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PROTOKOLL
2012-03-12
KOMMUNSTYRELSEN

KS § 27

Dnr 0115/12 - 000

VERKSAMHETSREDOVISNING KS 2012-03-12
Kommunstyrelsens beslut
Godkänna informationen enligt bilaga samt lägga den till handlingarna.
_____
Ärendebeskrivning
Kommunchef Magnus Nordström har sammanställt kommunövergripande
verksamhetsredovisning enligt bilaga.
Förslag till beslut
Godkänna informationen, enligt bilaga.
Kommunstyrelsen
Socialchef Hans Nyberg och skolchef Jan-Erik Backman redovisar sina
respektive verksamheter.
Fritid- och kulturchef Kjell Tegnelund informerar om förslag på tänkbara
bibliotekslokaler.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

2(38)

PROTOKOLL
2012-03-12
KOMMUNSTYRELSEN

KS § 28

Dnr 0082/12 - 000

DELGIVNINGAR KS 2012-03-12
Kommunstyrelsens beslut
Ta del av delgivningarna och lägga dem till handlingarna.
_____
Ärendebeskrivning
Handlingar i ärendet
1 Länsstyrelsen
a) Protokoll från Inspektion hos Överförmyndaren i Älvsbyns kommun
enligt 19 kap 17 § föräldrabalken och 20 § förmynderskapsförordningen
b) Anmälan mot Överförmyndaren i Älvsbyns kommun
2 Älvsbyns kommun
a) Socialtjänstens rapport till Socialstyrelsen om ekonomiskt bistånd/
introduktionsersättning kv 4 2011
b) Risk- och säkerhetssamordnarens svar till Länsstyrelsen angående
kommunens risk- och sårbarhetsanalys (dnr 66/12, 168)
3

Trafikanalys – Färdtjänststatistik 2011

4

Skolinspektionen – Uppföljning av riktad tillsyn inom området
skolpliktsbevakning i Älvsbyns kommun (dnr 154/11, 611)

5

Avsägelse av uppdrag i Folketshusföreningen (dnr 74/12, 102)

6

Arbete och Omsorgsutskottet – protokoll 2012-02-01

7

Barn- och fritidsutskottet – protokoll 2012-02-08

8

Älvsbyns Energi AB – protokoll 2011-12-14

Förslag till beslut
Ta del av delgivningarna och lägga dem till handlingarna.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

3(38)

PROTOKOLL
2012-03-12

4(38)

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 29

Dnr 0083/12 - 002

DELEGATIONSRAPPORT KS 2012-03-12
Kommunstyrelsens beslut
Ta del av och godkänna redovisad delegationsrapport.
_____
Ärendebeskrivning
Följande ärenden anmäls enligt KS § 182/10-12-20.
Delegat/ärende
Administrativ chef
• Kurser/konferenser
• Anställning vik 50 % i växeln 2012-01-17—03-30 (dnr 88/12, 023)
Alkoholhandläggare
Beslut avseende tillfälligt serveringstillstånd för slutet sällskap den 25 februari
2012 – Pålsträsk byaförening (dnr 85/12-702)
Skolchef
Läsårsplan 2012 – 2013 samt 2013 - 2014
VD Älvsbyns Fastigheter AB
Arrendekontrakt mellan Berghs Bensin o Service AB (Shell) och Älvsbyns
kommun (dnr 58/12, 261)
Arbete och Omsorgsutskottet
§ 8 Lämnande av vilseledande uppgifter
§ 9 Ordförandebeslut
§ 10 Ordförandebeslut
§ 11 Ordförandebeslut
§ 12 Ordförandebeslut
§ 13 Ordförandebeslut
§ 14 Ordförandebeslut
§ 15 Övervägande umgängesbegränsning
§ 16 Övervägande umgängesbegränsning
§ 17 Särskilt förordnad vårdnadshavare
§ 18 Särskilt förordnad vårdnadshavare
§ 19 Uppdrag familjehem
§ 20 Utredning enligt SoL 11 kap § 1
§ 21 Utredning enligt SoL 11 kap § 1
§ 22 Utredning enligt SoL 11 kap § 1
§ 23 Utredning enligt SoL 11 kap § 1
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2012-03-12
KOMMUNSTYRELSEN

KS § 29

Dnr 0083/12 – 002 forts

DELEGATIONSRAPPORT KS 2012-03-12
Förslag till beslut
Ta del av och godkänna redovisad delegationsrapport.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
2012-03-12

6(38)

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 30

Dnr 0090/12 - 001

TILLSÄTTANDE AV SAMRÅDSGRUPP (BIBLIOTEK) – LOKALANVÄNDNING FORUM, FLUXEN ELLER ANDRA LÄMPLIGA
LOKALER
Kommunstyrelsens beslut
Till samrådsgrupp – biblioteket utse följande ledamöter:
Sture Nordin, s
Tomas Egmark, s
Göran Lundström, c
Harry Nyström, v
Inger Lundberg, fp
Samrådsgruppen ska presentera underlag för beslut till kommunstyrelsens
sammanträde den 28 maj 2012.
_____
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 28 november 2011, § 123 i ärendet ”Justering
driftbudget 2012”, att en samrådsgrupp ska tillsättas snarast med syfte att föra
en dialog angående lösningar på användandet av lokalerna på Forum, Fluxen
eller andra lämpliga lokaler. Gruppen ska bestå av representanter från föreningslivet, Älvsbyns Fastigheter AB, fritid och kultur och politiken.
Samrådsgruppen ska presentera underlag för beslut under första kvartalet
2012. Anslag om 200 000 kr anvisas ur verksamhet 027 till kommunstyrelsens
förfogande.
Fritid- och kulturchef Kjell Tegnelund utses till gruppens sammankallande.
Kommunstyrelsens har att utse ledamöter till samrådsgruppen.
Kommunstyrelsen
Ordföranden föreslår att en parlamentarisk samrådsgrupp utses det vill säga
2s, 1 v, 1 c och 1 valteknisk samverkan. Kommunstyrelsen bifaller förslaget.
Till uppdraget nomineras följande ledamöter:
Sture Nordin, s
Tomas Egmark, s
Göran Lundström, c
Harry Nyström, v
Inger Lundberg, fp
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2012-03-12

7(38)

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 30

Dnr 0090/12 – 001 forts

TILLSÄTTANDE AV SAMRÅDSGRUPP (BIBLIOTEK) – LOKALANVÄNDNING FORUM, FLUXEN ELLER ANDRA LÄMPLIGA
LOKALER
Samrådsgruppen ska presentera underlag för beslut till kommunstyrelsens
sammanträde den 28 maj 2012.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förslaget och finner att kommunstyrelsen
bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2012-03-12

8(38)

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 31

Dnr 0487/11 - 002

ÄNDRINGAR I KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING
Kommunstyrelsens beslut
Fastställa kommunstyrelsens delegationsordning enligt upprättat förslag att
gälla till och med 2014-12-31.
_____
Ärendebeskrivning
Administrativ chef Gunilla Lundin har lämnat in tjänsteutlåtande om ändringar i kommunstyrelsens delegationsordning.
Kommunstyrelsens delegationsordning reviderades senast 2010-12-20.
Socialtjänsten
Inom socialtjänstens område har ett antal lagrum ändrats. Flertalet ändringar
inom socialtjänsten är att hänföra till denna förändring. Till exempel kan
nämnas att Lag om allmän försäkring har ersatts av Socialförsäkringsbalken.
Från och med 1 juli 2011 gäller Lex Sarah inom hela socialtjänsten, vilket
föranleder ändringar i punkt 7.1
Förvaltningsärenden
Under Förvaltningsärenden föreslås en ny delegation:
Punkt 3.11 – Prolongering av styrdokument som inte innebär någon materiell förändring
av nuvarande styrdokument. Delegat: kommunchef.
Inköpsfrågor
Under 7.2 föreslås nya belopp för enhetschefs delegation. Detta innebär att
beloppet anpassas till EU:s gräns för direktupphandling dvs 15 % av tröskelvärdet och blir detsamma för varor och tjänster. För 2012 innebär det att
gränsen för direktupphandling blir 284 631 kronor. Gällande inköpspolicy
föreslås anpassas på motsvarande sätt.
Skolan
Inom skolans område har ett antal nyheter införts främst utifrån nya skollagen, bl a huvudmannens ansvar avseende skolplikten.
Samtliga förslag till ändringar skrivs i kursiv stil.
Förslag till beslut
Fastställa Kommunstyrelsens delegationsordning enligt upprättat förslag att
gälla till och med 2014-12-31.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
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KOMMUNSTYRELSEN

KS § 31

Dnr 0487/11 – 002 forts

ÄNDRINGAR I KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING
Kommunstyrelsen
Rikard Granström (fp) föreslår följande tillägg till delegationsordningen,
under rubriken Allmänna riktlinjer för delegationsbeslut
Information och utbildning
Kommunchefen är ansvarig för att alla delegater får kontinuerlig och
tillräcklig utbildning i hur delegationsrätten får och ska utövas.
Om delegationsordningens riktlinjer och bestämmelser inte följs
- Kommunchefen ansvarar för att eventuella brott mot bestämmelserna i
delegationsordningen genast anmäls till kommunstyrelsen, som har att
fatta beslut om vilka åtgärder som ska vidtas.
-

Om kommunchefen inte följer delegationsordningens bestämmelser är
det kommunstyrelsens ordförande som genast ska anmäla detta till kommunstyrelsen för beslut om åtgärd.

-

Om åtgärden vid brott mot delegationsordningens bestämmelser innebär
att delegationsrätten helt eller delvis dras in ska beslut tas om delegaten
kan utöva sin tjänst efter åtgärden.

Matilda Wiklund (c) bifaller Rikard Granströms förslag.
Ordföranden yrkar bifall till beredningsförslaget.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Rikard Granströms tilläggsförslag och
finner att kommunstyrelsen avslår förslaget.
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång.
- den som röstar ja bifaller Rikard Granströms tilläggsförslag.
- den som röstar nej avslår Rikard Granströms tilläggsförslag.
Omröstningsresultat
Med 5 ja-röster, 6 nej-röster och 2 som avstår, enligt bifogad
sammanträdeslista, beslutar kommunstyrelsen att avslå Granströms förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens delegationsordning
enligt upprättat förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2012-03-12

10(38)

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 32

Dnr 0101/12 - 041

OMFÖRING AV MEDEL I 2012 ÅRS DRIFTBUDGET
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Anslaget för fastighetsdrift reduceras med 1,5 miljoner kronor. Centralt
budgeterade medel utökas med motsvarande belopp.
_____
Ärendebeskrivning
Fullmäktige beslutade 2011-11-28 fastställa fördelningen av medel i driftbudget 2012. Anslaget för fastighetsdrift i årets budget uppgår till
50 894 000 kronor. Jämfört med 2011 års anslag innebär det ett tillskott om
6,7 miljoner kronor.
Bolaget har vid verksamhetsuppföljningar under 2011 prognostiserat ett antal
miljoner i underskott för den del av verksamheten som bedrivs på uppdrag av
kommunen. Bokslutsberedningen har beslutat föreslå kommunfullmäktige
underskottstäcka Älvsbyns Fastigheter AB med 587 000 kronor avseende
fastighetsdriften.
Budgetberedningen
Ordföranden föreslår reducera anslaget för fastighetsdrift i 2012 års driftbudget med 1,5 miljoner kronor. Centralt budgeterade medel utökas med
motsvarande belopp. Motivet till detta ska ses som ett försök att stärka
kommunens ekonomi.
Budgetberedningens förslag till kommunfullmäktige
Anslaget för fastighetsdrift reduceras med 1,5 miljoner kronor. Centralt
budgeterade medel utökas med motsvarande belopp.
_____
Kommunstyrelsen
Ekonomichef Ulla Lundberg redovisar budgetberedningens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på budgetberedningens förslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller förslaget.
Beslutsunderlag
Budgetberedningens protokoll 16 februari 2012, § 5.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2012-03-12

11(38)

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 33

Dnr 0098/12 - 041

UNDERSKOTTSTÄCKNING FÖR ÄLVSBYNS ENERGI AB
VERKSAMHETSÅRET 2011
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kostnadstäcka Älvsbyns Energi AB för det uppkomna underskottet om
2 207 000 kronor avseende den verksamhet som utförs på uppdrag av
kommunen.
_____
Ärendebeskrivning
Älvsbyns Energi AB har under verksamhetsåret 2011 aviserat ett
prognostiserat underskott avseende gatuverksamheten.
Bokslutsberedningen
Jan Sipola, VD för Älvsbyns Energi AB, redogör för verksamhetsåret 2011
och det uppkomna underskottet avseende den verksamhet som utförs på
uppdrag av Älvsbyns kommun.
Yrkanden
Ordföranden föreslår att kommunen kostnadstäcker Älvsbyns Energi AB för
det uppkomna underskottet om 2 207 000 kronor och finner att
bokslutsberedningen bifaller förslaget.
Bokslutsberedningens förslag till kommunfullmäktige
Kostnadstäcka Älvsbyns Energi AB för det uppkomna underskottet om
2 207 000 kronor avseende den verksamhet som utförs på uppdrag av
kommunen.
_____
Kommunstyrelsen
Ekonomichef Ulla Lundberg föredrar bokslutsberedningens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på bokslutsberedningens förslag och finner
att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
Beslutsunderlag
Bokslutsberedningens protokoll 16 februari 2012, § 2.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2012-03-12

12(38)

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 34

Dnr 0097/12 - 041

UNDERSKOTTSTÄCKNING FÖR ÄLVSBYNS FASTIGHETER AB
VERKSAMHETSÅRET 2011
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kostnadstäcka Älvsbyns Fastigheter AB för det uppkomna underskottet om
587 000 kronor avseende den fastighetsdrift som utförs på uppdrag av kommunen.
_____
Ärendebeskrivning
Älvsbyns Fastigheter AB har under verksamhetsåret 2011 aviserat ett prognostiserat underskott vid verksamhetsuppföljningarna avseende fastighetsdriften.
Bokslutsberedningen
Anders Nilsson, VD för Älvsbyns Fastigheter AB, redogör för verksamhetsåret 2011 och det uppkomna underskottet avseende den verksamhet som
utförs på uppdrag av Älvsbyns kommun.
Yrkanden
Ordföranden föreslår att kommunen kostnadstäcker Älvsbyns Fastigheter
AB för det uppkomna underskottet om 587 000 kronor och finner att bokslutsberedningen bifaller förslaget.
Bokslutsberedningens förslag till kommunfullmäktige
Kostnadstäcka Älvsbyns Fastigheter AB för det uppkomna underskottet om
587 000 kronor avseende den fastighetsdrift som utförs på uppdrag av kommunen.
_____
Kommunstyrelsen
Ekonomichef Ulla Lundberg föredrar bokslutsberedningens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på bokslutsberedningens förslag och finner
att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
Beslutsunderlag
Bokslutsberedningens protokoll 16 februari 2012, § 1.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2012-03-12

13(38)

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 35

Dnr 0100/12 - 041

UTDELNING AV VINST TILL ÄGAREN FRÅN ÄLVSBYNS
FASTIGHETER AB VERKSAMHETSÅRET 2011
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1) Uppdra till ordföranden i Älvsbyns Kommunföretag AB att aktualisera
frågan om utdelning av vinst till ägaren från Älvsbyns Fastigheter AB
samt
2) uppdra till ägarens ombud att vid bolagsstämma för Älvsbyns Fastigheter
AB besluta om utdelning med 50 % av 2011 års vinst.
_____
Ärendebeskrivning
Enligt ägardirektivet för Älvsbyns Fastigheter AB ska resultatöverskottet återinvesteras i verksamheten eller användas för att amortera lån för att uppfylla
soliditetsmålet (20 %). Ägaren kan dock besluta särskilt om utdelning trots att
soliditetsmålet inte är uppfyllt.
Bokslutsberedningen
Ordföranden föreslår uppdra till ordföranden i moderbolaget Älvsbyns
kommunföretag AB att aktualisera ärendet i syfte att besluta om utdelning
med 50 % av 2011 års vinst samt föreslå kommunfullmäktige ge kommunens
ombud i uppdrag att vid årets bolagsstämma besluta om vinstutdelningen.
Bokslutsberedningens förslag till kommunfullmäktige
1) Uppdra till ordföranden i Älvsbyns Kommunföretag AB att aktualisera
frågan om utdelning av vinst till ägaren från Älvsbyns Fastigheter AB
samt
2) uppdra till ägarens ombud att vid bolagsstämma för Älvsbyns Fastigheter
AB besluta om utdelning med 50 % av 2011 års vinst.
_____
Kommunstyrelsen
Ekonomichef Ulla Lundberg föredrar bokslutsberedningens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på bokslutsberedningens förslag och finner
att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslutsunderlag
Bokslutsberedningens protokoll 16 februari 2012, § 4.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2012-03-12

14(38)

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 36

Dnr 0099/12 - 048

ÅTERFÖRING AV VILLKORAT AKTIEÄGARTILLSKOTT FÖR
ÄLVSBYNS FASTIGHETER AB
Kommunstyrelsens beslut
Uppdra till ordförande i Älvsbyns Kommunföretag AB att för kommunens
räkning, kräva en återföring om 20 miljoner kronor av det villkorade aktieägartillskottet.
_____
Ärendebeskrivning
Älvsbyns kommun ingick 1999 ett avtal med Bostadsdelegationen i syfte att
genomföra en ekonomisk rekonstruktion av AB Älvsbybostäder, nuvarande
Älvsbyns Fastigheter AB. I samband med detta tillsköt kommunen ett villkorat aktieägartillskott till AB Älvsbybostäder om 59,6 miljoner kronor
Bokslutsberedningen
Ordföranden föreslår en återföring om 20 miljoner kronor av det villkorade
aktieägartillskottet från Älvsbyns Fastigheter AB. Ärendet aktualiseras via
ordföranden i moderbolaget, Älvsbyns Kommunföretag AB.
Bokslutsberedningens beslut
Uppdra till ordförande i Älvsbyns Kommunföretag AB att för kommunens
räkning, kräva en återföring om 20 miljoner kronor av det villkorade aktieägartillskottet.
_____
Kommunstyrelsen
Ekonomichef Ulla Lundberg föredrar bokslutsberedningens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på bokslutsberedningens förslag och finner
att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
Beslutsunderlag
Bokslutsberedningens protokoll 16 februari 2012, § 3.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2012-03-12

15(38)

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 37

Dnr 0013/12 - 042

EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR 2012
Kommunstyrelsens beslut
Godkänna redovisad information om ekonomiska förutsättningar 2012.
_____
Ärendebeskrivning
Ekonomichef Ulla Lundberg har sammanställt ekonomiska förutsättningar
för 2012.
Kommunstyrelsen
Ekonomichef Ulla Lundberg redovisar ekonomiska förutsättningar för 2012
års verksamhet kopplat till utfallet för 2011 samt de budgetjusteringar som
gjorts i 2012 års driftbudget. Kommunens budgeterade resultat för 2012 är
mycket svagt.
Vidare är att 2012 års driftsbudget inte är i fas med den verksamhet som
bedrivs inom ett flertal budgetområden. Det kan därför redan nu konstateras
att kommunens ekonomi för 2012 är ytterst ansträngd och att det krävs
aktiva åtgärder för att kommunen ska kunna uppvisa ett positivt årsresultat
för år 2012.
Ordföranden föreslår godkänna redovisad information och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2012-03-12

16(38)

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 38

Dnr 0117/12 - 101

FORTSATT DIGITALISERING AV POLITISK ADMINISTRATION
Kommunstyrelsens beslut
Fortsätta digitaliseringsarbetet genom att anvisa ekonomiska resurser på
129 500 kronor för fortsatt digitalisering av politisk- och facklig administration. Medel anvisas ur verksamhet 027 till kommunstyrelsens förfogande.
_____
Ärendebeskrivning
IT-chef Crister Lundgren har lämnat in tjänsteutlåtande gällande lägesrapport
digitalisering och fortsatt arbete, enligt bilaga.
Under 2011 påbörjades ett arbete med att digitalisera den politiska adminitrationen.
Syftet med digitaliseringsarbetet är att på sikt:
• Minska arbetsbelastningen för kansliet
• Sänka kostnader
• Minimera miljöpåverkan
• Öka informationstillgängligheten
Under arbetets gång har det framkommit behov att digitalisera kommunikationen med de fackliga organisationerna eftersom flera av de utskick som
görs till politiker är identiska med de som görs till de fackliga organisationerna.
För att fullfölja digitaliseringen för den politiska organisationen samt integrera de fackliga organisationerna avdelas ekonomiska resurser för fortsatt
digitalisering. En fullständig digitalisering skulle kräva inköp av 35 st Ipad 2 á
3 700 kr, till en totalsumma på 127 500 kr.
Förslag till beslut
Fortsätta digitaliseringsarbetet genom att avdela ekonomiska resurser på
129 500 kronor för fortsatt digitalisering av politisk och facklig administration.
Kommunstyrelsen
Kommunchef Magnus Nordström föredrar ärendet.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2012-03-12
KOMMUNSTYRELSEN

KS § 38

Dnr 0117/12 – 101 forts

FORTSATT DIGITALISERING AV POLITISK ADMINISTRATION
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget och finner att
kommunstyrelsen bifaller förslaget. Medel för ändamålet anvisas ur
verksamhet 027 till kommunstyrelsens förfogande.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
2012-03-12

18(38)

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 39

Dnr 0061/12 - 102

VAL AV LEDAMOT ORDINARIE OCH ERSÄTTARE (S) I
ARBETE OCH OMSORGSUTSKOTTET
Kommunstyrelsens beslut
Utse Stefan Hortlund (s) till vice ordförande i arbete och omsorgsutskottet
och Linus Sköld (s) till Hortlunds ersättare. Inger Grankvist (s) utses till
ersättare.
_____
Ärendebeskrivning
Maria Tjärnberg (s) vice ordförande i arbete och omsorgsutskottet har avsagt
sig sitt politiska uppdrag.
Gerry Nilsson (s) har avsagt sig sitt politiska uppdrag som ersättare i arbete
och omsorgsutskottet.
Kommunstyrelsen har att utse nya ledamöter ordinarie och ersättare till
arbete och omsorgsutskottet.
Kommunstyrelsen
Ordföranden föreslår att utse Stefan Hortlund (s) till ordinarie ledamot och
vice ordförande samt Linus Sköld (s) till hans ersättare. Inger Grankvist (s)
utses till att ersätta Gerry Nilsson.
Kommunstyrelsen bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2012-03-12

19(38)

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 40

Dnr 0096/12 - 102

VAL AV LEDAMOT TILL STYRELSEN OCH VALBEREDNINGEN FÖR COOMPANION NORRBOTTEN
Kommunstyrelsens beslut
Nominera Helena Öhlund (s) som ersättare till styrelsen för Coompanion
Norrbotten.
_____
Ärendebeskrivning
Coompanion Norrbotten har i skrivelse 16 februari 2012 bjudit in medlemmarna till årsstämma den 20 april 2012.
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 och till valberedningen.
Vid årsstämman 2011 valdes Helena Öhlund (s) till ersättare.
Årsstämman kommer att besluta om införande av en ny modell med serviceavtal- och avgifter för att tydliggöra vad medlemmarna får ut av medlemskap
hos föreningen.
Kommunstyrelsens har att nominera ledamot till styrelsen och valberedningen för Coompanion Norrbotten.
Kommunstyrelsen
Ordföranden föreslår att utse Helena Öhlund (s) som ersättare till styrelsen
för Coompanion Norrbotten. Kommunstyrelsen bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2012-03-12

20(38)

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 41

Dnr 0086/12 - 109

BIDRAG TILL ENERGIEFFEKTIVISERING - KORSTRÄSK BYAFÖRENING
Kommunstyrelsens beslut
Bevilja kommunal medfinansiering för ventilations- och värmeåtervinningsanläggning, med 30 % av kostnaderna, dock max 15 000 kr, under förutsättning att den sökande kan styrka köpet med ett verifikat/kvitto. Medel anvisas
ur verksamhet 0973 – konvertering värmesystem.
Reservation
Matilda Wiklund (c) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
_____
Ärendebeskrivning
Korsträsk byaförening har skickat in ansökan om bidrag till ny ventilationsoch värmeåtervinningsanläggning.
Christoffer Björkman, näringslivsutvecklare har yttrat sig i ärendet.
Korsträsk byaförening har beslutat att installera ny ventilations- och värmeåtervinningsanläggning i byagården för att spara energi. Den befintliga anläggningen anses vara för liten och ineffektiv i förhållande till lokalens nuvarande
storlek. Det finns en muntlig offert vad gäller återvinningsaggregat, material
och installation på totalt 42 000 kr.
Förslag till beslut
Näringslivskontoret föreslår att kommunstyrelsen beviljar kommunal medfinansiering för ventilations- och värmeåtervinningsanläggning, med 30% av
kostnaderna, dock max 15 000 kr, under förutsättning att den sökande kan
styrka köpet med ett verifikat/kvitto. Medel anvisas ur verksamhet 0973 –
konvertering värmesystem.
Kommunstyrelsen
Matilda Wiklund (c) yrkar bifall till beredningsförslaget med tillägg att uppdra
till näringslivsavdelningen att föra dialog med Korsträsk byaförening om projektet ”fjärrvärme i byarna”.
Helena Öhlund (s) yrkar bifall till beredningsförslaget.

forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2012-03-12

21(38)

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 41

Dnr 0086/12 – 109 forts

BIDRAG TILL ENERGIEFFEKTIVISERING - KORSTRÄSK BYAFÖRENING
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Matilda Wiklunds tilläggsförslag och
finner att kommunstyrelsen avslår förslaget.
Vidare ställer ordföranden proposition på beredningsförslaget och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2012-03-12

22(38)

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 42

Dnr 0114/12 - 512

KLAGOMÅL ÖVER FORTKÖRNING PÅ ALTUNAVÄGEN
Kommunstyrelsens beslut
Återremittera ärendet till myndighetsnämnden för ytterligare beredning
gällande infordran av yttrande från räddningstjänsten samt kostnadsberäkning.
_____
Ärendebeskrivning
En skrivelse med namnlista har inkommit från boende efter Altunavägen som
klagar över att bilar framförs med för hög hastighet samt att det även är trafik
med lastbilar som använder gatan för genomfart istället för att använda sig av
Nyvägen. Det finns många utfarter mot gatan och även flera korsningar. De
boende har pratat med polisen som anser att det inte går att göra fartkontroller efter gatan.
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning
Altunavägen är i likhet med många andra gator i Älvsbyn rak och bred och
inbjuder till hög hastighet. Miljö- och byggchefen finner ingen anledning att
betvivla vad skriftställarna anför i sin skrivelse.
Vid ett möte med VD för Älvsbyns Energi AB fanns Altunavägen med i en
genomgång av gator som bör prioriteras för åtgärder vad beträffar trafiksäkerheten. Trafiksäkerheten kan höjas genom att minska antalet fordon eller
att sänka hastigheten. Man kan också tänka sig en kombination av dessa.
När det gäller lastbilar som kör efter Altunavägen kan det vara svårt att få
dessa att använda Nyvägen, vilket föreslås i brevet till myndighetsnämnden.
Järnvägsviadukten tillåter bara begränsad höjd på fordon. Lastbilar bör istället
använda sig av utfart via industriområdet. Troligen upplevs det som en betydligt längre väg för dessa fordon.
Miljö- och byggchefen bedömer att man behöver utreda hur trafiksituationen
efter Altunavägen kan lösas på ett så bra sätt som möjligt.
Myndighetsnämndens förslag till kommunstyrelsen
Uppdra till Älvsbyns Energi AB att
1. Anordna tillfälliga farthinder efter Altunavägen
2. Inkomma med ett förslag till långsiktig lösning på problemet.
_____
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2012-03-12

23(38)

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 42

Dnr 0114/12 – 512 forts

KLAGOMÅL ÖVER FORTKÖRNING PÅ ALTUNAVÄGEN
Kommunstyrelsen
Johan Johansson (c) föreslår att ärendet återremitteras till
myndighetsnämnden för ytterligare beredning gällande yttrande från
räddningstjänsten och kostnadsberäkning.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Johan Johanssons förslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2012-03-12

24(38)

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 43

Dnr 0121/12 - 612

PROGRAMSTRUKTUR INOM GYMNASIESKOLAN LÄSÅRET
2012/13
Kommunstyrelsens beslut
1. Avveckla Restaurang och livsmedelsprogrammet från och med ht-2012.
2. Nollintag görs vid NIU gymnastik läsåret 2012/13.
_____
Ärendebeskrivning
Med anledning av få sökanden till programmen Restaurang och livsmedel
samt NIU (nationell idrottsutbildning) gymnastikinriktningen föreslås följande ändringar i programstrukturen vid Älvsbyns gymnasieskola.
Trenden över tid har varit ett minskande elevunderlag till Restaurang- och
livsmedelsprogrammet. Till läsåret 2011/2012 beslutades om nollintag eftersom det endast var två sökande. Den antagning som nu är gjord visar att det
är 2 sökande till programmet. Ur ett kvalitetsperspektiv bör det vara minst 56 elever i varje årskurs. Detta bland annat för att det inte är möjligt att
bedriva en elevrestaurang med ett färre antal elever. Inför kommande läsår är
det 5 elever som fortsätter från år 2 till år 3.
Under hösten 2011 har ett kartläggningsarbete tillsammans med Älvsbygymnasterna genomförts. Resultatet visar att det finns ungdomar födda -95 t o m
-98 som är presumtiva gymnastikelever. Både muntlig och skriftlig kontakt
har tagits med ungdomar födda -96 och -95 under november, december och
januari.
Tillsammans med Älvsbygymnasterna har även en kartläggning kring tränarresurser genomförts. Annonsering har genomförts på gymnastikförbundets
hemsida. I slutet på december och i mitten på januari genomfördes två träningsläger med två intervjuer med tänkbara tränare.
Antagning 2012
Förbehållet har hela tiden varit antalet sökande elever. Även om antalet på
pappret är lovande måste vi ha sökande elever för att ett igångsättande ska
vara rimligt. I dagsläget finns en sökande från Gotland.
Barn- och fritidsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Avveckla Restaurang och livsmedelsprogrammet från och med ht-12.
2. Nollintag görs vid NIU gymnastik läsåret 12/13.
_____
Kommunstyrelsen
Skolchef Jan-Erik Backman föredrar ärendet.
Forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2012-03-12
KOMMUNSTYRELSEN

KS § 43

Dnr 0121/12 – 612 forts

PROGRAMSTRUKTUR INOM GYMNASIESKOLAN LÄSÅRET
2012/13
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på barn- och fritidsutskottets förslag och
finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
Beslutsunderlag
Barn- och fritidsutskottets protokoll 23 februari 2012, § 7.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

25(38)

PROTOKOLL
2012-03-12

26(38)

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 44

Dnr 0108/12 - 612

BIDRAGSBELOPP 2012 TILL FRISTÅENDE GYMNSIESKOLOR
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Godkänna bidragsbelopp 2012 till fristående gymnasieskolor, enligt bilaga.
_____
Ärendebeskrivning
Skolchef Jan-Erik Backman har lämnat in tjänsteutlåtande gällande bidragsbelopp 2012 till fristående gymnasieskolor, enligt bilaga.
För att säkerställa de interkommunala kostnaderna för elever vid de gymnasiala friskolorna har ett bidragsbelopp räknats fram där kostnaderna för respektive program framgår i dokumenten;
- Samverkansområdets bidragsbelopp till friskolor, budgetåret 2012.
- Älvsbyns bidragsbelopp till friskolor, år 2012.
Förslag till beslut
Föreslå kommunfullmäktige godkänna bidragsbelopp 2012 till fristående
gymnasieskolor, enligt bilaga.
Kommunstyrelsen
Skolchef Jan-Erik Backman föredrar ärendet.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2012-03-12

27(38)

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 45

Dnr 0119/12 - 617

RUTINER FÖR INSKRIVNING I SÄRSKOLAN
Kommunstyrelsens beslut
Anta utarbetade rutiner för inskrivning i grundsärskolan enligt bilaga gällande
från och med 2012-01-01.
_____
Ärendebeskrivning
Skolchef Jan-Erik Backman har utarbetat förslag på nya rutiner för inskrivning i särskolan, enligt bilaga.
Skolhuvudmannen är enligt skollagen 11 kap § 24 skyldig att tillgodose att
elev erbjuds plats i grundsärskolan. För inskrivning i grundsärskolan ska tydliga rutiner och ansvar finnas beslutade av styrelsen.
Reviderade rutiner för inskrivning i grundsärskolan framgår av bilaga att gälla
från och med 2012-01-01.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att rutiner för inskrivning i grundsärskolan enligt
bilaga gäller från och med 2012-01-01.
Kommunstyrelsen
Skolchef Jan-Erik Backman föredrar ärendet.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2012-03-12

28(38)

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 46

Dnr 0056/12 - 630

REGLER, TAXA OCH TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR
PLACERING AV BARN INOM FÖRSKOLAN
Kommunstyrelsens beslut
Fastställa tillämpningsföreskrifter inom förskolan att gälla från och med
2012-08-01, enligt bilaga.
_____
Ärendebeskrivning
Förskolecheferna Marianne Stenvall och Eva-Lisa Hellström har reviderat
tillämpningsföreskrifterna inom förskolan.
Förslag till beslut
Barn- och fritidsutskottet föreslår kommunstyrelsen fastställa tillämpningsföreskrifter inom förskolan att gälla från och med 2012-08-01, enligt bilaga.
_____
Barn- och fritidsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Fastställa tillämpningsföreskrifter inom förskolan att gälla från och med
2012-08-01, enligt bilaga.
_____
Kommunstyrelsen
Skolchef Jan-Erik Backman föredrar ärendet.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på barn- och fritidsutskottets förslag och
finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
Beslutsunderlag
Barn- och fritidsutskottets protokoll 8 februari 2012, § 5
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2012-03-12

29(38)

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 47

Dnr 0507/11 - 630

UTÖKAD ÖPPETHÅLLANDETID I FÖRSKOLAN
Kommunstyrelsens beslut
Ändra öppethållandet till kl 06.30 – 18.30, vid en av förskolorna i centralorten. Förändringen sker inom befintlig budgetram.
Kartlägga och kostnadsberäkna omsorgsbehovet på obekväm tid (kväll, helg,
natt). Resultatet redovisas vid kommunstyrelsens sammanträde den 27 augusti
2012.
_____
Ärendebeskrivning
Önskemål har inkommit från vårdnadshavare om längre öppethållande i förskolan. Det handlar främst om vårdnadshavare med anställning inom handeln
där öppethållandet är till kl.18.00.
Förskolecheferna Marianne Stenvall och Eva-Lisa Hellström har yttrat sig i
ärendet och lämnat förslag till beslut, enligt bilaga.
Förslag till beslut
Nedan lämnas ett antal förslag till utökad servicenivå inom förskolan i
Älvsbyns kommun.
1. Förskolorna i Älvsbyns kommun erbjuder också fortsättningsvis ett
öppethållande på 12 timmar. En av förskolorna i centralorten utses att
förändra sitt öppethållande till kl.06.30 - 18.30, alternativt kl.07.00 - 19.00.
Förändringen kan ske inom befintlig budgetram.
2. En av förskolorna i centralorten förlänger öppethållandet till kl.06.00 –
18.30, alt.19.00. Resursförstärkning sker med 50 % förskollärartjänst till
en kostnad av ca. 200 000 kr.
3. Placering i annan pedagogisk verksamhet erbjuds kvällar, nätter och
helger. Verksamheten sker i andra lokaler än förskolans. Utredning föreslås genomföras gällande möjligheterna att samordna denna verksamhet
på Regnbågen. Personer med erfarenheter av arbete i familjedaghem,
alternativt dagbarnvårdare föreslås som lämplig personalkategori.
Barn- och fritidsutskottets beslut
Beträffande punkten 3, om placering i annan pedagogisk verksamhet, återremitteras frågan till förskolecheferna för vidare utredning.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2012-03-12

30(38)

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 47

Dnr 0507/11 – 630 forts

UTÖKAD ÖPPETHÅLLANDETID I FÖRSKOLAN
Barn- och fritidsutskottets förslag till kommunstyrelsen
En av förskolorna i centralorten utses att ändra öppethållande till kl.06.30 18.30. Förändringen sker inom befintlig budgetram.
_____
Kommunstyrelsen
Skolchef Jan-Erik Backman föredrar ärendet.
Helena Öhlund (s) yrkar bifall till att barn- och fritidsutskottets förslag med
tillägg, kartläggning och kostnadsberäkning av omsorgsbehovet på obekväm
tid (kväll, helg, natt) genomförs och redovisas vid kommunstyrelsens
sammanträde den 27 augusti 2012.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Helena Öhlunds förslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslutsunderlag
Barn- och fritidsutskottets protokoll 8 februari 2012, § 4.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2012-03-12

31(38)

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 48

Dnr 0110/12 - 630

BARNOMSORGSPENG FÖR 2012
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Fastställa barnomsorgspeng för Älvsbyns kommun år 2012 enligt bilaga.
_____
Ärendebeskrivning
Skolchef Jan-Erik Backman har lämnat in tjänsteutlåtande om barnomsorgspeng i Älvsbyns kommun 2012.
Barnomsorgspengen är ett kommunalt bidrag till enskild godkänd förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg. Kommunerna är från och med 1 juli 2009
skyldiga att, förutom till förskolor och fritidshem, även lämna bidrag till godkända former av pedagogisk omsorg. Skapa ett system med en barnomsorgspeng. Det kommunala bidraget följer därmed barnet till den verksamhet som
föräldrarna själva väljer. Barnomsorgspengen i Älvsbyns kommun är för 2012
framtagen enligt bilaga.
Förslag till beslut
Föreslå kommunfullmäktige fastställa barnomsorgspeng för Älvsbyns
kommun år 2012 enligt bilaga.
Kommunstyrelsen
Skolchef Jan-Erik Backman föredrar ärendet.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2012-03-12

32(38)

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 49

Dnr 0007/12 - 701

KÖP AV OBS-PLATSER
Kommunstyrelsens beslut
Inte införa OBS-platser i kommunen på grund av att kostnaderna blir betydligt högre än vad landstinget erbjuder i ersättning i sitt avtalsförslag, samt att
antalet särskilt boendeplatser minskar.
_____
Ärendebeskrivning
Socialchef Hans Nyberg har lämnat in tjänsteutlåtande om införande av OBSplatser, enligt bilaga.
De flesta glesbygdskommuner i Norrbotten har så kallade OBS-platser i
anslutning till sina vårdcentraler. Älvsbyns kommun är den enda glesbygdskommun i Norrbotten som inte har OBS-platser.
Inför ett införande av OBS-platser krävs noggrann planering och översyn av
tillgängliga resurser som motsvarar det krav på god och säker vård som ska
finnas i vård och omsorg. Nödvändig sjuksköterske- och undersköterskebemanning måste tillgodoses. Kravet på bemanning av sjuksköterska är att det
måste finnas en sjuksköterska tillgänglig dygnet runt vid den enhet där OBSplatserna bedrivs. Sjuksköterskan måste finnas till hands för att göra bedömningar utan dröjsmål till dessa vårdtagare.
Sammanfattning
Älvsbyns kommun är i akut behov av fler särskilt boendeplatser. Att i det
läget minska dessa platser ytterliggare genom att införa OBS-platser är inte
bra, varken ur ett brukar-perspektiv eller ett ekonomiskt perspektiv. Införandet av OBS-platser innebär betydligt högre kostnader än vad landstinget
erbjuder i ersättning enligt sitt avtalsförslag. Det är i nuläget svårt att rekrytera
vikarier till de sköterskor som är anställda i kommunen, att ytterligare anställa
3,4 årsarbetare ökar risken för merkostnader.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att inte införa OBS-platser i kommunen på grund
av att kostnaderna blir betydligt högre än vad landstinget erbjuder i ersättning
i sitt avtalsförslag, samt att antalet särskilt boendeplatser minskar.
Kommunstyrelsen
Socialchef Hans Nyberg föredrar ärendet.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2012-03-12

33(38)

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 49

Dnr 0007/12 – 701 forts

KÖP AV OBS-PLATSER
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2012-03-12

34(38)

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 50

Dnr 0030/12 - 750

ERSÄTTNING TILL SÄRSKILT FÖRORDNAD VÅRDNADSHAVARE FÖR ENSAMKOMMANDE FLYKTINGBARN
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Ersättningen till särskilt förordnade vårdnadsvare för målgruppen ensamkommande flyktingbarn ändras till 2 000 kronor/månad samt möjlighet att
söka omkostnadsersättning i form av reseersättning. Kostnaden finansieras av
de ersättningar som tillfaller enheten för ensamkommande flyktingbarn med
de schablonersättningar som är ämnade att täcka sådana kostnader.
Överförmyndaren ansvarar för att administrera utbetalningarna för uppdragen.
Uppföljning genomförs efter ett år.
_____
Ärendebeskrivning
Alla ensamkommande barn som kommer till Älvsbyn får en god man. Att
vara god man är ett förtroendeuppdrag som innebär ett stort ansvar. När
barnet får permanent uppehållstillstånd (PUT) ska istället en särskilt förordnad vårdnadshavare utses, men uppdraget är i stort sett detsamma.
Kostnaden för godmannaskapet kan återsökas fram till dess att barnet skrivits
över till kommunen, vilket sker en månad efter beslut om PUT. Därefter står
kommunen för kostnaden oavsett om det är för godmannaskap eller särskilt
förordnad vårdnadshavare. I dagsläget är ersättningen endast 170 kr/månad
för särskilt förordnade vårdnadshavare vilket medför att få, om någon, är
villig att ta på sig ett sådant uppdrag. Nuvarande ersättningsnivå baseras på
att den är inbakad i andra uppdrag och andra ersättningar såsom kontaktfamilj eller familjehem.
Arbete och Omsorgsutskottets förslag till kommunfullmäktige
Ersättningen till särskilt förordnade vårdnadsvare för målgruppen ensamkommande flyktingbarn ändras till 2 000 kronor/månad samt möjlighet att
söka omkostnadsersättning i form av reseersättning. Kostnaden finansieras av
de ersättningar som tillfaller enheten för ensamkommande flyktingbarn med
de schablonersättningar som är ämnade att täcka sådana kostnader.
Vidare föreslår utskottet kommunstyrelsen att överförmyndaren fortsätter
ansvara för att administrera utbetalningarna för uppdragen.
____
Kommunstyrelsen
Socialchef Hans Nyberg föredrar ärendet.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSEN

KS § 50

Dnr 0030/12 – 750 forts

ERSÄTTNING TILL SÄRSKILT FÖRORDNAD VÅRDNADSHAVARE FÖR ENSAMKOMMANDE FLYKTINGBARN
Helena Öhlund (s) yrkar bifall till arbete- och omsorgsutskottets förslag med
tillägg att uppföljning genomförs efter ett år.
Robert Andersson (kd) föreslår att ärendet återremitteras.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Robert Anderssons förslag och finner att
kommunstyrelsen avslår förslaget.
Vidare ställer ordföranden proposition på Helena Öhlunds förslag och finner
att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslutsunderlag
Yttrande från Mikael Olofsson, enhetschef BROS, den 16 januari 2012.
Arbete- och omsorgsutskottets protokoll 1 februari 2012, § 4.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSEN

KS § 51

Dnr 0106/12 - 761

LÄNSSTRATEGI FÖR MISSBRUKS- OCH BEROENDEVÅRD I
NORRBOTTEN
Kommunstyrelsens beslut
Anta förslaget till länsstrategi för missbruks- och beroendevård i Norrbotten
_____
Ärendebeskrivning
Socialchef Hans Nyberg har lämnat in tjänsteutlåtande om överenskommelse
för missbruks- och beroendevård i Norrbotten.
Norrbottens läns landsting och länets kommuner har ett gemensamt ansvar
för missbruks- och beroendevården i Norrbotten. För att förebygga missbruk
och tillgodose den enskildes behov krävs en långtgående samverkan mellan
kommunerna och landstinget. Sveriges Kommuner och Landsting har i september 2008 träffat överenskommelse med Kommunförbundet Norrbotten
och Norrbottens läns landsting om implementering av de Nationella riktlinjerna. I överenskommelsen åtar sig Norrbottens läns landsting och kommunerna i länet, att implementera de Nationella riktlinjerna och arbeta fram ett
gemensamt styrdokument, Länsstrategi för missbruks- och beroendevården
som tydliggör vårdkedjan och de olika aktörernas ansvar. Länsstrategin ska
utgå från de Nationella riktlinjerna och tydliggöra ansvarsfördelningen mellan
huvudmännen inom följade områden:
- Upptäckt och tidig intervention
- Tillnyktringsverksamhet
- Abstinensvård
- Behandling och stöd
- Utredning, bedömning, planering, uppföljning
Länsstrategin ska ses som ett utvecklingsdokument. Förslag till förbättringar
och utveckling ska behandlas av länsstyrgruppen. Länsstrategin gäller tills
vidare. Länsstyrgruppen har det övergripande ansvaret för uppföljning och
utvärdering och att strategin blir reviderad vartannat år.
Förslag till beslut
Anta förslaget till länsstrategi för missbruks- och beroendevård i Norrbotten
Kommunstyrelsen
Socialchef Hans Nyberg föredrar ärendet.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
_____
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSEN

KS § 52

Dnr 0107/12 - 779

LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET OCH SÄKERHET I
HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN
Kommunstyrelsens beslut
Riktlinjen återremitteras för komplettering med tillägg: missbruk och psykisk
ohälsa.
_____
Ärendebeskrivning
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), Annika Nilsson har lämnat in riktlinjer gällande ledningssystem för kvalitet och säkerhet i hälso- och sjukvården, enligt bilaga.
Vårdgivaren har ett tydligt ansvar för att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete för att förhindra vårdskador. Ledningssystemet ska innehålla hur
verksamheten ska identifiera, beskriva och fastställa samt utvärdera de processer som behövs för att säkra verksamhetens krav (SOSFS 2011:9).
Detta ledningssystem för kvalitet och säkerhet i hälso- och sjukvården
grundar sig på 31 § i Hälso- och sjukvårdslagen och 3 kap. 3 § i Socialtjänstlagen som säger att vårdgivaren (kommunen) är skyldig att systematiskt och
fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten i sin verksamhet. Ledningssystemet
har sin utgångspunkt i SOSFS 2011:9 samt Patientsäkerhetslagen SOSFS
2010:659.
Kvalitetssystemets uppbyggnad är tydliggjort enligt de nu gällande föreskrifterna. Författningar som inte längre gäller är borttagna. Vårdgivarens ansvar är
förtydligat. De förändringar som är gjorda är förtydligande angående avvikelser och tydliggörande när det gäller hantering av dessa. Rollen för medicinskt
ansvarig sjuksköterska är förtydligad.
Förslag till beslut
Fastställa riktlinjer för ledningssystem för kvalitet och säkerhet i hälso- och
sjukvården, enligt bilaga.
Kommunstyrelsen
Socialchef Hans Nyberg föredrar ärendet.
Agneta Nilsson (c) föreslår att ärendet återremitteras. Missbruk och psykisk
ohälsa läggs till i riktlinjen.
Helena Öhlund (s) yrkar bifall till beredningsförslaget.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2012-03-12
KOMMUNSTYRELSEN

KS § 52

Dnr 0107/12 – 779 forts

LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET OCH SÄKERHET I
HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Agneta Nilssons förslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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