PROTOKOLL
2015-06-01

KOMMUNSTYRELSEN

1(40)

Tid:

kl 8:30 – 16:45

Plats:

Lokal Bäcken

Ledamöter:

Helena Öhlund, s,
ordförande
Tomas Egmark, s
vice ordförande
Inger Grankvist, s
Sture Nordin, s
Jenny Dahlberg, s
Stefan Hortlund, s
Anneli Johansson, s
Berit Hardselius, c
Lena Hedman, ns, deltar från kl 13.00
Sören Nilsson, sd
Ann-Sofie Holmström, v
Göran Lundström, c
Johannes Granström, fp
Birger Wallgren, v, deltar från kl 13.00

Tjänstgörande ersättare:
Ej tjänstgörande ersättare:
Övriga:

Magnus Nordström
Lilian Johansson
Susanne Wallin Pettersson, § 62
Susann Jonsson, § 62
Arben Vojvoda § 62
Jan-Erik Backman, §§ 62, 80-81
Hans Nyberg, §§ 62, 82-85
Ulla Lundberg, §§ 62 och78

Justeringsdag:

2015-06-05

Paragrafer:

§ 62 - 87

Justerare:

Stefan Hortlund

kommunchef
kommunsekreterare
konsult 2 Learn
VD Filmpool Nord
samhällsplanerare
skolchef
socialchef
ekonomichef

Lilian Johansson
Helena Öhlund
Stefan Hortlund
kommunsekreterare
ordförande
justerare
__________________________________________________
ANSLAGSBEVIS
Justeringen har tillkännagivits via anslag
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2015-06-01

Protokollet är anslaget

2015-06-08 - - 2015-06-30

Förvaringsplats för protokoll

Kommunkansliets arkiv
Lilian Johansson
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KOMMUNSTYRELSEN

KS § 62

2(40)

Dnr 0233/15 - 000

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING KS 2015-06-01
Kommunstyrelsens beslut
Godkänna informationen och lägga den till handlingarna.
Reservation
Göran Lundström (c) och Sören Nilsson (sd) reserverar sig mot beslutet till
förmån för Centerpartiets rättelse.
_____
Sammanfattning av ärendet
Kommunchef Magnus Nordström har sammanställt kommungemensam
verksamhetsredovisning enligt bilaga.
Förslag till beslut
Godkänna informationen och lägga den till handlingarna.
Kommunstyrelsen
♦ Ungdomstinget med elever från Älvsbyn och Vidsel tillsammans med
fritids- och kulturchef Kjell Tegnelund och lärare Pia Åhman.
- Önskemål om parkeringstillstånd vid Forumparkeringen under skoldagen.
Kommunchefen hänvisar eleverna till parkering vid badhuset. Forumparkeringen är ämnad för restauranggäster.
- Bättre städning.
- Kameraövervakning vid elevskåp. Sture Nordin (s) meddelar att barnoch fritidsutskottet beslutat att ordna kameror inför höstterminen 2015.
- Vidsel har fått datamöss och hörlurar som de önskat sig.
- Obefintligt golv i Vidselsskolans kemisal. Helena Öhlund (s) informerar
att golvet kommer att vara iordningställt inför hösten.
♦ Susanne Wallin Pettersson redovisar konsultuppdrag Slutrapport Lokalutredning skolan.
- Smart lokalförsörjningsplan – en långsiktig lokalplanering i kommunen.
♦ Susanne Jonsson, VD Filmpool Nord informerar om bolaget som är det
nordliga navet i svensk och nordisk film.
♦ Samhällsplanerare Arben Vojvoda berättar om projekt SARETS, samverkan regional trafikstrategi i Femkanten, Luleå, Piteå, Älvsbyn, Boden
och Kalix.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
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KS § 62

3(40)

Dnr 0233/15 – 000 forts

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING KS 2015-06-01
♦ Skolchef Jan-Erik Backman informerar om skolans och förskolans verksamheter. Rekrytering av två rektorer pågår.
♦ Socialchef Hans Nyberg informerar om socialtjänstens verksamheter.
Neddragning av vårdplatser under sommaren med 38 platser och kommunens beredskap inför detta.
♦ Ekonomichef Ulla Lundberg redovisar delårsrapport per den 30 april 2015.
♦ Kommunchef Magnus Nordström berättar om kommunal samverkan och
att HR-service lönehantering Piteå/Älvsbyn kommer att förläggas i
Älvsbyn.
Göran Lundström (c) föreslår följande rättelse i verksamhetsredovisningen
gällande grundskolan.
- Älvsbyns ranking är 44 i det sammanvägda resultatet bland landets
kommuner.
- Älvsbyns kommun är här rankade som 4:e bästa skolkommun av 290.
Detta gäller enbart modellberäkningen för indikator A3.
- Bra grundskoleverksamhet som dessutom i jämförelse är väldigt
kostnadseffektiv. SKL bedömer att vårt sammanvägda resultat och
avvikelser från standardkostnaderna placerar oss på plats 62 bland
kommunerna i indikator B4 Effektivitetstal.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Göran Lundströms förslag vilket kommunstyrelsen avslår.
Ordföranden föreslår vidare att godkänna verksamhetsuppföljningen och
lägga den till handlingarna. Kommunstyrelsen bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
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KOMMUNSTYRELSEN

KS § 63

4(40)

Dnr 0186/15 - 000

DELGIVNINGAR KS 2016-06-01
Kommunstyrelsens beslut
Ta del av redovisade delgivningar.
_____
Sammanfattning av ärendet
Handlingar i ärendet
Femkantens vuxenutbildning – Samverkansavtal (dnr 177/15-615)
Särskilt samverkansavtal för nationellt godkänd idrottsutbildning NIU
- Örnsköldsviks kommun (dnr 119/15-612)
- Lapplands gymnasium (dnr 119/15-612)
Länsstyrelsen – Protokoll från inspektion hos Överförmyndaren enl
föräldrabalken och förmynderskapsförordningen (dnr 180/15-199)
Regeringskansliet – Avsiktsförklaring om att teckna överenskommelse om
samverkan avseende arbetslösa unga (dnr 249/15-106)
Pite älv ek fören – Protokoll fört vid årsstämma 2015-04-23
IUC Norrbotten – Slutrapport TräIN 2.5 (dnr 320/13-142)
Arbete och Omsorgsutskottet – protokoll 2015-04-22
Barn- och fritidsutskottet – protokoll 2015-03-17
Personalutskottet - protokoll 2015-02-25
Älvsbyns kommunföretag AB – Styrelseprotokoll 2015-03-25
Kommunrevisionen – Granskning av årsbokslut och årsredovisning (dnr
207/15-042)

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 0187/15 - 002

DELEGATIONSRAPPORT KS 2015-06-01
Kommunstyrelsens beslut
Ta del av och godkänna redovisad delegationsrapport.
_____
Sammanfattning av ärendet
Följande ärenden anmäls enligt KS § 170/14-12-15 (dnr 255/14, 002).
Kommunchef
Sammanställning av styrdokument som förlängts utan ändring
Fritids- och kulturchef
PUMA-bidrag – Utbyte samisk kultur och afrikansk dans (dnr 105/15-109)
Bidragsfördelning 2015 – föreningsbilagan (dnr 29/15-109)
Beslut – Kulturdag den 5 september 2015 (dnr 189/15-109)
Näringslivsutvecklare
Byautvecklingspeng – Sågfors-Lillkorsträsk byaförening (dnr 168/15-109)
Byautvecklingspeng – Vidsels bygdeförening – avslag (dnr 106/15-109)
Byautvecklingspeng – Granträsk byaförening (dnr 209/15, 109)
Byautvecklingspeng – Altervattnets byaförening (dnr 230/15-109)
Näringslivschef
Hyres-driftsbidrag 2015 – Företagarna i Älvsbyn (dnr 176/15-109)
Enhetschef Arbete och integration
Föreningsbidrag Piteå-Älvsbyns brottsofferjour 2015 (dnr 224/15-109)
Avslag – Beslut om bidrag till sommarverksamhet samisk kultur och
afrikansk dans (dnr 188/15-109)
Arbete och Omsorgsutskottet 2015-0-4-22
§ 41
Delgivningar 2, domar etc
§ 42
Ersättning vid placering
§ 43
Omprövning enligt LVU § 13
§ 44-48
Utredning enligt 11 kap 1 § SoL
§ 49
Ansökan om särskild förordnad vårdnadshavare
§ 50
Övervägande om fortsatt vård
§ 51-52
Övervägande vid placering
Förslag till beslut
Ta del av och godkänna redovisad delegationsrapport.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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DELEGATIONSRAPPORT KS 2015-06-01
Kommunstyrelsen
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

6(40)
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KS § 65
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Dnr 0242/15 - 002

FÖRÄNDRINGAR INOM SOCIALTJÄNSTENS DELEGATIONSORDNING
Kommunstyrelsens beslut
Fastställa upprättat förslag till ändringar i kommunstyrelsens delegationsordning, enligt bilaga.
_____
Sammanfattning av ärendet
Enhetschef Barn- och familjeenheten och enhetschef Ensamkommande barn
Juha Åkerblom har lämnat in en tjänsteskrivelse gällande förändringar inom
socialtjänstens delegationsordning.
Barn- och familjeenheten (BoF) har tillsatt en 1:e socialsekreterare, en tjänst
som en redan ordinarie socialsekreterare tjänstgör på. Anledningen är att
beslutsfattandet blir mindre sårbart och effektiviteten ökar på handläggningen
av ärenden. Delegationsordningen föreslås därför ändras i föreslagna lagrum
där inte enhetschefs budgetansvar påverkas. 1:e socialsekreterare har myndighetsutövningen på föreslagen delegation och vid frånvaro av 1:e socialsekreterare träder ordinarie enhetschef in i dennes ställe.
Enheten för ensamkommande barn (EKB): Delegationsordningen görs om
för att särskilja enheterna BoF och EKB. Förslagen grundar sig på att detta
kommer ge verksamheten EKB mer kvalitetssäkra och snabbare beslut gällande placeringar med barnets behov i centrum. Därför föreslås att myndighetsutövningen gällande EKB flyttas över enligt förslag i delegationsordningen.
Förslag till förändringar i delegationsförteckningen
Se bifogad delegationsförteckning.
Kommunstyrelsen
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 0239/15 - 003

ÄGARDIREKTIV ÄLVSBYNS FASTIGHETER - 2015
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Fastställa upprättat förslag till ägardirektiv för Älvsbyns Fastigheter AB, enligt
bilaga.
_____
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har att fastställa årliga ägardirektiv för de helägda kommunala bolagen.
Älvsbyns kommunföretag AB har vid sammanträde den 20 maj 2015 behandlat ärendet och upprättat förslag till ägardirektiv, enligt bilaga.
Förslag till beslut
Fastställa upprättat förslag till ägardirektiv för Älvsbyns Fastigheter AB, enligt
bilaga.
Kommunstyrelsen
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 0238/15 - 003

ÄGARDIREKTIV ÄLVSBYNS ENERGI AB - 2015
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Fastställa upprättat förslag till ägardirektiv för Älvsbyns Energi AB, enligt
bilaga.
_____
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har att fastställa årliga ägardirektiv för de helägda kommunala bolagen.
Älvsbyns kommunföretag AB har vid sammanträde den 20 maj 2015 behandlat ärendet och upprättat förslag till ägardirektiv, enligt bilaga.
Förslag till beslut
Fastställa upprättat förslag till ägardirektiv för Älvsbyns Energi AB, enligt
bilaga.
Kommunstyrelsen
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommunstyrelsen bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2015-06-01

KOMMUNSTYRELSEN
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10(40)

Dnr 0240/15 - 003

ÄGARDIREKTIV ÄLVSBYNS KOMMUNFÖRETAG AB - 2015
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Fastställa upprättat förslag till ägardirektiv för Älvsbyns kommunföretag AB,
enligt bilaga.
_____
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har att fastställa årliga ägardirektiv för de helägda kommunala bolagen.
Älvsbyns kommunföretag AB har vid sammanträde den 20 maj 2015 behandlat ärendet och upprättat förslag till ägardirektiv, enligt bilaga.
Förslag till beslut
Fastställa upprättat förslag till ägardirektiv för Älvsbyns kommunföretag AB,
enligt bilaga.
Kommunstyrelsen
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommunstyrelsen bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2015-06-01

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 69

11(40)

Dnr 0134/15 - 003

BOLAGSORDNING ÄLVSBYNS FASTIGHETER AB - 2015
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Godkänna ändrad bolagsordning för Älvsbyns Fastigheter AB, enligt bilaga.
_____
Sammanfattning av ärendet
Enligt bolagsordningarna måste ändringar i bolagsordningarna godkännas av
fullmäktige innan fastställande kan göras på en bolagsstämma.
Kommunfullmäktige har att fastställa bolagsordning för Älvsbyns Fastigheter
AB.
Älvsbyns kommunföretag AB har vid sammanträde den 20 maj 2015
behandlat ärendet och upprättat förslag till bolagsordning, enligt bilaga
Förslag till beslut
Godkänna ändrad bolagsordning för Älvsbyns Fastigheter AB, enligt bilaga.
Kommunstyrelsen
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommunstyrelsen bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2015-06-01

KOMMUNSTYRELSEN
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12(40)

Dnr 0135/15 - 003

BOLAGSORDNING ÄLVSBYNS ENERGI AB - 2015
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Godkänna ändrad bolagsordning för Älvsbyns Energi AB, enligt bilaga.
_____
Sammanfattning av ärendet
Enligt bolagsordningarna måste ändringar i bolagsordningarna godkännas av
fullmäktige innan fastställande kan göras på en bolagsstämma.
Kommunfullmäktige har att fastställa bolagsordning för Älvsbyns Energi AB.
Älvsbyns kommunföretag AB har vid sammanträde den 20 maj 2015
behandlat ärendet och upprättat förslag till bolagsordning, enligt bilaga
Förslag till beslut
Godkänna ändrad bolagsordning för Älvsbyns energi AB, enligt bilaga.
Kommunstyrelsen
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommunstyrelsen bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2015-06-01

KOMMUNSTYRELSEN
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13(40)

Dnr 0133/15 - 003

BOLAGSORDNING ÄLVSBYNS KOMMUNFÖRETAG AB - 2015
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Godkänna ändrad bolagsordning för Älvsbyns Kommunföretag AB, enligt
bilaga.
_____
Sammanfattning av ärendet
Enligt bolagsordningarna måste ändringar i bolagsordningarna godkännas av
fullmäktige innan fastställande kan göras på en bolagsstämma.
Kommunfullmäktige har att fastställa bolagsordning för Älvsbyns Kommunföretag AB.
Älvsbyns Kommunföretag AB har vid sammanträde den 20 maj 2015
behandlat ärendet och upprättat förslag till bolagsordning, enligt bilaga
Förslag till beslut
Godkänna ändrad bolagsordning för Älvsbyns Kommunföretag AB, enligt
bilaga.
Kommunstyrelsen
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommunstyrelsen bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2015-06-01

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 72

14(40)

Dnr 0222/14 - 008

MEDBORGARFÖRSLAG OM EN UTOMHUSHINDERBANA VID
KANIS
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Avslå medborgarförslaget om utomhushinderbana vid Kanis.
_____
Sammanfattning av ärendet
Rebecca Bohman har lämnat in ett medborgarförslag om utomhushinderbana
vid Kanis, enligt bilaga.
Kommunfullmäktige beslutade 13 oktober 2014, § 72, att överlämna ärendet
till kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för
beslut senast juni 2015.
_____
Verksamhetsansvarig vid Älvsbyns Fastigheter AB Lars Nyberg har yttrat sig
i ärendet.
Kanis är ett attraktivt område för utförande av fritidsaktiviteter både sommar
som vinter. Området har stora utvecklingsmöjligheter, tack vare den camping
som finns i området. Området har redan ett positivt anseende hos medborgarna och gästerna i området.
I Lomtjärnsparken finns det ett utegym som alla kan använda.
Hinderbanan skulle vara mer anpassad för motionärer med större krav på
utmaning. Det ligger helt i tiden med mer avancerade utomhushinderbanor
för medborgarna. Kommunen kan själv välja hur avancerad en sådan bana
ska bli. Investeringen kan läggas ut på flera år.
Det finns inga ekonomiska utrymmen för detta inom nuvarande ramar, om
inte kommunen tillför extra medel för investeringen och dess underhåll.
Kostnad anskaffning och montering minst 200 tkr, årligt underhåll 7 tkr.
Förslag till beslut
Älvsbyns Fastigheter AB föreslår kommunstyrelsen/fullmäktige att med nedanstående svar bifalla medborgarförslaget på premisser att medel tillskjuts för
byggande samt för drift och underhåll av anläggningen.
Anskaffning och montering minst 200 tkr, årligt underhåll 7 tkr.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2015-06-01

KOMMUNSTYRELSEN
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Dnr 0222/14 – 008 forts

MEDBORGARFÖRSLAG OM EN UTOMHUSHINDERBANA VID
KANIS
Kommunstyrelsen
Tomas Egmark (s) föreslår avslag på grund av rådande ekonomiskt läge.
Berit Hardselius (c) bifaller beredningsförslaget.
Sören Nilsson (sd) föreslår avslag på medborgarförslaget.
Beslutsgång
Ordföranden ställer Tomas Egmarks avslagsförslag och beredningsförslaget
mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller Egmarks förslag till
avslag.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2015-06-01

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 73

16(40)

Dnr 0322/14 - 008

MEDBORGARFÖRSLAG OM ATT KOMMUNEN ERSÄTTER
PENSIONÄRER FÖR BETALD MOTIONSAVGIFT
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Avslå medborgarförslaget med hänvisning till att pensionärer/seniorer redan
har nedsatta avgifter för utövande av friskvårdsaktiviteter på kommunens
träningsställen.
_____
Sammanfattning av ärendet
Lars Lätt har inlämnat ett medborgarförslag om att pensionärer som regelbundet motionerar och betalar avgift för det ska få avgiften återbetald av
Älvsbyns kommun. Lars Lätt anför att många vill motionera under en utbildad ledare men inte har råd med detta, enligt bilaga.
Kommunfullmäktige beslutade 24 november 2014, § 106 att överlämna
ärendet till kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för beslut senast juni 2015.
_____
Fritids- och kulturchef Kjell Tegnelund har yttrat sig i ärendet.
Förslag till beslut
Att avslå medborgarförslaget med hänvisning till att pensionärer/seniorer
redan har nedsatta avgifter för utövande av friskvårdsaktiviteter på kommunens träningsställen.
Det skulle även vara svårt för kommunen att göra bedömning om vem som
har råd och inte råd att betala sin träningsavgift.
Kommunstyrelsen
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommunstyrelsen bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2015-06-01

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 74

17(40)

Dnr 0220/15 - 008

MEDBORGARFÖRSLAG RÖRANDE PUBLICERING AV PROTOKOLL PÅ KOMMUNENS HEMSIDA
Kommunstyrelsens beslut
1) Avslå medborgarförslag om att publicera protokollens bilagor på kommunens hemsida.
2) Information på hemsidan att kontakta kommunledningskontorets kansli
om man vill ta del av bilagor/handlingar.
3) Felaktig text om att skicka in medborgarförslag via E-post är borttagen
från hemsidan.
_____
Sammanfattning av ärendet
Tommy Lindgren har lämnat in ett medborgarförslag gällande publicering av
protokoll på kommunens hemsida och att ta bort felaktig text på kommunens
hemsida, enligt bilaga.
Kommunfullmäktige beslutade 27 april 2015, § 24 att överlämna ärendet till
kommunstyrelsen för beredning och beslut senast den 9 november 2015.
_____
Kommunsekreterare Lilian Johansson har yttrat sig i ärendet.
I kommunens dokument- och ärendehanteringssystem LIS, (som utvecklats
av CGI) finns ännu inte funktionen att göra hela protokollet inkl bilagor och
handlingar publikt på hemsidan.
För att publicera bilagor/handlingar till protokollsparagraferna måste dokumenten först granskas enligt PuL – personuppgiftslagen. Den gäller vid
publicering av känsliga personuppgifter som t ex namn, adress och telefonnummer.
CGI fortsätter utvecklingen av LIS och ett av användarnas krav är bl a att
kunna skapa en hel pdf-fil av alla handlingar till ett sammanträde.
Eftersom protokollens bilagor och handlingar är offentliga så kan man få ta
del av dessa genom att kontakta kommunledningskontorets kansli. Information om detta kan läggas ut på hemsidan.

forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2015-06-01

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 74

18(40)

Dnr 0220/15 – 008 forts

MEDBORGARFÖRSLAG RÖRANDE PUBLICERING AV PROTOKOLL PÅ KOMMUNENS HEMSIDA
Förslag till beslut
Avslå medborgarförslag om att publicera protokollens bilagor på kommunens
hemsida.
Information på hemsidan att kontakta kommunledningskontorets kansli om
man vill ta del av bilagor/handlingar.
Felaktig text om att skicka in medborgarförslag via E-post är borttagen från
hemsidan.
Kommunstyrelsen
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommunstyrelsen bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2015-06-01

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 75

19(40)

Dnr 0390/14 - 008

MOTION (SD) OM ÄNDRING AV ANTAL LEDAMÖTER I VALBEREDNING OCH UTSKOTT
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Avslå motion om ändring av antal ledamöter i valberedning, nämnder och
utskott.
Reservation
Sören Nilsson (sd) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
_____
Sammanfattning av ärendet
Sverigedemokraterna i Älvsbyn föreslår i sin motion att kommunfullmäktiges
arbetsordning och den politiska organisationen ska förändras, enligt bilaga.
Sverigedemokraterna anser att man trots sina 12,99 % av väljanas röster utestängs från beredningar och utskott med färre än 7 ledamöter. I motionen
påstår Sverigedemokraterna att genom valteknisk samverkan och överföring
av mandat skapas en demokratisk diktatur under fullmäktige.
Sverigedemokraterna anser att organisationen blir mer demokratisk genom
att:
- Snarast ändra kommunfullmäktiges arbetsordning så att även valberedningen ska bestå av 7 ledamöter.
- Till organisationsbeslut, dnr 0503/09 2011-02-15, ändra alla beredningar,
nämnder och utskott till att bestå av 7 ledamöter genom ett nytt beslut.
- Alla val där det är möjligt ska valen vara proportionella av eventuella
demokratiska val.
Kommunfullmäktige beslutade 24 november 2014, § 107, att överlämna
ärendet till kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för beslut senast juni 2015.
_____
Kommunchef Magnus Nordström har yttrat sig i ärendet.
Beredning av ärendet
Älvsbyns kommun har sedan 2007 en alternativ politisk organisation och den
har vid ett antal tillfällen utvärderats och reviderats. Den senaste utvärderingen genomfördes under 2010 och med den som grund reviderades organisationen i enlighet med kommunfullmäktiges beslut dnr 0503/09 2011-02-15.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2015-06-01

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 75

20(40)

Dnr 0390/14 – 008 forts

MOTION (SD) OM ÄNDRING AV ANTAL LEDAMÖTER I VALBEREDNING OCH UTSKOTT
Regler för den kommunala politiska organisationens utformning regleras i
Kommunallagen 3 kap. Kommunallagen ger kommunen väldigt stor frihet i
sin design av organisation. Utgångspunkten är att det ska finnas ett direktvalt
organ, fullmäktige, som ska avgöra de viktigaste frågorna i en kommun.
Fullmäktige kan i sin tur delegera sin beslutanderätt till nämnder och ramarna
för detta vidgades i och med 1991 års kommunallag. En viktig förändring
som genomfördes vid lagens tillkomst var att kommunerna fick betydligt
större frihet att organisera sin verksamhet. Lagen kräver bara att det finns en
styrelse med övergripande uppgifter (utöver den måste även en valnämnd,
överförmyndare och krisledningsnämnd finnas).
Fullmäktige bestämmer hur många ledamöter varje politiskt organ ska innehålla. Kommunallagen reglerar endast minsta antalet ledamöter i kommunfullmäktige och styrelsen. Ett fullmäktige i en kommun med färre än 12 000
invånare ska minst ha 31 ledamöter. I styrelsen får antalet ledamöter inte vara
mindre än 5 och antalet ersättare bör vara lika stort som antalet ledamöter. I
övrigt beslutat fullmäktige om antalet ledamöter i beredningar, utskott och
nämnder.
Älvsbyn kommun har valt lägsta antal ledamöter i kommunfullmäktige.
Antalet ledamöter i nämnder, utskott och beredningar är i paritet med likartade kommuner i landet. Med anledning Älvsbyns kommuns val av
organisation, och med den operativa rollen, har kommunstyrelsen ett något
högre antal ledamöter.
Kommunstyrelsen har att bereda ärendet och ta ställning huruvida man ska
föreslå fullmäktige att avslå eller bifalla motionen.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla/avslå motion.
Kommunstyrelsen
Ordföranden föreslår avslag på motionen.
Sören Nilsson (sd) yrkar bifall till motionen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer eget förslag och Sören Nilsson förslag mot varandra och
finner att kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.
_____
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2015-06-01

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 76

21(40)

Dnr 0292/14 - 008

MOTION (C) - BOLAGSSTRUKTUREN I DE KOMMUNALA
BOLAGEN
Kommunstyrelsens beslut
Återremiss av motion om bolagsstrukturen i de kommunala bolagen.
Uppdra till kommunchefen att komplettera med underlag från utvecklingsarbetet i Älvsbyns kommunföretag AB.
_____
Sammanfattning av ärendet
Matilda Wiklund (c) har lämnat in en motion om bolagsstrukturen i de kommunala bolagen, enligt bilaga.
Centerpartiet anser att det under de senaste åren, vid flertalet tillfällen, inom
politiken i Älvsbyn har diskuterats kring de kommunala bolagen.
Otydligheter i kommunikationen mellan politiken och bolagen och mellan
bolagen gör att det finns brister inom områdena information, samordning,
styrning och uppföljning.
Centerpartiet anser att genom en samordning skulle kostnadseffektiviteten
kunna öka och att det är dags att se över om inte verksamheten kan ledas av
en gemensam VD.
Centerpartiet föreslår därför att Älvsbyns kommun:
- Ska utreda strukturen för de kommunala bolagen med målet att öka samordning alternativt genomföra en sammanslagning av bolagen.
- Att flera alternativ ska läggas fram inför beslut, med ekonomiska och
verksamhetsmässiga konsekvenser.
- Att motionen behandlas snarast.
Kommunfullmäktige beslutade 13 oktober 2014, § 73, att överlämna ärendet
till kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för
beslut senast juni 2015.
_____
Kommunchef Magnus Nordström har yttrat sig i ärendet.
Beslutsunderlag
De kommunala bolagens funktion, struktur, med mera har under ett antal år
varit föremål för diskussion och utredning. Även ägarens styrning, uppföljning och kommunikation har engagerat många och inte minst revisionen som
gång efter annan påtalat brister i styrningen.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2015-06-01

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 76

22(40)

Dnr 0292/14 – 008 forts

MOTION (C) - BOLAGSSTRUKTUREN I DE KOMMUNALA
BOLAGEN
Under senare delen av 2014 initierade ordförande i Älvsbyns Kommunföretag AB ett utvecklingsarbete inom hela bolagskoncernen. Utvecklingsarbetets
huvudsyfte är att se över lednings- och styrprocessen. Under arbetet kommer
även ämnena samhällsnytta, koncernnytta, samordning, kommunikation,
uppdragsdialog och organisationsstruktur att belysas. När arbetet är genomfört kommer Älvsbyns Kommunföretag AB att föreslå kommunfullmäktige
att de utvecklingsförslag som framkommit i utvecklingsarbetet realiseras.
Arbetet påbörjades i början av 2015 med en bolagsgemensam strategidag.
Den första gemensamma strategidagen omfattade arbete med omvärld och
framtid samt Vision 2030. För att vi ska ha en gemensam uppfattning om var
vi står idag och vart vi är på väg imorgon fick samtliga styrelser en föredragning om omvärld och framtid. Efter det en föredragning om visionsarbetet och en fördjupad redovisning av Vision 2030.
Dagen avslutades med att samtliga styrelser fick i uppdrag att genomföra egna
strategidagar där en SWOT-analys skulle genomföras och återredovisas till
ordförande i Älvsbyns kommunföretag AB. Med SWOT-analyserna som
grund kommer arbetet att fortsätta under andra halvan av 2015. Detta utvecklingsarbete bedöms vara slutfört under första halvan av 2016.
Målet och syftet med det bolagsgemensamma utvecklingsarbetet är i huvudsak det som Centerpartiet efterfrågar i sin motion. Med det som grund föreslås att det bolagsgemensamma utvecklingsarbetet fortsätter och motionen
anses med det vara besvarad.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses vara
besvarad.
Kommunstyrelsen
Kommunchef Magnus Nordström föredrar ärendet.
Göran Lundström (c) föreslår att ärendet återremitteras med uppdrag till
kommunchefen att komplettera med underlag från utvecklingsarbetet i
Älvsbyns Kommunföretag AB.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Göran Lundströms återremissförslag
vilket kommunstyrelsen bifaller.
_____
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2015-06-01

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 77

23(40)

Dnr 0412/14 - 008

MOTION (V) OM UTVECKLAD KOLLEKTIVTRAFIK
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Motionen om utvecklad kollektivtrafik anses vara besvarad.
_____
Sammanfattning av ärendet
Kristina Sandsten (v) har lämnat in en motion om utvecklad kollektivtrafik
enligt bilaga.
Kommunfullmäktige beslutade den 23 februari 2015, § 1 att överlämna
ärendet till kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för beslut senast 15 juni 2015.
_____
Näringslivsutvecklare Ulrica Hamsch har yttrat sig i ärendet.
I Älvsbyns kommun finns befintlig lokaltrafik enligt nedan;
242 Bredsel – Vidsel – Vistträsk – Korsträsk – Älvsbyn
Denna linje hade år 2014 ett trafikunderskott på 1 249 564 kronor
247 Granträsk - Älvsbyn
Denna linje hade år 2014 ett trafikunderskott på 424 081 kronor
Det finns även två linjer som är efterfrågestyrda serviceturer;
992 Storsund – Älvsbyn
Avgång måndag och torsdag 11:00 från Storsund och återresan från Älvsbyn
går 14:00.
993 Bredsel – Vidsel – Vistträsk – Älvsbyn
Avgång tisdag och torsdag kl 12:20 från Bredsel och återresan görs med linje
242 kl 16:15.
Efterfrågestyrd trafik måste beställas senast dagen innan resdagen på Länstrafikens kundservice. Länstrafikens enkelpriser tillämpas. Om ingen beställning görs går inte trafiken och turen kostar således inget för kommunen.
Under 2014 har antal passagerare med linje 993 varit 48 stycken och antal
bokade turer 26 stycken. Det har under 2014 kostat kommunen 11 157 kr.
Övrig trafik genom byar som inte ligger efter ovanstående linjer är upphandlade skolskjutsar.
Årlig uppföljning av kollektivtrafiken sker med Länstrafiken och Regionala
Kollektivtrafikmyndigheten.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2015-06-01

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 77

Dnr 0412/14 – 008 forts

MOTION (V) OM UTVECKLAD KOLLEKTIVTRAFIK
Förslag till beslut
Motionen anses besvarad.
Kommunstyrelsen
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommunstyrelsen bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

24(40)

PROTOKOLL
2015-06-01

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 78

25(40)

Dnr 0243/15 - 042

DELÅRSRAPPORT PER APRIL 2015
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Godkänna upprättad delårsrapport per april 2015, enligt bilaga.
Uppdra till kommunchefen att se över och komma med ett antal åtgärder för
att få en budget i balans.
_____
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningskontoret, ekonomi har på uppdrag av kommunstyrelsen
upprättat delårsrapport per april 2015, enligt bilaga.
Delårsrapporter upprättas per april och augusti som en del i den löpande
planlagda uppföljningen.
I delårsrapporten per april har inga periodiseringar gjorts.
Syftet med delårsrapporten är att vara;
- en uppföljning av resultat och ställning för rapportperioden
- en uppföljning av om verksamheten prognostiseras bedrivas inom
fastställda ramar samt prognos för helåret
- ett underlag för beslut
Förslag till beslut
Godkänna upprättad delårsrapport per april 2015, enligt bilaga
Kommunstyrelsen
Ekonomichef Ulla Lundberg föredrar ärendet. Det sammantagna underskottet för verksamhetens ramar beräknas till -13 mkr. Inga periodiseringar är
gjorda.
Ordföranden föreslår att godkänna upprättad delårsrapport, enligt bilaga.
Kommunstyrelsen ser allvarligt på redovisat underskott och uppdrar därmed
till kommunchefen att se över och komma med ett antal åtgärder för att få en
budget i balans.
Sören Nilsson (sd) poängterar att åtgärderna som presenteras ska konsekvensbeskrivas.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på eget förslag vilket kommunstyrelsen
bifaller.
_____
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2015-06-01

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 79

26(40)

Dnr 0009/13 - 214

ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR NYFORS, FASTIGHETEN
ÄLVSBYN 24:28
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Anta detaljplan för Nyfors, fastigheten Älvsbyn 24:28 enligt bilaga.
_____
Sammanfattning av ärendet
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson har lämnat in en tjänsteskrivelse gällande
detaljplan för Nyfors, fastigheten Älvsbyn 24:28.
Ett förslag till ändrad detaljplan har tagits fram av ägaren till Nyfors konferens och camping på fastigheten Älvsbyn 24:28 m.fl.
Länsstyrelsen och Trafikverket har yttrat sig avseende tänkt ny anslutning
mot väg 664 i det ursprungliga planförslaget och anser att det inte blir en
trafiksäker lösning. Planförslaget har därför ändrats efter samrådet på så vis
att den tänkta nya in- och utfarten mot väg 664 endast ska användas som
infart.
Beslutsunderlag
Plankarta med bestämmelser
Planbeskrivning
Granskningsutlåtande
Fastighetsförteckning
Beslutet skickas till
Leif Öhgren
Kopia till Kennet Sjödin
Förslag till beslut
Föreslå kommunfullmäktige att anta detaljplan för Nyfors, fastigheten
Älvsbyn 24:28 enligt bilaga.
Kommunstyrelsen
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommunstyrelsen bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2015-06-01

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 80

27(40)

Dnr 0236/15 - 612

PRISLISTA FÖR 4-KANTENS GYMNASIER
Kommunstyrelsens beslut
Fastställa prislista för 4-kantens gymnasieprogram 2015, enligt bilaga.
_____
Sammanfattning av ärendet
Rektor Helena Hansson har lämnat in en tjänsteskrivelse gällande prislista för
4-kantens gymnasier 2015.
Ekonomerna i 4-kanten tar varje år fram underlag till en ny prislista för de
olika gymnasieprogrammen. I januari 2015 var 2015 års prislista uträknad.
Efter den uträkningen ska varje kommun formellt fastställa prislistan.
Förslag till beslut
Rektor för Älvsbyns Gymnasium föreslår att prislistan 2015 fastställs enligt
bifogad bilaga.
Kommunstyrelsen
Skolchef Jan-Erik Backman föredrar ärendet.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget samt föreslår att prislista för 4-kantens gymnasier fortsättningsvis behandlas i barn- och fritidsutskottet. Kommunstyrelsen bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2015-06-01

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 81

28(40)

Dnr 0007/15 - 630

MAXTAXA, FASTSTÄLLDA BIDRAGSRAMAR FÖR 2015 – FÖRSKOLA, FRITIDSHEM
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Från 1 juli 2015 anta nya avgiftsnivåer för maxtaxa inom förskola och fritidshem. Inkomsttaket kommer årligen att indexeras.
_____
Sammanfattning av ärendet
Skolverket har meddelat nya avgiftsnivåer för maxtaxa inom förskola och
fritidshem. Förordning (2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskolan och fritidshemmet.
Statsbidraget betalas ut under förutsättning att kommunen följer villkoren i
förordningen. Statsbidraget omfattar ca 3,11 miljarder per år. De nya avgiftsnivåerna innebär att kommunens avgiftsintäkter kommer att öka och statsbidraget minskas i motsvarande omfattning.
Förordningen har ändrats vilket innebär att inkomsttaket indexeras, vilket
med all sannolikhet innebär att den maximala avgiftsnivån kommer att höjas
varje år.
De nya högsta avgiftsnivåerna för maxtaxa ska tillämpas från om med den
1 juli 2015 enligt nedan.
Förskola
Avgiftstak Dock högst…
Barn 1
3 % 1 287 kr
Barn 2
2%
858 kr
Barn 3
1%
429 kr
Fritidshem Avgiftstak Dock högst…
Barn 1
2%
858 kr
Barn 2
1%
429 kr
Barn 3
1%
429 kr
Förslag till beslut
Från 1 juli 2015 anta nya avgiftsnivåer för maxtaxa inom förskola och fritidshem. Inkomsttaket kommer årligen att indexeras.
Kommunstyrelsen
Skolchef Jan-Erik Backman föredrar ärendet.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommunstyrelsen bifaller.
_____
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2015-06-01

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 82

29(40)

Dnr 0083/15 - 706

KOMMUNALA AVGIFTER INOM DEN KOMMUNALISERADE
HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I ORDINÄRT BOENDE
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Anta förslag till beslut om kommunala avgifter inom den kommunaliserade
hälso- och sjukvården i ordinärt boende enligt landstingets prislista.
_____
Sammanfattning av ärendet
Socialchef Hans Nyberg har lämnat in en tjänsteskrivelse om kommunala
avgifter inom den kommunaliserade hälso- och sjukvården i ordinärt boende.
Inför kommunaliseringen av hälso- och sjukvården i ordinärt boende beslutade samtliga kommuner i länet att följa landstingets patientavgifter för hembesök, sjukvårdandebehandling och hjälpmedel. Dessa avgifter har gällt under
2013 och fortfarande under 2014.
Landstinget har nu genomfört en översyn av patientavgifterna inom hälsooch sjukvården. Beslut i landstinget fattas senast under december månad. Nya
avgifter ska gälla från 1 maj 2015. Avgifter för hjälpmedel berörs inte av
denna översyn. Följande förslag bygger på att kommunen följer landstingets
förslag till förändrade avgifter:
För kommunerna begränsas avgiftsuttaget i enlighet med bestämmelserna i
maxtaxan, enligt SoL kap 8:4 – 8 §§.
Avgift för hemsjukvård
Många kommuner i landet har efter kommunaliseringen av hälso- och sjukvården i ordinärt boende infört avgift även för hemsjukvårdspatienter. Detta
har då skett i form av en månadsavgift. Vanligast är en avgift mellan 200 300 kr per månad. Avgiften är densamma oavsett vårdtyngd. Det finns inga
lagliga hinder för en kommun att införa avgift även för hemsjukvård.
Förslag till förändrade avgifter inom den kommunaliserade hälso- och
sjukvården i ordinärt boende från 1 maj 2015
 Hembesök av distriktssköterska, sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast 200 kr
 Sjukvårdande behandling 200 kr
 Första hembesök av arbetsterapeut för utprovning av hjälpmedel (motsvarar sjukvårdande behandling) 200 kr
 Avgift för hemsjukvård per månad 250 kr
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2015-06-01

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 82

30(40)

Dnr 0083/15 – 706 forts

KOMMUNALA AVGIFTER INOM DEN KOMMUNALISERADE
HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I ORDINÄRT BOENDE
Avgiftsbefrielse
 Ingen avgift tas ut för: Hembesök på initiativ av distrikts-/sjuksköterska,
arbetsterapeut och sjukgymnast (när någon av dessa kompetenser bedömt
att hembesök är nödvändigt och inte patienten tagit initiativet till hembesök).
 Patient som är psykiskt funktionshindrad p g a psykos, bipolär sjukdom
eller neuropsykiatrisk diagnos.
 Barn och ungdomar under 20 år.
 Palliativ vård i livets slutskede som ges i hemmet.
 Patienter med psykisk störning och missbruk, s k dubbeldiagnos, som behandlas av case-manager inom psykiatrin ska inte betala avgift för sjukvårdande behandling.
Förslag till beslut
Förslag till beslut om kommunala avgifter inom den kommunaliserade hälsooch sjukvården i ordinärt boende antas av kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen
Socialchef Hans Nyberg föredrar ärendet.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommunstyrelsen bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2015-06-01

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 83

31(40)

Dnr 0234/15 - 739

ÖKAD NATTBEMANNING PÅ NYBERGA 2
Kommunstyrelsens beslut
Bifall till följande sparbeting samt vidare hänskjuta ärendet till budgetberedningen för handläggning gällande resterande 1,2 mkr.
- Uppsägning av de 2 aktiverartjänsterna på Nyberga samt Ugglan, om
vardera 75 %. Besparing: 635 000 kr/år
- Korta ned nattpassens längd från 10 till 9 timmar/natt vilket innebär ett
minskat behov av 1,34 årsarbetare. Besparing: 510 000 kr/år
- Neddragning av 70 % usk tjänst på Gullvivan. Besparing: 266 000 kr.
- Att nattpersonalen utför lokalvård i allmänna utrymmen på enheterna,
tjänster som nu köps av Älvsbyns fastigheter. Besparing: 250 000 kr.
_____
Sammanfattning av ärendet
Socialchef Hans Nyberg har lämnat in en tjänsteskrivelse om utökad nattbemanning på Nyberga.
IVO (inspektionen för vård och omsorg) genomförde en inspektion nattetid
den 3-4 november 2014 för att undersöka hur de boendes trygghet och säkerhet nattetid säkras på Nyberga.
Efter tillsynen har IVO beslutat att samtliga boendeenheter vid det särskilda
boendet Nyberga, där personer med demenssjukdom vistas och bor, ska vara
bemannade under hela dygnet på ett sådant sätt att personal har uppsikt över
och utan dröjsmål kan hjälpa och stödja de personer som inte är orienterade i
tid och rum och som inte kan påkalla hjälp genom att hantera larm.
Dialog har förts med IVO i syfte att kunna finna tekniska lösningar och
hjälpmedel. IVO hänvisar dock till att personal inte rutinmässigt får lämna
enheten vilket finns reglerat i socialtjänstlagen, vidare ska personalen utan
dröjsmål finnas till hands för att hjälpa och stödja den enskilde.
Om kommunen inte uppfyller de i beslutet ställda kraven kan Inspektionen
för vård och omsorg komma att utfärda ett föreläggande. Föreläggandet kan
vara förenat med vite.
Följande förslag på åtgärder är redovisade till IVO :
 Samtliga avdelningar bemannas med 1 nattpersonal samt ytterligare 1
personal som har till uppgift att hjälpa till vid de situationer där dubbelbemanning krävs
 Nattpersonalen kommer organisatoriskt tillhöra den chef och ingå i det
arbetslag till vilken enhet man är stationerad till.
Dessa förslag till åtgärder innebär en utökad nattbemanning med ca 5,76
årsarbetare, vilket i sin tur innebär ökade personalkostnader med 2,9 miljoner
kr.
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ÖKAD NATTBEMANNING PÅ NYBERGA 2
Förslag på omfördelning av personalresurser samt minskade kostnader i
övrigt.
 Uppsägning av de 2 aktiverartjänsterna på Nyberga samt Ugglan, om
vardera 75 %. Besparing: 635 000 kr/år
Konsekvenser: Ökad arbetsbelastning för omsorgspersonalen eftersom
deras arbetstid kommer att åtgå till olika aktiviteter som tidigare utfördes av
aktiverare. För de boende medför indragningen en kvalitetsförsämring,
möjlighet till aktiviteter och individuell tid begränsas. Det kommer att bli
svårt att leva upp till krav vad gäller insatser i form av sociala aktiviteter och
utevistelser utifrån de kommande förskrifterna där det regleras rätt till sociala
aktiviteter och utevistelse.


Korta ned nattpassens längd från 10 till 9 timmar/natt vilket innebär ett
minskat behov av 1,34 årsarbetare. Besparing: 510 000 kr/år

Konsekvenser: Förändringen innebär minskad personal på eftermiddagarna,
vilket medför att möjlighet till sociala aktiviteter och utevistelse för de boende
begränsas, ökad arbetsbelastning för dagpersonalen och minskade möjligheter
att utföra arbetsuppgifter som tvätt, städ, dokumentation, administrativa
uppgifter, träffar, utbildning etc. Sådana arbetsuppgifter som behöver styras
bort från tider för morgonbestyr, mat och kvällsbestyr. En sådan förändring
kan även innebära ökade kostnader för extra personal pga möten, träffar och
utbildning. Möjligheten att spara in pengar genom att förkorta turer eller nollvicka minskar, detta i sin tur ger ökade personalkostnader.
 Generell neddragning av dag- och kvällspersonal på Nyberga med
5 %. Besparing: 575 000 kr.
En sådan neddragning bedöms inte vara genomförbar på demensavdelningarna för att avdelningarna i så fall blir obemannade vissa stunder eller att
personal blir ensam under middagstiden då arbetsanhopningen är stor. Dessa
tre avdelningar har fem boende och bemannas idag av två personer från
kl.07.30 till kl.16.15, därefter är varje avdelning bemannad med en personal
samt en gemensam personal som hjälper till vid dubbelbemanning. På övriga
avdelningar kommer detta att påverka verksamheten negativt.
Konsekvenser: En generell neddragning av 5 % innebär att alla scheman
måste genomgå omfattande förändring. Det blir aktuellt med varsel, uppsägningar och uppsägningstider. Allt detta måste föregås av omfattande fackliga
förhandlingar, vilket i sin tur medför en utdragen process och utfallet av
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ÖKAD NATTBEMANNING PÅ NYBERGA 2
besparingarna dröjer. Oro och missnöje bland personalen kan bli följden,
vilket påverkar arbetsmiljön negativt vilket riskerar att sjukskrivningarna
bland vårdpersonalen kommer att öka. De boendes möjlighet till god vård
och omsorg påverkas negativt.
 Neddragning av 70 % usk tjänst på Gullvivan. Besparing: 266 000 kr.
Konsekvenser: Schemaförändring som innebär förändring av antalet
arbetshelger. Förändringen påverkar hela gruppen, ökar arbetsbelastningen
och påverkar möjligheten att ge insatser. Förändringen kräver fackliga förhandlingar men inte varsel av redan anställd p g a att tjänsten är tillsatt med
vikarie. För de boende medför indragningen en kvalitetsförsämring, möjlighet
till aktiviteter och individuell tid begränsas.
 Att nattpersonalen utför lokalvård i allmänna utrymmen på enheterna,
tjänster som nu köps av Älvsbyns fastigheter.
Besparing: 250 000 kr.
Konsekvenser: Inköp av städutrustning medför vissa investeringskostnader.
Avtal med Älvsbyns fastigheter behöver sägas upp. Avtalet har tre månaders
uppsägningstid.
Total besparing av ovanstående förslag till omfördelning av personalresurser samt minskade
kostnader: 2 236 000 kr.
Förslag till beslut
Hela eller delar av förslaget till omfördelning av medel genomförs och
resterande del tillskjuts via äskande i budgetberedningen.
Kommunstyrelsen
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller samtliga sparbeting förutom Generell neddragning av dag och kvällspersonal på Nyberga med
5 %. Besparing: 575 000 kr.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på eget förslag vilket kommunstyrelsen
bifaller.
_____
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UTÖKNING FYRA BOENDEPLATSER PÅ UGGLAN
Kommunstyrelsens beslut
Utökning med fyra boendeplatser på Ugglan hänskjuts till budgetberedningen
för vidare handläggning.
_____
Sammanfattning av ärendet
Socialchef Hans Nyberg har lämnat in en skrivelse om utökning med fyra
boendeplatser på Ugglan.
Kön till särskilt boende har under de senaste två åren varierat mellan 15-25
personer. I dagsläget är det 20 personer i kö. Detta påverkar övrig verksamhet i äldreomsorgen negativt i form av kostnader för medicinskt färdigbehandlade, högt tryck på hemtjänstverksamheten samt kö till korttidsavlastning. Sammantaget drabbar detta den enskilde och anhöriga negativt. För den
enskilde innebär det att möjlighet till kvarboende minskar, möjlighet till stöd
och rehabilitering på korttids försvåras avsevärt. Anhöriga får inte möjlighet
till avlastning vilket minskar deras förutsättningar att stötta sin maka/make i
hemmet.
För att minska kön till särskilt boende/ korttidsboende föreslås därför att en
förtätning av 4 boendeplatser genomförs på Ugglans äldreboende.
Förslaget till förtätning innebär att demensavdelningarna, Lärkan, Loftet,
Svalan samt avdelningen Solbacken utökas med ytterligare 1 rum per avdelning.
Kostnader för ombyggnation av lokaler till 4 särskilt boenderum beräknas till
ca 1,2 miljoner.
Utökade personalkostnader beräknas till 1,4 miljoner kronor vilket motsvarar
2,95 årsarbetare.
MBL § 19 är genomförd samt konsekvensanalys med berörda fackliga
organisationer.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ärendet hänvisas till budgetberedningen.
Kommunstyrelsen
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommunstyrelsen bifaller.
_____
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PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE 2014
Kommunstyrelsens beslut
Godkänna Patientsäkerhetsberättelsen för 2014, enligt bilaga.
_____
Sammanfattning av ärendet
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) Annika Nilsson har lämnat in
patientsäkerhetsberättelse 2014, enligt bilaga.
Älvsbyns kommun har som mål att bedriva hög patientsäkerhet där patienten
kan känna sig trygg och säker i kontakten med hälso- och sjukvården och att
vårdpersonalen arbetar för att minska vårdskador och tillbud.
Vårdskador och tillbud följs upp kontinuerligt av medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) via verksamhetssystemet. Patientsäkerhetsarbetet har
bedrivits kontinuerligt i verksamheten. Avvikelser och risker är en del i det
dagliga arbetet. Detta sker i teamsamverkan mellan teamdeltagare i det mulitprofessionella teamet. Revidering av riktlinjer och rutiner inom kommunen
och i samverkan mellan landsting och kommun.
Syfte
♦ Vårdgivaren får bättre kontroll över verksamhetens patientsäkerhetsarbete.
♦ Vårdgivaren ska enligt SOSFS 2011:9 Ledningssystem för systematiskt
kvalitetsarbete planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra
verksamheten.
♦ Medarbetarna ska ges förutsättningar för att kunna utföra arbetet så att god
och säker vård kan ges.
♦ Socialstyrelsen kan lättare utföra sin tillsyn av verksamheten.
♦ Det blir enklare att ge andra intressenter tillgång till information, exempelvis allmänheten, patient, andra vårdgivare och patientorganisationer.
Bilagor
Patientsäkerhetsberättelse 2014.
Beslutet skickas till
MAS
Förslag till beslut
Att godkänna Patientsäkerhetsberättelsen för 2014
Kommunstyrelsen
Socialchef Hans Nyberg föredrar ärendet.
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PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE 2014
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget samt föreslår att
patientsäkerhetsberättelsen fortsättningsvis behandlas i arbete och omsorgsutskottet. Kommunstyrelsen bifaller förslaget.
_____
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Dnr 0221/15 - 800

KULTUR- OCH UNGDOMSLEDARSTIPENDIUM 2015
Kommunstyrelsens beslut
Utse Ahmed Bayrekden till kulturstipendiat och Marianne Kortesoja till ungdomsledarstipendiat för 2015.
Utdelning av stipendierna sker vid kommunfullmäktiges sammanträde den 15
juni 2015.
_____
Sammanfattning av ärendet
Fritids- och kulturchef Kjell Tegnelund har lämnat in en tjänsteskrivelse om
kultur- och ungdomsstipendium år 2015.
Älvsbyns kommun har att utse kultur- och ungdomsledarstipendiater för
2015. Stipendierna är på 6 000 kronor vardera. Sista ansökningsdag för 2015
års stipendier var 2015-04-30.
Beslutsunderlag
Inkomna ansökningar.
Kulturstipendium
Älvsbyns kommuns kulturstipendium utdelas till utövare och/eller främjare
av verksamheter inom litteratur, konst, musik, teater eller inom kulturellt område t ex folkbildning, hembygdsvård eller naturvård.
Vid tilldelandet av stipendium har den företräde som sedan länge verkat inom
Älvsbyns kommun. Stipendiet kan utdelas till enskild eller grupper.
Stipendiet som utgör 6 000 kronor utdelas antingen helt eller delat.
Ungdomsledarstipendium
Älvsbyns kommuns ungdomsledarstipendium är avsett att stödja eller uppmuntra insatser inom ungdomsverksamheten i Älvsbyns kommun. Stipendiet
utdelas varje år till ungdomsledare bosatt i kommunen.
Stipendiesumman får fritt användas enligt stipendiatens eget bestämmande.
Stipendiet utdelas endast en gång till en och samma person.
Vid tilldelandet av stipendium har den företräde som sedan länge verkat inom
Älvsbyns kommun.
Stipendiet som utgör 6 000 kronor utdelas antingen helt eller delat.
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KULTUR- OCH UNGDOMSLEDARSTIPENDIUM 2015
Följande ansökningar har inkommit:
Kulturstipendium
Ungdomsledarstipendium
Lave Söderholm
Sara Eliasson, fotboll
Anders Öberg
Karl-Erik Lindbäck, orientering och skidskytte
Cathrine Lidman
Marianne Kortesoja, HMK och skidskytte
Ahmed Bayrekden
Sigrid Skoglund, HMK
Elin Lundström, Älvsbygymnasterna
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen har att utse kultur- och ungdomsledarstipendiater för
2015.
Kommunstyrelsen
Ordföranden föreslår att till kulturstipendiat utse Ahmed Bayrekden och till
ungdomsledarstipendiat utse Marianne Kortesoja.
Göran Lundström (c) föreslår att utse Anders Öberg till kulturstipendiat och
Marianne Kortesoja till ungdomsledarstipendiat.
Beslutsgång
Ordföranden ställer eget förslag och Göran Lundströms förslag gällande
kulturstipendiat mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag att utse Ahmed Bayrekden till kulturstipendiat.
Vidare ställer ordförande proposition på förslag att utse Marianne Kortesoja
till ungdomsledarstipendiat vilket kommunstyrelsen bifaller.
_____
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Dnr 0232/15 - 214

DETALJPLAN FÖR PARKERINGAR VID KNUT LUNDMARKSKOLAN
Kommunstyrelsens beslut
Inleda samråd gällande detaljplan för säker av- och påstigningsplats och
parkeringar vid Knut Lundmarkskolan.
Reservation
Göran Lundström (c) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
_____
Sammanfattning av ärendet
MAF Arkitektkontor har på uppdrag av miljö- och byggkontoret upprättat ett
förslag till detaljplan för parkering vid Knut Lundmarkskolan enligt bilaga.
Detaljplanen avses behandlas med standardförfarande.
Miljö- och byggnämnden har möjlighet att inkomma med synpunkter på förslaget inför samrådet.
Miljö- och byggnämnden
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson redogör för förslaget. Området är nu
klassat som naturmark.
Esbjörn Henriksson (fp) är tveksam till planen och föreslår bättre underlag
med hänsyn till placering och kostnad.
Magnus Danielsson (c) stödjer Henrikssons förslag.
Ordföranden föreslår att nämnden beslutar enligt MAFs förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på eget förslag och Esbjörn Henrikssons
förslag och finner att nämnden beslutar med 3 röster mot 2 att föreslå
kommunstyrelsen låta förslag från MAF Arkitektkontor gå ut på samråd.
_____
Bilagor:
Detaljplan med planbestämmelser
Planbeskrivning
Sakägarförteckning
Miljö- och byggnämndens förslag till kommunstyrelsen
Låta förslag från MAF Arkitektkontor för parkering vid Knut Lundmarkskolan gå ut på samråd.
_____
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Kommunstyrelsen
Göran Lundström (c) är tveksam till planen och föreslår bättre underlag med
hänsyn till placering, kostnad samt föredragning av samhällsplanerare Arben
Vojvoda.
Ordföranden föreslår att inleda samråd gällande detaljplan för säker av- och
påstigningsplats och parkeringar vid Knut Lundmarkskolan.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på eget förslag och Göran Lundströms förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

