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 PROTOKOLL 2(45) 
 2012-11-05 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 179 Dnr 0389/12 - 000 
 
VERKSAMHETSREDOVISNING KS 2012-11-05 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Godkänna informationen enligt bilaga. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunchef Magnus Nordström har sammanställt kommunövergripande 
verksamhetsredovisning, enligt bilaga. 
 
Förslag till beslut 
Godkänna informationen enligt bilaga. 
 
Kommunstyrelsen 
♦ Enhetschef BoF Madelen Nyman informerar om nätdroger. 
♦ MAS Annika Nilsson redovisar om rutiner för användning av säkerhetskort 

inom hälso- och sjukvården (SITHS-kort), riktlinjer för handläggning av 
Lex Sarah utredning, handlingsplan för upprättande av ledningssystem 
2011:9 och samverkan mellan Älvsbyns kommun och akutmottagningen 
Piteå Älvdals sjukhus. 

♦ VD Älvsbyns Fastigheter AB Anders Nilsson redogör uppföljning av 
etablering av industrilokal/förråd på Älvsbyns industriområde.  

♦ Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson informerar om ändring av detaljplan 
Stryckheden, förslag till trafiksäkerhetshöjande åtgärder efter Västermalms-
leden och klagomål över fortkörning på Altunavägen samt följande taxor: 

- Taxa för felaktiga larm samt nyckelförvaring hos räddningstjänsten 
- Taxa enligt miljöbalken 
- Taxa för trafikärenden 
♦ Personalchef Karin Berglund informerar om löneöversyn 2012. 
♦ Ekonomichef Ulla Lundberg redogör ekonomiärenden, skolchef Jan-Erik 

Backman och socialchef Hans Nyberg redovisar sina respektive 
verksamheter. 

_____ 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



 PROTOKOLL 3(45) 
 2012-11-05 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

KS § 180 Dnr 0387/12 - 000 
 
DELGIVNINGAR KS 2012-11-05 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Ta del av delgivningarna och lägga dem till handlingarna. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Handlingar i ärendet 
 
• Sveriges Kommuner och Landsting – Läraravtalet klart  
 
• Pite älv ek fören – Medlemsinformation  
 
• Arbete och Omsorgsutskottet – protokoll 2012-10-09 
 
• AOU § 126/12 – Socialstyrelsens tillsynsrapporter av HVB-hem BROS  

(dnr 246/12-720) 
 
• Barn- och fritidsutskottet – protokoll 2012-10-08 
 
• BFU § 23/12-10-08 – Svar på Skolinspektionens tillsyn i Älvsbyns 

kommun  
(Dnr 363/11, 610) 

 
• Handikapp- och pensionärsrådet – protokoll 2012-09-18 
 
• Älvsbyns Kommunföretag AB – protokoll 2012-09-20 
 
• Älvsbyns Energi AB – protokoll 2012-09-12 
 
• Älvsbyns Motorsällskap – Ansökan om medfinansiering (dnr 369/12, 109)  
 
• Euro Apartments AB – Förfrågan/intresseanmälan angående Älvsbyns 

kommuns eventuella försäljning av Selholmens camping och skolan i 
Tvärån 

 
• Älvsby Flygklubb 
- Yttrande angående beslut i KS om försäljning av mark i Högheden (dnr 

403/12-284) 
- Förfrågan om förvärv av mark i Högheden (dnr 403/12-284) 
 
Förslag till beslut 
Ta del av delgivningarna och lägga dem till handlingarna. 
_____ 
 
 
 



 PROTOKOLL 4(45) 
 2012-11-05 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 181 Dnr 0390/12 - 002 
 
DELEGATIONSRAPPORT KS 2012-11-05 

 
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 
 
T f  Administrativ chef 
• Kurser och konferenser 

 
Kommunchef 
• Besked om utgång av förfrågan - inköp brandbil (dnr 368/12, 059) 
• Tilldelningsbeslut – upphandling Utalarmeringstjänster (dnr 400/12, 055) 
 
Enhetschef Arbete och Integration 
• Upphörande av serveringstillstånd – Restaurang Kanis (dnr 355/12, 702) 
 
Näringslivsutvecklare 
• Byautvecklingsbidrag – Granträsk byaförening (dnr 362/12, 109) 
• Byautvecklingsbidrag – Granträsk byaförening (dnr 385/12, 109) 
• Marknadsföringsbidrag – Älvsby Kök & Inredning (dnr 360/12, 109) 
 
Arbete och Omsorgsutskottet 
§ 127 Tillfälligt serveringstillstånd – Älvsbyns Folketshusförening (dnr 

289/12-702) 
§ 129 Delgivningar 2 
§ 130-131 Överflyttning av ärende 
§ 132-134 Utredning enligt 11 kap 1 § och 2 § SoL 
§ 135 Faderskapsutredning 
§ 136-142 Övervägande 
 
Förslag till beslut 
Ta del av och godkänna redovisad delegationsrapport. 
_____ 
 
 

 
 



 PROTOKOLL 5(45) 
 2012-11-05 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 182 Dnr 0405/12 - 003 
 
CHEFS- OCH LEDNINGSPOLICY INKL ANSTÄLLNINGS-
AVTAL/CHEFSFÖRORDNANDE 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Ärendet chefs- och ledningspolicy inkl anställningsavtal/chefsförordnande 
utgår och flyttas till kommunstyrelsens sammanträde den 17 december 2012.   
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunchef Magnus Nordström har utarbetat en ny chefs- och lednings-
policy inkl anställningsavtal/chefsförordnande, enligt bilaga. 
 
Chefs- och ledningspolicyn ersätter tidigare Ledningspolicy daterad  
2000-05-15. 
 
Förslag till beslut 
Fastställa chefs- och ledningspolicy inkl anställningsavtal/chefsförordnande 
enligt bilaga. 
 
Kommunstyrelsen 
Ordföranden föreslår att ärendet flyttas till nästa sammanträde den 17 
december. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på eget förslag och finner att kommun-
styrelsen bifaller detsamma. 
_____ 
 
 



 PROTOKOLL 6(45) 
 2012-11-05 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 183 Dnr 0386/12 - 006 
 
SAMMANTRÄDESPLAN 2013 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Fastställa upprättad sammanträdesplanering för år 2013 för kommunfull-
mäktige, kommunstyrelsen och Älvsbyns kommunföretag AB, enligt bilaga. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Fastställa upprättad sammanträdesplanering för budgetberedning, barn- och 
fritidsutskottet samt arbete och omsorgsutskottet år 2013 enligt bilaga. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till sammanträdesplanering 
för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, Älvsbyns kommunföretag AB, 
budgetberedning, barn- och fritidsutskottet samt arbete och omsorgsutskottet 
år 2013 enligt bilaga. 
 
Förslaget innehåller 8 + 2 sammanträdestillfällen för kommunstyrelsen och 5 
för kommunfullmäktige. Arbete och omsorgsutskottet 7, barn- och fritids-
utskottet 6. Därutöver finns budgetberedningssammanträden inplanerade 9, 
samt 3 + 1 sammanträden för Älvsbyns kommunföretag AB.  
 
Förslag till beslut 
Fastställa upprättad sammanträdesplanering för år 2013, enligt bilaga. 
 
Kommunstyrelsen 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget och finner att kom-
munstyrelsen bifaller förslaget. 
_____ 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 7(45) 
 2012-11-05 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 184 Dnr 0208/12 - 008 
 
MOTION (FP) - NY TEKNISK UTRUSTNING BEHÖVS I 
FLUXENS RESTAURANG 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Anse motionen om att ny teknisk utrustning behövs i Fluxens restaurang ska 
anses vara besvarad. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Inger Lundberg (fp) har lämnat in motion om att ny teknisk utrustning 
behövs i Fluxens restaurang, enligt bilaga. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 26 april 2012, § 31, 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. 
 
Fluxens restaurang i entréplanet och lokalerna för dagveksamhet i botten-
våningen hyrs av Älvsbyns kommun. Hyresvärd är Älvsbyns Fastigheter AB. 
I hyran ingår inte ljudanläggningarna.  
 
Detta problem har varit upp till diskussion flera gånger och har utretts flera 
gånger. Proffs har utrett frågan och inga fel har kunnat konstateras, annat än 
handhavandefel. Det enda fel utöver detta är att den trådlösa mikrofonen haft 
dåliga batterier, dessa kan bytas mot en ringa kostnad. 
 
Älvsbyns Fastigheter AB har inte vid något tillfälle fått en konkret felanmälan 
på anläggningen, annat än att någon ”hört” att det varit dåligt (vid något 
tidigare tillfälle). Detta trots att vi påtalat att man bör kontrollera att 
utrustningen fungerar innan eventuell föreläsning ska ske och att fel ska 
anmälas direkt. 
 
Det finns ingen förening som betalat hyra för lokalerna. 
Även om internet och kanon skulle inmonteras så befaras att det kan bli ännu 
mer irritation över handhavandefel. 
 
Älvsbyns Fastigheter AB föreslår att de föreningar som inte kan hantera den 
befintliga utrustningen och/eller som har större krav på ljud och internet hyr 
konferenslokaler på kommunhuset eller på Forum där det finns färdigut-
rustade lokaler och personal på plats. 
 
         forts 



 PROTOKOLL 8(45) 
 2012-11-05 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 184 Dnr 0208/12 – 008 forts 
 
MOTION (FP) - NY TEKNISK UTRUSTNING BEHÖVS I 
FLUXENS RESTAURANG 

 
Förslag till beslut 
Älvsbyns Fastigheter AB föreslår att kommunstyrelsen beslutar att motionen 
därmed ska anses vara besvarad. 
 
Kommunstyrelsen 
Kommunchef Magnus Nordström föredrar ärendet. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget och finner att kom-
munstyrelsen bifaller förslaget. 
_____ 
 
 



 PROTOKOLL 9(45) 
 2012-11-05 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 185 Dnr 0310/12 - 024 
 
LÖNEÖVERSYN 2012 

 
Kommunstyrelsens beslut 
1) Tillämpa avtalsenligt löneutrymme om 4,2 % för år 2012.  
2) Inleda förhandlingar med lärarfacken inför år 2013. 
3) Lärarnas ingångslöner ses över. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Personalchef Karin Berglund föredrar löneöversyn 2012 för Lärarförbundet 
och Lärarnas Riksförbund. 
 
Löneavtalen för Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd 
innefattar en avtalsperiod för tiden 2012-05-01--2016-03-31. Löneöversyn 
skall genomföras per 1 april 2012 och avtalet har ett garanterat utfall på 4,2 % 
för 2012 och för 2013 ett garanterat utfall bestående av vad som är 
lönenormen för tjänstemän inom den internationellt konkurrensutsatta 
sektorn. Löneutrymmet för 2013 fastställs av centrala parter. 2014 och 2015 
är avtalet utan centralt fastställd löneökningsnivå. 
Avtalet är möjligt att säga upp inför det sista året och upphör då att gälla 
2015-03-31. 
 
Löneöversynen för 2012 beräknas rymmas inom budgeterade medel. 
 
Förslag till beslut 
Tillämpa avtalsenligt löneutrymme för 2012. Inom befintligt löneutrymme 
föreslås prioriteringar och strukturella satsningar inom gruppen lärare för att 
behålla, rekrytera nya medarbetare samt att uppnå marknadsmässiga 
lönenivåer. Avtalet har ett tydligt budskap om en satsning på lärarna och 
skolan för framtiden. 
 
Kommunstyrelsen 
Jäv 
Helena Öhlund (s), Jenny Dahlberg (s) och Inger Grankvist (s) anmäler jäv 
och deltar inte i handläggningen av ärendet. 
 
Sture Nordin (s) föreslår att avtalsenligt löneutrymme om 4,2 % tillämpas år 
2012, förhandlingar med lärarfacken inför år 2013 inleds och att lärarnas 
ingångslöner ses över.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Sture Nordins förslag och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detsamma. 
_____ 



 PROTOKOLL 10(45) 
 2012-11-05 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 186 Dnr 0396/12 - 041 
 
INVESTERINGSBUDGET 2013 SAMT PLAN 2014 OCH 2015 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Fastställa investeringsbudget om 11 880 000 kr för år 2013. Plan för år 2014 
är 5 666 000 kr och för år 2015, 1 500 000 kr, enligt bilaga. 
 
Under förutsättning att medfinansiering erhålls, ökas investeringsbudgeten 
med 400 000 kr till kommunövergripande verksamhet IT fiber, ett 3-årigt 
bredbandsprojekt i samarbete med Sparbanken Nord eller Länsstyrelsen. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
VD Älvsbyns Energi Jan Sipola redogör för ökat investeringsbehov 2013/ 
2014 om totalt 7 mkr gällande belysningsnätet.  
 
Ekonomichef Ulla Lundberg föredrar ärendet, enligt bilaga. 
 
Kommunledningskontoret, ekonomi har sammanställt investeringsäskanden 
om totalt 11 880 000 kr för verksamhetsåret 2013.  
 
Plan för år 2014 är 5 666 000 kr och för år 2015, 1 500 000 kr. 
______ 
 
Budgetberedningens förslag till kommunfullmäktige  
Fastställa investeringsbudget om 11 880 000 kr för år 2013. Plan för år 2014 
är 5 666 000 kr och för år 2015, 1 500 000 kr, enligt bilaga. 
_____ 
 
Kommunstyrelsen 
Ekonomichef Ulla Lundberg föredrar ärendet. 
 
Ordföranden föreslår en utökning av investeringsbudgeten med 400 000 kr 
till kommunövergripande, IT fiber, (3-årigt bredbandsprojekt i samarbete 
med Sparbanken Nord och Länsstyrelsen). 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på budgetberedningens förslag och eget 
tilläggsförslag finner att kommunstyrelsen bifaller förslagen. 
_____ 
 
 



 PROTOKOLL 11(45) 
 2012-11-05 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 187 Dnr 0397/12 - 041 
 
RAMJUSTERING MED ANLEDNING AV ATT HEMSJUKVÅR-
DEN FÖRS ÖVER TILL KOMMUNEN SAMT FÖRSLAG OM 
ÖVERFÖRING AV SPECIALPEDAGOGER FRÅN BARN- OCH 
FAMILJEENHETEN TILL FÖRSKOLAN 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Utöka budgetramen för särskilt äldreboende med 4,4 milj kr med anledning 
av att hemsjukvården förs över till kommunen. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Förslag om överföring av specialpedagoger från barn- och familjeenheten till 
förskolan hänskjuts till barn- och fritidsutskottet för vidare beredning. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Ekonomichef Ulla Lundberg redovisar ekonomiska konsekvenser inför över-
föring av hemsjukvård till kommunen, enligt bilaga. 
 
Driftramarna har justerats utifrån att löneförhandlingar 2012 är klara för alla 
utom för lärarna. 
_____ 
 
Budgetberedningens förslag till kommunfullmäktige 
Utöka budgetramen för särskilt äldreboende med 4,4 milj kr med anledning 
av att hemsjukvården förs över till kommunen samt överföra specialpeda-
goger från barn- och familjeenheten till förskolan. 
_____ 
 
Kommunstyrelsen 
Ekonomichef Ulla Lundberg föredrar ärendet. 
 
Sture Nordin (s) yrkar bifall till beredningsförslaget med ändring att förslag 
om överföring av specialpedagoger från barn- och familjeenheten till för-
skolan hänskjuts till barn- och fritidsutskottet för vidare beredning. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Sture Nordins förslag och finner att kom-
munstyrelsen bifaller förslaget. 
_____ 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 12(45) 
 2012-11-05 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 188 Dnr 0398/12 - 041 
 
SKATTESATS 2013/UTDEBITERING 2013 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Fastställa skattesats/utdebitering för år 2013 till 22,45 per skattekrona. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Ekonomichef Ulla Lundberg föredrar ärendet. Den kommunala skattesatsen 
för 2012 fastställdes till 22,23 per skattekrona.  
 
Ekonomiska konsekvenser beträffande överföring av hemsjukvården till 
kommunen innebär ökad skattesats med 0,22 per skattekrona.  
 
Budgetberedningen har att föreslå kommunfullmäktige fastställa skattesats för 
år 2013 till 22,45 per skattekrona.  
_____ 
 
Budgetberedningens förslag till kommunfullmäktige 
Fastställa skattesats för år 2013 till 22,45 per skattekrona. 
_____ 
 
Kommunstyrelsen 
Ekonomichef Ulla Lundberg föredrar ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
Ordföranden ställer proposition på budgetberedningens förslag och finner att 
kommunstyrelsen bifaller förslaget. 
_____ 
 
 



 PROTOKOLL 13(45) 
 2012-11-05 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 189 Dnr 0399/12 - 041 
 
DRIFT-, RESULTAT-, FINANS- OCH BALANSBUDGET 2013 
SAMT PLAN 2014 OCH 2015 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

a) Fastställa drift-, resultat-, finans- och balansbudget för 2013 samt plan 
för 2014 och 2015, enligt bilaga. 

 
b) Strategiska planen kompletteras enligt fullmäktiges beslut rörande 

budget för verksamhetsåret 2013. 
 

c) Uppdra till kommunchefen att utarbeta en samfälld framtida målbild 
för Kanisområdet och badhuset. I uppdraget ingår att upprätta en 
utvecklingsplan som föredras vid kommunstyrelsens sammanträde 
den 27 maj 2013. 

_____ 
 

Ärendebeskrivning 
Ekonomichef Ulla Lundberg föredrar ärendet enligt bilaga. 
 
Kommunledningskontoret, ekonomi har sammanställt förslag till drift- 
resultat-, finans- och balansbudget för år 2013 samt plan för 2014-2015 med 
utgångspunkt i budgetberedningens förslag till driftbudget, investerings-
budget och utdebitering. 
 
Budgetberedningens förslag till kommunfullmäktige 
a) Fastställa drift-, resultat-, finans- och balansbudget för 2013 samt plan för 

2014 och 2015, enligt bilaga. 
 
b) Strategiska planen kompletteras enligt fullmäktiges beslut rörande budget 

för verksamhetsåret 2013. 
 
c) Uppdra till kommunchefen att utarbeta en samfälld framtida målbild för 

Kanisområdet och badhuset. I uppdraget ingår att upprätta en 
utvecklingsplan som föredras vid kommunstyrelsens sammanträde den 27 
maj 2013. 

_____ 
 
Kommunstyrelsen 
Ekonomichef Ulla Lundberg föredrar ärendet. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på budgetberedningens förslag och finner att 
kommunstyrelsen bifaller förslaget. 
_____ 



 PROTOKOLL 14(45) 
 2012-11-05 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 190 Dnr 0402/12 - 041 
 
SAMMANFÖRING AV INVESTERINGSPROJEKT "UPPRUST-
NING FIKARUM" OCH "OMBYGGNAD AV A-SALEN 
(FORSEN)" SAMT  "ÄLVÅKRA OMBYGGNATION VENTILA-
TION" OCH "ÄLVÅKRA UPPRUSTNING HEMKUNSKAP" 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna hantering och sammanslagning av 
investeringsprojekt; 
• ”Älvåkra ombyggnad ventilation” och ”Älvåkra upprustning hemkun-

skap” till ett investeringsprojekt med en sammantagen budget på 3 400 
tkr. 

• ”A-salen” och ”Upprustning fikarum” till ett investeringsprojekt med en 
sammantagen budget på 650 tkr  

_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Ekonomichef Ulla Lundberg har inlämnat förslag på sammanföring av 
investeringsprojekt. 
 
I kommunens investeringsbudget återfinns ett antal investeringsprojekt. 
Under året har det visat sig att en sammanslagning av vissa projekt är 
nödvändig för att projekten ska kunna hanteras effektivt i både ett kostnads- 
och upphandlingsperspektiv. 
 
Älvsbyns Fastigheter AB har fått i uppdrag att för kommunens räkning 
genomföra investeringsprojekt ”Älvåkra ombyggnad ventilation” och 
”Älvåkra upprustning hemkunskap” med en sammanlagd budget på 3 400 
tkr. Projekten har genom Älvsbyns Fastigheter AB upphandlats som en 
entreprenad.  
 
Vidare finns medel på sammantaget 650 tkr avsatta i projekt ”A-salen” och 
”Upprustning fikarum”.   
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna hantering och sammanslagning av 
investeringsprojekt; 
• ”Älvåkra ombyggnad ventilation” och ”Älvåkra upprustning hemkun-

skap” till ett investeringsprojekt med en sammantagen budget på 3 400 
tkr. 

• ”A-salen” och ”Upprustning fikarum” till ett investeringsprojekt med en 
sammantagen budget på 650 tkr 

 
forts 



 PROTOKOLL 15(45) 
 2012-11-05 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 190 Dnr 0402/12 – 041 forts 
 
SAMMANFÖRING AV INVESTERINGSPROJEKT "UPPRUST-
NING FIKARUM" OCH "OMBYGGNAD AV A-SALEN 
(FORSEN)" SAMT  "ÄLVÅKRA OMBYGGNATION VENTILA-
TION" OCH "ÄLVÅKRA UPPRUSTNING HEMKUNSKAP" 

 
Kommunstyrelsen 
Ekonomichef Ulla Lundberg föredrar ärendet. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget och finner att kom-
munstyrelsen bifaller förslaget 
_____ 
 
 



 PROTOKOLL 16(45) 
 2012-11-05 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 191 Dnr 0391/12 - 042 
 
EKONOMISK MÅNADSUPPFÖLJNING KS 2012-11-05 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Godkänna redovisad information. 
 
Till kommunstyrelsens sammanträde den 17 december 2012 redovisas en 
översyn av Älvsbyns gymnasiums elevhemsboende samt den ökade sjukfrån-
varon.  
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Ekonomichef Ulla Lundberg har sammanställt ekonomisk månadsuppfölj-
ning per september 2012, enligt bilaga. 
 
Förslag till beslut 
Godkänna redovisad information. 
 
Kommunstyrelsen 
Ekonomichef Ulla Lundberg föredrar ärendet. 
 
Sture Nordin (s) föreslår en översyn av regelverk gällande gymnasiets elev-
hemsboende. 
 
Helena Öhlund (s) föreslår en redovisning av den ökade sjukfrånvaron. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen 
bifaller detsamma.  
_____ 
 
 



 PROTOKOLL 17(45) 
 2012-11-05 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 192 Dnr 0336/12 - 102 
 
VAL AV ERSÄTTARE (S) I ARBETE OCH OMSORGSUT-
SKOTTET 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Utse Peter Eriksson (s) till ersättare i arbete och omsorgsutskottet. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Linus Sköld (s) har avsagt sig uppdraget som ersättare i arbete och omsorgs-
utskottet. 
 
Kommunstyrelsen har att utse ny ersättare (s). 
 
Kommunstyrelsen 
Helena Öhlund (s) föreslår att utse Peter Eriksson (s) till ny ersättare i arbete 
och omsorgsutskottet. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Helena Öhlunds förslag och finner att 
kommunstyrelsen bifaller förslaget. 
_____ 
 
 



 PROTOKOLL 18(45) 
 2012-11-05 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 193 Dnr 0404/12 - 106 
 
BD POP AB - AKTIEÄGARAVTAL OCH BOLAGSORDNING 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Godkänna uppdaterat aktieägaravtal för BD Pop AB och godkänna den nya 
lydelsen i § 3 och § 16 i bolagsordningen. 

_____ 

 
Ärendebeskrivning 

Älvsbyns kommun har tagit beslut (KS § 225, dnr 0506/11-106) om delägar-
skap i bolaget BD Pop AB, vilket innebär köp av 100 aktier à 100 kr ur lands-
tingets aktieandel samt tillskjutande av ett årligt ägartillskott på 6 kr/invånare.  

Kommuner som har tagit beslut om delägarskap i BD Pop AB från och med 
2012 är Boden, Pajala, Älvsbyn, Överkalix och Övertorneå. Vid tillkomm-
ande delägare måste aktieägaravtal mellan ägarna och bolagets bolagsordning 
uppdateras, enligt bilaga.  

 

Förslag till beslut 

Föreslå kommunfullmäktige att godkänna uppdaterat aktieägaravtal för BD 
Pop AB och godkänna den nya lydelsen i § 3 och § 16 i bolagsordningen. 

 
Kommunstyrelsen 
Ordföranden ställer proposition på förslaget och finner att kommunstyrelsen 
bifaller detsamma. 
_____ 
 
 
 



 PROTOKOLL 19(45) 
 2012-11-05 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 194 Dnr 0189/12 - 179 
 
TAXA FÖR FELAKTIGA LARM SAMT NYCKELFÖRVARING 
HOS RÄDDNINGSTJÄNSTEN 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Fastställa föreslagen avgift för larm som inte orsakas av brand eller annat 
nödläge samt fastsälla avgift för förvaring av anläggningars nycklar och 
passerkort för tillträde till anläggningarna, enligt bilaga, med följande ändring 
och tillägg: 
§ 5, Ta bort texten, eller verksamhetsutövare. 
§ 7, Ny paragraf, Avgift för utryckning till annan kommun debiteras respektive 
kommun. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson har lämnat in förslag till ny taxa för 
felaktiga larm samt nyckelförvaring hos räddningstjänsten, enligt bilaga. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 1999 att fastställa avgifter för felaktiga 
automatlarm som orsakas av defekt utrustning vid industrier eller andra 
anläggningar samt för räddningstjänstens hantering av anläggningarnas 
nycklar och passerkort. Det finns behov av en justering av taxan som inte har 
ändrats sedan 1999, och ett förslag har upprättats av miljö- och byggchefen. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa föreslagen avgift 
för larm som inte orsakas av brand eller annat nödläge samt fastsälla avgift 
för förvaring av anläggningars nycklar och passerkort för tillträde till 
anläggningarna, enligt bilaga. 
 
Kommunstyrelsen 
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson föredrar ärendet. 
 
Robert Andersson (kd) föreslår ändring och tillägg i taxan enligt följande: 
§ 5, Ta bort texten, eller verksamhetsutövare. 
§ 7, Ny paragraf, Avgift för utryckning till annan kommun debiteras respektive 
kommun 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Robert Anderssons tilläggsförslag och 
finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget. 
 
Vidare ställer ordföranden proposition på beredningsförslaget i övrigt och 
finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma. 
_____ 



 PROTOKOLL 20(45) 
 2012-11-05 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 
 

KS § 195 Dnr 0309/12 - 214 
 
ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHETEN 
ÄLVSBYN 25:10 STRYCKHEDEN 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Låta förslag till detaljplan för del av fastigheten Älvsbyn 25:10 gå ut på 
samråd. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggkontoret har tagit fram ett förslag till ändring av detaljplan 
för del av fastigheten Älvsbyn 25:10 Stryckheden. Syftet med ändring av 
planen är att möjliggöra användning av byggnaden till boende för ensam-
kommande flyktingbarn. 
 
Förslag till beslut 
Låta förslag till detaljplan för del av fastigheten Älvsbyn 25:10 gå ut på sam-
råd. 
 
Kommunstyrelsen 
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson föredrar ärendet. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget och finner att kom-
munstyrelsen bifaller förslaget. 
_____ 
 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 21(45) 
 2012-11-05 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 196 Dnr 0392/12 - 289 
 
RIVNING ALT FÖRSÄLJNING AV FASTIGHETEN ÄLVSBYN 
23:49 (FD ABF O MUNKBAGERIET ÖVRABYN) 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Bjuda ut fastigheten Älvsbyn 23:49 till försäljning genom anbudsgivning. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
VD Älvsbyns Fastigheter AB, Anders Nilsson har lämnat in ett tjänsteut-
låtande gällande rivning alternativt försäljning av fastigheten Älvsbyn 23: 49. 
 
Fastigheten Älvsbyn 23:49, f d ABF, (munk)bageriet på Övrabyn har varit ute 
till försäljning under 2006, men försäljningsprocessen avbröts då kommunen 
ville att detta område skulle avsättas till ”attraktiva hästtomter” i den nya 
översiktsplanen. Nu är den planen antagen och denna fastighet är inte med 
som möjlig hästtomt utan den finns under beteckningen rasriskområden. 
Med noggrannare geoteknisk undersökning kan det vara möjligt att bygga, 
men det krävs förmodligen en ny detaljplan eftersom att det räknas som 
strandnära. (enligt Myndighetsnämnden). 
  
Under de senaste två åren har det funnits intressenter som velat köpa fastig-
heten för att använda den till småindustri, lager etc. Då fastigheten inte är i 
bra skick så går det nog inte att få speciellt mycket betalt för den.  
 
Fastigheten är kallställd sedan några år tillbaka och på grund av detta så för-
faller den mer och mer. Om inte fastigheten säljs bör en rivning påbörjas så 
fort som möjligt. Älvsbyns Fastigheter AB anser att byggnaden bör rivas. 
 
Förslag till beslut 
 1) Rivning av byggnaden på fastigheten Älvsbyn 23:49  
 2) Bjuda ut fastigheten Älvsbyn 23:49 till försäljning genom anbudsgivning. 
 
Kommunstyrelsen 
VD Älvsbyns Fastigheter AB föredrar ärendet. 
 
Matilda Wiklund (c) föreslår att fastigheten bjuds ut till försäljning. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Matilda Wiklunds förslag och finner att 
kommunstyrelsen bifaller förslaget. 
_____ 
 
 



 PROTOKOLL 22(45) 
 2012-11-05 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 
 

KS § 197 Dnr 0132/11 - 296 
 
UPPFÖLJNING - ETABLERING AV INDUSTRILOKAL/FÖRRÅD 
PÅ ÄLVSBYNS INDUSTRIOMRÅDE 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Uppdra till VD för Älvsbyns Fastigheter AB att i samråd med näringslivs-
kontoret, lokala näringslivet samt miljö- bygg och räddning, utse förslag på 
lämpliga tomter för etablering av ett industrihus. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens ordförande, Bill Nilsson har aktualiserat frågan om att 
etablera ett industrihus. Socialdemokraterna i Älvsbyns kommun vill att 
kommunen utreder möjligheten att etablera ett industrihus. I dagsläget har 
kommunen inga lokaler att erbjuda företag som vill hyra in sig. 
 
Kommunstyrelsen beslutade enhälligt 14 mars 2011, § 66, uppdra till VD för 
Älvsbyns Fastigheter AB att fortsätta utreda möjligheten till etablering av ett 
industrihus på industriområdet. Utredningen ska innehålla kostnadskalkyl, 
tidplan och ett förslag till finansiering.  
_____ 
 
Kommunstyrelsen 
VD Älvsbyns Fastigheter AB, Anders Nilsson redovisar utredning av etab-
lering av ett industrihus på 1000 kvm på industriområdet. Ca kostnad 12 – 16 
milj. 
 
Ordföranden föreslår att uppdra till VD för Älvsbyns Fastigheter AB: 
I samråd med näringslivskontoret, lokala näringslivet samt miljö- bygg och 
räddning, utse förslag på lämpliga tomter för etablering av ett industrihus. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på eget förslag och finner att kommun-
styrelsen bifaller detsamma. 
_____ 
 
 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 23(45) 
 2012-11-05 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 198 Dnr 0382/12 - 406 
 
TAXA ENLIGT MILJÖBALKEN 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Anta taxa för miljöbalkens område enligt bilaga. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggkontoret har utifrån ett underlag från Sveriges kommuner och 
landsting tagit fram ett förslag till ny riskbaserad taxa inom miljöbalkens 
område för Älvsbyns kommun. Principen för tillsyn enligt miljöbalken är att 
den ska vara avgiftsfinansierad och inte belasta skattebetalarna. Information 
och service till allmänheten och företag inom miljöbalkens område får 
däremot inte finansieras genom taxor. 
 
Det som är nytt i taxan i förhållande till den gamla är i korthet följande: 
 
1. Hälsoskyddstillsyn kommer i och med den nya taxan att utföras till fast 

avgift för tillsynen. Det innebär att verksamheter som tidigare inte har 
betalat avgift och inte heller fått någon tillsyn kommer att få tillsyn och 
ska betala en fast årlig avgift. Det gäller exempelvis skolor och förskolor, 
idrottsanläggningar, anläggning för hygienisk behandling och 
vårdinrättningar. 

2. Varje verksamhet kommer att riskklassificeras enligt den modell som 
framgår av taxan. Kända verksamheter där tillsyn har bedrivits kommer 
att klassas enligt de erfarenheter som finns medan nya verksamheter 
kommer att klassas enligt grundförslaget. 

3. Verksamheter som sköts på ett bra sätt får långsiktigt en lägre avgift för 
tillsyn än verksamheter som inte sköts, genom att en erfarenhetsparameter 
kopplas till taxan viket innebär att det kan bli mer rättvist. 

 
Den nya taxan kommer att medföra att hälsoskyddstillsynen kommer att 
bedrivas förebyggande istället för som idag problemorienterat genom att det 
blir ekonomiska resurser för att bedriva tillsynen. 
 
Inom miljöområdet innebär den nya taxan att vissa verksamheter får en högre 
avgift än idag medan andra får en lägre avgift. Bedömningen är att den nya 
avgiften i högre grad stämmer överens med verklig arbetsinsats. 
Förhoppningsvis kommer taxorna att sporra företag och verksamheter att bli 
ännu bättre än idag på att utföra lagstadgad egenkontroll. 
 
Varje verksamhet kommer att få ett beslut om riskklassificering och om 
vilken avgift den genererar. Ett sådant beslut kan överklagas. 
         forts 



 PROTOKOLL 24(45) 
 2012-11-05 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 198 Dnr 0382/12 – 406 forts 
 
TAXA ENLIGT MILJÖBALKEN 

 
Förslag till beslut 
Föreslå kommunfullmäktige att anta taxa för miljöbalkens område enligt 
bilaga. 
 
Kommunstyrelsen 
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson föredrar ärendet. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget och finner att kom-
munstyrelsen bifaller förslaget. 
_____ 
 
 
 



 PROTOKOLL 25(45) 
 2012-11-05 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 199 Dnr 0539/11 - 512 
 
TRAFIKSÄKERHETSHÖJANDE ÅTGÄRDER EFTER VÄSTER-
MALMSLEDEN MED ANGRÄNSANDE GATOR OCH GC-VÄG 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Uppdra till Älvsbyns Energi AB att anordna minst två tillfälliga farthinder 
efter Förargatan. Anslå 30 000 kr ur verksamhet 027 till kommunstyrelsens 
förfogande. 
 
Uppdra till Älvsbyns Energi AB att snarast möjligt ta fram förslag på hur 
trafiksäkerheten vid GC-övergången över Västermalmsleden kan lösas 
inklusive en beräkning av vad det kostar. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson har lämnat in ett tjänsteutlåtande om 
förslag till trafiksäkerhetshöjande åtgärder efter Västermalmsleden med an-
slutande gata och gång- och cykelväg (GC-väg). 
 
Ärendet var föranlett av klagomål över dels en farlig korsning mellan 
Västermalmsleden och en gång- och cykelväg och dels att hastigheten på 
Förargatan är så hög att risken för olyckor bedöms vara stor.  
 
Myndighetsnämnden hade inlämnat förslag på åtgärder i form av anordnande 
av en säker GC-övergång över Västermalmsleden och dels att tillfälliga fart-
hinder anordnades efter Förargatan i avvaktan på lämplig tidpunkt att bygga 
om gatan så att hastigheten blir lägre. Myndighetsnämnden har antagit att det 
finns utrymme till enklare trafikåtgärder hos det bolag som sköter gatorna i 
kommunen. Eftersom kommunstyrelsen i januari har återremitterat ärendet 
för ytterligare beredning antar myndighetsnämnden att så inte är fallet. 
 
Två tillfälliga farthinder över Förargatan av typen Flexibump bedöms kosta 
ca 30 000 kronor exklusive personella kostnader för montering av dessa.  
 
Det är viktigt att gång- och cykeltrafikanter säkert kan färdas i trafikmiljön. 
Att anordna en säker och permanent GC-övergång över Västermalmsleden är 
en fråga som behöver utredas av någon sakkunnig. Myndighetsnämnden har 
inte tillgång till någon trafikingenjör. Eftersom Älvsbyns Energi AB sköter 
väghållningen på kommunens gator bör de lämpligen ges i uppdrag att lämna 
förslag på en lämplig åtgärd samt göra en kostnadsberäkning för densamma 
inför ett slutgiltigt beslut i kommunstyrelsen.  
 
Räddningschef Torbjörn Johansson säger i yttrande att föreslagna åtgärder 
påverkar räddningstjänstens framkomlighet i liten omfattning.  forts 



 PROTOKOLL 26(45) 
 2012-11-05 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 199 Dnr 0539/11 – 512 forts 
 
TRAFIKSÄKERHETSHÖJANDE ÅTGÄRDER EFTER VÄSTER-
MALMSLEDEN MED ANGRÄNSANDE GATOR OCH GC-VÄG 

Utifrån detta ställer sig räddningstjänsten positiv till föreslagna åtgärder som 
ett led i att förebygga olyckor samt att lindra konsekvenser av olyckor i och 
med att hastighetssänkande åtgärder vidtas. 

 
Förslag till beslut 
Uppdra till Älvsbyns Energi AB att anordna minst två tillfälliga farthinder 
efter Förargatan samt anslå medel till detta enligt ovan i avvaktan på en tid-
punkt när det är lämpligt att utföra permanenta åtgärder. 
 
Uppdra till Älvsbyns Energi AB att snarast möjligt ta fram förslag på hur 
trafiksäkerheten vid GC-övergången över Västermalmsleden kan lösas inklu-
sive en beräkning av vad det kostar. 
 
Kommunstyrelsen 
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson föredrar ärendet. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget och finner att kom-
munstyrelsen bifaller förslaget. 
_____ 
 
 
 



 PROTOKOLL 27(45) 
 2012-11-05 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 200 Dnr 0114/12 - 512 
 
KLAGOMÅL ÖVER FORTKÖRNING PÅ ALTUNAVÄGEN 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Uppdra till Älvsbyns Energi AB att anordna minst två tillfälliga farthinder 
efter Altunavägen. Anslå 30 000 kr ur verksamhet 027 till kommunstyrelsens 
förfogande. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade 12 mars 2012, § 42, att återremittera ärendet till 
myndighetsnämnden för ytterligare beredning gällande infordran av yttrande 
från räddningstjänsten samt kostnadsberäkning. 
  
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson har yttrat sig i ärendet. 
 
Kostnader för att göra farthinder efter Altunavägen av tillfällig art, d.v.s. av 
snö vintertid och flyttbara gummihinder sommartid kan göras utan stora 
kostnader. Material till två tillfälliga farthinder av modellen flexibump över 
hela vägbanan kostar ca 30 000 kronor exklusive arbetskostnader för 
monteringen. Vid plogning kan gatan göras kurvig eller smalare vilket har en 
dämpande effekt på bilisternas hastighet. 
 
Observera att dessa tillfälliga åtgärder görs för att rädda liv och är tillfälliga i 
avvaktan på en trafikutredning som visar på vilka långsiktiga åtgärder som 
behöver göras i trafikmiljön.  
 
På längre sikt kan Altunavägen byggas om med permanenta upphöjda 
farthinder, avsmalningar, så kallade timglaslösningar eller andra åtgärder som 
dämpar hastigheten. Gatan kan också stängas för genomfartstrafik. 
 
Innan permanenta åtgärder som är mer kostsamma görs är det lämpligt att 
göra en konsekvensutredning så att inte problemet flyttar till ett annat ställe 
eller andra oönskade effekter uppstår. I det läge när permanenta lösningar 
planläggs bör kommunen samråda med polis och räddningstjänst. 
 
Räddningschef Torbjörn Johansson säger i yttrande att föreslagna åtgärder 
påverkar räddningstjänstens framkomlighet i liten omfattning. 
 
Räddningschefen ställer sig positiv till föreslagna åtgärder som ett led i att 
förebygga olyckor samt att lindra konsekvenser av olyckor i och med att 
hastighetssänkande åtgärder vidtas. 
 
         forts 



 PROTOKOLL 28(45) 
 2012-11-05 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 200 Dnr 0114/12 – 512 forts 
 
KLAGOMÅL ÖVER FORTKÖRNING PÅ ALTUNAVÄGEN 

 
Förslag till beslut 
Uppdra till Älvsbyns Energi AB att anordna minst två tillfälliga farthinder 
efter Altunavägen i avvaktan på att det utreds vilka permanenta lösningar som 
blir bäst utifrån förhållandena på gatan samt anslå medel till detta. 
 
Kommunstyrelsen 
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson föredrar ärendet. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget och finner att kom-
munstyrelsen bifaller detsamma. 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 29(45) 
 2012-11-05 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 201 Dnr 0161/12 - 519 
 
TAXA FÖR TRAFIKÄRENDEN 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Anta förslag till taxa för trafikärenden enligt bilaga. Taxan träder i kraft 3 
december 2012. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson har lämnat in förslag till ny taxa för 
trafikärenden, enligt bilaga. 
 
Gamla taxan fastställd av KF 96-02-26 § 25, bifogas. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta förslag till taxa för 
trafikärenden enligt bilaga. 
 
Kommunstyrelsen 
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson föredrar ärendet. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget och finner att kom-
munstyrelsen bifaller förslaget. 
_____ 
 
 
 



 PROTOKOLL 30(45) 
 2012-11-05 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 202 Dnr 0507/11 - 630 
 
KARTLÄGGNING OCH KOSTNADSBERÄKNING AV OMSORGS-
BEHOVET INOM FÖRSKOLAN PÅ OBEKVÄM TID (KVÄLL, 
HELG, NATT) 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Ärendet hänskjuts till barn- och fritidsutskottet för ytterligare beredning. Ett 
heltäckande förslag utarbetas och redovisas till kommunstyrelsen. 
 
Förslaget ska kompletteras med: antal platser, spridning under veckans dagar, 
kostnader, lokalbedömning, lägsta antalet barn för att starta ett ”nattis”, 
regler samt andra former. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade 12 mars 2012, § 47, att kartlägga och kostnads-
beräkna omsorgsbehovet inom förskolan på obekväm tid (kväll, helg, natt). 
 
Förskolechefer Eva-Lisa Hellström och Marianne Stenvall samt skolchef Jan-
Erik Backman har yttrat sig i ärendet, enligt bilaga. 
 
Förslag till beslut 
Nedan lämnas ett antal förslag till omsorgsverksamhet kvällar, nätter eller 
helger under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds. Öppethållandetider: 
18.00-08.00. Regler för barns placering i omsorgsverksamheten: Se Piteås 
regler för placering. 
 
1. Tärnstigen. Verksamheten sker i andra lokaler än förskolans. Samordna 

verksamheten med Regnbågens korttidsboende. Personer med erfarenhet 
av arbete i familjehem, alternativt dagbarnvårdare föreslås som lämplig 
personalkategori. 

 
2. Bäckskolan. Verksamheten sker i förskolans lokaler, i nuvarande park-

avdelningens lokaler efter ombyggnad till ändamålsenliga lokaler. Personer 
med erfarenhet av arbete i familjedaghem alternativt dagbarnvårdare 
föreslås som lämplig personalkategori. 

 
Kommunstyrelsen 
Skolchef Jan-Erik Backman och förskolechef Eva-Lisa Hellström föredrar 
ärendet. 
 
Sture Nordin (s) föreslår att ärendet hänskjuts till barn- och fritidsutskottet 
för ytterligare beredning. Ett heltäckande förslag utarbetas och redovisas till 
kommunstyrelsen.       forts 



 PROTOKOLL 31(45) 
 2012-11-05 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 202 Dnr 0507/11 – 630 forts 
 
KARTLÄGGNING OCH KOSTNADSBERÄKNING AV OMSORGS-
BEHOVET INOM FÖRSKOLAN PÅ OBEKVÄM TID (KVÄLL, 
HELG, NATT) 

 
Förslaget ska kompletteras med: Antal platser, spridning under veckans 
dagar, kostnader, lokalbedömning (samråd med Älvsbyns Fastigheter AB), 
lägsta antalet barn för att starta ett ”nattis”, regler samt andra former. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Sture Nordins förslag och finner att 
kommunstyrelsen bifaller förslaget. 
_____ 
 
 
 



 PROTOKOLL 32(45) 
 2012-11-05 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 203 Dnr 0339/12 - 633 
 
UTÖKAT BEHOV AV PLATSER I FÖRSKOLAN F O M 1/1 2013 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Under vårterminen 2013 bedriva verksamhet motsvarande 1 förskoleavdel-
ning vid Älvans förskola. Finansiering sker inom ramen. 
 
Under vårterminen 2013 ska parkavdelningen flyttas ut från Bäckskolan. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Det är fortsatt hårt tryck på behov av platser inom förskolan i tätorten. I 
dagsläget ska 6 barn placeras under hösten och från och med januari 2013 ska 
ytterligare 17 barn placeras (motsvarande 1 avdelning). Det mönster som vi 
såg under fjolåret med fler ettåringar som söker plats i förskolan fortsätter 
och inför 2013 är antalet ettåringar 17, det vill säga att samtliga sökanden i 
januari är ettåringar.  

Förskolan behöver således ytterligare lokalytor och personalresurs för att 
möta det ökade behovet. Under vårterminen 2013 finns lokalerna där Älvans 
förskola idag finns.  

Förskolechefernas förslag är att under vårterminen 2013 bedriva verksamhet 
motsvarande 1 förskoleavdelning vid Älvans förskola. Lokalerna är anpassade 
och kan utan ombyggnation inrymma förskoleverksamhet. En avdelning vid 
Älvans förskola kommer att utöka personalbehovet med 3,5 årsarbetare 
under i första hand tiden 2013-01-01-- 2013-06-30.  

Initialt bör extraanslag tilldelas för vt-13, ny behovsanalys görs senast april 
2013 för eventuellt förlängning under ht 13.  

 
Kostnader för fortsatt drift av Älvans förskola: 
– personalkostnader  800 tkr 
– lokalkostnader   underlag kommer från VD Älvsbyns Fastigheter  
    presenteras vid kommunstyrelsens sammanträde 
_____ 
 
Barn- och fritidsutskottets förslag till kommunstyrelsen  
Under vårterminen 2013 bedriva verksamhet motsvarande 1 förskoleavdel-
ning vid Älvans förskola. 
 
Initialt bör extraanslag tilldelas för vt-2013, ny behovsanalys görs senast april 
2013 för eventuellt förlängning under ht-2013. 
_____ 
         forts 



 PROTOKOLL 33(45) 
 2012-11-05 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 203 Dnr 0339/12 – 633 forts 
 
UTÖKAT BEHOV AV PLATSER I FÖRSKOLAN F O M 1/1 2013 

 
Kommunstyrelsen 
Skolchef Jan-Erik Backman och förskolechef Marianne Stenvall föredrar 
ärendet. 
 
Sture Nordin (s) yrkar bifall till fortsatt drift vid Älvans förskola. 
 
Matilda Wiklund (c) yrkar bifall till Älvans förskola samt att parkförvaltningen 
ska flyttas från Bäckskolan under vårterminen 2013. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på barn- och fritidsutskottets förslag med 
ändring att finansiering sker inom ramen. Kommunstyrelsen bifaller förslaget. 
 
Vidare ställer ordföranden proposition på Matilda Wiklunds förslag och 
finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma. 
 
Beslutsunderlag 
Barn- och fritidsutskottets protokoll 6 september 2012, § 21. 
_____ 
 
 
 



 PROTOKOLL 34(45) 
 2012-11-05 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 204 Dnr 0372/12 - 706 
 
AVGIFTER FÖR DEN KOMMUNALISERADE HÄLSO- OCH 
SJUKVÅRDEN OCH HJÄLPMEDEL I ORDINÄRT BOENDE 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Besluta att avgifter, enligt bilaga 2, gäller för den kommunala hälso- och 

sjukvården samt hjälpmedel i ordinärt boende från den 1 februari 2013. 
  
2. Besluta att i kommunens avgift för omvårdnad i särskilt boende, ingår 

avgift för hälso- och sjukvård samt hjälpmedel. 
 

3. Avgiften för kommunen följer landstingets eventuella ändringar.  
_____ 

 
Ärendebeskrivning 
Projektledare Ann-Louise Öberg och socialchef Hans Nyberg har lämnat in 
tjänsteutlåtande avseende avgifter för den kommunaliserade hälso- och 
sjukvården och hjälpmedel i ordinärt boende. 
 
Avgifter för hälso- och sjukvård i ordinärt boende blir ett kommunalt ansvar 
från den 1 februari 2013. Kommunförbundet Norrbotten har därför utarbetat 
ett förslag till beslut som stöd för den kommunala hanteringen av avgifter, 
enligt bilaga 1. 
 
Avsikten med förslaget är att avgifterna för kommunerna är desamma som 
landstingets avgifter. 
 
Likställighetsprincipen i kommunallagen förutsätter att alla medborgare 
behandlas lika. Ingen avgift för hälso- och sjukvård och hjälpmedel preciseras 
för de personer som bor i särskilt boende. Därför är det nödvändigt att även 
ta ett beslut som innebär att omvårdnadsavgiften i särskilt boende också om-
fattar avgifter för hälso- och sjukvård samt hjälpmedel 
 
Förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige föreslås besluta att avgifter, enligt bilaga 2, gäller för 

den kommunala hälso- och sjukvården samt hjälpmedel i ordinärt boende 
från den 1 februari 2013. 

  
2. Kommunfullmäktige föreslås besluta att i kommunens avgift för omvård-

nad i särskilt boende, ingår avgift för hälso- och sjukvård samt hjälpmedel. 
 
Kommunstyrelsen 
Socialchef Hans Nyberg föredrar ärendet. 
         forts 



 PROTOKOLL 35(45) 
 2012-11-05 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 204 Dnr 0372/12 – 706 forts 
 
AVGIFTER FÖR DEN KOMMUNALISERADE HÄLSO- OCH 
SJUKVÅRDEN OCH HJÄLPMEDEL I ORDINÄRT BOENDE 

 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detsamma. 
_____ 
 
 



 PROTOKOLL 36(45) 
 2012-11-05 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 205 Dnr 0242/12 - 709 
 
RUTINER FÖR ANVÄNDNING AV SÄKERHETSKORT INOM 
HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Godkänna HPTA (HSA policy tillämpning för ansluten organisation) samt 
tillhörande bilagor (1-6) 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) Annika Nilsson har lämnat in 
tjänsteutlåtande gällande rutiner för användning av säkerhetskort inom hälso- 
och sjukvården (SITHS-kort), enligt bilaga. (Prislista bifogas) 
 
SITHS är en nationell säkerhetslösning för säker elektronisk identifiering av 
personer, organisationer och funktioner och en del av nationell E-hälsa.  
Säkerhet och behörighetsskyddad information är viktig inom hälso- och 
sjukvården 
 
SITHS är en tjänstelegitimation i form av ett plastkort som innehåller 
elektroniska certifikat och som bland annat används för att kunna logga in i 
olika IT-system. Certifikaten möjliggör så kallade ”två-faktors-autentisering” 
vilket betyder att det inte bara räcker med att ha kortet som bevis för sin 
identitet, kortägaren måste också känna till en PIN-kod, för att identiteten ska 
anses vara bevisad. 
 
Det elektroniska certifikatet som finns på SITHS-kortet bygger på uppgifter 
som finns i HSA-katalogen, det register som kommunen upprättar med sin 
legitimerade personal. De uppgifter som finns i HSA-katalogen om personen 
styr om denne har behörighet att ta del av den efterfrågade informationen. 
Det som ligger bakom förändringarna är framför allt Patientdatalagens krav 
på säkerhet och möjliggörande av sammanhållen journal, samt att avregle-
ringen av dosapoteken fordrar ett nationellt ordinationsverktyg och detta 
heter Pascal.  
 
HSA (hälso- och sjukvårdens adressregister) 
HSA är en elektronisk katalog som innehåller kvalitetssäkrade uppgifter om 
personer, funktioner och enheter i Sveriges kommuner, landsting och privata 
vårdgivare. Via HSA förbättras möjligheterna att söka efter kontaktinforma-
tion, både lokalt och i hela landet. Informationen i HSA utgör också viktigt 
underlag för olika säkerhetslösningar, som till exempel identifikationstjänsten 
SITHS. 
 
         forts 



 PROTOKOLL 37(45) 
 2012-11-05 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 205 Dnr 0242/12 – 709 forts 
 
RUTINER FÖR ANVÄNDNING AV SÄKERHETSKORT INOM 
HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN 

 
Älvsbyns kommun har så kallat tredjepartsanslutning via Luleå när det gäller 
HSA (hälso- och sjukvårdens adressregister) samt avtal med Svensk e-iden-
titet angående utgivandet av SITHS kort. 
 
Övergripande dokumentstruktur för HSA 
Styrning och användning av HSA regleras i ett antal dokument. Lokala rutiner 
är upprättade enligt riktlinjer i de nationella styrdokumenten regelverk för 
elektronisk interoperabilitet inom vård och omsorg (RIV) informations-
specifikation samt HSA-policy.  

Kommunens policy för säkerhetsarbete samt riktlinjer för säkerhetsarbete 
kopplas till dessa dokument. 
 
Förslag till beslut 
Att godkänna HPTA (HSA policy tillämpning för ansluten organisation) samt 
tillhörande bilagor (1-6) 
 
Kommunstyrelsen 
MAS Annika Nilsson föredrar ärendet. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget och finner att kom-
munstyrelsen bifaller förslaget. 
_____ 
 
 
 



 PROTOKOLL 38(45) 
 2012-11-05 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 206 Dnr 0165/12 - 709 
 
RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV LEX SARAH UTRED-
NING 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Godkänna flödesschema för handläggning av Lex Sarah (bil.7), beskrivning 
av Lex Sarah samt dokument som ska användas vid handläggning (bil 1-6) 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) Annika Nilsson har lämnat in 
”Rutin för handläggning av Lex Sarah”, enligt bilaga. 
 
Syftet med Lex Sarah-bestämmelserna är att se till att den enskilde får insatser 
av god kvalitet. Avsikten är att skydda den enskilde från missförhållanden. 
Anmälningsskyldighet ska vara till stöd för personal och andra verksamma att 
göra anmälan utan rädsla för repressalier. 
 
Socialstyrelsen har utfärdat nya föreskrifter och allmänna råd för en mer 
enhetlig tillämpning av Lex Sarah. De nya föreskrifterna och allmänna råden 
gäller både inom hela socialtjänsten och omsorgen om funktionshindrade 
samt inom Statens institutionsstyrelse. Syftet med Lex Sarah är att komma till 
rätta med missförhållanden och risk för missförhållande  
 
Rapport av missförhållanden i omsorgen om äldre och funktionshindrade 
enligt 14 kap. 7 § SoL och inom stöd och service till funktionshindrade enligt 
24f  § LSS.  

Tillämpningen av Lex Sarah avser anställd, uppdragstagare, praktikant, 
deltagare i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. 
 
Respektive områdeschef  är skyldig att vid nyanställning ge muntlig och 
skriftlig information och därefter ges årligen muntlig information om 
anmälningsplikten.  
 
Förslag till beslut 
Godkänna flödesschema för handläggning av Lex Sarah (bil.7) 
Godkänna beskrivning av Lex Sarah 
Godkänna dokument som ska användas vid handläggning (bil 1-6) 
 
Kommunstyrelsen 
MAS Annika Nilsson föredrar ärendet. 
 
         forts 



 PROTOKOLL 39(45) 
 2012-11-05 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 206 Dnr 0165/12 – 709 forts 
 
RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV LEX SARAH UTRED-
NING 

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



 PROTOKOLL 40(45) 
 2012-11-05 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 207 Dnr 0395/12 - 737 
 
TAXA VID MATDISTRIBUTION 2013 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Godkänna justeringar av priser vid matdistribution att gälla från och med 
2013-01-01, enligt nedan. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Kostchef Åsa Fahlén har lämnat in förslag till justeringar av priser vid mat-
distribution att gälla från och med 2013-01-01. 
 
Fluxenköket står för produktionen till Nyberga och Ugglan m fl enheter och 
till hemmaboende som får mat via hemtjänsten. Skolköket i Vidsel står för 
produktionen till Violen och hemmaboende i Vidsel. Priserna behöver 
justeras eftersom livsmedelspriserna ökat men också för att kunna bevara en 
jämn och hög kvalitet på maten. Idag skickas speciell mat vid högtider och 
storhelger och det är önskvärt att även fortsättningsvis kunna göra det. 
Efterfrågan på många olika sorters specialkoster men även konsistensanpas-
sad kost ökar också hela tiden och det är koster som är dyra att producera.  
 
2012 gjordes inga prisjusteringar. 
 
Förslag till beslut 
1. Biståndsbedömd matdistribution till Nyberga och Ugglan (särskilt  

boende) samt korttidsboendena Källbacken och Fyrklövern.  
 

 Lunch, middag, grönsaker och efterrätt ingår i priset (efterrätt skickas till 
lunchen). Varor till frukost, mellanmål och kvällsmål beställs och debi-
teras separat.  Nuv pris Nytt pris 

 Portionspris  43:-/port 45:-/port 
 Helpensionspris 3 300:-/mån 3 500:-/mån 

 
2. Biståndsbedömd matdistribution till hemmaboende i kommunen, Vidsel 

undantaget.  
 

 Lunch- och/eller middagslåda, tillbehör, grönsaker, dryck och efterrätt 
ingår i priset (efterrätt skickas till lunchen). 

    Nuv pris Nytt pris  
8-19 port  58:-/port ----------- 
20-   port  53:-/port ----------- 

 
8-    port  ----------- 58:-/port    
         forts 



 PROTOKOLL 41(45) 
 2012-11-05 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 207 Dnr 0395/12 – 737 forts 
 
TAXA VID MATDISTRIBUTION 2013 

 
Enligt tidigare beslut ingen matdistribution vid behov av färre än 8 
port/månad. 

 
3. Biståndsbedömd matdistribution, Vidsel (hemmaboende samt boende på 

Violen).  
 

Lunch och/eller middag inkl tillbehör, grönsaker, dryck och kaffe ingår i 
priset. Efterrätt skickas 1 gång/vecka. Dryck och kaffe skickas till Violen. 

Nuv pris Nytt pris 
Portionspris  48:-/port 51:-/port 

 
4. Övrig matdistribution (t ex Aktivitetshuset, dagverksamheterna och Tärn-

stigen 10)  
 

Lunch och/eller middag inkl tillbehör till maten, grönsaker, dryck och 
kaffe 58:-/port 

 
Lunch och/eller middag inkl tillbehör till maten, grönsaker, dryck och kaffe 
samt efterrätt (efterrätt skickas till lunchen) 63:-/port 

 
5. Pedagogisk lunch (t ex på dagverksamheterna) 
 
Lunch inkl tillbehör till maten, grönsaker, dryck och kaffe 58:-/port 
 
Lunch inkl tillbehör till maten, grönsaker, dryck och kaffe samt efterrätt 
63:-/port 
 
Pedagogisk lunch på Restaurang Fluxen, pris motsvarande lunchkupong-
pris.  
 

 Förtydligande: Biståndsbedömd matdistribution är momsbefriad. 
 
Kommunstyrelsen 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget och finner att 
kommunstyrelsen bifaller förslaget. 
_____ 
 
 
 



 PROTOKOLL 42(45) 
 2012-11-05 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 208 Dnr 0107/12 - 779 
 
LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET OCH SÄKERHET I 
HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Godkänna handlingsplan för upprättande av ledningssystem 2011:9, enligt 
bilaga. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsen beslutade 12 mars 2012, § 52, att återremittera ärendet om 
Ledningssystem för kvalitet och säkerhet i hälso- och sjukvården, för kom-
plettering med tillägg: missbruk och psykisk ohälsa. 
 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) Annika Nilsson har lämnat in 
yttrande, enligt bilaga. 

Nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete trädde ikraft den 1 januari 2012. De tidigare författningarna 
gällande ledningssystemet upphävs. 

Med anledning av detta så kan inte det tidigare ledningssystemet användas 
utan måste byggas på ett nytt sätt, som följer det nya ledningssystemets 
uppbyggnad och täcker upp hela socialtjänsten. Därför kan inte specifika 
diagnosgrupper som missbruk och psykisk ohälsa beskrivas på ett specifikt sätt 
utan kommer in som en del i de processer och rutiner som de olika 
verksamheterna beskriver i det nya ledningssystemet.  

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om lednings-
system för systematiskt kvalitetsarbete trädde i kraft den 1 januari 2012. 
Föreskrifterna är gemensamma för hälso- och sjukvård, tandvård, socialtjänst 
och verksamheter enligt LSS.  

Nytt ledningssystem 2011:9 ska upprättas. Handlingsplan för det tillväga-
gångssätt som kommer att användas, enligt bilaga. Målet är att lednings-
systemet ska vara klart innan juni 2013.   
 
Förslag till beslut 
Godkänna handlingsplan för upprättande av ledningssystem 2011:9, enligt 
bilaga. 
 
Kommunstyrelsen 
MAS Annika Nilsson föredrar ärendet. 
 
 
         forts 



 PROTOKOLL 43(45) 
 2012-11-05 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 208 Dnr 0107/12 – 779 forts 
 
LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET OCH SÄKERHET I 
HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN 

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



 PROTOKOLL 44(45) 
 2012-11-05 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 209 Dnr 0366/12 - 779 
 
SAMVERKAN MELLAN ÄLVSBYNS KOMMUN OCH AKUTMOT-
TAGNINGEN PITEÅ ÄLVDALS SJUKHUS 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Godkänna upprättat rutindokument för samverkan mellan Älvsbyns 
kommun och akutmottagningen Piteå Älvdals sjukhus, enligt bilaga. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning  
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) Annika Nilsson har lämnat in 
förslag på rutin för samverkan mellan Älvsbyns kommun och akutmot-
tagningen Piteå Älvdals sjukhus, enligt bilaga. 
 
Sammanfattning 
I mitten av juni skickades det en avvikelse till akutmottagningen vid Piteå 
Älvdals sjukhus angående en patient som hittats avliden i sitt hem. Patienten 
blev inskickad till sjukhus och brister i informationsöverföringen uppmärk-
sammades.  
 
Händelseanalys gjordes inom kommunens verksamhet med påföljd att av-
vikelse till annan vårdgivare skickades.  
 
För att liknande händelser inte ska inträffa igen och för att säkerställa in-
formationsöverföring för de individer som har behov av hjälp med detta, så 
har samverkan skett mellan Älvsbyns kommun och akutmottagningen i Piteå.  
 
Rutindokument har upprättats med beskrivning av hur informationsöver-
föringen ska underlättas mellan kommunen och landstinget samt en beskriv-
ning av när uppföljning ska ske, enligt bilaga. 
 
Förslag till beslut 
Godkänna upprättat rutindokument för samverkan mellan Älvsbyns 
kommun och akutmottagningen Piteå Älvdals sjukhus, enligt bilaga. 
 
Kommunstyrelsen 
MAS Annika Nilsson föredrar ärendet. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget och finner att kom-
munstyrelsen bifaller förslaget. 
_____ 
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KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 210 Dnr 0034/12 - 880 
 
GEMENSAMMA AVGIFTER OCH REGLER FÖR KOMMUN-
BIBLIOTEKEN I LÄNET 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Anta de föreslagna gemensamma taxor och avgifter för kommunens biblio-
teksväsende att gälla från 2013-01-01. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Fritid- och kulturchef Kjell Tegnelund har lämnat in förslag till gemensamma 
taxor och avgifter för biblioteken i Norrbotten. 
 
Tanken är att medborgare i Norrbotten ska ha samma avgifter och regler oav-
sett vilket bibliotek man besöker. Förslaget är ett led i ”Ett bibliotek 2013” 
som ska starta upp 2013-01-01 med gemensamt bibliotekssystem, portal, 
katalog och lånekort för länet. 
 
Vid Kommunförbundet Norrbottens styrelses möte 2011-12-08 så rekom-
menderas alla medlemskommunerna att anta förslaget på gemensamma taxor 
och avgifter för kommunernas bibliotek. 
 
I Älvsbyn så är det kommunfullmäktige som i samband med 2013 års budget 
antar taxor och avgifter för biblioteksverksamhet. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta de föreslagna gemen-
samma taxor och avgifter för kommunens biblioteksväsende att gälla från 
2013-01-01. 
 
Kommunstyrelsen 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget och finner att kom-
munstyrelsen bifaller förslaget. 
_____ 
 
 
 
 

 


