
 PROTOKOLL 1(23) 
 2014-03-10 
KOMMUNSTYRELSEN 

  
Tid: kl 08:30 - 15:00 
 
Plats: Bäcken 
 
Ledamöter: Helena Öhlund, s,  ordförande  
 Sture Nordin, s vice ordförande 
 Stefan Hortlund, s 
 Jenny Dahlberg, s 
 Inger Grankvist, s  
 Tomas Egmark, s  
 Harry Nyström, v 
 Annsofi Holmström, v  
 Johan Johansson, c  
 Agneta Nilsson, c 
 Robert Andersson, kd 
Tjänstgörande ersättare: Lars-Ingvar Wendt, fp 
 Jörgen Afvander, ns 
 
Övriga: Magnus Nordström  kommunchef 
 Lilian Johansson kommunsekreterare 
 Mikael Olofsson, § 21 enhetschef AoI 
 Crister Lundgren, § 21 IT chef 
 Helena Hansson, § 21 rektor 
 Jan-Erik Backman, §§ 21,24,32 skolchef 
 Hans Nyberg, §§ 21,33-34 socialchef 
 Ulla Lundberg, § 21 ekonomichef 
 Åsa Häggström, § 21 kostchef 
 
Justeringsdag: 2014-03-17 
 
Paragrafer: § 21-36 
 
Justerare: Tomas Egmark 
 
 
Lilian Johansson Helena Öhlund Tomas Egmark 
kommunsekreterare ordförande justerare  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

ANSLAGSBEVIS 
Justeringen har tillkännagivits via anslag 

 
Organ Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 2014-03-10 
 
 
Protokollet är anslaget  2014-03-18 - - 2014-04-09   
  
Förvaringsplats för protokoll Kommunkansliets arkiv 
 
 
 Lilian Johansson 



 PROTOKOLL 2(23) 
 2014-03-10 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 21 Dnr 0070/14 - 000 
 
VERKSAMHETSUPPFÖLJNING KS 2014-03-10 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Godkänna informationen och lägga den till handlingarna. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunchef Magnus Nordström har sammanställt kommungemensam 
verksamhetsredovisning enligt bilaga. 
 
Kommunchef Magnus Nordström redovisar verksamhetsutveckling och 
mellankommunal samverkan. Kraven på att utveckla kommunen kommer att 
öka. 
  
Enhetschef arbete och integration Mikael Olofsson berättar om pågående 
jämställdhetsarbete. Vi ska arbeta offensivt för att bli jämställda i kommunen. 
 
Skolchef Jan-Erik Backman föredrar skolans kvalitetsredovisning och verk-
samhetsredovisning. Återkoppling till arbetsmiljöverkets inspektion av 
skolans verksamhet sker den 13 mars. Det systematiska arbetsmiljöarbetet 
kommer då att presenteras. 
 
IT-chef Crister Lundgren berättar om strategi för e-Samhälle och gemensam 
e-nämnd för Norrbotten. Lägesrapport från e-nämndsmöten och hur e-
nämnden arbetar. 
 
Rektor Helena Hansson föredrar om Älvsbyns gymnasium samt vuxenut-
bildning.  Programstrukturer t ex bygg- och anläggningsprogram vid Älvsbyns 
gymnasium. 
 
Kostchef Åsa Häggström informerar om halal-slaktad kyckling. Kommun-
styrelsen är enig om att allt kött som serveras inom kommunens verksam-
heter ska vara slaktad enligt svensk lagstiftning alltså ingen halal-slakt. 
 
Ekonomichef Ulla Lundberg informerar om kommunens ekonomi.  
 
Socialchef Hans Nyberg föredrar verksamhetsredovisning bl a implemen-
tering av förstudien inom äldreomsorgen pågår. 
 
Förslag till beslut 
Godkänna informationen och lägga den till handlingarna. 
 
 
         forts



 PROTOKOLL 3(23) 
 2014-03-10 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 21 Dnr 0070/14 – 000 forts 
 
VERKSAMHETSUPPFÖLJNING KS 2014-03-10 

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



 PROTOKOLL 4(23) 
 2014-03-10 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 22 Dnr 0044/14 - 000 
 
DELGIVNINGAR KS 2014-03-10 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Ta del av redovisade delgivningar 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Handlingar i ärendet: 
Luleå Tingsrätt – Beslut i mål T 2222-13 gällande återkallande av skade-
stånd (dnr 407/12-108) angående Bergsparken. 
 
NTF – Bilbältesmätningar september 2013 Norrbottens län 
 
Arbete och omsorgsutskottet – protokoll 2014-01-29 
 
Barn- och fritidsutskottet – protokoll 2014-02-11 
 
Förslag till beslut 
Ta del av redovisade delgivningar 
 
Kommunstyrelsen 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget och finner att kom-
munstyrelsen bifaller förslaget. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 5(23) 
 2014-03-10 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 23 Dnr 0043/14 - 002 
 
DELEGATIONSRAPPORT KS 2014-03-10 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Ta del av och godkänna redovisad delegationsrapport. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Följande ärenden anmäls enligt KS § 47/13-04-15 (dnr 120/13, 002). 

 

T f  administrativ chef 
Kurser och konferenser  
 
Kommunchef 
Försäljning av fastigheten Vistheden 1:56 (dnr 47/14, 284) 
Förlängning avtal mejeriprodukter t o m 2015-02-28 (dnr 136/11, 053) 

Ramavtal städförbrukningsmaterial t o m 2016-02-28 (dnr 72/14, 053) 
Revidering av styrdokument – förlängning utan ändring (dnr 50/13-029) 

 
Socialchef 
Ramavtal medicinsk fotsjukvård (dnr 19/14, 770) 
 
Näringslivsutvecklare 
Byautvecklingspeng 

Vidsels bygdeförening (dnr 421/13, 109) 
Tväråns Intresseförening (dnr 442/13, 109) 
Korsträsk byaförening (dnr 443/13, 109) 
Lillträsk byaförening (dnr 432/13, 109) 
Sågfors-Lillkorsträsk byaförening (dnr 2/14, 109) 
 
Förskolechef 
Placering vid två förskoleenheter inom kommunen (dnr 60/14-633) 
 
Arbete och Omsorgsutskottet 
§ 5 Delgivningar 2 
§ 6 Yttrande gällande överklaganden 
§ 7 Utredning avseende familjehem 
§ 8 Utredning enligt 11 kap 1 och 2 § SoL 
§ 9 Överflyttning av vårdnad 
§ 10 Särskild förordnad vårdnadshavare 
§ 11 Övervägande om fortsatt vård 
§ 12-19 Övervägande vid placering 
§ 20 Delegationsbeslut 
 
         forts



 PROTOKOLL 6(23) 
 2014-03-10 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 23 Dnr 0043/14 – 002 forts 
 
DELEGATIONSRAPPORT KS 2014-03-10 

 
Förslag till beslut 
Ta del av och godkänna redovisad delegationsrapport. 
 
Kommunstyrelsen 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget och finner att kom-
munstyrelsen bifaller förslaget. 
_____ 
 
 
 



 PROTOKOLL 7(23) 
 2014-03-10 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 24 Dnr 0182/13 - 008 
 
MOTION (FP) OM ÄMNESANKNUTEN FORTBILDNING FÖR 
ÄLVSBYNS LÄRARE I GRUND- OCH GYMNASIESKOLA 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Anse motion om ämnesanknuten fortbildning för Älvsbyns lärare i grund- 
och gymnasieskola vara besvarad. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Inger Lundberg (fp) har lämnat in en motion om ämnesanknuten fortbildning 
för Älvsbyns lärare i grund- och gymnasieskola, enligt bilaga. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 6 maj 2013, § 25, att överlämna ärendet 
till kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för 
beslut senast den 25 november 2013. 
 
Återremiss av motion om ämnesknuten fortbildning för lärare, till kommun-
styrelsen för vidare beredning.  
 
Skolchefens Jan-Erik Backman har yttrat sig i ärendet. 
 
”I motion om ämnesknuten fortbildning för lärare i Älvsbyns kommun 
framför Inger Lundberg (fp) en rad förslag på hur fortbildning för lärare skall 
genomföras. I svar på motionen anger skolchefen att rutiner för fortbildning 
och kompetenshöjande åtgärder redan finns reglerat i såväl arbetsgivarens 
ansvar, bland annat via samverkansavtal och också via skollagen (skollagen 
2010:800, kap 2 §§ 9-10). Årligen genomför ansvarig rektor medarbetarsamtal 
med sin personal. Vid samtalet förs dialog om vilken typ av fortbildning den 
enskilde arbetstagaren själv är intresserad av och vad verksamheten kräver att 
den enskilde ska kunna, för att fullgöra sitt uppdrag. Detta ligger till grund för 
vilka fortbildningsinsatser som den enskilde läraren ska genomföra.   
 
Rektor är ytterst ansvarig för att fortbildning genomförs vid den enhet man 
ansvarar för, detta ansvar är således också kopplat till vad rektor beslutar i 
dialog med den enskilde arbetstagarens individuella fortbildningsplan. Som 
redogjorts i föregående svar på motionen finns inte någon anledning att 
förändra den struktur som idag används, bland annat för att denna tar ut-
gångspunkt i både samverkansavtal och skollag. Huruvida resurserna för fort-
bildning ska ökas ligger inte inom skolchefens ansvarsområde utan är ett 
politiskt ställningstagande.”  
 
Barn- och fritidsutskottets beslut 
Överlämna skolchefens yttrande till kommunstyrelsen.   forts 
_____ 



 PROTOKOLL 8(23) 
 2014-03-10 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 24 Dnr 0182/13 – 008 forts 
 
MOTION (FP) OM ÄMNESANKNUTEN FORTBILDNING FÖR 
ÄLVSBYNS LÄRARE I GRUND- OCH GYMNASIESKOLA 

 
Kommunstyrelsen 
Skolchef Jan-Erik Backman föredrar ärendet. 
 
Lars-Ingvar Wendt (fp) föreslår ett tillägg enligt följande: 
Kommunstyrelsen påpekar för skolchef och rektorer att fortbildningen för 
lärare ser politikerna som ett viktigt område för att behålla kompetensen 
bland lärare. 
 
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen anser motionen vara besvarad. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Lars-Ingvar Wendts förslag och finner att 
kommunstyrelsen avslår förslaget.  
 
Ordföranden ställer vidare proposition på eget förslag och finner att kom-
munstyrelsen bifaller förslaget. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 9(23) 
 2014-03-10 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 25 Dnr 0356/13 - 008 
 
MOTION (FP) - INRÄTTA ETT KULTUR- OCH FRITIDSUT-
SKOTT ALTERNATIVT NÄMND 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Avslå motion om att inrätta ett kultur- och fritidsutskott alternativt nämnd. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunchef Magnus Nordström har lämnat in yttrande på motion om att 
inrätta ett kultur- och fritidsutskott alternativt nämnd. 
 
Folkpartiet Älvsbyliberalerna har genom Inger Lundberg inkommit med en 
motion där de anser att Älvsbyns kommun ska inrätta ett kultur- och fritids-
utskott alternativt nämnd. Folkpartiet Älvsbyliberalerna anser att kultur är 
viktigt för ett samhälles välmående och att den kommit på undantag i den nya 
politiska organisationen.  
 
Sedan Älvsbyns kommun 2007 införde en så kallad alternativ politisk orga-
nisation (BUF-organisation, Beredning Utan Facknämnder) har dess utform-
ning med jämna mellanrum lyfts för diskussion. Inför nuvarande mandat-
period utvärderades organisationen och vissa förändringar verkställdes.  
 
Under 2010 lämnade Jörgen Afvander (Ns) in en motion om förändrad po-
litisk organisation. Motionen behandlades vid kommunfullmäktiges sam-
manträde 21 februari 2011, § 10, där motionen bifölls och det beslutades om 
att tillsätta parlamentarisk grupp för att utarbeta förslag till förändring av nu-
varande politiska organisation.  
 
Syftet med beredningen är att arbeta fram ett underlag till ett beslut om fram-
tidens politiska organisation i Älvsbyns kommun att gälla från mandat-
perioden 2015-2018.  
 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 25 november 2013 redovisade Lars-
Ingvar Wendt beredningens slutrapport. Kommunfullmäktige beslutade över-
lämna rapporten till kommunstyrelsen för beredning och vidare till kom-
munfullmäktige för beslut den 17 februari 2014.  
 
Beredningen har under sitt arbete avhandlat frågan om ett kultur- och fritids- 
utskott. Beredningen bedömde att det inte förelåg något behov av ett särskilt 
utskott för att politiskt styra verksamheter inom området kultur och fritid. 
Några särskilda yrkanden om att införa ett kultur- och fritidsutskott har inte 
heller inlämnats under remissperioderna.     forts 
 
 



 PROTOKOLL 10(23) 
 2014-03-10 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

         

KS § 25 Dnr 0356/13 – 008 forts 
 
MOTION (FP) - INRÄTTA ETT KULTUR- OCH FRITIDSUT-
SKOTT ALTERNATIVT NÄMND 

 
Beredningen föreslår att kommunen behåller nuvarande politiska 
organisation.  
 
Kommunfullmäktige beslutar den 17 februari 2014, § 5 att inför mandat-
period 2015-2018 behålla nuvarande politiska organisation med ändring att 
myndighetsnämnden byter namn till miljö- och byggnämnden samt uppdra 
till kommunchefen att till kommunfullmäktiges sammanträde i december 
2014 redovisa en reviderad delegationsordning i enlighet med beredningens 
intentioner.  
 
Harry Nyström (v) reserverar sig mot beslutet. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. 
 
Kommunstyrelsen 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget och finner att kom-
munstyrelsen bifaller förslaget. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 11(23) 
 2014-03-10 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 26 Dnr 0049/14 - 102 
 
NOMINERING TILL COOMPANIONS STYRELSE 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Nominera Lena Hedman till ordinarie ledamot/ersättare till Coompanion 
Norrbottens styrelse. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Coompanion Norrbotten har bjudit in till årsstämma den 3 april 2014 preli-
minärt i Luleå. 
 
Coompanion Norrbotten är en ekonomisk förening med drygt 30 medlem-
mar. Bland annat finns medlemmar både från nya kooperativ och från den 
etablerade kooperationen samt alla kommuner. Coompanions resurser an-
vänds som stöd för medlemmarna, till exempel rådgivning, hjälp med EU-
ansökningar, ekonomihantering, styrelseutbildning med mera. 
 
Coompanion finansieras av organisationer, offentlig sektor, konsultintäkter, 
EU-medel och staten. Statliga Tillväxtverkets finansiering gör det möjligt för 
Coompanion att ge rådgivning kostnadsfritt. 
 
Styrelsen för Coompanion Norrbotten är en ekonomisk förening som består 
av 7 ordinarie ledamöter med 3 ersättare. 
 
Föreningen inbjuder medlemmarna att nominera ledamöter till styrelsen. 
 
Vid årsstämman 2012 valdes Helena Öhlund (s) till ersättare. 
 
Kommunstyrelsen nominerade ingen ledamot till årsstämman 2013.  
 
Beslutet skickas till 
tomasjunkka@outlook.com 
 
Förslag till beslut 
Nominera ledamot till Coompanions styrelsen. 
 
Kommunstyrelsen 
Jörgen Afvander (ns) föreslår att utse Lena Hedman Vidsel, (projektko-
ordinator ”Kreativa Byar”) till ordinarie ledamot/ ersättare till Coompanions 
styrelse. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Jörgen Afvanders förslag och finner att 
kommunstyrelsen bifaller förslaget. 
_____ 



 PROTOKOLL 12(23) 
 2014-03-10 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 27 Dnr 0051/14 - 102 
 
NOMINERING AV LEDAMÖTER, ERSÄTTARE SAMT REVI-
SORER TILL PITE ÄLV EKONOMISK FÖRENING 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Utse Bo Johansson (s) till ordinarie ledamot och ordförande i Pite Älv 
Ekonomisk förening. Nomineringarna ska vara valberedningen tillhanda 
senast den 21 mars 2014. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Pite Älv Ekonomisk förening har årsstämma under april 2014 vilket innebär 
att nya styrelseledamöter, ersättare i styrelsen, revisorer samt valberedning ska 
nomineras, enligt bilaga. 
 
Vid årsstämman den 24 april 2013 valdes Bo Johansson till styrelsens ord-
förande för en tid av 1 år. 
 
Kommunstyrelsen har att utse ordinarie ledamot/ersättare i Pite Älv Eko-
nomisk förening. Nomineringarna skickas till valberedningen info@pitealv.se 
senast den 21 mars 2014. 
 
Beslutsunderlag 
Pite Älv Ekonomisk förening – Nomineringar, 10 februari 2014. 
 
Beslutet skickas till 
pitealv@alvsbyn.net 
 
Förslag till beslut 
Utse ordinarie ledamot/ersättare i Pite Älv Ekonomisk förening. 
Nomineringarna ska vara valberedningen tillhanda senast den 21 mars 2014. 
 
Kommunstyrelsen 
Ordföranden föreslår att utse Bo Johansson (s) till ordinarie ledamot och 
ordförande i Pite Älv Ekonomisk förening. Kommunstyrelsen bifaller för-
slaget. 
_____ 
 
 

mailto:info@pitealv.se
mailto:pitealv@alvsbyn.net


 PROTOKOLL 13(23) 
 2014-03-10 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 28 Dnr 0052/14 - 106 
 
AVSIKTSFÖRKLARING GÄLLANDE BOLIDEN MINERAL AB:S 
GRUVETABLERING I LAVER 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Anta bilagd avsiktsförklaring gällande Boliden Mineral AB:s gruvetablering i 
Laver. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson har lämnat in en tjänsteskrivelse om 
avsiktsförklaring gällande Boliden Mineral AB. 
 
Etableringsgruppen för gruvetableringen har tagit fram ett förslag till avsikts-
förklaring från Älvsbyns kommun, enligt bilaga. 
 
Beslutsunderlag 
Förslag till avsiktsförklaring 
 
Beslutet skickas till 
Boliden Mineral AB 
 
Förslag till beslut 
Föreslå kommunfullmäktige i Älvsbyns kommun att anta bilagd avsiktsför-
klaring. 
 
Kommunstyrelsen 
Kommunchef Magnus Nordström föredrar ärendet. 
 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget och finner att kom-
munstyrelsen bifaller förslaget. 
_____ 
 
 



 PROTOKOLL 14(23) 
 2014-03-10 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 29 Dnr 0048/14 - 612 
 
PROGRAMFÖRDJUPNINGAR VID ÄLVSBYNS GYMNASIUM 
FÖR LÄSÅREN 2013/2014 SAMT 2014/2015 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Godkänna Programfördjupningar på Älvsbyns gymnasium för läsåret 
2013/2014 och 2014/2015, enligt bilaga. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Rektor vid Älvsbyns gymnasium Helena Hansson har lämnat förslag till 
Programfördjupningar på Älvsbyns gymnasium för läsåret 2013/2014 och 
2014/2015. 
 
Förslag till beslut 
Barn- och fritidsutskottet föreslår kommunstyrelsen godkänna Program-
fördjupningar på Älvsbyns gymnasium för läsåret 2013/2014 och 2014/2015. 
 
Barn- och fritidsutskottets beslut 
Föreslå kommunstyrelsen godkänna Programfördjupningar på Älvsbyns 
gymnasium för läsåret 2013/2014 och 2014/2015. 
_____ 
 
Kommunstyrelsen 
Ordföranden ställer proposition på barn- och fritidsutskottets förslag. Kom-
munstyrelsen bifaller förslaget. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 15(23) 
 2014-03-10 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 30 Dnr 0050/14 - 612 
 
INDIVIDUELLT VAL PÅ ÄLVSBYNS GYMNASIUM LÄSÅREN 
2013/2014 OCH 2014/2015 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Godkänna förslag till Individuellt val på Älvsbyns gymnasium för läsåren 
2013/2014 och 2014/2015, enligt bilaga. 
_____ 
  
Sammanfattning av ärendet 
Rektor vid Älvsbyns gymnasium Helena Hansson har lämnat förslag till 
Individuellt val på Älvsbyns gymnasium för läsåren 2013/2014 och 
2014/2015. 
 
Förslag till beslut 
Barn- och fritidsutskottet föreslår kommunstyrelsen godkänna förslag till 
Individuellt val på Älvsbyns gymnasium för läsåren 2013/2014 och 
2014/2015. 
 
Barn- och fritidsutskottets beslut 
Föreslå kommunstyrelsen godkänna förslag till Individuellt val på Älvsbyns 
gymnasium för läsåren 2013/2014 och 2014/2015. 
____ 
 
Kommunstyrelsen 
Ordföranden ställer proposition på barn- och fritidsutskottets förslag och 
finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget. 
____ 
 



 PROTOKOLL 16(23) 
 2014-03-10 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 31 Dnr 0028/14 - 615 
 
NATIONELLA KURSER VID VUXENUTBILDNINGEN VÅR-
TERMINEN 2014 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Godkänna förslag till nationella kurser vid vuxenutbildningen i Älvsbyn enligt 
bilaga. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Rektor vid Älvsbyns gymnasium Helena Hansson har lämnat förslag till 
nationella kurser på vuxenutbildningen under vårterminen 2014, enligt bilaga. 
 
Förslag till beslut 
Barn- och fritidsutskottet föreslår kommunstyrelsen godkänna förslag till 
nationella kurser vid vuxenutbildningen i Älvsbyn enligt bilaga. 
 
Barn- och fritidsutskottets beslut 
Föreslå kommunstyrelsen godkänna förslag till nationella kurser vid 
vuxenutbildningen i Älvsbyn enligt bilaga. 
____  
 
Kommunstyrelsen 
Ordföranden ställer proposition på barn- och fritidsutskottets förslag och 
finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 17(23) 
 2014-03-10 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 32 Dnr 0029/14 - 619 
 
SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE I SKOLAN LÄSÅRET 
2013/2014 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Fastställa Systematisk kvalitetsarbete i skolan, SKA, rapport 2, läsåret 
2013/2014, enligt bilaga. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Skolhuvudman ska i samtliga verksamheter bedriva ett systematiskt kvalitets-
arbete, SKA. Det ska också genomföras på huvudmannanivå där samtliga 
verksamheter granskas av huvudmannen och årligen redovisas till styrelsen. 
 
Rapport 2 – systematiskt kvalitetsarbete är upprättad och bifogas. 
  
Barn- och fritidsutskottet 
Skolchefen redogör för det upprättade dokumentet, Systematisk kvalitets-
arbete i skolan, SKA, rapport 2, läsåret 2013/2014. 
 
Förslag till beslut 

Barn och fritidsutskottet godkänner rapport 2 och överlämnar rapporten till 
kommunstyrelsen för fastställande.   
 
Barn- och fritidsutskottets beslut 
Barn och fritidsutskottet godkänner Systematisk kvalitetsarbete i skolan, 
SKA, rapport 2, läsåret 2013/2014 och överlämnar rapporten till kommun-
styrelsen för fastställande. 
____ 
 
Kommunstyrelsen 
Skolchef Jan-Erik Backman föredrar ärendet. 
 
Ordföranden ställer proposition på barn- och fritidsutskottets förslag och 
finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget. 
_____ 
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 2014-03-10 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 33 Dnr 0133/13 - 701 
 
KOMMUNAL EHÄLSA INOM SOCIALTJÄNSTEN (E-HÄLSA) 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Påbörja processen att etablera konceptet "Trygghet, service och delaktighet i 
hemmet" och uppdra till kommunchefen att ta fram en handlingsplan för 
konceptet, inkl tidsplan, organisation och finansiering av det framtida arbetet. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Socialchef Hans Nyberg har lämnat in skrivelse om trygghet, service och del-
aktighet i hemmet genom digital teknik. 
 
Digital teknik har stor potential att bidra till att äldre personer och andra med 
psykisk eller fysisk funktionsnedsättning ska kunna bo kvar hemma och 
känna sig trygga och delaktiga i sin egen vård och omsorg. 
För att säkra framtidens välfärd bör kommunen ta fram en långsiktig plan för 
genomförandet av ovanstående koncept. Planen ska innehålla en handlings-
plan på längre sikt, samordning av insatser med andra berörda aktörer samt 
finansiering av arbetet.  
 
Bakgrund 
Sveriges kommuner och landsting (SKL) ingick i december 2012 ett antal 
överenskommelser med regeringen, vilka handlar om utvecklingsarbete för 
god kvalitet inom socialtjänsten och angränsande hälso- och sjukvård. 
Kommunal eHälsa är ett av de utvecklingsområden som överenskommel-
serna omfattar. I december 2013 beslutade parterna om fortsatt stöd till detta 
utvecklingsarbete inom samma utvecklingsområden som under 2013. 
Övergripande mål för utveckling av eHälsa är att skapa konkret nytta för 
invånare, personal och beslutsfattare. 
 
För att möta framtidens utmaningar och klara av framtidens välfärd med ökat 
antal äldre och personer med behov av stöd från socialtjänsten samtidigt som 
antalet utbildad personal minskar, kommer tekniken att spela en allt viktigare 
roll. En viktig del i den nya överenskommelsen är kravet på att kommunerna 
påbörjar processen att etablera konceptet "Trygghet, service och delaktighet i 
hemmet” genom digital teknik, inklusive övergång till digitala trygghetslarm.  
Detta innebär bland annat 

 att kunna erbjuda interaktiva e-tjänster inom socialtjänsten för invånarna 

 att erbjuda digitala tjänster inom hemtjänst/hemsjukvård såsom bildkom-
munikation för att underlätta kommunikation med anhöriga eller 
personal, elektronisk nattillsyn, rehabilitering, möjlighet att följa sin egen 
hälsa 

 att berörda medarbetare har tillgång till säker roll- och behörighets- 
forts  
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 2014-03-10 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 33 Dnr 0133/13 – 701 forts 
 
KOMMUNAL EHÄLSA INOM SOCIALTJÄNSTEN (E-HÄLSA) 

 
identifikation som ger möjlighet till mobil dokumentation och informa-
tionsåtkomst vilket underlättar vårdtagares delaktighet i sin egen vård och 
omsorg 

 att säkerställa införandet av digitala trygghetslarm och hela larmkedjan 
 

Förslag till beslut 
Påbörja processen att etablera konceptet "Trygghet, service och delaktighet i 
hemmet" och uppdra till kommunchefen att ta fram en handlingsplan för 
konceptet, inkl tidsplan, organisation och finansiering av det framtida arbetet. 
 
Kommunstyrelsen 
Socialchef Hans Nyberg föredrar ärendet. 
 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget och finner att 
kommunstyrelsen bifaller förslaget. 
_____ 
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KS § 34 Dnr 0011/14 - 714 
 
STATSBIDRAG PERSONLIGT OMBUD 2014 SAMT REDOVIS-
NING 2013 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen ställer sig bakom ansökan om statsbidrag för Personligt 
ombud för verksamhetsåret 2014 samt godkänner redovisning av verksam-
heten för 2013, enligt bilaga. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enhetschef Barbro Josefsson har lämnat in skrivelse gällande statsbidrag 
personligt ombud 2014 samt redovisning för 2013. 
 
Älvsbyns kommun ansöker om fortsatt statsbidrag för verksamhet med 
2 heltidstjänster som Personligt ombud för verksamhetsåret 2014. 
 
Angående verksamhetens mål, innehåll och omfattning hänvisas till bilagd 
verksamhetsredovisning 2013. 
 
Ansökta medel sätt in på följande bankgiro: 5256-0471 
Ansvarsområde: 1562 
Verksamhet: 79110. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen ställer sig bakom ansökan om statsbidrag för Personligt 
ombud för verksamhetsåret 2014 samt godkänner redovisning av verksam-
heten för 2013, enligt bilaga 
 
Beslutet skickas till 
Länsstyrelsen Norrbotten, 971 86 Luleå. 
 
Kommunstyrelsen 
Socialchef Hans Nyberg föredrar ärendet. 
 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget och finner att kom-
munstyrelsen bifaller förslaget. 
_____ 
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KS § 35 Dnr 0009/14 - 779 
 
RIKTLINJER FÖR FÖRSKRIVNING AV HJÄLPMEDEL FÖR 
PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Anta riktlinjerna för förskrivning av hjälpmedel för personer med funktions-
nedsättning enligt bilaga. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Socialchef Hans Nyberg har lämnat in skrivelse om riktlinjer för förskrivning 
för personer med funktionsnedsättning. 
 
En årlig översyn av riktlinjerna för förskrivning av hjälpmedel för personer 
med funktionsnedsättning har genomförts. Som underlag för eventuella för-
ändringar har den gemensamma värdegrunden samt hjälpmedelspolicyn an-
vänts. Länshandikapp- och pensionärsrådet har behandlat ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
Socialberedningens sammanträdesprotokoll med rekommendation till länets 
kommuner samt förslagen till riktlinjerna för personer med funktionsnedsätt-
ning. 
 
Förslag till beslut 
Anta riktlinjerna för förskrivning av hjälpmedel för personer med funktions-
nedsättning. 
 
Kommunstyrelsen 
Socialchef Hans Nyberg föredrar ärendet. 
 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget och finner att kom-
munstyrelsen bifaller förslaget. 
_____ 
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KS § 36 Dnr 0385/13 - 800 
 
KULTUR- OCH UNGDOMSLEDARSTIPENDIUM 2013 

 
Kommunstyrelsens beslut 
1) Utse Älvsby Forskarförening till kulturstipendiat.  
2) Utse Robert Janeheim, Korsträsk IK och Älvsby Hockey och Malin 

Öhman, Älvsby Ryttarförening till ungdomsledarstipendiater. 
3) Stipendierna slås ihop och delas på 3 alltså 4 000 kronor till vardera 

nominerad. 
4) Stipendierna delas ut vid kommunfullmäktiges sammanträde den 28 april 

2014. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Fritids- och kulturchef Kjell Tegnelund har lämnat in skrivelse gällande 
delande av kultur- och ungdomsledarstipendium 2013. 
 
Älvsbyns kommun har att utse kultur- och ungdomsledarstipendiater för 
2013. Stipendierna är på 6 000 kronor vardera som utdelas antingen helt eller 
delat. Sista ansökningsdag för stipendierna var 1 november 2013. Följande 
ansökningar har inkommit: 
 
Kulturstipendium 
Älvsbyns Forskarförening 
 
Ungdomsledarstipendium 
Robert Janeheim, Korsträsk IK och Älvsby Hockey 
Malin Öhman, Älvsby Ryttarförening 
 
På kommunstyrelsens sammanträde 16 december 2013, § 167, lämnade ord-
föranden förslag att stipendierna slås ihop och delas på 3 alltså 4 000 kronor 
till vardera nominerad.  
 
Ärendet återremitterades för ytterligare beredning. 
 
Förslag till beslut 
Älvsbyns kommuns kulturstipendium och Älvsbyns kommuns ungdoms-
ledarstipendium är fastställda av KF § 76/2010-10-18. I riktlinjerna för var-
dera stipendiet finns anvisningar om hur stipendierna kan erhållas och hur 
mycket vardera stipendiet är på.  Kommunstyrelsen har att utse 2013 års 
stipendiater. 
 
 
         forts 
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KS § 36 Dnr 0385/13 – 800 forts 
 
KULTUR- OCH UNGDOMSLEDARSTIPENDIUM 2013 

 
Kommunstyrelsen 
Ordföranden föreslår att utse ovan nominerade samt att stipendierna slås 
ihop och delas på 3 alltså 4 000 kronor till vardera nominerad samt att 
stipendierna delas ut vid kommande kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen 
bifaller förslaget. 
_____ 
 
 
 
 

 


