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Dnr 0136/15 000

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING KS 2015-04-13
Kommunstyrelsens beslut
Godkänna informationen.
_____
Sammanfattning av ärendet
Kommunchef Magnus Nordström har sammanställt kommungemensam
verksamhetsuppföljning enligt bilaga.
Kommunstyrelsen
♦ Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson redovisar bostadsförsörjningsplan
samt remissvar gällande Bottenvikens vattendistrikt och åtgärdsprogram
för havsmiljön.
♦ Enhetschef Arbete och integration Mikael Olofsson berättar om regeringens plan för riktade insatser inom området psykisk ohälsa, priosatsningar och vad som händer i Älvsbyn.
♦ Susanne Wallin Pettersson redovisar konsultuppdrag lokalutredning skolan
– delrapport 1. Slutrapporten kommer att redovisas vid kommunstyrelsen
den 1 juni.
♦ Enhetschef hälso- och sjukvårdsteamet Annelee Mickelsson berättar om
sin verksamhet.
♦ Socialchef Hans Nyberg och skolchef Jan-Erik Backman redovisar sina
respektive verksamheter.
♦ Ekonomichef Ulla Lundberg föredrar ärendet årsredovisning och anslagsöverföringar samt redovisar ekonomisk uppföljning t o m mars 2015.
Förslag till beslut
Godkänna informationen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommunstyrelsen bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KS § 45

Dnr 0127/15 - 000

DELGIVNINGAR KS 2015-04-13
Kommunstyrelsens beslut
Ta del av redovisade delgivningar.
_____
Sammanfattning av ärendet
Handlingar i ärendet:
Nyttjanderättsavtal med Q-Park AB angående parkeringsövervakning (dnr
115/15, 315)

SKL – Kommunernas konsumentvägledning nödvändig för ett bra konsumentstöd (dnr 127/15-000)
Älvsbyns Energi AB – Styrelseprotokoll 2015-03-05
Arbete och Omsorgsutskottet – Styrelseprotokoll 2015-03-18
Förslag till beslut
Ta del av redovisade delgivningar.
Kommunstyrelsen
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommunstyrelsen bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

3(27)

PROTOKOLL
2015-04-13

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 46

4(27)

Dnr 0126/15 - 002

DELEGATIONSRAPPORT KS 2015-04-13
Kommunstyrelsens beslut
Ta del av och godkänna redovisad delegationsrapport.
_____
Sammanfattning av ärendet
Följande ärenden anmäls enligt KS § 170/14-12-15 (dnr 255/14, 002).
Kommunchef
Medfinansiering av projektet Fler internationella affärer till Norrbotten
(dnr 120/15-142)
Medfinansiering av projektet Smart och hållbar tillväxt för nystartade och
befintliga företag i regionen (dnr 121/15-142)
Styrdokument utan ändringar – förlängning t o m 2018-12-31
Rektor Älvsbyns Gymnasium
Programfördjupningar lå 2015-2016 (dnr 124/15-612)
Näringslivschef
Medfinansiering Projekt Träinnovationsnätverk 3.0 (dnr 74/15-142)
Projekt ESIS Fas III – Avslag till medfinansiering (dnr 70/15-142)
Projekt Mång Väx – Avslag till medfinansiering (dnr 117/15-146)
Projekt IUC Kompetens i Norr – Avslag till medfinansiering (dnr 132/15-142)
Medfinansiering Projekt Nordic Business Support (dnr 166/15-146)
Fritids- och kulturchef
PUMA-bidrag Dansläger 2015 (dnr 104/15-109)
Bidrag till Skolidrottsforum i Uppsala (dnr 99/15-109)
VD Älvsbyns Fastigheter AB
Försäljning fastigheten Älvsbyn 24:1 (skiftesnummer 16) (dnr 167/15-284)
Arbete och Omsorgsutskottet 2015-03-18
§ 30
Delgivningar 2
§ 31
Information IVOs beslut avseende tillsyn – Gullvivan
§ 32-33
Utredning enligt SoL
§ 34
Särskild förordnad vårdnadshavare
§ 35-37
Övervägande om fortsatt vård
Förslag till beslut
Ta del av och godkänna redovisad delegationsrapport.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 0126/15 – 002 forts

DELEGATIONSRAPPORT KS 2015-04-13
Kommunstyrelsen
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommunstyrelsen bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 0140/15 - 002

KONTAKTUPPGIFTER OCH INSTRUKTIONER FÖR KRISLEDNINGSNÄMNDENS LEDAMÖTER
Kommunstyrelsens beslut
Fastställa styrdokumentet Kontaktuppgifter och instruktioner för krisledningsnämndens ledamöter enligt bilaga.
_____
Sammanfattning av ärendet
Risk- och säkerhetssamordnare Margareta Lundberg har uppdaterat ovanstående styrdokument enligt bilaga.
Förslag till beslut
Fastställa styrdokumentet Kontaktuppgifter och instruktioner för krisledningsnämndens ledamöter enligt bilaga.
Kommunstyrelsen
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 0426/13 - 008

MEDBORGARFÖRSLAG ATT MÅLA OM SPORTHALLEN I
VIDSEL
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Medborgarförslag om att måla om sporthallen i Vidsel hänskjuts till budgetberedningen för vidare handläggning. Medborgarförslaget anses därmed vara
besvarat.
Reservation
Inger Lundberg (fp) reserverar sig mot beslutet.
_____
Sammanfattning av ärendet
Det har inkommit ett medborgarförslag om att måla om sporthallen i Vidsel.
Förslagställaren anser att sporthallen ser anskrämlig och fallfärdig ut med den
solblekta färgen.
Kommunfullmäktige beslutade 13 oktober 2014, § 95 att återremittera medborgarförslag om att måla om sporthallen i Vidsel, för ytterligare beredning.
Älvsbyns Fastigheter AB, Lars Andersson har fått uppdrag att upprätta en
kalkyl gällande ommålning av hallen.
Kostnad för utvändig målning sporthallen i Vidsel (fasad, fönster samt hängrännor och stuprör) kalkyleras till 275 000kr.
Kommunstyrelsen
Ordföranden föreslår att ärendet hänskjuts till budgetberedningen för vidare
handläggning och att ärendet därmed ska anses vara besvarat.
Inger Lundberg (fp) yrkar bifall till medborgarförslaget.
Sören Nilsson (sd) yrkar bifall till medborgarförslaget samt föreslår att ärendet hänskjuts till budgetberedningen.
Robert Andersson (kd) bifaller att ärendet hänskjuts till budgetberedningen
för vidare handläggning.
Beslutsgång
Ordföranden ställer eget förslag och Inger Lundbergs förslag mot varandra
och finner att kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 0139/15 - 009

REGLER FÖR UTMÄRKELSE FÖR RÅDIG INSATS
Kommunstyrelsens beslut
Fastställa styrdokumentet Regler för utmärkelse för rådig insats, enligt bilaga.
_____
Sammanfattning av ärendet
Risk- och säkerhetssamordnare Margareta Lundberg har uppdaterat ovanstående styrdokument enligt bilaga.
Förslag till beslut
Fastställa styrdokumentet Regler för utmärkelse för rådig insats, enligt bilaga.
Kommunstyrelsen
Inger Lundberg (fp) föreslår en ändring i dokumentet, näst sista stycket,
Räddningschefen utser tillsammans med miljö- och byggnämnden vem eller vilka
som ska få utmärkelsen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Inger Lundbergs ändringsförslag och
finner att kommunstyrelsen avslår förslaget.
Ordföranden ställer vidare proposition på beredningsförslaget vilket kommunstyrelsen bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 0123/15 - 041

ANSLAGSÖVERFÖRINGAR AV INVESTERINGAR FRÅN 2014
TILL 2015 ÅRS INVESTERINGSBUDGET
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Bevilja anslagsöverföringar från 2014 till 2015 års investeringsbudget med
8 423 000 kronor enligt bilaga.
_____
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningskontoret, ekonomi har sammanställt äskanden om anslagsöverföringar från 2014 till 2015 års investeringsbudget enligt bilaga.
Den totala budgeten uppgår till 11 864 000 kronor.
Bokslutsberedningens förslag till kommunfullmäktige
Bevilja anslagsöverföringar från 2014 till 2015 års investeringsbudget med
8 423 000 kronor enligt bilaga.
_____
Kommunstyrelsen
Ekonomichef Ulla Lundberg föredrar ärendet.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på bokslutsberedningens förslag och finner
att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 0122/15 - 042

ÅRSREDOVISNING 2014
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Godkänna årsredovisningen för verksamhetsåret 2014 med ett positivt årsresultat för verksamhetsåret 2014 till 897 tkr.
Redaktionella ändringar av årsredovisningen 2014 kommer att ske.
Kommunstyrelsens beslut
Avsluta räkenskaperna och fastställa resultatet för kommunstyrelsens budgetområde för verksamhetsåret 2014 enligt bilaga. Verksamheterna redovisar ett
sammantaget underskott på 4 600 tkr.
Reservation
Göran Lundström (c), Inger Lundberg (fp) och Robert Andersson (kd)
reserverar sig mot beslutet.
Uppgift om vem som inte deltar i beslutet
Sören Nilsson (sd) deltar inte i beslutet.
_____
Sammanfattning av ärendet
Årets resultat uppgår till 897 tkr att jämföra med det budgeterade resultatet
som var 0 tkr. Årets resultat är 11 118 tkr sämre än 2013 års resultat som
uppgick till 12 015 tkr.
I resultatet ingår en jämförelsestörande post som totalt påverkat årets resultat
positivt med 2 489 tkr. Återföring av tidigare års avsättningar och sammantagna realisationsvinster som uppstått vid försäljning av tomter och fastigheter.
Verksamhetens ramar uppvisar ett budgetunderskott på 4 600 tkr. I verksamhetens ramar ingår extra ersättning till Älvbyns Energi AB med 450 tkr för
den verksamhet bolaget bedriver på kommunens uppdrag.
Beslutsunderlag
Kommunens årsredovisning för 2014 utgör beslutsunderlag i ärendet
Förslag till beslut
Fastställa resultatet för kommunstyrelsens budgetområde för verksamhetsåret
2014 enligt bilaga. Verksamheterna redovisar ett sammantaget underskott på
4 600 tkr, enligt bifogad årsredovisning
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 0122/15 – 042 forts

ÅRSREDOVISNING 2014
Fastställa kommunens årsresultat för verksamhetsåret 2014 till 897 tkr.
Bokslutsberedningen
Ekonomichef Ulla Lundberg föredrar ärendet.
Ordföranden föreslår följande:
1) Kommunstyrelsen avslutar räkenskaperna och fastställer resultatet för
kommunstyrelsens budgetområde för verksamhetsåret 2014 enligt bilaga.
Verksamheterna redovisar ett sammantaget underskott på 4 600 tkr.
2) Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för verksamhetsåret
2014 med ett positivt årsresultat för verksamhetsåret 2014 till 897 tkr.
3) Redaktionella ändringar kommer att ske.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på eget förslag och finner att bokslutsberedningen bifaller förslaget.
_____
Bokslutsberedningens förslag till kommunstyrelsen
Avsluta räkenskaperna och fastställa resultatet för kommunstyrelsens budgetområde för verksamhetsåret 2014 enligt bilaga. Verksamheterna redovisar ett
sammantaget underskott på 4 600 tkr.
Bokslutsberedningens förslag till kommunfullmäktige
Godkänna årsredovisningen för verksamhetsåret 2014 med ett positivt årsresultat för verksamhetsåret 2014 till 897 tkr.
Redaktionella ändringar av årsredovisningen 2014 kommer att ske.
_____
Kommunstyrelsen
Ekonomichef Ulla Lundberg föredrar ärendet och informerar att god ekonomisk hushållning uppnås i det finansiella- och i det verksamhetsmässiga
perspektivet. Balanskravet uppnås och därmed behöver ingen handlingsplan
upprättas.
Göran Lundström (c) föreslår ett tillägg på sidan 6 i förvaltningsberättelsen
under rubriken näringsliv, enligt följande:
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 0122/15 – 042 forts

ÅRSREDOVISNING 2014
De gröna näringarna genom jord- och skogsbruk skapar via många små företag ett stort
antal arbetstillfällen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Göra Lundströms förslag och finner att
kommunstyrelsen avslår detsamma.
Ordföranden ställer vidare proposition på bokslutsberedningens förslag och
finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 0055/15 - 106

REMISS FÖRSLAG PÅ FÖRVALTNINGSPLAN OCH ÅTGÄRDSPROGRAM FÖR BOTTENVIKENS VATTENDISTRIKT
Kommunstyrelsens beslut
Avge yttrande till Vattenmyndigheten i Bottenviken enligt bilaga.
Reservation
Sören Nilsson (sd) reserverar sig mot beslutet.
_____
Sammanfattning av ärendet
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson har lämnat in en tjänsteskrivelse om
förslag på yttrande över remiss angående vattenförvaltningen 2016-2021,
enligt bilaga.
Vattenmyndigheten i Bottenvikens vattendistrikt har begärt ett yttrande från
Älvsbyns kommun avseende samrådsmaterial som består av förslag till förvaltningsplan, förslag till miljökvalitetsnormer (MKN) och förslag till åtgärdsprogram för perioden 2015 – 2021. Samrådet pågår under tiden
2014-11-01 – 2015-04-30.
Vattenmyndighetens remissunderlag med åtgärdsprogram och förvaltningsplan för sjöar och vattendrag samt grundvatten innehåller förslag på ett stort
antal åtgärder som behöver genomföras i området. Syftet med åtgärderna är
att alla vatten inklusive grundvatten ska uppnå miljökvalitetsnormerna inom
distriktet, d.v.s. minst uppnå god eller helst hög status enligt myndighetens
klassificering av vattnen. I Älvsbyns kommun finns det några sjöar och
vattendrag som av olika anledningar inte klarar miljökvalitetsnormerna och
därför behöver åtgärdas.
Olika aktörer, däribland vissa myndigheter, företag och enskilda markägare
kommer att behöva genomföra konkreta åtgärder för att uppnå miljökvalitetsnormerna. Företagen själva eller olika branschorganisationer väntas
företräda de näringar som enligt förslaget behöver vidta åtgärder för att
uppnå miljökvalitetsnormerna och belysa eventuella problem eller felaktigheter i underlaget.
Synpunkter på vattenförekomsternas statusklassning kan var och en som
känner till ett vatten lämna in under remisstiden i en databas som finns på
webbadressen www.viss.se.

forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 0055/15 – 106 forts

REMISS FÖRSLAG PÅ FÖRVALTNINGSPLAN OCH ÅTGÄRDSPROGRAM FÖR BOTTENVIKENS VATTENDISTRIKT
I remissunderlaget finns förslag på nio åtgärder som kommunerna behöver
vidta. Förslaget till yttrande behandlar enbart de åtgärder som åligger kommunen som organisation och myndighet. Alla som kan tänkas ha intresse i
vattenförvaltningsfrågor har getts möjlighet att var för sig eller tillsammans
lämna synpunkter på remissunderlaget under remisstiden. Det slutgiltiga fastställandet görs av Vattendelegationen för Bottenvikens vattendistrikt i slutet
av 2015.
Beslutsunderlag
Remissunderlag från Vattenmyndigheten i Bottenvikens vattendistrikt.
Beslutet skickas digitalt i word-format till
vattenmyndigheten.norrbotten@lansstyrelsen.se
Kommunstyrelsen
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson föredrar ärendet.
Sören Nilsson (sd) föreslår tillägg i remissyttrandet enligt följande:
Kommunen förutsätter att ekonomiska medel ska tillsättas.
Inger Lundberg (fp) föreslår bifall till beredningsförslaget.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Sören Nilssons tilläggsförslag och finner
att kommunstyrelsen avslår förslaget.
Vidare ställer ordföranden proposition på beredningsförslaget och finner att
kommunstyrelsen bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 0054/15 - 106

REMISS SAMRÅD OM FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDSPROGRAM FÖR
HAVSMILJÖN
Kommunstyrelsens beslut
Avge yttrande till Havs- och vattenmyndigheten enligt bilaga.
_____
Sammanfattning av ärendet
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson har lämnat in en tjänsteskrivelse om
yttrande över förslag till åtgärdsprogram för havsmiljön och miljökonsekvensbeskrivningen, enligt bilaga.
Havs- och vattenmyndigheten har begärt ett yttrande från Älvsbyns kommun
avseende samrådsmaterial som består av förslag till förvaltningsplan, förslag
till miljökvalitetsnormer (MKN) och förslag till åtgärdsprogram för perioden
2015 – 2021. Samrådet pågår under tiden 2014-11-01 – 2015-04-30.
Eftersom Älvsbyns kommun saknar kust är det främst påverkan via vattendragen på havsmiljön i Bottenviken som är aktuell för åtgärder.
Vattenmyndighetens remissunderlag med åtgärdsprogram och förvaltningsplan för sjöar och vattendrag samt grundvatten innehåller förslag på åtgärder
som även påverkar havsmiljön och som bland annat syftar till att minska
övergödning och läckage av kemikalier till vatten. Havs- och vattenmyndigheten har därför valt att utelämna dessa i sitt förslag till åtgärdsprogram och
förvaltningsplan.
Kommunerna behöver enligt Havs- och vattenmyndighetens remissförslag
vid revidering av de kommunala avfallsplanerna identifiera och belysa hur avfallshanteringen kan bidra till att minska uppkomsten av marint skräp samt
sätta upp målsättningar för ett sådant arbete. Kommunstyrelsen föreslås ställa
sig bakom åtgärden då nedskräpning även förstör de sjöar och vattendrag
som finns i kommunen samt att materialet kompletteras med ytterligare
åtgärder som minskar totala mängden alstrat avfall.
Yttrandet skickas i word-format till
havochvatten@havochvatten.se
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen avger yttrande enligt bilaga.
Kommunstyrelsen
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson föredrar ärendet.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 0054/15 – 106 forts

REMISS SAMRÅD OM FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDSPROGRAM FÖR
HAVSMILJÖN
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 0337/14 - 219

BOSTADSFÖRSÖRJNINGSPLAN
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Anta riktlinjer för bostadsförsörjning enligt bilaga samt uppdra åt miljö- och
byggkontoret att löpande uppdatera planunderlaget.
_____
Sammanfattning av ärendet
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson har lämnat in en tjänsteskrivelse gällande
bostadsförsörjningsplan – riktlinjer för bostadsförsörjning.
Varje kommun ska med riktlinjer planera för bostadsförsörjningen i kommunen. Syftet med planeringen ska vara att skapa förutsättningar för alla i
kommunen att leva i goda bostäder och för att främja att ändamålsenliga
åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs.
Vid planeringen av bostadsförsörjningen ska kommunen samråda med
berörda kommuner och ge länsstyrelsen, aktören med ansvar för regionalt
tillväxtarbete i länet, och andra regionala organ tillfälle att yttra sig.
Riktlinjer för bostadsförsörjningen ska antas av kommunfullmäktige under
varje mandatperiod. Förändras förutsättningarna för de antagna riktlinjerna
ska nya riktlinjer upprättas och antas av kommunfullmäktige.
Kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen ska bland annat innehålla
kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet,
kommunens planerade insatser för att nå uppsatta mål, och hur kommunen
har tagit hänsyn till relevanta nationella och regionala mål, planer och program som är av betydelse för bostadsförsörjningen.
Uppgifterna ska grundas på en analys av den demografiska utvecklingen, av
efterfrågan på bostäder, bostadsbehovet för särskilda grupper och marknadsförutsättningar.
I planförslaget har utgångspunkten varit två scenarior:
1. Ökad befolkning enligt scenario med en gruva
2. En oförändrad folkmängd enligt scenario utan en gruvetablering
Länsstyrelsen har meddelat att de inte formellt avger något yttrande men att
de bedömer att riktlinjerna uppfyller de krav som lagen ställer. Länsstyrelsen
vill att underlaget ska hållas uppdaterat och aktuellt.

forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2015-04-13

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 54

18(27)

Dnr 0337/14 – 219 forts

BOSTADSFÖRSÖRJNINGSPLAN
Förslag till beslut
Föreslå kommunfullmäktige att anta riktlinjer för bostadsförsörjning enligt
bilaga samt uppdra åt miljö- och byggkontoret att löpande uppdatera planunderlaget.
Kommunstyrelsen
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson föredrar ärendet.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2015-04-13

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 55

19(27)

Dnr 0340/14 - 610

LOKALUTREDNING SKOLAN - DELRAPPORT 1
Kommunstyrelsens beslut
Uppdra till kommunchefen att arbeta fram ett förslag på resursfördelningsmodell för lokalutnyttjande i skolan. Modellen ska ha ”sverigenormen” som
utgångspunkt och vara politiskt beslutad innan årsskiftet 2015/2016.
_____
Sammanfattning av ärendet
Kommunchef Magnus Nordström har lämnat in en tjänsteskrivelse om
lokalutredning skolan delrapport 1, enligt bilaga.
I samband med budgetberedningens arbete med 2015 års budget uppdrogs
kommunchefen att ta fram ett förslag på projektuppdrag med syfte och mål
för en lokalöversyn i skolan.
Kommunstyrelsen beslutade 10 november 2014, § 163 att godkänna utarbetat
förslag till projektuppdrag gällande lokalutredning skolan.
Uppdraget har genomförts av extern konsult från företaget 2Learn.
Konsulten Susanne Wallin Pettersson har utarbetat och sammanställt delrapport 1 gällande lokalutredning skolan, enligt bilaga.
Delrapport 1 kommer att föredras av Susanne Wallin Pettersson vid kommunstyrelsens sammanträde 2015-04-13.
Förslag till beslut
Uppdra till kommunchefen att arbeta fram ett förslag på resursfördelningsmodell för lokalutnyttjande i skolan. Modellen ska ha ”sverigenormen” som
utgångspunkt och vara politiskt beslutad innan årsskiftet 2015/2016.
Arbetet med att anpassa lokalnyttjandet till ”sverigenormen” påbörjas
omedelbart och ska vara slutfört inför skolstart läsåret 2016/2017.
Kommunstyrelsen
Susanne Wallin Pettersson föredrar ärendet. Slutrapporten redovisas vid
kommunstyrelsen den 1 juni 2015.
Tomas Egmark (s) föreslår att de två sista raderna i förslag till beslut tas bort.
Robert Andersson (kd) och Berit Hardselius (c) bifaller Tomas Egmarks (s)
förslag.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2015-04-13

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 55

Dnr 0340/14 – 610 forts

LOKALUTREDNING SKOLAN - DELRAPPORT 1
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Tomas Egmarks förslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

20(27)

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 56

PROTOKOLL
2015-04-13

21(27)

Dnr 0108/15 - 623

REVIDERING AV REGLER FÖR SKOLSKJUTSVERKSAMHET
Kommunstyrelsens beslut
Fastställa riktlinjer för skolskjutsverksamhet med giltighetstid t o m vårterminen 2018, enligt bilaga.
Redaktionell ändring i fjärde stycket, som avslutas enligt följande: förutsatt att
avståndsregel uppfylls.
_____
Sammanfattning av ärendet
Skolchefen Jan-Erik Backman har uppdaterat styrdokumentet Regler för
skolskjutsverksamhet i Älvsbyns kommun. Ny text i rött.
Förslag till beslut
Barn- och fritidsutskottet beslutar om förändringar av regler för skolskjutsverksamhet i Älvsbyns kommun enligt bilaga.
Barn- och fritidsutskottet
Genomgång av regler för skolskjutsverksamhet.
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar om regler för skolskjutsverksamhet enligt bilaga, med giltighetstid t o m vårterminen 2018. Utskottet
godkänner förslaget.
Barn- och fritidsutskottets beslut
Föreslå kommunstyrelsen besluta om regler för skolskjutsverksamhet med
giltighetstid t o m vårterminen 2018, enligt bilaga.
_____
Kommunstyrelsen
Skolchef Jan-Erik Backman föredrar ärendet.
Göran Lundström (c) påtalar en redaktionell ändring gällande fritidshemselever. Tillägg i fjärde stycket som avslutas enligt följande: förutsatt att avståndsregel uppfylls.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på barn- och fritidsutskottets förslag och
Göran Lundströms redaktionella tillägg. Kommunstyrelsen bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 57

PROTOKOLL
2015-04-13

22(27)

Dnr 0305/14 - 633

BARN I BEHOV AV SÄRSKILT STÖD - BIBASS
Kommunstyrelsens beslut
Medel för ytterligare förstärkning för barn i behov av särskilt stöd (BIBASS)
hänskjuts till budgetberedning för vidare handläggning.
_____
Sammanfattning av ärendet
Förskolechef Marianne Stenvall föredrar BIBASS-ärende vid barn- och
fritidsutskottets sammanträde.
BIBASS är en förkortning för barn i behov av särskilt stöd.
Barn- och fritidsutskottet
Förskolechef Marianne Stenvall meddelar att personalen har förstärkts med
75 % specialpedagogiskt stöd. Behov finns av ytterligare förstärkning men
medel saknas i budget.
Ordföranden föreslår att begära om ytterligare medel hos kommunstyrelsen.
Utskottet bifaller förslaget.
Beslutet skickas till
Förskolechef Marianne Stenvall
KS
Barn- och fritidsutskottets beslut
Begära medel hos kommunstyrelsen för ytterligare förstärkning för barn i
behov av särskilt stöd.
_____
Kommunstyrelsen
Ordföranden föreslår att ärendet hänskjuts till budgetberedningen för vidare
handläggning. Kommunstyrelsen bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2015-04-13

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 58

23(27)

Dnr 0138/15 - 701

SYN- OCH HÖRSELVÅRDSINSTRUKTÖRER I LÄNETS
KOMMUNER
Kommunstyrelsens beslut
Bifalla SRF:s anhållan om att personal inom service, vård och omsorg har och
ska erhålla adekvat utbildning i syn och hörselkunskap för att kunna ge personer med funktionsnedsättning stöd, vård, omsorg och service efter behov.
_____
Sammanfattning av ärendet
Socialchef Hans Nyberg har lämnat in en tjänsteskrivelse om syn- och hörselvårdsinstruktörer i länets kommuner.
I skrivelse till kommunförbundet Norrbotten har Synskadades Riksförbund
(SRF) uttryckt oro över att tjänster som syn- och hörselinstruktörer försvinner från länets kommuner. För att synskadade och dövblinda ska få ta del
av samhällets utbud av service, vård, omsorg och boende samt att få möjlighet till ett aktivt och själständigt liv måste stöd av bra kvalité finnas inom
kommunernas omsorg och hemtjänsten.
Syn- och hörselinstruktör är inte en lagstadgad kommunal resurs men arbetet
ger besparingar i form av minskat behov av hemtjänst och kan leda till att
personer bibehåller sin livskvalité. I Älvsbyns kommun har en arbetsterapeut
uppdraget som instruktör.
Beslutsunderlag
Kommunförbundets protokoll 2014-11-12 samt skrivelse från Synskadades
Riksförbund.
Beslutet skickas till
Synskadades Riksförbund, Sandviksgatan 53, 972 33 Luleå
Förslag till beslut
Bifalla SRF:s anhållan om att personal inom service, vård och omsorg har och
ska erhålla adekvat utbildning i syn- och hörselkunskap för att kunna ge personer, med funktionsnedsättning stöd, vård, omsorg och service efter behov.
Kommunstyrelsen
Socialchef Hans Nyberg föredrar ärendet.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
_____
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2015-04-13

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 59

24(27)

Dnr 0137/15 - 708

AVTAL OM ANSVAR FÖR DIETISTKOMPETENS I SÄRSKILT
BOENDE
Kommunstyrelsens beslut
Anta förslaget till reviderat avtal mellan landstinget och kommunerna i
Norrbotten om ansvar för dietistkompetens i ordinärt samt särskilt boende,
avrop i ordinärt boende och tjänsteköp i särskilt boende under förutsättning
att länets samtliga kommuner antar förslaget.
_____
Sammanfattning av ärendet
Socialchef Hans Nyberg har lämnat in en tjänsteskrivelse gällande reviderat
avtal om ansvar för dietistkompetens mellan kommunerna och landstinget i
Norrbottens län.
Från 1 februari 2013 kommunaliserades hälso- och sjukvård i ordinärt
boende från 18 år och äldre. I detta avtal reglerades dietistkompetensen i
ordinärt boende. Dietistkompetens i särskilt boende reglerades i ett särskilt
avtal mellan kommunerna och landstinget. Avtalet har sagts upp och parterna
är överens om följande reviderade avtal.
Kostnadsfördelningen baseras på en årskostnad på 470 400 kr i 2015 års nivå,
inklusive sociala avgifter, lokal, arbetsledning, utbildning, resor och administration. Beräknad kostnad per kommun utgår från 8,39 kr per invånare 65 år
och äldre. Befolkningssiffror från 31 dec 2013. Kostnaden belastar budget för
övergripande verksamhet i äldreomsorgen.
Förslag till beslut
Anta förslaget till reviderat avtal mellan landstinget och kommunerna i
Norrbotten om ansvar för dietistkompetens i ordinärt samt särskilt boende,
avrop i ordinärt boende och tjänsteköp i särskilt boende under förutsättning
att länets samtliga kommuner antar förslaget.
Kommunstyrelsen
Socialchef Hans Nyberg föredrar ärendet.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommunstyrelsen bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2015-04-13

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 60

25(27)

Dnr 0161/15 - 730

HANDLÄGGNING AV BISTÅND AVSEENDE ÄLDREOMSORG
ENLIGT SOL
Kommunstyrelsens beslut
Fastställa styrdokument ”Vägledning vid handläggning av bistånd enligt SoL
avseende äldreomsorg” enligt bilaga.
_____
Sammanfattning av ärendet
Socialchef Hans Nyberg har uppdaterat ovanstående styrdokument enligt
bilaga.
Förslag till beslut
Fastställa styrdokument ”Vägledning vid handläggning av bistånd enligt SoL
avseende äldreomsorg” enligt bilaga.
Kommunstyrelsen
Socialchef Hans Nyberg föredrar ärendet.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2015-04-13

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 61

26(27)

Dnr 0162/15 - 739

FÖRSTUDIE ÄLDREBOENDE
Kommunstyrelsens beslut
Uppdra till kommunchefen att tillsätta en arbetsgrupp som får i uppgift att ta
fram förslag på ett framtida särskilt boende. Innehållet i förslaget ska beskriva
tidsplan, investeringskostnad, driftskostnad, behovet av antalet platser samt
inriktning av verksamhetsinnehåll.
Rapport redovisas vid kommunstyrelsen den 28 september 2015.
_____
Sammanfattning av ärendet
2012-01-09 lämnade äldreomsorgsberedningen sin slutrapport ” Framtida
äldreomsorg i Älvsbyns kommun”. Syftet med beredningen var att skapa en
målbild för framtidens äldreomsorg i kommunen. Uppgiften var att komma
med förslag på en resurseffektiv äldreomsorg som matchar prognosticerad
efterfrågan och politisk kvalitet. Slutrapporten visar på behov av strukturella
förändringar i verksamheten. Under hösten 2013 genomfördes en översyn av
äldreomsorgens verksamhet, syftet var att beskriva och kartlägga vilka strukturella förändringar kommunen behöver göra i sin äldreomsorgsverksamhet
för att möta framtida behov och krav. Resultatet av denna översyn ledde fram
till sex focusområden varav ”Ny struktur i särskilt boende” var ett område
som beskrev ett behov av 36 äldreboendeplatser samt att lägga ned Nybergas
D-hus.
Kön till särskilt boende har under senaste året ökat till mellan 20-25 personer
i mars 2015, detta trots skapandet av 14 nya särskilda boendeplatser under
våren/hösten 2014. Den demografiska utvecklingen visar på att under de
närmaste 5-6 åren kommer 80 personer per år att bli 80 år. Från 2023 och
framåt ökar antalet 80-åringar till 100-120 personer per år. Detta innebär att
förslaget från översynsrapporten i allra högsta grad är angeläget att effektuera.
Att skapa 36-40 nya boendeplatser täcker både förslaget att avveckla
Nybergas D-hus med 15 platser samt att ”bygga” bort den kö vi har idag,
vilket i sin tur innebär att vi kan på ett mer rationellt sätt bedriva ett förebyggande arbete och stöd i hemmet för att säkra ett längre kvarboende.
Vidare kan vi på ett mer kostnadseffektivt sätt bemanna verksamheten både
dag och natt än vad vi kan i dag i D-huset.
För att påbörja detta arbete bör en arbetsgrupp bildas bestående av socialchef, representanter från Älvsbyns fastigheter, representanter från äldreomsorgsverksamheten. Rapportering till KS ska ske kontinuerligt.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2015-04-13

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 61

27(27)

Dnr 0162/15 – 739 forts

FÖRSTUDIE ÄLDREBOENDE
Förslag till beslut
Uppdra till socialchefen att tillsätta en arbetsgrupp som får i uppgift att ta
fram förslag på ett framtida särskilt boende. Innehållet i förslaget ska beskriva
tidsplan, investeringskostnad, driftskostnad, behovet av antalet platser samt
inriktning av verksamhetsinnehåll.
Kommunstyrelsen
Socialchef Hans Nyberg föredrar ärendet.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget med ändring att uppdra till kommunchefen att tillsätta en arbetsgrupp samt redovisa rapport vid
kommunstyrelsen den 28 september 2015. Kommunstyrelsen bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

