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Dnr 0444/16 - 000

VERKSAMHETSREDOVISNING KS 2017-01-23
Kommunstyrelsens beslut
Ta del av och godkänna informationen enligt bilaga.
_____
Sammanfattning av ärendet
Kommunchef Magnus Nordström har sammanställt kommungemensam
verksamhetsredovisning, enligt bilaga.
Kommunstyrelsen
♦ Tf kommunchef Crister Lundgren informerar om fiberutbyggnaden inom
kommunen samt fortsatt mellankommunal samverkan.
♦ Skolchef Jan-Erik Backman redovisar skolans verksamheter.
♦ Ekonomichef Ulla Lundberg redovisar aktuellt ekonomiskt läge och att
bokslut 2016 visar på ett positivt resultat.
♦ Sammanträdet ajourneras kl.10:00 för överläggningar med kommunens revisorer.
Förslag till beslut
Ta del av och godkänna informationen enligt bilaga.
Kommunstyrelsen
Göran Lundström (c) önskar lämna en protokollsanteckning till protokollet.
Protokollsanteckning
”Centerpartiet anser att kritik bör riktas mot skolchef och rektor för Vidsel
under både VT och HT 2016. Orsaken är hur de har hanterat situationen kring
de dåliga matematikresultaten och den uteblivna/sena informationen om förhållandena till föräldrarna.”
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget samt att Göran
Lundströms protokollsanteckning biläggs till protokollet. Kommunstyrelsen
bifaller förslagen.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSEN
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PROTOKOLL
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Dnr 0428/16 - 000

DELGIVNINGAR KS 2017-01-23
Kommunstyrelsens beslut
Ta del av redovisade delgivningar.
_____

Sammanfattning av ärendet
Handlingar i ärendet:
Barn- och fritidsutskottet – protokoll 2016-12-06
Arbete och omsorgsutskottet – protokoll 2016-12-07
Personalutskottet – protokoll 2016-12-14
Älvsbyns Energi AB – protokoll 2016-12-15
Älvsbyns Fastigheter AB – Extra styrelsemöte, protokoll 2016-12-16
RKM – Regionala kollektivtrafikmyndighetens delårsbokslut (dnr 424/16-106)

Förslag till beslut
Ta del av redovisade delgivningar.
Kommunstyrelsen
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommunstyrelsen bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 0427/16 - 002

DELEGATIONSRAPPORT KS 2017-01-23
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).
Enhetschef Arbete och integration
Verksamhetsbidrag 2017 kvinnojouren Pärlan (dnr 417/16-109)
Pilotprojekt Mötesplats del 2 – avslag (dnr 405/16-109)
Fritid och integration 2017 – avslag (dnr 404/16-109)
Fritids- och kulturchef
Stöd till reparation av belysning elljusspår Nybyn (dnr 423/16-109)
Bidrag till Julevents (dnr 408/16-109)
Projektplats Tomma Rum 2017 – avslag (dnr 426/16-109)
Föreläsning Kraft & Hälsa (dnr 422/16-109)
Redovisade sommaraktiviteter 2016 (dnr 135/16-109)
Fritid och integration 2017 – avslag (dnr 404/16-109)
Pilotprojekt Mötesplats del 2 – avslag (dnr 405/16-109)
Kommunchef
Försäljning del av fastigheten Älvsbyn 24:1 Norra Nyfors (dnr 440/16-284)
Försäljning del av fastigheten Älvsbyn 24:1 Övrabyn (dnr 2/17-284)
Försäljning del av fastigheten Älvsbyn 24:1 Övrabyn (dnr 4/17-284)
Näringslivsutvecklare
Byautvecklingspeng – Bredsels bygdegårdsförening – avslag (dnr 429/16-109)
Byautvecklingspeng – Vidsels bygdeförening (dnr 433/16-109)
Byautvecklingspeng – Granträsk byaförening (dnr 441/16-109)
Byautvecklingspeng – Granträsk byaförening (dnr 442/16-109)
Arbete och omsorgsutskottet
§ 165
Delgivningar 2, domar etc.
§ 166
Faderskapsutredning
§ 167
Utredning familjehem
§ 168-169 Utredning enligt 11 kap 1-2§§ SoL.
§ 170-175 Övervägande vid placering, BoF
§ 176
Särskild förordnad vårdnadshavare
§ 177-199 Övervägande av fortsatt vård, EKB
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSEN
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PROTOKOLL
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Dnr 0427/16 – 002 forts

DELEGATIONSRAPPORT KS 2017-01-23

Förslag till beslut
Ta del av och godkänna redovisad delegationsrapport.
Kommunstyrelsen
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommunstyrelsen bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 0247/16 - 008

SVAR PÅ MOTION (SD) - UNDERSÖKA HUR ELEVERS BETYG
PÅVERKAS AV LÄRARES FRÅNVARO
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Motion om att undersöka hur elevers betyg påverkas av lärares frånvaro anses
vara besvarad.
_____

Sammanfattning av ärendet
Donald Sundh (sd) har lämnat in en motion om att undersöka hur elevers
betyg påverkas av lärares frånvaro, enligt bilaga.
Kommunfullmäktige beslutade 20 juni 2016, § 42, att överlämna ärendet till
kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för beslut
senast vid kommunfullmäktiges första sammanträde 2017.
_____
Skolchef Jan-Erik Backman har yttrat sig i ärendet.
En av de viktigaste komponenterna för att säkerställa kvalitativt lärande är
naturligtvis tillgången till utbildade behöriga lärare. I Älvsbyns kommun är för
tillfället tillgången till just behöriga utbildade lärare förhållandevis god. På
några års sikt kommer detta att förändras i takt med pensionsavgångar samtidigt som antalet lärarstudenter minskar.
Personalutskottet har uppdragit till personalchefen att ta fram en kompetensförsörjningsplan vilken kommer att utgöra ett gott underlag för framtida
personalförsörjning, bland annat i skolan. Vidare är idag tillgången till vikarier
starkt begränsad i våra verksamheter. Det finns i princip inte att tillgå utbildade lärare, som vikarier i någon av skolans verksamheter, vilket innebär att outbildad personal ska leda undervisningen mot våra läroplansmål.
Kvalitativt påverkar detta sannorlikt meritvärdet och kan på lång sikt innebära
en sämre kvalitet på just undervisningens innehåll. I det systematiska kvalitetsarbetet följs såväl resultat från nationella prov, som meritvärden upp och utgör
en viktig del i hur undervisningen planeras och utvärderas. Vi ser idag inte att
kopplingarna som SD framför i motionen, mellan frånvaro av lärare kontra
resultat och betyg, utgör någon påverkansfaktor för de samlade resultaten.
Rektor ansvarar för skolans resultat och arbetar tillsammans med lärare mot
god måluppfyllnad vid våra skolor.

forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 0247/16 – 008 forts

SVAR PÅ MOTION (SD) - UNDERSÖKA HUR ELEVERS BETYG
PÅVERKAS AV LÄRARES FRÅNVARO
I senaste PISA undersökningen visar sig Sveriges resultat ha ökat jämfört med
föregående PISA undersökning. I en första analys av resultaten kan matematiklyft och läslyft sägas utgöra en viktig del i de förbättrade resultaten.
En utbildning oavsett i vilken nivå denna finns, är tillgången till utbildade behöriga lärare en av de absolut viktigaste kompontenterna, för att uppnå en god
måluppfyllelse. Det är den tillgången Älvsbyns kommun måste arbeta mot,
bland annat genom att vara en attraktiv arbetsgivare.

Förslag till beslut
Motion om att undersöka hur elevers betyg påverkas av lärares frånvaro anses
vara besvarad.
Kommunstyrelsen
Ordföranden föredrar ärendet.
Sören Nilsson (sd) bifaller motionen.
Berit Hardselius (c) önskar att skolchefen kompletterar svaret med uppgift om
hur stor lärarfrånvaron är och omfattningen av vikarier.
Göran Lundström (c) påpekar att text i svarets tredje stycke bör strykas.”Vi ser
idag inte att kopplingarna som SD framför i motionen, mellan frånvaro av lärare kontra
resultat och betyg, utgör någon påverkansfaktor för de samlade resultaten.”
Ordföranden bifaller ändring i texten och att lärarfrånvaro/vikarieomfattning
redovisas vid kommunstyrelsens sammanträde den 3 april 2017.
Beslutsgång
Ordföranden ställer beredningsförslaget och Sören Nilssons förslag mot varandra. Kommunstyrelsen bifaller beredningsförslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 0249/16 - 008

SVAR PÅ MOTION (L) - SOMMARJOBB, PLANTERINGAR OCH
UTSMYCKNINGAR I VÅR KOMMUN
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Motion om sommarjobb, planteringar och utsmyckningar i vår kommun anses
vara besvarad.
_____

Sammanfattning av ärendet
Inger Lundberg (L) har lämnat in en motion om sommarjobb, planteringar
och utsmyckningar i vår kommun, enligt bilaga.
Kommunfullmäktige beslutade 20 juni 2016, § 44, att överlämna ärendet till
kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för beslut
senast vid kommunfullmäktiges första sammanträde 2017.
_____
Kommunchef Magnus Nordström har yttrat sig i ärendet.
Älvsbyns Fastigheter AB:s beslut att minska resurserna på parkavdelningen
syftade mer till signalpolitik än till reella besparingar. Kostnadsminskningarna
till följd av dessa besparingar var försumbara medan den opinionsbildande
effekten blev stor. Denna typ av aktiviteter är inget en seriös tjänsteleverantör
ska underlåta sig till.
Älvsbyn Fastigheter AB har sedan 2007 haft uppdraget att utföra dessa tjänster
på uppdrag av Älvsbyns kommun. Älvsbyns kommun ersätter Älvsbyns
Fastigheter AB med en summa motsvarande cirka 8 miljoner kronor årligen
(park och fritid sammantaget).
Kommunfullmäktige beslutade 2016-10-17, KF § 77 Dnr 312/16-041, om
driftbudgeten för 2016. Med det beslutet som grund har en uppdragsdialog
mellan Älvsbyns kommun och Älvsbyns Fastigheter AB genomförts.
Älvsbyns Fastigheter AB kommer under sommarsäsongen 2017 att utföra
detta uppdrag åt Älvsbyns kommun. I uppdraget ligger bland annat plantering
av blommor, klippning av gräsytor, handledning av sommarjobbare och
nedtagning av vinterbelysning.
I budgetprocessen inför 2017 tilldelade fullmäktige verksamheten 500 000
kronor för uppdatera/modernisera utsmyckningen av Älvsbyns kommun. En
arbetsgrupp under näringslivskontorets ledning kommer att arbeta fram ett
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 0249/16 – 008 forts

SVAR PÅ MOTION (L) - SOMMARJOBB, PLANTERINGAR OCH
UTSMYCKNINGAR I VÅR KOMMUN
förslag på hur dessa medel ska användas. Arbetsgruppen kommer vara parts
sammansatt med företrädare för olika intresseorganisationen och komma med
ett konkret förslag i god tid innan sommarsäsongens början.

Förslag till beslut
Motion om sommarjobb, planteringar och utsmyckningar i vår kommun avslås
alternativt anses vara besvarad.
Kommunstyrelsen
Ordföranden föredrar ärendet och föreslår att motionen ska anses vara besvarad.
Inger Lundberg (L) och Sören Nilsson (sd) yrkar bifall till motionen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer eget förslag och Inger Lundbergsförslag mot varandra.
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 0248/16 - 008

SVAR PÅ MOTION (SD) - INFÖRA EN FÖRBEREDELSESKOLA
PÅ PROV I KOMMUNEN
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Avslå motion om att införa en förberedelseskola på prov.
_____
Sammanfattning av ärendet
Donald Sundh (sd) har lämnat in en motion om att införa en förberedelseskola
på prov, enligt bilaga.
Kommunfullmäktige beslutade 20 juni 2016, § 43, att överlämna ärendet till
kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för beslut
senast vid kommunfullmäktiges första sammanträde 2017.
_____
Skolchef Jan-Erik Backman har yttrat sig i ärendet.
Nyanlända elever i vårt land ska utan dröjsmål erbjudas skolgång i den svenska
skolan. Även om en nyanländ elev inte omfattas av skolplikten är det ett
viktigt steg i integrationsprocessen att erbjuda skolgång.
I Älvsbyns kommun organiseras skolgången för nyanlända elever så att de får
en klasstillhörighet, i enlighet med vad skollagen anger. Därefter erbjuds eleven undervisning i en särskild undervisningsgrupp, som i allmänt tal benämns
FBK eller Förberedelseklass. Denna är alltså en särskild undervisningsgrupp
där stor del av arbetet är att kartlägga elevens tidigare kunskaper för att på så
vis kunna planera och tillgodose elevens behov. Hur länge eleven finns där är
högst individuellt och bygger på elevens tidigare kunskaper och språkkunskaper.
Forskning visar att språket är den uteslutande viktigaste komponenten för att
en nyanländ elev ska få en god och kvalitativ väg in i både vårt skolsystem som
samhälle.
Forskning visar att en bra integration bygger på att man befinner sig i ett sammanhang, där hela samhället speglas. På samma sätt arbetar vi i skolan. Det
absolut bästa sättet för en nyanländ elev att lära sig språket är att de befinner
sig i en kontext där svenska talas, alltså i en vanlig svensk skola, som Älvåkra-,
Park- eller Knut Lundmarkskolan. Målsättningen med vårt arbete med nyanlända elever, är att de ska får vara i en miljö där det svenska språket talas,
skrivs och hörs i så stor utsträckning som möjligt.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 0248/16 – 008 forts

SVAR PÅ MOTION (SD) - INFÖRA EN FÖRBEREDELSESKOLA
PÅ PROV I KOMMUNEN
Det innebär exempelvis att i ämnen med praktiska inslag finns de nyanlända
eleverna i sin ordinarie klass för att just få ”höra” språket, det är så det snabbast lärs. Vidare är en viktig del i integrationen att man är en del i det vanliga
samhället och tar del av dess funktioner.
SD:s motion om införandet av en förberedelseskola strider mot intentionerna i
såväl skollag som läroplan, varför motionen bör avslås.

Förslag till beslut
Avslå motion om att införa en förberedelseskola på prov.
Kommunstyrelsen
Ordföranden föredrar ärendet.
Sören Nilsson (sd) yrkar bifall till motionen.
Inger Lundberg (L) yrkar bifall till beredningsförslaget.
Beslutsgång
Ordföranden ställer beredningsförslaget och Sören Nilssons förslag mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller beredningsförslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 0389/16 - 008

SVAR PÅ MOTION (SD) - NYA FÖRSLAG OM PLACERING AV
SÄBO (SÄRSKILT BOENDE)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Avslå motion om nya förslag om placering av SÄBO.
_____
Sammanfattning av ärendet
Sverigedemokraterna (sd) anser i sin motion att behovet av ökande platser för
äldres behov länge varit eftersatt och att en utveckling av de redan befintliga
äldreboendena skulle utvecklas och byggas ut.
Kommunfullmäktige beslutade 28 november 2016, § 91, att överlämna ärendet
till kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för beslut senast den 13 februari 2017.
_____
Kommunchef Magnus Nordström har yttrat sig i ärendet.
Sverigedemokraterna påtalar att de har försökt få utrett olika förslag till utökning eller ombyggnader av befintliga äldreboende på olika sätt, men misslyckats få gehör för denna tanke. De anser att det bara finns nybyggnadstanken
och föreslår därför i sin motion att:
- Då inriktningsbeslutet är mycket tidskrävande bör andra förslag seriöst prövas och inriktningsbeslutet eventuellt upphävas för att det snarast ska tillkomma fler SÄBO platser.
- Ett utbyggnadsbart SÄBO med 30 - 40 platser byggs vid befintliga
Nyberga.
- Alternativt ett nytt utbyggnadsbart SÄBO med 30 - 40 platser på Nybergshägnan. Ett bra avstånd från handelscentrum, resecentrum och apoteket
med mera. Detta kan vara i bruk på kortare tid än något annat utbyggnadsprojekt.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige fattade 2016-10-17, KF § 85 Dnr 0317/16- 293, beslut
om placering av nytt särskilt boende (SÄBO). Någon ytterligare fakta är inte
tillförd ärendet. Det är upp till kommunfullmäktige att besluta om upphävande
av tidigare beslut och avgöra om kommunstyrelsen ska uppdras att framarbeta
något alternativt beslutsunderlag.
Förslag till beslut
Avslå motion om nya förslag om placering av SÄBO.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

forts
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Dnr 0389/16 – 008 forts

SVAR PÅ MOTION (SD) - NYA FÖRSLAG OM PLACERING AV
SÄBO (SÄRSKILT BOENDE)
Kommunstyrelsen
Ordföranden föredrar ärendet.
Sören Nilsson (sd) yrkar bifall till motionen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer beredningsförslaget och Sören Nilssons förslag mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller beredningsförslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 0345/16 - 008

SVAR PÅ MEDBORGARFÖRSLAG OM SAMMANHÅLLEN
TURISTINFORMATION OCH ÖVERSYN AV KOMMUNENS
HEMSIDA
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Medborgarförslag om sammanhållen turistinformation och översyn av kommunens hemsida anses vara besvarat.
_____
Sammanfattning av ärendet
Birgitta Olsson har lämnat in ett medborgarförslag om sammanhållen turistinformation och översyn av kommunens hemsida, enligt bilaga.
Kommunfullmäktige beslutade 17 oktober 2016, § 67, att överlämna ärendet
till kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för
beslut senast vid fullmäktiges sammanträde i april 2017.
_____
Näringslivschef Pär Jonsson har yttrat sig i ärendet.
Platsbesöken på manuella turistbyråer har sjunkit med åren. Allt mer information styrs över till digitala telefoner och datorer. Det sista året som kommunen
bedrev en manuell turistbyrå i centrala Älvsbyn kom det cirka 1200 besök
under hela året. De senaste åren har kommunen bedrivit turistinformation i
Storforsen under sommarmånaderna, med cirka 5000 besök per säsong.
I turistbyrå finns inte försäljning av evenemang och paketerade turisterbjudanden. Orsaken är att kommunen inte har en affärsuppgift utan en samhällsuppgift som regleras av kommunallagens likställighetsprincip.
I samband med digitalisering av turistinformationen har det i budgeten överförts medel från information till utveckling av besöksnäringen i kommunen.
Ett destinationsråd har bildats med företrädare från turistföretag som arbetar
med utveckling av besöksnäringen. I det arbetet har det inte varit aktuellt med
en helårsöppen turistbyrå i centrala Älvsbyn.
Hela kommunens webbplats/hemsida byggdes om och uppgraderades till ett
modernare typsnitt för 2 år sedan. Mindre förändringar görs löpande och om
förslag eller idéer finns får man gärna kontakta kommunens informatör Peter
Lundberg, som har huvudansvaret för webredaktörsgruppen och utvecklingen
av webbplatsen.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 0345/16 – 008 forts

SVAR PÅ MEDBORGARFÖRSLAG OM SAMMANHÅLLEN
TURISTINFORMATION OCH ÖVERSYN AV KOMMUNENS
HEMSIDA
Översyn av aktuella telefonnummer till kommunens kontaktpersoner görs
löpande på webbplatsen och all information ska vara aktuell. Upptäckta fel kan
rapporteras till kommunen.
Förslag till beslut
Medborgarförslag om sammanhållen turistinformation och översyn av kommunens hemsida anses vara besvarat.
Kommunstyrelsen
Ordföranden föredrar ärende och föreslår att medborgarförslaget ska anses
vara besvarat.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommunstyrelsen bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 0399/15 - 009

SVAR PÅ BEGÄRAN ATT FÅ BLI REMISSORGAN FÖR KOMMUNALA FRÅGOR
Kommunstyrelsens beslut
Avslå Villaägarna i Älvsbyn:s begäran att få bli remissorgan för kommunala
frågor.
_____
Sammanfattning av ärendet
Villaägarna i Älvsbyn har lämnat in en skrivelse till kommunstyrelsen i Älvsbyn
med begäran att få bli remissorgan för kommunala frågor. Remissorganet
önskar bland annat yttra sig kring underhållet av gator och vägar samt ägarbeslut kring fjärrvärmen.
VD Älvsbyns Energi AB, Jan Sipola har yttrat sig i ärendet.
Medborgarnas inflytande och delaktighet tillgodoses genom samråd i planprocesser.
Underhåll av gator och vägar sker genom Älvsbyns Energi AB:s försorg med
de av fullmäktige tilldelade medel.
Ägarbeslut kring fjärrvärmen tas av ägaren moderbolaget Älvsbyns kommunföretag AB.
Ovanstående beslut har Älvsbyns Energi AB att följa.
Beslutet skickas till
Villaägarna i Älvsbyn, ordförande Jan Norberg, Tjärhovsgatan 13, 942 36
Älvsbyn
Förslag till beslut
Avslå begäran att få bli remissorgan för kommunala frågor.
Kommunstyrelsen
Ordföranden föredrar ärendet och föreslår bifall till beredningsförslaget.
Sören Nilsson (sd) bifaller beredningsförslaget.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommunstyrelsen bifaller.
_____
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 10

PROTOKOLL
2017-01-23

17(27)

Dnr 0445/16 - 104

UTBETALNING AV PARTISTÖD
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Betala ut kommunalt partistöd samt insynsarvoden enligt bilaga.
_____
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 15 februari 2016, § 17, att genomföra en
besparing inom verksamhetsram ”politisk verksamhet”. Besparingen uppnås
genom en förändring i resursfördelningsmodellen. Grundbidrag och mandatstöd minskas med 0,05 basbelopp. Ny fördelning – grundbidrag: 0,55 basbelopp/parti och mandatstöd 0,35 basbelopp/mandat ger en besparing med
117 tkr.
Kommunfullmäktige beslutade 28 november 2016, § 104, att partistödet
reduceras med 25 % för partier som inte lämnat in redovisningar enligt förlängd tidsfrist, 18 oktober 2016.
Kansliet har sammanställt underlag för utbetalning av partistödet, enligt bilaga.
Partistöd för Liberalerna och kristdemokraterna reduceras med 25 %.
Förslag till beslut
Betala ut kommunalt partistöd samt insynsarvoden enligt bilaga.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommunstyrelsen bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 11

PROTOKOLL
2017-01-23

18(27)

Dnr 0252/16 - 214

BESLUT OM SAMRÅD - BEGÄRAN OM DETALJPLANELÄGGNING AV FASTIGHETEN LILL-KORSTRÄSK 1:15
Kommunstyrelsens beslut
Samråda om bilagt förslag till detaljplan för fastigheten Lill-Korsträsk 1:15
under perioden 2017-02-06 – 2017-02-27.
_____
Sammanfattning av ärendet
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson har lämnat in en tjänsteskrivelse gällande
samråd om förslag till detaljplan för fastigheten Lill-Korsträsk 1:15.
Ett förslag till detaljplan har inkommit för fastigheten Lill-Korsträsk 1:15.
Syftet med detaljplanen är att säkerställa och möjliggöra att området även för
framtiden bevarar sin gammeldags fritidshuskaraktär. Fastighetsägarna till
fastigheten Lill-Korsträsk 1:15 vill få möjlighet att genom detaljplanen dela
upp fastigheten för att ett generationsskifte av fastigheten ska kunna ske
smidigt. Den bakre delen av fastigheten ska fortsätta att vara en naturlig
avgränsning mot de verksamheter som bedrivs på udden. Den nedre delen är
tänkt att styckas av i enlighet med den uppdelning som har gällt sedan 80-talet.
De idag fast uppställda villavagnarna utgör tillsammans naturliga gårdstun för
5 tomter.
Beslutsunderlag
Förslag till plankarta med bestämmelser
Förslag till planbeskrivning
Behovsbedömning
Beslutet skickas till
Jens.Sundström@hjortborgen.se
Förslag till beslut
Samråda om bilagt förslag till detaljplan för fastigheten Lill-Korsträsk 1:15
under perioden 2017-02-06 – 2017-02-27.
Kommunstyrelsen
Tomas Egmark (s) yrkar bifall till beredningsförslaget.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommunstyrelsen bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 12

PROTOKOLL
2017-01-23

19(27)

Dnr 0343/15 - 269

SVAR PÅ FÖRFRÅGAN ATT FÅ KÖPA FASTIGHETEN ÄLVSBYN
24:1 SKIFTE 23 I ANSLUTNING TILL ÄLVSBYN 25:46
Kommunstyrelsens beslut
Inte sälja fastigheten Älvsbyn 24:1, då kommunen avser att ha en markreserv
för framtida exploatering mot Nygård.
_____
Sammanfattning av ärendet
David Lindström har lämnat in en förfrågan om att köpa fastigheten Älvsbyn
24:1 skifte 23 i anslutning till Älvsbyn 25:46, enligt bilaga.
Älvsbyns Fastigheter AB, Lars Andersson har yttrat sig i ärendet.
Aktuellt skifte är på ca 2,5 ha och beläget i början av Nygård, enligt bilaga.
Om kommunen har för avsikt att ha en markreserv för framtida exploatering
mot Nygård är det av stor vikt att behålla äganderätten av marken.
Förslag till beslut
Inte sälja fastigheten Älvsbyn 24:1, om kommunen avser att ha en markreserv
för framtida exploatering mot Nygård.
Kommunstyrelsen
Ordföranden föredrar ärendet.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommunstyrelsen bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 13

PROTOKOLL
2017-01-23

20(27)

Dnr 0142/16 - 709

RIKTLINJE INKONTINENS
Kommunstyrelsens beslut
1) Anta Riktlinjen för inkontinensvården i Älvsbyns kommun enligt bilaga.
2) Delegera beslutanderätten till arbete- och omsorgsutskottet, de styrdokument som berör myndighetsutövning inom socialtjänsten.
_____
Sammanfattning av ärendet
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) Annika Nilsson har lämnat in en
tjänsteskrivelse om riktlinje för inkontinensvården i Älvsbyns kommun.
Kommunstyrelsen har enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL) det övergripande ledningsansvaret för att hälso- och sjukvården uppfyller HSL:s krav på en
”god vård”. Den ska vara organiserad så att den tillgodoser hög patientsäkerhet och god kvalitet av vården samt främja kostnadseffektivitet.
Riktlinjen bygger på att inkontinensvården i Älvsbyns kommun ska bedrivas
utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet. Riktlinjen beskriver de processer
och aktiviteter som ingår kring inkontinensutredning utifrån Ledningssystem
2011:9
Beslutet skickas till
MAS
Förslag till beslut
Att anta Riktlinjen för inkontinensvården i Älvsbyns kommun enligt bilaga.
Kommunstyrelsen
Ordföranden föredrar ärendet samt föreslår att kommunstyrelsen delegerar
beslutanderätten till arbete- och omsorgsutskottet, de styrdokument som berör
myndighetsutövning inom socialtjänsten.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget och eget förslag vilket
kommunstyrelsen bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 14

PROTOKOLL
2017-01-23

21(27)

Dnr 0435/1 - 750

RIKTLINJER - VÅLD I NÄRA RELATIONER
Kommunstyrelsens beslut
1) Anta riktlinjer - Våld i nära relationer, enligt bilaga.
2) Delegera beslutanderätten till arbete- och omsorgsutskottet, de
styrdokument som berör myndighetsutövning inom socialtjänsten.
_____
Sammanfattning av ärende
Enhetschef arbete och integration Nataliya Nilsson har lämnat in en tjänsteskrivelse om riktlinjer – våld i nära relationer.
Förslag till riktlinjer för våld i nära relationer har utarbetats av enheten för
Arbete och Integration och Barn- och Familjeenheten.
Riktlinjerna är en vägledning för enheterna för att upptäcka personer som på
olika sätt är utsatta för våld i nära relation.
Riktlinjerna tydliggör även ansvarsfördelning mellan enheterna när frågeställningen relationsvåld aktualiseras.
Förslag till beslut
Anta riktlinjer - Våld i nära relationer, enligt bilaga.
Kommunstyrelsen
Ordföranden föredrar ärendet samt föreslår att kommunstyrelsen vidare
delegerar beslutanderätten till arbete- och omsorgsutskottet, de styrdokument
som berör myndighetsutövning inom socialtjänstens område.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget och eget förslag vilket
kommunstyrelsen bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 15

PROTOKOLL
2017-01-23

22(27)

Dnr 0443/16 - 750

RIKTLINJER FÖR SOCIALTJÄNSTENS ANSVAR OCH ARBETE
MED DÖDSBOÄRENDEN
Kommunstyrelsens beslut
1) Anta riktlinjer för socialtjänstens ansvar och arbete med dödsboärenden,
enligt bilaga.
2) Delegerar beslutanderätten till arbete- och omsorgsutskottet, de styrdokument som berör myndighetsutövning inom socialtjänstens område.
_____
Sammanfattning av ärende
Enhetschef arbete och integration, Nataliya Nilsson har lämnat in en tjänsteskrivelse om riktlinjer - dödsboärenden.
Syftet med riktlinjerna är att tydliggöra de olika delar som ingår i socialtjänstens ansvar för dödsbon och att säkerställa rättssäkerheten i dödsboärenden.
Vid alla dödsfall ska en boutredning ske. Boutredningen syftar till att avveckla
den avlidnes hem och egendom genom att betala skulder och fördela överskottet mellan dödsbodelägarna. Socialtjänsten har i vissa fall ett ansvar gentemot dödsboet, det kan vara att göra en dödsboanmälan, förvalta och avveckla
dödsboet, ordna så att en begravning kan komma till stånd samt under vissa
förutsättningar, om dödsboets tillgångar inte är tillräckliga för att täcka kostnad för begravning, kan ekonomiskt bistånd till begravningskostnader beviljas.
Utgångspunkten vid handläggningen är att den avlidnes anhöriga alltid i första
hand ska förvalta och avveckla dödsboet och ta hand om begravningsarrangemanget.
Det är socialtjänsten som ansvarar för handläggning av dödsboärenden. De
lagar som främst reglerar verksamheten är ärvdabalken (ÄB), socialtjänstlagen
(SoL), begravningslagen (BegrL), förvaltningslagen (FL) och offentlighets- och
sekretesslagen (OSL). Dessutom omfattas regler i äktenskapsbalken (ÄktB),
sambolagen, lag om registrerat partnerskap, förmånsrättslagen, föräldrabalken
(FB), jordabalken (JB), kommunallagen (KL), lag om offentlig upphandling
(LOU) och lag om mottagande av asylsökande (LMA) m fl.
Förslag till beslut
Enheten för arbete och integration föreslår kommunstyrelsen att anta riktlinjer för socialtjänstens ansvar och arbete med dödsboärenden.
Kommunstyrelsen
Ordföranden föredrar ärendet samt föreslår att kommunstyrelsen vidaredelegerar beslutanderätten till arbete- och omsorgsutskottet, de styrdokument som
berör myndighetsutövning inom socialtjänstens område.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSEN
KS § 15

PROTOKOLL
2017-01-23

23(27)

Dnr 0443/16 – 750 forts

RIKTLINJER FÖR SOCIALTJÄNSTENS ANSVAR OCH ARBETE
MED DÖDSBOÄRENDEN
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget och eget förslag vilket
kommunstyrelsen bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 16

PROTOKOLL
2017-01-23

24(27)

Dnr 0395/16 - 759

BEHOV AV BOSTÄDER INOM SOCIALTJÄNSTENS ANSVARSOMRÅDE
Kommunstyrelsens beslut
Beakta socialtjänstens behov av bostäder i ordinärt boende vid revidering av
riktlinjer för bostadsförsörjningen i kommunen.
_____
Sammanfattning av ärende
Enhetschef arbete och integration, Nataliya Nilsson har lämnat in en redogörelse över behov av bostäder i ordinärt boende, inom socialtjänstens ansvarsområde, enligt bilaga.
Kommunen har ett övergripande ansvar för bostadsförsörjningen och ska se
till att det finns bostäder för alla grupper i samhället. Socialtjänsten har vidare
ett ansvar för att ordna bostad för individer som har särskilda svårigheter att
ordna bostad.
Kommunen har en lagstadgad skyldighet att efter avisering ordna och ta emot
ensamkommande barn och nyanlända med uppehållstillstånd.
Socialtjänsten har inte uppdrag för att tillgodose behov av bostäder i ordinärt
boende. Det uppdraget åligger kommunstyrelsen.
Socialtjänsten ser ett behov av bostäder i ordinärt boende för nyanlända och
övriga invånare som på grund av sociala skäl har svårigheter att få en bostad
på den öppna marknaden. Önskvärt att ovanstående redogörelse av behov
beaktas av kommunstyrelsen som har yttersta ansvaret för bostadsförsörjningen.
Förslag till beslut
Enheten arbete och integration samt enheten för ensamkommande barn föreslår kommunstyrelsen att, beakta socialtjänstens behov av bostäder i ordinärt
boende, vid revidering av riktlinjer för bostadsförsörjningen i kommunen.
Kommunstyrelsen
Sören Nilsson (sd) föreslår att kommunen inte ska öka sitt mottagande av ensamkommande barn år 2017-2018, enligt bilaga.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSEN
KS § 16

PROTOKOLL
2017-01-23

25(27)

Dnr 0395/16 – 759 forts

BEHOV AV BOSTÄDER INOM SOCIALTJÄNSTENS ANSVARSOMRÅDE
Beslutsgång
Ordföranden ställer beredningsförslaget och Sören Nilssons förslag mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller beredningsförslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 17

PROTOKOLL
2017-01-23

26(27)

Dnr 0040/16 - 779

RIKTLINJER - NATIONELLA PATIENT ÖVERSIKTEN (NPÖ)
Kommunstyrelsens beslut
Anta riktlinjer för nationella patientöversikten (NPÖ) enligt bilaga.
_____
Sammanfattning av ärendet
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) Annika Nilsson har lämnat in en
tjänsteskrivelse gällande riktlinjer för NPÖ.
Riktlinjen och tillhörande rutiner har uppdaterats. Dokumenten är sammanslagna till ett dokument. Dokumenten är granskade.
NPÖ är enligt Patientdatalagens definition: ”Sammanhållen journalföring (SJF)
som möjliggör elektronisk direktåtkomst till annan vårdgivares patientjournaldokumentation enligt givna regler och riktlinjer”.
NPÖ gör det möjligt för behörig vårdpersonal att med patientens samtycke ta
del av journalinformation som registrerats hos andra landsting, kommuner
eller privata vårdgivare. Tjänsten ger patienten ökat inflytande då NPÖ visar
om man gett sitt samtycke till att vårdpersonal läser informationen. Patienten
kan spärra den information han/hon inte vill att en annan vårdenhet ska se.
Nyttan med NPÖ inom vården är flera och ger:
 Ökad vårdkvalitet tack vare helhetsbild av patienten
 Mindre kostsamt och tidskrävande dubbelarbete
 Bättre planering och samordning mellan vårdgivare
Åtkomst till informationen i NPÖ ges enligt de legala förutsättningar som regleras i patientdatalagen (Patientdatalagen (2008:355)) och socialstyrelsens föreskrifter om informationshantering och journalföring i hälso- och sjukvården.
(SOSFS 2008:14)
För att öka förutsättningarna att ge en god och säker vård är det viktigt att ta
del av information från NPÖ. Informationen i NPÖ ger en medicinsk helhetsbild som kompletterar övrig information exempelvis:
 När en patient tillhör kommunens hemsjukvård.
 Vid hembesök som ingår i avtal för kommunens hemsjukvård.
 Innan och efter rond.
 Efter besök på hälsocentral.
 Efter besök inom specialistvård.
 När patient är medicinskt färdigbehandlad från slutenvården.
 För att kontrollera läkemedelsordinationer.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 17

PROTOKOLL
2017-01-23

27(27)

Dnr 0040/16 – 779 forts

RIKTLINJER - NATIONELLA PATIENT ÖVERSIKTEN (NPÖ)
 Resultat från provtagning.
Beslutsunderlag
Riktlinje Nationella patient översikten (NPÖ)
Beslutet skickas till
MAS, Annika Nilsson
Läggs ut på hemsidan
Förslag till beslut
Att godkänna riktlinjen och tillhörande rutiner
Kommunstyrelsen
Tf. kommunchef Crister Lundgren föredrar ärendet.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommunstyrelsen bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

