära händelser, enligt bilaga. 

Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extra-
ordinära händelser i fredstid och höjd beredskap trädde i kraft den 1 
september 2006. Denna lagstiftning syftar till att kommuner ska minska 
sårbarheten i sin verksamhet samt ha en god förmåga att hantera krissitua-
tioner i fred. Lagen reglerar kommunens organisation och befogenheter vid 
extraordinära händelser i fredstid och innebär ett förtydligande av skyldig-
heter att planera för och dokumentera hur en extraordinär händelse ska 
hanteras.  

Räddningstjänsten har utarbetat ett förslag till plan för hantering av extra-
ordinära händelser. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa upprättat förslag till 
plan för hantering av extraordinära händelser enligt bilaga. 
 
Kommunstyrelsen 
Räddningschef Torbjörn Johansson och risk- och säkerhetssamordnare 
Margareta Lundberg föredrar ärendet. 
 
Robert Andersson (kd) föreslår ändring på sidan 5, punkten 2.6: Andra 
meningen stryks, som börjar: ”Kommunfullmäktige fastställer i ägardirektiv …o s v.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget samt Robert 
Anderssons tilläggsförslag och finner att kommunstyrelsen bifaller förslagen. 
_____ 
 
 
 



 PROTOKOLL 51(61) 
 2012-05-28 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 104 Dnr 0187/12 - 180 
 
UTBILDNINGS- OCH ÖVNINGSPLAN 2012-2015 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Fastställa upprättat förslag till utbildnings- och övningsplan enligt bilaga. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Risk- och säkerhetssamordnare Margareta Lundberg har lämnat in förslag till 
utbildnings- och övningsplan 2012-2015 för krisledningen i Älvsbyns 
kommun, enligt bilaga. 

Kommunen är enligt Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder 
inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH) 
ansvariga för att förtroendevalda och anställd personal får den utbildning och 
övning som behövs för att de ska kunna lösa sina uppgifter vid extraordinära 
händelser i fredstid. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa upprättat förslag till 
utbildnings- och övningsplan enligt bilaga. 

 
Kommunstyrelsen 
Räddningschef Torbjörn Johansson och risk- och säkerhetssamordnare 
Margareta Lundberg föredrar ärendet. 
 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget och finner att kom-
munstyrelsen bifaller detsamma. 
_____ 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 52(61) 
 2012-05-28 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 105 Dnr 0141/12 - 191 
 
ÖKAD BEMANNING VID ÖVERFÖRMYNDARVERKSAM-
HETEN 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Mot bakgrund av rådande ekonomiska förutsättningar avvaktar kommun-
styrelsen med ett eventuellt tillskott för överförmyndarverksamheten. Frågan 
prövas på nytt under första kvartalet 2013.  
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Överförmyndaren Ingemar Larsson har lämnat in skrivelse gällande yrkan om 
ökad bemanning för överförmyndarverksamheten, enligt bilaga. Som grund 
för detta anges ökande ärendemängd och tillkommande arbetsuppgifter med 
ensamkommande flyktingbarn.  
 
Administrativ chef Gunilla Lundin har yttrat sig i ärendet. 
 
Bakgrund 
2010 genomförde PWC en översiktlig genomlysning av överförmyndarfunk-
tionen i kommunen. I rapporten finns ett antal rekommenderade utvecklings-
områden för verksamheten. 
 
Kommunchefen utarbetade en handlingsplan med anledning av genomlys-
ningen som antogs av kommunstyrelsen 2010-08-23. 
 
Från och med 2011-01-01 avvecklades personunionen mellan överförmynd-
are och handläggare samtidigt som handläggningen av verksamheten över-
fördes till kommunledningskontorets kansli. En verksamhetsberättelse upp-
rättas också i samband med delårsrapporter och årsredovisning.  
 
Från 1 juni 2012 kommer administrationen av överförmyndarverksamheten 
att hanteras av Agneta Ahl då Annica Brännmark sökt och fått ny tjänst på 
Miljö/bygg/räddning. Övergången sker gradvis under april/maj och involv-
erar även två andra administratörer på kansliet. Detta för att underlätta 
hanteringen av arbetsanhopningen som uppstår i samband med granskning 
av årsräkningarna.  
 
Ett försök att tydliggöra ansvar och fördelning av arbetsuppgifter har genom-
förts med berörda inför förändringen, med lokala riktlinjer, rutiner och ett 
strukturerat arbetssätt.  
 
 
         forts 



 PROTOKOLL 53(61) 
 2012-05-28 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 105 Dnr 0141/12 – 191 forts 
 
ÖKAD BEMANNING VID ÖVERFÖRMYNDARVERKSAM-
HETEN 

 
Kommunen har även kontakt med Migrationsverket i syfte att förbättra sam-
verkan avseende mottagandet av ensamkommande flyktingbarn. De som 
kommer till kommunen ska erbjudas samma tillgång till tjänster som de som 
är födda här. 
 
Förslag till beslut 
Mot bakgrund av rådande ekonomiska förutsättningar avvaktar kommun-
styrelsen med ett eventuellt tillskott för överförmyndarverksamheten. Frågan 
prövas på nytt under första kvartalet 2013.  
 
Kommunstyrelsen 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget och finner att kom-
munstyrelsen bifaller förslaget. 
_____ 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 54(61) 
 2012-05-28 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 106 Dnr 0202/12 - 611 
 
REVIDERING AV REGLER OCH TILLÄMPNINGSFÖRE-
SKRIFTER FÖR PLACERING AV BARN VID FRITIDSHEM 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Anta redovisade ändringar i regler och tillämpningsföreskrifter för placering 
av barn vid fritidshem, enligt bilaga. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Vid barn- och fritidsutskottets sammanträde 2012-05-08, § 16, redogör rektor 
Urban Lindgren för ändringar i regler och tillämpningsföreskrifter för 
placering av barn vid fritidshem, dels med anledning av nya skollagen och 
dels för att anpassa verksamheten så att tillämpningsföreskrifterna harmo-
nierar med de föreskrifter som är beslutade för förskolan. Ändringarna anges 
med kursiv stil i bilagan. 
 
Barn- och fritidsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Anta redovisade ändringar i regler och tillämpningsföreskrifter för placering 
av barn vid fritidshem, enligt bilaga. 
_____  
 
Kommunstyrelsen 
Skolchef Jan-Erik Backman föredrar ärendet. 
 
Ordföranden ställer proposition på barn- och fritidsutskottets förslag och 
finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget. 
_____ 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 55(61) 
 2012-05-28 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 107 Dnr 0311/11 - 715 
 
INSATSER TILL PERSONER MED PSYKISK FUNKTIONSNED-
SÄTTNING, ÄLVSBYNS KOMMUN - SAMVERKAN MELLAN 
ÄLVSBYNS KOMMUN OCH NORRBOTTENS LÄNS LANDS-
TING 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Anta bifogat dokument ”Vidtagna åtgärder för att förbättra samverkan …” 
som underlag till samverkan mellan psykiatrin, vårdcentralen och Älvsbyns 
kommun. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) Annika Nilsson har lämnat in 
tjänsteutlåtande avseende samverkan mellan Älvsbyns kommun och 
Norrbottens läns landsting. 
 
Bakgrund 
Socialstyrelsen beslutade 2011-12-27 att nämnden och vårdgivaren ska vidta 
nedanstående åtgärder: 
  
Säkerställa att individuell plan enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och 
socialtjänstlagen (SoL) erbjuds den enskilde samt att planen följs upp, 
utvärderas och att detta är spårbart i dokumentationen hos respektive 
huvudman. 
  
Säkerställa att samordnad vårdplan för öppen psykiatrisk tvångsvård (ÖPT) 
och öppen rättspsykiatrisk vård (ÖRV) är underskrivet av de enheter vid 
kommunen och landstingt som svarar för att insatserna finns att tillgå i 
journaler och akter. Enligt Socialtjänstlagen (2001:453) samt patient-
säkerhetslagen (2010:659) 
  
En träff med psykiatrin vid Pite Älvdals sjukhus samt vårdcentralen i Älvsbyn 
(tillgänglig via telefon) har genomförts och ett gemensamt svar har gått till 
Socialstyrelsen. Deltagare i detta framgår av bifogat dokument. De 
gemensamma länsövergripande riktlinjerna för samverkan har lyfts upp samt 
en specifik länsövergripande gällande psykiatrin lyftes fram och ett gemen-
samt beslut att använda sig av dessa på ett tydligt sätt. En psykfältgrupp 
bestående av enhetschefer för primärvård, kommun och psykiatri kommer att 
aktivt träffas och samverka för att implementera riktlinjerna och vid behov 
utarbeta lokala rutiner. Avvikelserapporter ska användas för att kvalitetssäkra 
att samverkan fungerar på ett tillfredställande sätt. 
  
Bifogat dokument kommer att skickas till Socialstyrelsen via psykiatrin. 
         forts  



 PROTOKOLL 56(61) 
 2012-05-28 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 107 Dnr 0311/11 – 715 forts 
 
INSATSER TILL PERSONER MED PSYKISK FUNKTIONSNED-
SÄTTNING, ÄLVSBYNS KOMMUN - SAMVERKAN MELLAN 
ÄLVSBYNS KOMMUN OCH NORRBOTTENS LÄNS LANDS-
TING 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen antar bifogat dokument ”Vidtagna åtgärder för att för-
bättra samverkan …” som svar till Socialstyrelsen och som underlag till 
samverkan mellan psykiatrin, vårdcentralen och Älvsbyns Kommun. 
 
Kommunstyrelsen 
Socialchef Hans Nyberg föredrar ärendet. 
 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget och finner att kom-
munstyrelsen bifaller förslaget. 
_____ 
 
 
 



 PROTOKOLL 57(61) 
 2012-05-28 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 108 Dnr 0311/11 - 715 
 
INSATSER TILL PERSONER MED PSYKISK FUNKTIONSNED-
SÄTTNING, ÄLVSBYNS KOMMUN - RUTINER FÖR ÅTGÄRDER 
BESLUTADE AV SOCIALSTYRELSEN 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Godkänna rutinen för handläggning och kompetensutvecklingsplan samt 
övriga åtgärder beslutade av Socialstyrelsen enligt bilagor. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), Annika Nilsson och socialpsykiatri-
handläggare Sara Wennberg har lämnat in rutiner för åtgärder beslutade av 
Socialstyrelsen gällande förstärkt tillsyn av insatser till personer med psykisk 
funktionsnedsättning, enligt bilaga. 
 
Enligt Socialstyrelsens beslut 2012-04-16 ska kommunstyrelsen vidta följande 
åtgärder: 
� Upprätta rutiner och kompetensutvecklingsplan avseende handläggning 

av ansökan om insats och verkställighet av beslut. 
� Upprätta rutiner för klagomålshantering. 
� Informera personal om anmälningsskyldighet vid allvarliga missförhåll-

anden enligt Lex Sarah utifrån regeländring 1 juli 2011. 
� Upprätta rutin om anmälningsskyldighet vid misstanke om att barn far illa 

samt informera personal om denna. 
� Följa upp att den enskilde har inflytande över planerade och beslutade 

insatser. 
� Följa upp aktuella tidsbegränsade beslut avseende beslutsmotivering samt 

dokumentation kring den enskildes möjlighet att lämna synpunkter, kom-
municering, på gjord bedömning och fattat beslut. 

 
Förslag till beslut 
Godkänna rutinen för handläggning och kompetensutvecklingsplan samt 
övriga åtgärder beslutade av Socialstyrelsen enligt bilagor. 
 
Kommunstyrelsen 
Socialchef Hans Nyberg föredrar ärendet. 
 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget och finner att kom-
munstyrelsen bifaller förslaget. 
_____ 
 
 
 



 PROTOKOLL 58(61) 
 2012-05-28 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 109 Dnr 0111/12 - 720 
 
STEGVIS UTSLUSSNING OCH LOKALFÖRÄNDRINGAR 
GÄLLANDE BROS (BROSTIGEN) 

 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att flytta boendet för ensamkommande flykt-

ingbarn till Lingonstigen och återställa lägenheterna på Brostigen. 
2. Flytten ska genomföras under våren 2013 och kraven för ett permanent 

bygglov ska uppfyllas vilket inkluderar att ge som uppdrag till myndig-
hetsnämnden att ändra/upphäva detaljplanen för fastigheten Älvsbyn 25:10 
(Lingonstigen) 

3. Kostnadstäckning för lokalförändringen sker utifrån de statsbidrag som 
tillfaller enheten för ensamkommande flyktingungdomar och skrivs av på x 
antal år.  

_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Enhetschef BROS, Mikael Olofsson har lämnat in tjänsteutlåtande gällande 
stegvis utslussning – Mottagandet av ensamkommande flyktingbarn, enligt 
bilaga. 
 
Boendet för ensamkommande flyktingbarn, Bros, har sedan augusti månad tagit 
emot 15 st ungdomar mellan 13 – 17 år. Under denna tid har enheten fått 
möjlighet att samla erfarenheter – både inom kommunen men också från 
kringliggande kommuner. Boendet har kunnat göra en konsekvensanalys där 
framförallt behoven av att hitta en permanent lösning gällande lokaler, såväl 
som en utökning av dem, blivit tydliga. Dels på grund av de krav som ställs på 
boendet men också för att kunna utveckla kvalitén i mottagandet. För att upp-
fylla ovanstående måste kommunen skapa förutsättningarna för detta genom att 
möjliggöra en flexibilitet i platsantal/rum som kan tillhandahållas på boendet 
samt genom en strukturell lösning för att tydliggöra den stegvisa utslussningen 
beroende på ungdomarnas olika ålder och mognad. Utifrån detta har följande 
förslag aktualiserats: Flytta verksamheten till Lingonstigen alternativt utöka 
lokalerna på Brostigen. Processen för att genomföra en lokalförändring bör 
startas omgående då det finns stora behov redan i dagsläget och då det inom 6 
månader kommer att vara akut. Direktiv och beslut angående en permanent 
lösning är också av vikt då det nuvarande bygglovet är tillfälligt och endast gäller 
i ca ett år framöver.  
 
Förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att flytta boendet för ensamkommande flykting-

barn till Lingonstigen och återställa lägenheterna på Brostigen. 
 
 

forts 
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STEGVIS UTSLUSSNING OCH LOKALFÖRÄNDRINGAR 
GÄLLANDE BROS (BROSTIGEN) 

 
2. Flytten ska genomföras under hösten 2012 och kraven för ett permanent 

bygglov ska uppfyllas vilket inkluderar att ge som uppdrag till myndig-
hetsnämnden att ändra/upphäva detaljplanen för fastigheten Älvsbyn 25:10 
(Lingonstigen) 

3. Kostnadstäckning för lokalförändringen sker utifrån de statsbidrag som 
tillfaller enheten för ensamkommande flyktingungdomar och skrivs av på x 
antal år.  

 
alternativt 
1.  Kommunstyrelsen beslutar att utöka lokalerna på Brostigen och genomföra 

nödvändiga ombyggnationer för detta.  
2. Utökningen av lokalerna ska genomföras under hösten 2012 och kraven för 

ett permanent bygglov ska uppfyllas.  
3. Kostnadstäckning för lokalförändringen sker utifrån de statsbidrag som till-

faller enheten för ensamkommande flyktingungdomar och skrivs av på x 
antal år. 

 
Kommunstyrelsen 
Enhetschef BROS, Mikael Olofsson föredrar ärendet. 
 
Helena Öhlund (s) yrkar bifall till förslag alternativ 1 med ändring av tidsplan 
under punkt 2: ”Flytten ska genomföras under våren 2013…” 
 
Matilda Wiklund (c) bifaller förslag alternativ 1 med ändring av tidsplan.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslag 1 med ändring av tids-
planen och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.  
_____ 
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KOMMUNALISERING AV HEMSJUKVÅRD 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Älvsbyns kommun övertar ansvaret för hemsjukvården och hembesöken i 
ordinärt boende från Norrbottens läns landsting från och med 2013-01-01 i 
enlighet med det förslag till huvudöverenskommelse som Kommunförbundet 
beslutat att rekommendera kommunerna, enligt bilaga. 
 
Kommunen hemställer, tillsammans med länets övriga kommuner och Norr-
bottens läns landsting, till finansdepartementet att de länsvisa skattesatserna i 
2 § och 3 § förordningen (2004:881) om kommunalekonomisk utjämning 
höjs med 0,22 procentenheter för kommunerna och sänks med 0,22 procent-
enheter för landstinget. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Landstingsstyrelsen och Kommunförbundet Norrbottens styrelse har, under 
våren 2011, var för sig fått uppdrag att utreda en överföring av ansvaret för 
hemsjukvården från landstinget till kommunerna. Syftet med uppdraget är att 
få ett kommunalt huvudmannaskap för hemsjukvården och en sammanhållen 
vård och omsorg i ordinärt boende. 
 
Socialchef Hans Nyberg har yttrat sig i ärendet.MBL-protokoll och förslag till 
huvudöverenskommelse, enligt bilaga. 
 
Vid utgången av 2010 fanns det 2 687 hemsjukvårdspatienter. Nästan 59 000 
hemsjukvårdsbesök genomfördes hos dessa personer. Kraven på insatser i 
hemmen har ökat över tid genom att vårdtiderna inom slutenvården har 
kortats. 
 
Tre principer har legat till grund för utredningsarbetet. 
• Patientfokus 
• Största möjliga samhällsnytta 
• Att undvika parallella organisationer 
 
För att åstadkomma en sammanhållen hälso- och sjukvård i ordinärt boende 
dygnet runt föreslås sammanfattningsvis följande: 
• Ansvaret för hemsjukvård inklusive hembesök för patienter från 18 år 

överförs från Norrbottens läns landsting till kommunerna i Norrbotten. 
• Tröskelprincipen tillämpas och omfattar hemsjukvård, hembesök samt 

rehabilitering och habilitering. I kommunaliseringen ingår även hjälp-
medel, palliativ vård, sjukvårdsartiklar och bostadsanpassning.  

forts 
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KOMMUNALISERING AV HEMSJUKVÅRD 

 
• Den hemsjukvård och de hembesök som kommunaliseras avser hälso- 

och sjukvård till och med sjuksköterske-, arbetsterapeut- och sjukgym- 
nastnivå. 

• Uppgörelsen omfattar även ett kommunalt ansvar för medicinskt fotvård 
i särskilt boende och inom hemsjukvården, samt en ekonomisk reglering 
av den hälso- och sjukvård som landstinget köper av kommunerna (enk-
lare sjukvård). 

• Omfattningen av den verksamhet som skatteväxlas grundar sig på 
statistik och schablonberäkningar, samt berör 116 årsarbetare ( 87,3 
distriktssköterskor, 24,3 arbetsterapeuter samt 4,4 sjukgymnaster). Totalt 
123,4 mkr motsvarande 22 skatteören.  

 
Fördelningen av personal, enligt fördelningsnyckel andel 65 år och äldre i 
respektive kommun, blir för Älvsbyns kommun enligt följande; Distrikts-
sköterskor 3,3 årsarbetare, arbetsterapeuter 0,9 årsarbetare samt sjukgym-
naster 0,14 årsarbetare. 

 
Överföring av ansvaret för hemsjukvården sker efter genomförda för-
handlingar och politiska beslut i landstinget och kommunerna. I eko-
nomiskt avseende ska överföringen ske genom skatteväxling mellan 
landstinget och kommunerna per den 1 januari 2013. Den praktiska verk-
samhetsövergången planeras till 1 februari 2013. 

 
Förslag till beslut 
Älvsbyns kommun övertar ansvaret för hemsjukvården och hembesöken i 
ordinärt boende från Norrbottens läns landsting från och med 2013-01-01 i 
enlighet med det förslag till huvudöverenskommelse som Kommunförbundet 
beslutat att rekommendera kommunerna, enligt bilaga. 
 
Kommunen hemställer, tillsammans med länets övriga kommuner och 
Norrbottens läns landsting, till finansdepartementet att de länsvisa skatte-
satserna i 2 § och 3 § förordningen (2004:881) om kommunalekonomisk 
utjämning höjs med 0,22 procentenheter för kommunerna och sänks med 
0,22 procentenheter för landstinget. 
 
Kommunstyrelsen 
Socialchef Hans Nyberg föredrar ärendet. 
 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget och finner att kom-
munstyrelsens bifaller förslaget. 
_____ 

 


