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Dnr 0082/15 - 000

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING KS 2015-03-09
Kommunstyrelsens beslut
Godkänna informationen.
_____
Sammanfattning av ärendet
Kommunchef Magnus Nordström har sammanställt kommungemensam
verksamhetsuppföljning enligt bilaga.
Förslag till beslut
Godkänna informationen.
Kommunstyrelsen
Enhetschef Arbete och Integration Mikael Olofsson informerar om ”sysselsättning för fler” ett arbetsmarknadsprojekt tillsammans med Piteå, Arvidsjaur och Skellefteå samt reviderade styrdokument gällande serveringstillstånd.
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson berättar om samarbete med Trafikverket, detaljplan för Nyfors industriområde och parkeringar vid Knut Lundmarkskolan samt föreslår att ärende 14 bostadsförsörjningsplan återremitteras
i väntan på skrivelse från Länsstyrelsen.
Kommunchef Magnus Nordström och inköpare Benita Jonsson föredrar
ärende 8 Upphandling av kommunens försäkringar. Kommunen har konkurrensutsatt sitt egna försäkringsbolag. Föreslaget anbud innebär bättre försäkringsomfattning och försäkringsvillkor samt lägre premier och självrisker.
Kommunchef Magnus Nordström informerar vidare om:
- Sjukskrivningstalet ökar. En arbetsgrupp är tillsatt för att undersöka varför.
- Mellankommunal samverkan. Förslag att ett gemensamt HR servicecenter
förläggs i Älvsbyn.
- Samhällsbyggnad. Samtliga tomter på övre delen av Prästgärdan är nu sålda.
- Ett fåtal industritomter finns kvar.
Socialchef Hans Nyberg informerar om socialtjänstens verksamheter.
Ekonomichef Ulla Lundberg berättar att årsredovisningen i stort sett är klar
och visar ett positivt resultat.
Skolchef Jan-Erik Backman redovisar skolans verksamheter.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
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KOMMUNSTYRELSEN

KS § 24

Dnr 0082/15 – 000 forts

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING KS 2015-03-09
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 0037/15 - 000

DELGIVNINGAR KS 2015-03-09
Kommunstyrelsens beslut
Ta del av redovisade delgivningar.
_____
Sammanfattning av ärendet
Handlingar i ärendet.
Länsstyrelsen Norrbotten – Förordnande av ombud enligt begravningslagen (dnr 366/14-112)
Kommunförbundet Norrbotten
Hjälpmedelspolicy för förskrivning av personliga hjälpmedel i kommunerna
och landstinget i Norrbottens län, § 92/14-12-04 (dnr 67/15-779)
Strategi för patient- och brukarmedverkan i Norrbottens län, § 93/14-12-04
(dnr 66/15-770)
Samverkan och samordning inom räddningstjänsten i Norrbotten – kansliets
utredning, § 97/14-12-04
Utredning MediaCenter, § 98/14-12-04
Syn- och hörselinstruktörer i länets kommuner, § 42/14-11-12
Riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning, § 40/14-11-12
Handlingsplan psykiatrisk ohälsa, § 44/14-11-12
Överenskommelse om stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa
2015 (dnr 422/14-739)
Riktlinjer vid urininkontinens/urinläckage för särskilt boende och hemsjukvård i kommunal regi i Norrbottens län, § 43/14-11-12
WESAB AB – Avtalsförlängning avseende kommunal vuxenutbildning t o m
2015-12-31 (dnr 72/15-615)
Älvsbyns Energi AB – Styrelseprotokoll 22 december 2014 och 22 januari
2015
Arbete och Omsorgsutskottet – Protokoll den 11 februari 2015
Barn- och fritidsutskottet – Protokoll den 10 februari 2015
Miljö- och byggnämnden – Inventering av fysisk tillgänglighet i flerbostadshus (MBN § 5, 29 januari 2015)
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2015-03-09

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 25

Dnr 0037/15 – 000 forts

DELGIVNINGAR KS 2015-03-09
Förslag till beslut
Ta del av redovisade delgivningar.
Kommunstyrelsen
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 0036/15 - 002

DELEGATIONSRAPPORT KS 2015-03-09
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).
Kommunstyrelsens ordförande
Beslut brådskande ärende – antagande av anbud för konsulttjänst (dnr
379/14-055)
Undertecknande av handlingar inom kommunstyrelsen (dnr 63/15-002)
Förordnande om beslutanderätt enligt lag s k kompletterande beslutanderätt
(dnr 13/15-700)
Förlängning av skötselavtal avseende skötsel av naturreservatet Storforsen t o
m 2015-10-31 (dnr 81/15-106)
Beslutanderätten enligt delegationsordning för kommunstyrelsen
Kommunchef
Avtal Finansiella tjänster (dnr 332/14, 055)
Samarbetsavtal mellan Älvsby Folkhögskola och Älvsbyns kommun avseende
nationell idrottsutbildning (dnr 73/15, 619)
Ansökan medfinansiering ”Destination Capacity Building in Swedish Lapland” (dnr 97/15-142)
Fritids- och kulturchef
PUMA – Älvsby Konstkollo (dnr 419/14, 109)
Sponsring Klöverträskamatörernas 25-årsjubileum – avslag (dnr 38/15-109)
Projektbidrag – Trolltagen 2015 (dnr 42/15-109)
FUB-danser (dnr 45/15-109)
Älvsby lottakår – avslag på bidrag till badresor (dnr 50/15-109)
Bidrag till ungdomsverksamhet Vidsel (dnr 51/15-109)
Sponsring till boende under Pimpel-SM 2015 – avslag (dnr 53/15-109)
Samverkan – grekisk musik i Älvsby kyrka (dnr 65/15-109)
Näringslivsutvecklare
Byautvecklingspeng Korsträsk byaförening (dnr 102/15-109)
Arbete och Omsorgsutskottet
§ 8 Delgivningar 2 – Domar etc
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

forts
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KOMMUNSTYRELSEN

KS § 26

Dnr 0036/15 – 002 forts

DELEGATIONSRAPPORT KS 2015-03-09
§ 9 Överflyttning av ärende
§ 10-12
Faderskapsutredning
§ 13-15
Utredning enligt SoL kap 4 § 1
§ 16
Särskild förordnad vårdnadshavare
§ 17
Övervägande vid placering
§ 18-26
Övervägande om fortsatt vård
Förslag till beslut
Ta del av och godkänna redovisad delegationsrapport.
Kommunstyrelsen
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 0255/14 - 002

DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN ÄNDRING GÄLLANDE BEGRAVNINGSKOSTNADER
Kommunstyrelsens beslut
Förändring punkt 2.7 delegationsförteckningen.
Lagrum: 4 kap 1-2 §§ SoL. Anmärkning: Begravningskostnader prövas enligt
§ 4:1 SoL. Socialsekreterare gör bedömning om biståndet ska återkrävas enligt
§ 9:2 SoL.
_____
Sammanfattning av ärendet
Enhetschef Arbete och Integration Mikael Olofsson har lämnat in en tjänsteskrivelse om förändring i kommunstyrelsens delegationsförteckning.
Enligt delegationslistan (punkt 2.7 socialtjänsten) ska begravningskostnader i
dagsläget beviljas mot § 4:2 SoL (Socialtjänstlagen) vilket medför merarbete
för handläggarna då de i första hand måste pröva ansökan mot § 4:1 SoL och
lämna ett avslag. I Ekonomiskt bistånd, handbok för socialtjänsten (s. 21)
framgår att bistånd beviljas mot § 4:1 SoL. Endast när det inte går att bevilja
enligt denna bestämmelse får § 4:2 SoL användas.
I delegationslistan framgår även att begravningskostnader endast kan återkrävas om de beviljas med villkor om återbetalning enligt § 4:2 SoL. Enligt
Ekonomiskt bistånd, handbok för socialtjänsten (s. 143 – 144) framgår att
bistånd får återkrävas enligt § 9:2 SoL som förskott på förmån eller annan
ersättning.
I dom RÅ 2009 ref 29 har Regeringsrätten, nuvarande Högsta förvaltningsdomstolen, konstaterat att enligt praxis har ett dödsbo som saknar tillgångar
till begravningskostnaderna, rätt till bistånd enligt 4 kap 1 § SoL.
Förslag till ändring i delegationslistan är därmed att begravningskostnader i
första hand alltid ska prövas mot § 4:1 SoL samt att ansvarig handläggare gör
bedömning om biståndet ska återkrävas enligt § 9:2 SoL.
Förslag till förändring punkt 2.7 delegationsförteckningen
Lagrum: 4 kap 1-2 §§ SoL. Anmärkning: Begravningskostnader prövas enligt
§ 4:1 SoL. Socialsekreterare gör bedömning om biståndet ska återkrävas enligt
§ 9:2 SoL.
Kommunstyrelsen
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
_____
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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9(35)

Dnr 0423/14 - 003

ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Fastställa arbetsordning för kommunfullmäktige enligt bilaga, inklusive redaktionella ändringar och följande tillägg:
§ 13, andra stycket som fortsätter… dock bör omfattningen utgöra tillräckligt underlag för att ledamot ska kunna fatta eget beslut i ärendet.
§ 30, före 5:e stycket, Motion ska beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom 6
månader från det motionen väcktes.
_____
Sammanfattning av ärendet
Sveriges Kommuner och Landsting har tagit fram nytt förslag till reglemente
för styrelsen och övriga nämnder. Reglementet är en total omarbetning av det
underlag som gavs ut 1991. Lagändringar fram till den 1 januari 2015 har
beaktats i dokumentet, (SKLs cirkulär 11:45.)
Kommunfullmäktiges ordförande Peter Eriksson och kommunchef Magnus
Nordström har utarbetat förslag till ny arbetsordning för fullmäktige i
Älvsbyn, enligt bilaga.
Kursiv text innebär tillägg.
Överstruken text utgår.
Förslag till beslut
Fastställa arbetsordning för kommunfullmäktige enligt bilaga.
Kommunstyrelsen
Berit Hardselius (c) föreslår följande ändringar i arbetsordningen:
§ 13, andra stycket som fortsätter… dock bör omfattningen utgöra tillräckligt underlag för att ledamot ska kunna fatta eget beslut i ärendet.
§ 30, före 5:e stycket, Motion ska beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom 6
månader från det motionen väcktes.
Sören Nilsson (sd) föreslår följande ändring i fullmäktiges arbetsordning:
§ 38 andra stycket, Valberedningen består av de antal partier som är invalda i fullmäktige.
Sture Nordin (s) och Jenny Dahlberg (s) yrkar bifall till beredningsförslaget.

forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 0423/14 – 003 forts

ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE
Beslutsgång
Ordföranden ställer Berit Hardselius förslag var för sig under proposition och
finner att kommunstyrelsen bifaller förslagen.
Ordföranden ställer vidare proposition på Sören Nilssons förslag och finner
att kommunstyrelsen avslår detsamma.
Slutligen ställer ordföranden fullmäktiges arbetsordning i övrigt under proposition, inklusive redaktionella ändringar. Kommunstyrelsen bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSEN

KS § 29

11(35)

Dnr 0117/14 - 008

MOTION (S) PROJEKT KREATIVA UNGDOMAR
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Bifall till motion (s) projekt kreativa ungdomar.
_____
Sammanfattning av ärendet
Socialdemokraterna vill i sin motion ”Kreativa Ungdomar”, Älvsbyns kommun 2014-03-25 Dnr 117/14-008, se över möjligheten att genomföra ett
projekt för att främja ett entreprenöriellt lärande hos ungdomar. Man vill
utveckla och stimulera generalla kompetenser som att ta initiativ, ansvar och
omsätta idéer till handling. Det handlar om att utveckla nyfikenhet, självtillit,
kreativitet och mod att ta risker. Det entreprenöriella lärandet främjar också
kompetens att fatta beslut, kommunicera och samarbeta. Vidare anser motionärerna att det i Älvsbyn finns många unga vuxna med bra idéer på arrangemang, men saknar ofta nätverk, kunskap och ekonomiska förutsättningar för
att förverkliga dem.
Socialdemokraterna vill genom ett projekt skapa förutsättningar för dessa
ungdomar att förverkliga sina idéer. Projektet genomförs i två steg. Projektet
ska genomföras tillsammans med en rad olika samarbetspartners. Projektet
ska ledas och finansieras av kommunen tillsammans med de samarbetspartners som deltar.
Därför föreslår Socialdemokraterna att uppdra till kommunchefen att:
 Ta fram finansiering och en projektbeskrivning.
 Undersöka möjligheten om steg 1 genomförs om möjlighet finns till steg
2.
Kommunfullmäktige beslutade 2014-11-24 att återremittera ”Projekt kreativa
ungdomar”, för ytterligare beredning.
Kommunchef Magnus Nordström har yttrat sig i ärendet.
Samhället i form av föreningsliv, näringsliv, politik och offentlig sektor har
redan idag problem med att attrahera ledare och behovet av engagerade
ledare i framtiden är stort. Därför är viktigt att skapa förutsättningar för unga
som genom ett engagemang vill vara med att påverka sin och samhällets
framtid. Det är inte alltid lätt för en ungdom som saknar nätverket, utbildningen och vuxenperspektivet att få gehör för sina idéer.

forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 0117/14 – 008 forts

MOTION (S) PROJEKT KREATIVA UNGDOMAR
Ett projekt med fokus på att genom utbildning, nätverksbyggande och
möjlighet till långsiktig finansiering engagera ungdomar som brinner för att
påverka sin sam- och framtid borde kunna ge en positiv effekt. Effekten
torde inte enbart vara att stimulera till ökat engagemang utan även locka till
att framgent vilja leva, bo och verka med Älvsbyn som bas.
Efter dialog med bland annat Sparbanken Nord, Kompetenslaget, Fritid &
kultur och Näringslivsenheten kan det konstateras att något liknande projekt
inte finnas i närområdet. Möjligheterna att själva eller tillsammans med någon
annan kommun driva denna typ av projekt med extern finansiering måste
bedömas som relativt goda.
Vid ett eventuellt bifall för motionen måste en projektbeskrivning, projektorganisation och budget arbetas fram. När detta har förankrats politiskt kan
en finansiering säkerställas och presumtiva kandidater identifieras.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 28 april 2014, § 25
Kommunstyrelsens protokoll 10 november 2014, § 149
Kommunfullmäktiges protokoll 24 november 2014, § 125
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige bifaller motionen.
Kommunstyrelsen
Ordföranden föredrar ärendet samt ställer proposition på beredningsförslaget
vilket kommunstyrelsen bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2015-03-09

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 30

13(35)

Dnr 0048/15 - 009

KRITERIER FÖR STIPENDIUM FÖR UNGA LEDARE I
ÄLVSBYN
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Fastställa nedanstående kriterier och belopp för Älvsbyns kommuns stipendium för unga ledare.
_____
Sammanfattning av ärendet
Barn och fritidsutskottet har fått uppdraget av kommunfullmäktige, KF §
124/14-11-24 (Dnr 0410/13 – 008) att utforma kriterier och besluta om
belopp för det nyinrättade stipendiet för unga ledare enligt nedan.

Älvsbyns kommuns stipendium för unga ledare

Älvsbyns kommun vill med stipendiet till unga ledare premiera kommunens unga ledarförebilder och den förening som fostrat dem.
Stipendiet ska:
Delas ut till unga ledare som utgör en god förebild, engagerar sig i andra människors
utveckling, har ett gott och strukturerat ledarskap, förmedlar god etik och moral samt
värnar om individernas lika värde.
Stipendiesumman för den unga ledaren är 6 000 sek och till klubben/föreningen som
fostrat stipendiaten tillfaller 3 000 sek som uppmuntran till fortsatt
ungdomsledarutveckling.
Ansökan/nominering är fritt att göras av alla.
Stipendiaten utses av barn- och fritidsutskottet.
Stipendiet utdelas endast en gång till en och samma person.
Stipendiet delas ut vid sista kommunfullmäktigesammanträdet innan sommaren.
Sista ansökningsdag 30 april innevarande år.
Kriterier:
Stipendiaten ska ha varit aktiv ledare i minst två år i klubben/föreningen.
Stipendiaten ska vara minst 14 år, och max 25 år.
Stipendiaten ska vara folkbokförd i Älvsbyns kommun.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

forts

PROTOKOLL
2015-03-09

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 30

14(35)

Dnr 0048/15 – 009 forts

KRITERIER FÖR STIPENDIUM FÖR UNGA LEDARE I
ÄLVSBYN
Förslag till beslut
Barn- och fritidsutskottet föreslår kommunstyrelsen/kommunfullmäktige att
fastställa nedanstående kriterier och belopp för Älvsbyns kommuns stipendium för unga ledare.
Barn- och fritidsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Fastställa nedanstående kriterier och belopp för Älvsbyns kommuns stipendium för unga ledare.
_____
Kommunstyrelsen
Matilda Wiklund (c) föreslår ett tillägg under kriterier första stycket:
Stipendiaten ska ha varit aktiv ledare i minst två år i klubben/föreningen/
organisationen.
Inger Lundberg (fp) föreslår bifall till beredningsförslaget.
Beslutsgång
Ordföranden ställer Matilda Wiklunds förslag under proposition och finner
att kommunstyrelsen avslår förslaget.
Ordföranden ställer vidare proposition på barn- och fritidsutskottets förslag,
vilket kommunstyrelsen bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2015-03-09

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 31

15(35)

Dnr 0387/14 - 055

UPPHANDLING AV FÖRSÄKRINGAR 2015
Kommunstyrelsens beslut
Följa Söderberg & Partners rekommendationer i alla delar. Anbudet innebär
bättre försäkringsomfattning och försäkringsvillkor samt lägre premier och
självrisker.
För tilläggsförsäkringarna föreslås det mest ekonomiskt fördelaktiga anbudet.
_____
Sammanfattning av ärendet
Försäkringsmäklare Söderberg & Partners har på uppdrag av kommunen infodrat och sammanställt anbud på Kommunförsäkring och tilläggsförsäkringar såsom kollektiv olycksförsäkring, motorfordonsförsäkring, tjänstereseförsäkring, egendomsförsäkring och ansvarsförsäkring för Älvsbyns kommuns räkning.
Upphandlingens form har varit ett förhandlat förfarande där det anbud som
anses vara det mest ekonomiskt fördelaktiga för kommunen föreslås antas.
De punkter som har beaktats är:
- Kostnad, bestående av premier och självrisk
- Omfattning, bestående av försäkringsbelopp och villkor
- Kvalitet, service och support
Förslag till beslut är att följa Söderberg & Partners rekommendationer i alla
delar. Anbudet innebär bättre försäkringsomfattning och försäkringsvillkor
samt lägre premier och självrisker. För tilläggsförsäkringarna föreslås det mest
ekonomiskt fördelaktiga anbudet.
Sammanställning och utvärdering redovisas vid kommunstyrelsens sammanträde den 9 mars 2015.
Förslag till beslut
Följa Söderberg & Partners rekommendationer i alla delar. Anbudet innebär
bättre försäkringsomfattning och försäkringsvillkor samt lägre premier och
självrisker. För tilläggsförsäkringarna föreslås det mest ekonomiskt fördelaktiga anbudet.
Kommunstyrelsen
Kommunchef Magnus Nordström och inköpare Benita Jonsson föredrar
ärendet.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget. Kommunstyrelsen
bifaller detsamma.
_____
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2015-03-09

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 32

16(35)

Dnr 0030/15 - 102

NOMINERING AV LEDAMÖTER, ERSÄTTARE SAMT REVISORER TILL PITE ÄLV EKONOMISK FÖRENING
Kommunstyrelsens beslut
Nominera Magnus Nordström och Inger Lundberg (fp) till ordinarie ledamot
/ersättare i Pite Älv Ekonomisk förening.
Nomineringarna ska vara valberedningen tillhanda senast den 20 mars 2015.
_____
Sammanfattning av ärendet
Pite Älv Ekonomisk förening har årsstämma under april 2015 vilket innebär
att nya styrelseledamöter, ersättare i styrelsen, ordförande, revisorer samt
valberedning ska nomineras, enligt bilaga.
Vid årsstämman den 28 april 2014 valdes Bo Johansson till styrelsens ordförande för en tid av 1 år.
Kommunstyrelsen har att utse ordinarie ledamot/ersättare i Pite Älv Ekonomisk förening. Nomineringarna skickas till valberedningen info@pitealv.se
senast den 20 mars 2015.
Beslutsunderlag
Pite Älv Ekonomisk förening – Nomineringar, 14 januari 2015.
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 20 mars 2015.
Kommunstyrelsen
Tomas Egmark (s) föreslår att nominera Magnus Nordström.
Inger Lundberg (fp) föreslår att nominera sej själv till ordinarie ledamot/
ersättare i Pite Älv Ekonomisk förening.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Tomas Egmark och Inger Lundbergs förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller förslagen.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2015-03-09

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 33
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Dnr 0075/15 - 106

ANSÖKAN OM KOMMUNENS DEL 2015 I FINANSIELLA SAMORDNINGSFÖRBUNDET CONSENSUS
Kommunstyrelsens beslut
1) Bevilja Consensus 200 000 kr för år 2015 som kommunens del i den
finansiella samordningen.
2) Medel anvisas ur konto 91200 till kommunstyrelsens förfogande.
3) Finansieringsplan för kommande år hänskjuts till budgetberedningen.
_____
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens ordförande Helena Öhlund (s) ansöker om kommunens
del 2015 i finansiella samordningsförbundet Consensus.
Samordningsförbundets verksamhet genomsyras av ett brukar- och medborgarperspektiv där individen står i centrum. Förbundets arbete ska stimulera och utveckla samverkan och nya samarbetsformer. Parterna i förbundet
består av försäkringskassan, arbetsförmedlingen, landstinget och kommunen.
Varje part bidrar finansiellt med samma belopp. Försäkringskassan söker de
statliga pengarna och övriga parter söker i respektive myndighet. I Norrbotten har vi tre finansiella samordningsförbund, Luleå Pyramis, Piteå
Activus och Älvsbyn Consensus.
Försäkringskassan och arbetsförmedlingen rekvirerar 400 000 kr för 2015.
Landstinget och kommunen ska bidra med 200 000 vardera.
Alla parter i samordningsförbundet är överens om fortsatt verksamhet vilket
är glädjande för Älvsbyn. I och med detta bör medel till Consensus avsättas i
plan för kommande år i budgetberedningens arbete.
Förslag till beslut
1) Bevilja Consensus 200 000 kr för år 2015 som kommunens del i den
finansiella samordningen.
2) Medel anvisas ur konto 91200 till kommunstyrelsens förfogande.
3) Finansieringsplan för kommande år hänskjuts till budgetberedningen.
Kommunstyrelsen
Ordföranden föredrar ärendet samt ställer proposition på beredningsförslaget. Kommunstyrelsen bifaller detsamma.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 0398/14 - 106

ÖVERENSKOMMELSE OM SAMARBETE MELLAN ÄLVSBYNS
KOMMUN OCH TRAFIKVERKET REGION NORD
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Älvsbyns kommun har för avsikt att överta huvudmannaskapet för del av
Nyvägen, Storgatan och Stationsgatan enligt förslag, under förutsättning att
dessa rustas upp av Trafikverket. Upprustning ska ske i samråd med kommunen och i enlighet med de idéer som prioriterades i genomförd åtgärdsvalsstudie. Bron över Korsträskbäcken ska besiktigas och om det finns brister
behöver dessa åtgärdas av Trafikverket innan övertagandet. Mellan parterna
upprättas ett avtal där det framgår vilka åtgärder enligt åtgärdsvalsstudien som
respektive part ska bekosta.
1. I besiktningen av bron över Korsträskbäcken ska konsekvenser av eventuella framtida översvämningar tas med.
2. Återkoppling till kommunstyrelsen sker i mars 2016
3. Skrivning angående reseflödet från resecentrum ska finnas med i ärendet
för att ge en helhetsbild.
Reservation
Matilda Wiklund (c) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
Skriftlig reservation
Sören Nilsson (sd) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en skriftlig
reservation, enligt bilaga.
_____
Sammanfattning av ärendet
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson har lämnat in en skrivelse om övertagande av huvudmannaskap för Nyvägen-Storgatan-Stationsgatan.
Älvsbyns kommun har av Trafikverket erbjudits att få överta huvudmannaskapet för Nyvägen mellan cirkulationsplatserna, Storgatans nedre del samt
den del av Stationsgatan som Trafikverket för närvarande är huvudman för,
efter att dessa har rustats upp.
Kostnader för framtida drift och underhåll av gatorna
Med huvudmannaskapet följer att kommunen står för framtida skötsel och
underhåll på de aktuella gatorna. Även snöröjning ska i och med ändrat
huvudmannaskap utföras av kommunen. Älvsbyns Energi AB har beräknat
kostnaderna för driften av gatorna till ca 210 tkr per år. Skötsel av tillkommande grönytor/stenlagda ytor och träd som idag är asfalterade ytor beräknas
enligt Älvsbyns Fastigheter AB kosta ca 90 tkr per år.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 0398/14 – 106 forts

ÖVERENSKOMMELSE OM SAMARBETE MELLAN ÄLVSBYNS
KOMMUN OCH TRAFIKVERKET REGION NORD
Under förutsättning att gatorna rustas upp grundligt av Trafikverket inför
överlämnandet beräknas kostnaderna för underhåll de närmaste tiotal åren
vara marginella. På lång sikt kan beläggning på gatorna behöva bytas på grund
av slitage av trafik eller vid anläggningsarbeten. Normal omsättningstid för
vägbeläggning med dagens trafikbelastning är minst 10 år.
Fördelar med att gatorna övertas
Kommunen får genom villkor i övertagandet möjlighet till påverkan och även
framtida rådighet över utformningen av de kanske viktigaste gatorna för den
framtida centrumutvecklingen i Älvsbyn. Trafikverket avser att inför överlämnandet rusta upp gatorna och utforma dem enligt den åtgärdsvalsstudie
som har genomförts i samarbete med miljö- och byggkontoret. I arbetet har
bland annat representanter för köpmännen, fastighetsägare och verksamhetsutövare samt politiker medverkat.
Utformningen av gatorna görs så att det framtida resecentrum vid järnvägen
får en naturlig förbindelse med hotellet och affärscentrum. Gatorna kommer
att få karaktären av stadsgator istället för trafikleder och kommer att väsentligt förbättra upplevelsen av Storgatans nedre del. Trafiksäkerheten förbättras
genom anläggande av tydliga gång- och cykelstråk som är belysta och tillgängliga för äldre och personer med funktionshinder. Entréerna till centrum
dels från väg 94 och dels från resecentrum till Älvsbyn kommer att tydliggöras och ges en mer attraktiv utformning än idag.
Villkorade anslag för Trafikverkets åtgärder
Trafikverket har meddelat att de i dagsläget har öronmärkta medel för att
rusta upp de delar av vägnätet som idag faller utanför det uppdrag verket har.
Dessa medel får användas för upprustning under förutsättning att huvudmannaskapet övergår till kommuner eller enskilda. I arbetet med åtgärdsvalsstudien har Trafikverket gjort en översiktlig beräkning av kostnaderna för
upprustningen inför överlämnandet av huvudmannaskapet till drygt 16 Mkr.
Beslutsunderlag
Åtgärdsvalsstudie för Älvsbyns centrum
Samarbetsavtal med Trafikverket
Förslag till inriktningsbeslut
Älvsbyns kommun har för avsikt att överta huvudmannaskapet för del av
Nyvägen, Storgatan och Stationsgatan enligt förslag, under förutsättning att
dessa rustas upp av Trafikverket. Upprustning ska ske i samråd med kommunen och i enlighet med de idéer som prioriterades i genomförd åtgärds
forts
Justerandes signatur
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Dnr 0398/14 – 106 forts

ÖVERENSKOMMELSE OM SAMARBETE MELLAN ÄLVSBYNS
KOMMUN OCH TRAFIKVERKET REGION NORD
valsstudie. Bron över Korsträskbäcken ska besiktigas och om det finns brister
behöver dessa åtgärdas av Trafikverket innan övertagandet. Mellan parterna
upprättas ett avtal där det framgår vilka åtgärder enligt åtgärdsvalsstudien som
respektive part ska bekosta.
Kommunstyrelsen
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson föredrar ärendet.
Matilda Wiklund (c) föreslår följande tillägg till inriktningsbeslutet:
1. I besiktningen av bron över Korsträskbäcken ska konsekvenser av eventuella framtida översvämningar tas med.
2. Kontinuerlig återkoppling till kommunstyrelsen.
3. Skrivning angående reseflödet från resecentrum ska finnas med i ärendet
för att ge en helhetsbild.
4. Fråga om bron över Korsträskbäcken går att undanta vid övertagande?
Sören Nilsson (sd) yrkar avslag på beredningsförslaget att kommunstyrelsen
avstår från övertagande av huvudmannaskapet.
Ordföranden föreslår att återkoppling till kommunstyrelsen sker i mars 2016.
Beslutsgång
Ordföranden ställer beredningsförslaget och Sören Nilssons avslagsförslag
mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller beredningsförslaget.
Vidare ställer ordföranden Matilda Wiklunds tillägg 1-3 och eget förslag
gällande tid för återkoppling under proposition. Kommunstyrelsen bifaller
förslagen.
Slutligen ställer ordföranden proposition på Matildas Wiklunds tillägg 4.
Fråga om bron går att undanta vid övertagande. Kommunstyrelsen avslår
förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 0091/15 - 106

SYSSELSÄTTNING FÖR FLER
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Kommunstyrelsen tillför 1,0 årsarbetare till Arbetsmarknadsenheten
(440 tkr/år)
- Kommunstyrelsen tillför medel till Arbetsmarknadsenheten om 250 tkr/år
för att utveckla samarbeten som främjar sysselsättning/praktik/arbete
- Finansieringen sker genom anslagsöverföring. Medel från KS övergripande
som tidigare tillförts ”Yrkesvägen” istället tillförs Arbetsmarknadsenheten,
Arbete och integration.
_____
Sammanfattning av ärendet
Enhetschef Arbete och Integration Mikael Olofsson har lämnat in en tjänsteskrivelse ”Sysselsättning för fler”.
Kommunen har under många år tillfört medel i ett projekt tillsammans med
Folkhögskolan kallat ”Yrkesvägen”. Kommunen har ersatt Folkhögskolan
med ca 750 tkr årligen från KS övergripande budget.
Folkhögskolan och kommunen har gemensamt haft en dialog kring ”Yrkesvägen” under 2014 och i och med att den personen som haft huvudansvaret
för projektet nu gått i pension har också projektet lagts ner.
Under 2014 har en förstudie, KOFA – Kompetens för alla, genomförts tillsammans med Piteå, Arvidsjaur och Skellefteå. I nuläget planerar kommunerna att under mars månad skicka iväg en ansökan till ESF – Europeiska
socialfonden, om ett gemensamt genomförandeprojekt. Projektet skulle
genomföras under en 3-årsperiod och framförallt inrikta sig på personer med
funktionsnedsättning och nyanlända. Projektet planerar att starta under
hösten 2015 och Piteå kommun har tagit på sig rollen som huvudägare av
projektet.
Vi ser att kommunen är i behov av att utveckla sitt arbete med sysselsättning
och att en resurs behöver tillföras Arbetsmarknadsenheten. Resursen, som
kommer att fungera som en handledare/arbetsledare i praktisk mening för
personer i behov av sysselsättning, kommer vara en projektmedarbetare om
KOFA blir ett genomförandeprojekt och i annat fall nyttjas som en viktig
resurs i samarbeten med andra. Resursen kommer att vara Älvsbyns kommuns medfinansiering i ett eventuellt projekt, där finansieringen som kommunerna tillför kan växlas upp med motsvarande 47 % från ESF.
forts
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SYSSELSÄTTNING FÖR FLER
Vi ser även möjligheterna till att utveckla våra samarbeten med kommunala
verksamheter såväl som med kompletterande verksamheter som föreningar
och företag i syfte att skapa fler arbetstillfällen och utökade möjligheter till
praktik/sysselsättning. Att medel tillförs Arbetsmarknadsenheten är en viktig
del i detta arbete. Kommunens Arbetsmarknadsverksamhet jobbar i huvudsak för att personer med ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd kommer in på
den reguljära arbetsmarknaden och till egen försörjning. Vi ser att det är
viktigt med ett brett samarbete med kommunala verksamheter, föreningar,
företag och med andra aktörer såsom Arbetsförmedlingen för att vi ska
lyckas med vårt uppdrag. Ju fler samarbeten vi kan ha och aktivt stötta, desto
större möjlighet har vi att skapa platser för sysselsättning som passar så
många som möjligt – oavsett dennes förutsättningar. De medel som tillförs
kommer därför att följa behovet som enheten har med en högre flexibilitet –
vilket skulle leda till ett mer effektivt sätt att använda resurserna.
Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen tillför 1,0 årsarbetare till Arbetsmarknadsenheten
(440 tkr/år)
- Kommunstyrelsen tillför medel till Arbetsmarknadsenheten om 250 tkr/år
för att utveckla samarbeten som främjar sysselsättning/praktik/arbete
- Finansieringen sker genom att medel från KS övergripande som tidigare
tillförts ”Yrkesvägen” istället tillförs Arbetsmarknadsenheten, Arbete och
integration.
Kommunstyrelsen
Enhetschef Arbete och Integration Mikael Olofsson föredrar ärendet.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget. Finansiering sker genom anslagsöverföring.
_____

Justerandes signatur
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Dnr 0095/15 - 214

ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR NORRA NYFORS INDUSTRIOMRÅDE
Kommunstyrelsens beslut
Meddela positivt planbesked samt inleda en planprocess för ändring av
detaljplan för norra Nyfors industriområde samt anslå 300 tkr från KS
förfogande.
_____
Sammanfattning av ärendet
Miljö- och byggchef har lämnat in en tjänsteskrivelse om behov av planändring gällande detaljplanen för norra Nyfors industriområde.
Med anledning av att det börjar bli allt färre tillgängliga industritomter på
Altuna industriområde har miljö- och byggkontoret identifierat ett behov av
planändring gällande detaljplanen för norra Nyfors industriområde.
Förhållandevis stora grönområden har planerats i den gällande planen vilket
fragmenterar området och riskerar försvåra fastighetsbildning för framtida
större etableringar. Planområdet bör kunna utökas något västerut så att
området följer fastighetsgränsen för kommunens mark. De grönområden
som tas bort inom nuvarande planområde för att öka industriytan föreslås då
istället förläggas utanför nuvarande planområde.
Nuvarande maximala byggnadshöjd är 12 meter vilket riskerar bli ett hinder
för kommande etableringar.
Med anledning av ovanstående föreslås kommunstyrelsen besluta om att
inleda en planprocess med syfte att förbättra tillgången på mark för industrietableringar samt att planbestämmelserna anpassas för framtida behov.
Inmätning för framtagande av ny grundkarta kommer att behöva göras för
området. Kostnad för att ta fram grundkarta och förslag till detaljplan
bedöms vara ca 350 tkr.
Förslag till beslut
Meddela positivt planbesked samt inleda en planprocess för ändring av
detaljplan för norra Nyfors industriområde samt anslå 300 tkr från KS
förfogande.
Kommunstyrelsen
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson föredrar ärendet.
forts
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ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR NORRA NYFORS INDUSTRIOMRÅDE
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
_____
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Dnr 0337/14 - 219

BOSTADSFÖRSÖRJNINGSPLAN
Kommunstyrelsens beslut
Återremiss av riktlinjer för bostadsförsörjning, för ytterligare beredning.
_____
Sammanfattning av ärendet
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson har lämnat in en skrivelse gällande
riktlinjer för bostadsförsörjningsplan.
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 26 januari 2015, § 21, utgick
ärendet och flyttades fram till den 9 mars 2015.
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 tre scenarier:
1. Ca 12 000 invånare till år 2030 enligt mål i översiktsplanen
2. Ca 9 000 invånare enligt scenario med en gruva
3. Ca 8 000 invånare enligt scenario fortsatt minskad befolkning.
Förslag till beslut
Föreslå komunfullmäktige att anta riktlinjer för bostadsförsörjning enligt
bilaga.
forts
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BOSTADSFÖRSÖRJNINGSPLAN
Kommunstyrelsen
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson meddelar att inget nytt inkommit från
Länsstyrelsen och föreslår att ärendet återremitteras i väntan på yttrande från
Länsstyrelsen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på återremissförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
_____
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Dnr 0364/14 - 315

BEGÄRAN OM FLER PARKERINGAR VID KNUT LUNDMARKSKOLAN
Kommunstyrelsens beslut
1. Hänskjuta ärendet om fler parkeringar vid Knut Lundmarkskolan till
budgetberedningen för ytterligare beredning. Framtagande av fler
alternativ samt förslag på finansiering.
2. Anslå 50 tkr från KS förfogande för att göra en ändring av detaljplanen.
3. På- och avstigningsplatser ska prioriteras först för att skapa en säker
trafiksituation vid Knut Lundmarkskolan och Pärlans förskola.
4. Budgetberedningen ska föra dialog med Älvsbyns Energi AB i ärendet.
5. En total översyn av personalparkeringarna genomförs i hela skolområdet.
_____
Sammanfattning av ärendet
Samhällsplanerare Arben Vojvoda har lämnat in en skrivelse gällande förslag
till parkeringslösning vid Knut Lundmarkskolan.
Vid Knut Lundmarkskolan behövs nya parkeringsplatser och på- och avstigningsplats/zon för att undvika parkering längs med Stationsgatan och underlätta lämning och hämtning av barn. Se karta 1. Hastigheten på Stationsgatan
behöver sänkas och passagen över gatan tydliggöras.
Längs Stationsgatans norra del går en gångbana mellan Pärlans förskola (fd
Bäckskolan) och bron över Korsträskbäcken. I höjd med Pärlans förskola
upphör gångbanan. Där saknas gångbanor på båda sidor om vägen samt
säkra gångpassager. Längs Stationsgatan saknas på flera ställen skyltar som
varnar för övergångställe.
Vid Pärlans förskola blandas trafikslag då parkeringar är placerad intill gångoch cykelväg. Backande bilar ut mot gång- och cykelväg utgör en fara för
gående och cyklister. Överlag råder en rörig och osäker miljö samt otydliga
parkeringshänvisningar vid Pärlans förskola och Knut Lundmarkskolan.
De tillfälliga parkeringsplatserna på södra sidan om Stationsgatan medför att
barn och föräldrar måste korsa Stationsgatan på väg till Knut Lundsmarkskolan, Pärlans förskola och Parkskolan. De två parkeringarna vid Pärlans
förskola respektive Knut Lundmarkskolan är stora problemområden på
morgon och eftermiddag när barn ska lämnas och hämtas från skolorna och
många trafikslag blandas.
Beslutsunderlag
- Skrivelse från rektor, Knut Lundmarkskolan och representant föräldrarådet 2014-10-28.
- Brev från en förälder (Elin Eriksson), 20 oktober 2014.
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BEGÄRAN OM FLER PARKERINGAR VID KNUT LUNDMARKSKOLAN
Förslag till åtgärder
Förslag att parkeringsplatserna vid Pärlans förskolas västra sida samt den
provisoriska grusparkeringen flyttas vid Knut Lundmarkskolan, ny asfalt
parkeringsyta. Se karta 1. Den nya parkeringsytan kan anläggas inåt skogen
(mått: 70x30 m) med 52 parkeringsplatser samt med GC-väg och på- och
avstigningsplats/zon. Se bild 2. De nya parkeringsplatserna flyttas bort från
GC-vägen och får en egen infart. Anslutande gångväg till skolorna.
Åtgärder som kan påverka behov av transporter och val av transportsätt
Dialog med föräldrar och skola föreslås i syfte att påverka föräldrarna att förändra sina resvanor och inte skjutsa barnen med bil till skolan. Ett exempel
på detta är ”vandrade skolbuss”, ett organiserat samgående där föräldrar/
vårdnadshavare turas om att följa sina egna och andras barn till/eller från
skolan. I samband med en sådan åtgärd kan även möjligheter till samåkning
diskuteras.
Förslag till planändring om detaljplanen för Nya Västermalm, del av Älvsbyn 25:1
För att möjliggöra anläggning av en ny parkeringsyta behövs en planändring
av fastigheten Nya Västermalm, del av Älvsbyn 25:1 vilken är naturområden
(grönområde), som är antagen den 18 februari 2013, Dnr 0070/12 – 214.
Beräknade kostnaden för åtgärden
Parkeringsyta 52 P-plats och belysning inkl motorvärmarstolpar
20 tusen/P-plats =
1 040 000 SEK
På- och avstigningszon 10 P-plats 20 tusen/P-plats =
200 000 SEK
GC-väg och belysning
250 000 SEK
Ett staket med grind mot KLS och Pärlan
120 000 SEK
Totala hela projektet

ca 1 610 000 SEK

Beslutet skickas till
KS, nämnden, skolrektorn, föräldrarådet
Förslag till beslut
1. Anlägga en ny parkering enligt bilaga. Hänskjuta ärendet till budgetberedning för vidare handläggning.
2. Anslå 50 tkr från KS förfogande för att göra en ändring av detaljplanen.

forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 0364/14 – 315 forts

BEGÄRAN OM FLER PARKERINGAR VID KNUT LUNDMARKSKOLAN
Kommunstyrelsen
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson föredrar ärendet.
Matilda Wiklund (c) föreslår följande:
1. Hänskjuta ärendet till budgetberedningen för ytterligare beredning, framtagande av fler alternativ samt förslag på finansiering.
2. Anslå 50 tkr från KS förfogande för att göra en ändring av detaljplanen.
3. På- och avstigningsplatser ska prioriteras först för att skapa en säker
trafiksituation vid Knut Lundmarkskolan och Pärlans förskola.
4. Budgetberedningen ska föra dialog med Älvsbyns Energi AB i ärendet.
5. Antalet tillgängliga personalparkeringar på Älvåkra IP finns med i ärendet.
Inger Lundberg (fp) bifaller Matilda Wiklunds (c) förslag.
Ajournering
Ordföranden föreslår att mötet ajourneras 14.00. Förhandlingarna återupptas
efter ca 10 minuter.
Ordföranden yrkar bifall till Matilda Wiklunds förslag med ändring av punkten 5.
En total översyn av personalparkeringarna genomförs i hela skolområdet.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget, Matilda Wiklunds
förslag och eget tilläggsförslag var för sej och finner att kommunstyrelsen
bifaller Matilda Wiklunds förslag och ordförandens ändringsförslag.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2015-03-09
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Dnr 0086/15 - 702

SERVERINGSTILLSTÅND
Kommunstyrelsens beslut
Anta reviderat styrdokument Riktlinjer serveringstillstånd, enligt bilaga.
Styrdokument – Serveringstider utgår då detta inkluderats i styrdokumentet
Riktlinjer serveringstillstånd.
_____
Sammanfattning av ärendet
Enhetschef Arbete och Integration Mikael Olofsson har lämnat in en
tjänsteskrivelse gällande ändring i styrdokument Riktlinjer Serveringstillstånd.
Styrdokumentet Riktlinjer serveringstillstånd har i sin helhet omarbetats i
sådan grad att dokumentet är oläsligt om alla förändringar och tillägg ska
synas enligt rådande instruktioner. Beskrivning av vad som förändrats enligt
nedan:
En del kosmetiska förändringar såsom förändrad rubriksättning, flyttning av
stycken, mindre tillägg och förtydliganden i text där innehållet inte väsentligt
förändrats.
De huvudsakliga förändringarna, annat än de kosmetiska, i dokumentet
Riktlinjer serveringstillstånd består av:
- Att beslut om serveringstider inkluderats i riktlinjerna, har förut varit ett
separat beslut och styrdokument. (se punkt 3.1)
- Tillägg och information om anmälan om kryddning och provsmakning
vilket tidigare inte funnits. (se punkt 3.2)
- Tagit bort stycke om regler för föreningar och företag då detta regleras i
separat info vid ett ansökningsförfarande och därmed anses överflödig i
riktlinjerna.
- Tillägg och information om möjliga sanktioner (se punkt 5.3)
- Tillägg och information om tillsyn (se punkt 6)
- Tillägg och information om avgifter (se punkt 7)
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar reviderat styrdokument Riktlinjer serveringstillstånd, enligt bilaga.
Kommunstyrelsen beslutar att styrdokument – Serveringstider utgår då
detta inkluderats i styrdokumentet Riktlinjer serveringstillstånd.

forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 0086/15 – 702 forts

SERVERINGSTILLSTÅND
Kommunstyrelsen
Enhetschef Arbete och Integration Mikael Olofsson föredrar ärendet.
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2015-03-09

KOMMUNSTYRELSEN
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Dnr 0087/15 - 702

TILLSYNSPLAN FÖR SERVERINGSSTÄLLEN
Kommunstyrelsens beslut
Anta reviderat styrdokument Tillsynsplan, enligt bilaga.
_____
Sammanfattning av ärendet
Enhetschef Arbete och Integration Mikael Olofsson har lämnat in en tjänsteskrivelse om ändrat styrdokument Tillsynsplan för serveringsställen.
Styrdokumentet Tillsynsplan har reviderats. Förslagen omfattar vissa tillägg i
text, bland annat en prioriteringsordning för hur tillsynen ska bedrivas, och
finns markerade i bifogad fil.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar reviderat styrdokument Tillsynsplan, enligt bilaga.
Kommunstyrelsen
Enhetschef Arbete och Integration Mikael Olofsson föredrar ärendet.
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2015-03-09

KOMMUNSTYRELSEN
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Dnr 0089/15 - 706

AVGIFTER FÖR ANSÖKAN OCH TILLSYN – SERVERINGSTILLSTÅND
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Anta reviderat styrdokument Avgifter, ansökan och tillsyn serveringstillstånd, enligt bilaga.
_____
Sammanfattning av ärendet
Enhetschef Arbete och Integration Mikael Olofsson har lämnat in en
tjänsteskrivelse om ändrat styrdokument Avgifter för ansökan och tillsyn –
serveringstillstånd.
Styrdokumentet Avgifter, ansökan och tillsyn serveringstillstånd har
reviderats. I bifogat dokument finns förslagen till förändring markerade.
Förändringarna som föreslås består i huvudsak av att fler intervaller för
avgifter kopplat till omsättning har lagts till. Anledningen till detta är att
många krögare har en låg omsättning på sin försäljning och att avgifterna bör
differentieras mellan verksamheter som bedrivs i väsentligt skiljande
omfattning.
I övrigt så har avgifter gällande anmälan om kryddning, provsmakning och
lokal har lagts till samt avgift för tillfällig förändring av öppettider och/eller
serveringsyta.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar reviderat styrdokument Avgifter, ansökan och
tillsyn serveringstillstånd, enligt bilaga.
Kommunstyrelsen
Enhetschef Arbete och Integration Mikael Olofsson föredrar ärendet.
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 0066/15 - 779

STRATEGI FÖR PATIENT- OCH BRUKARMEDVERKAN I
NORRBOTTENS LÄN
Kommunstyrelsens beslut
Anta strategi för patient och brukarmedverkan i Norrbottens län.
_____
Sammanfattning av ärendet
Socialchef Hans Nyberg har lämnat in en tjänsteskrivelse om strategi för
patient och brukarmedverkan i Norrbottens län.
Den traditionella synen på patienten/brukaren som mottagare av hälso- och
sjukvård och socialtjänst behöver ersättas med en syn där patienten/ brukaren också har rollen som medaktör.
Syftet är att genom samverkan på flera nivåer och även mellan huvudmännen
stärka och stimulera ökad patient- och brukarmedverkan i vården och
omsorgen inom hälso- och sjukvård i Norrbottens län. Strategi för patientoch brukarmedverkan är gemensam för kommuner och landsting.
I Älvsbyns kommun jobbar vi redan idag med vårdplaneringsgrupper mellan
kommunen och hälsocentralen där vi har focus på patientens roll som medaktör.
Beslutsunderlag
Dokument strategi för patient- och brukarmedverkan i Norrbottens län
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta strategi för patient- och brukarmedverkan
Kommunstyrelsen
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 0067/15 - 779

HJÄLPMEDELSPOLICY FÖR FÖRSKRIVNING AV PERSONLIGA
HJÄLPMEDEL I KOMMUNERNA OCH LANDSTINGET I
NORRBOTTENS LÄN
Kommunstyrelsens beslut
Anta förslaget till hjälpmedelspolicy för förskrivning av personliga hjälpmedel
i kommunerna och landstinget i Norrbottens län.
_____
Sammanfattning av ärendet
Socialchef Hans Nyberg har lämnat in en tjänsteskrivelse gällande hjälpmedelspolicy för förskrivning av personliga hjälpmedel i kommunerna och
landstinget i Norrbottens län.
När ansvaret för hälso- och sjukvården i ordinärt boende överfördes till
länets kommuner 1 februari 2013 godtog kommunerna landstingets hjälpmedelspolicy. Dessutom utarbetades ett gemensamt dokument ”Förskrivning
av hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning – policy och samverkan” som beskriver samverka kring hjälpmedelsområdet mellan
landstinget och länets kommuner.
Landstingets översyn av dokumentstyrning har föranlett en genomgång av
styrande dokument inom hjälpmedelsområdet och har resulterat i en uppdaterad hjälpmedelspolicy.
Beslutsunderlag
Hjälpmedelspolicy.
Förslag till beslut
Anta förslaget till hjälpmedelspolicy för förskrivning av personliga hjälpmedel
i kommunerna och landstinget i Norrbottens län.
Kommunstyrelsen
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

