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KOMMUNSTYRELSEN

KS § 120

Dnr 0453/18 - 007

ÖVERLÄGGNING MED KOMMUNENS REVISORER - KS
Kommunstyrelsens beslut
Besvarar revisorernas frågeställningar.
_____
Sammanfattning av ärendet
Överläggning mellan kommunens revisorer och kommunstyrelsen angående
årlig övergripande granskning i Älvsbyns kommun 2018 dialog med styrelse/
nämnder.
Revisorernas frågor till kommunstyrelsen och grundläggande granskning 2017,
enligt bilaga
Kommunstyrelsen
Revisorer Bo Johansson (s), Catarina Jonsson (s) Maria Öhman (v) Robert
Lidström (L) och sakkunnigt biträde Cristian Damlin KPMG föredrar revisionens frågeställningar.
Kommunstyrelsen besvarar frågeställningarna.
Revisorerna kommer att avge skriftlig rapport över dagens överläggning.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSEN

KS § 121

Dnr 0442/18 - 000

VERKSAMHETSREDOVISNING KS 2018-12-17
Kommunstyrelsens beslut
Ta del av och godkänna informationen enligt bilaga.
_____
Sammanfattning av ärendet
Kommunchef Magnus Nordström har sammanställt kommungemensam verksamhetsredovisning enligt bilaga.
Förslag till beslut
Ta del av och godkänna informationen enligt bilaga.
Kommunstyrelsen
- HR-chef Anna-Karin Andersson, pensionshandläggare Birgitta Östman
och Maria Larsson redogör för bestämmelser om anställningsstöd, pension
samt familjeskydd till förtroendevalda (OPF-KL-18) och riktlinje förebyggande av hot och våld.
- Handläggare Michelle Engman informerar om samverkan med Piteå gällande gemensam överförmyndarnämnd från 2019.
- Underhållning i foajén - Fluxens dagverksamhet på körturné.
- Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson redogör för sina ärenden, svar på
motion och medborgarförslag, bygglovsärenden inom översvämningsområden, lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifter, strategi för hantering av
dagvatten och snö.
- Samhällsstrateg Sofia Lundberg redovisar granskning av översiktsplan.
- Revisorerna – överläggningar.
- Ekonomichef Ulla Lundberg redovisar aktuellt ekonomiskt läge. Välfärdsbehoven ökar.
- Skolchef Jan-Erik Backman redovisar ett första besparingsunderlag inom
skolans verksamheter.
- Socialchef Hans Nyberg redovisar socialtjänstens verksamheter, konsekvens av avveckling aktivitetshandledare på SÄBO, konsekvens av avveckling anhörighetsstöd/förebyggande hembesök och att skapa fem boendeplatser.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommunstyrelsen bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KS § 122

Dnr 0441/18 - 000

DELGIVNINGAR KS 2018-12-17
Kommunstyrelsens beslut
Ta del av redovisade delgivningar.
_____
Sammanfattning av ärendet
Handlingar i ärendet:
Länsstyrelsen Norrbotten – Beslut om förlängning av skötselavtal Storforsens naturreservat (dnr 72/17-106).
Förslag till beslut
Ta del av redovisade delgivningar.
Kommunstyrelsen
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommunstyrelsen bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSEN

KS § 123

Dnr 0443/18 - 002

DELEGATIONSRAPPORT KS 2018-12-17
Kommunstyrelsens beslut
Ta del av och godkänna redovisad delegationsrapport.
_____
Sammanfattning av ärendet
Följande ärenden anmäls enligt KS § 47/2018-05-28 (dnr 183/17-002).
Kommunstyrelsens ordförande
Förordnande av begravningsombud (dnr 451/18-112)
Kommunchef
Revidering av styrdokument (förlängning utan ändring)
- Riktlinje för parboende inom särskilt äldreboende (dnr 391/18-730).
Förordnande av vigselförrättare 2019-2022 (dnr 331/18-112)
Fritids- och kulturchef
Beslut – Vidsels IK, bidrag till köp av ny skoter (dnr 379/18-819).
Landsbygdsutvecklare
Beslut – byautvecklingspeng – Krokträsk Laduberg byaförening (dnr 367/18109).

Beslut – byautvecklingspeng – Vidsels bygdeförening (dnr 411/18-109)
Näringslivsutvecklare
Beslut – Marknadsföringsbidrag mässor – AB Nian Hästsport (dnr 404/18-109)
Integrationssamordnare
Beslut-avslag, Älvsby Folkhögskola – delfinansiering simundervisning,
nyanlända kvinnor. (dnr 447/18-109)
Beslut – bidrag till vänskapsdagar – Korskyrkan (dnr 261/18-754)
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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KOMMUNSTYRELSEN

KS § 124

Dnr 0397/18 - 007

GRANSKNING AV KOMMUNENS MÅLSTYRNING
Kommunstyrelsens beslut
1) Kommunstyrelsen har tagit till sig revisionens synpunkter och rekommendationer och kommer att hantera dessa enligt nedan.
2) Uppföljning ska ske den 20 maj 2019.
_____
Sammanfattning av ärendet
KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning av
kommunens målstyrning. Bedömningen är att kommunstyrelsen behöver
utveckla arbetet med att ändamålsenligt arbete med mål och riktlinjer som är
av betydelse för god ekonomisk hushållning och att dessa bör följas upp i delårsrapport april och augusti. Verksamhetsmässiga direktiv för tjänstemannaorganisationen upprättas för att tydliggöra fullmäktiges uppdrag.
Chef kommunledningskontoret har yttrat sig i ärendet.
Revisionen lämnar följande rekommendationer:
1. Kommunstyrelsen ska säkerställa efterlevnad av beslutat styrmodell
2. Kommunstyrelsen bör se över kommunens styrmodell samt beskriva den
mer tydligt för att skapa en gemensam syn på aktuell styrmodell
3. Kommunstyrelsen ska följa upp verksamhetsmålen med bäring mot god
ekonomisk hushållning, åtminstone i samband med delårsrapporten per
sista augusti. Detta för att kunna få styrinformation om hur måluppfyllelsen
ser ut för att kunna vidta relevanta åtgärder för att förbättra måluppfyllelsen.
4. För att öka tydligheten i styrningen behöver målen formuleras på ett sätt
som mer beskriver vad som ska uppnås snarare än viktiga aktiviteter för att
nå målen.
5. Information om måluppfyllelse och avvikelse bör återspeglas i beslut om
åtgärder på ett tydligt sätt i protokoll. Det är i protokollen som politikerna
visar sin styrförmåga
6. Kommunstyrelsen bör i samband med uppföljning av målen göra en sammanställning av måluppfyllelsen i syfte att ge en bättre överblick.
7. Kommunstyrelsen bör prioritera arbetet med att införa nyckeltal/mätetal i
verksamheten i syfte att öka kvalitén i uppföljningen, möjliggöra korrigeringar samt göra jämförelser med andra.
Under hösten 2018 har ett införandeprojekt för systemet Stratsys genomförts.
Denna del av införandet har avsett Strategisk Plan (Verksamhetsplan, enligt
Stratsys definition). I samband med detta arbete har kommunens styrmodell
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSEN
KS § 124

Dnr 0397/18 – 007 forts

GRANSKNING AV KOMMUNENS MÅLSTYRNING
uppdaterats och anpassats utifrån erfarenheter av tidigare styrmodell och revisionens intentioner. Uppdaterad styrmodell och konsekvenserna av denna
redovisades för kommunstyrelsen 2018-11-05.
Tidigt 2019 kommer arbetet med Strategisk Plan 2020-22 att påbörjas. I samband med detta genomförs utbildning i Stratsys, uppdaterad styrmodell, målstyrning, målformulering samt indikatorer. I samband med Strategisk Plan
2020-22, införs uppdaterad styrmodell fullt ut.
I och med detta utvecklingsarbete bedöms revisionens rekommendationer 1,
2, 3, 4 och 7 hanteras.
Rekommendation 5. Vid styrelsemötena som avhandlar delårsrapporterna får
kommunstyrelsen en föredragning om ekonomi, måluppfyllelse och avvikelser.
Detta ligger till grund för beslut och återspeglas i protokollsformuleringarna.
Huruvida det på ett tydligt sätt påvisar styrförmåga eller inte beror nog på
beslutets karaktär och omfattning. Kommunstyrelsen kommer särskild uppmärksamma detta under 2019.
Vad gäller rekommendation 6, är den införd i och med delårsrapport augusti
2018.
Beslutsunderlag
Revisionens rapport – Granskning av kommunens målstyrning
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen har tagit till sig revisionens synpunkter och rekommendationer och kommer att hantera dessa enligt nedan.
Kommunstyrelsen
Göran Lundström (c) föreslår att uppföljning av revisorernas rekommendationer ska ske den 20 maj 2019.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget och Göran
Lundströms förslag. Kommunstyrelsen bifaller förslagen.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSEN

KS § 125

Dnr 0231/18 - 008

MOTION (C) EN GIFTFRI VARDAG
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1) Bifall till motion ”En giftfri vardag”.
2) Uppdra åt kommunchefen att tillsätta en arbetsgrupp enligt nedan med
uppdrag att arbeta fram riktlinjer och en handlingsplan för att ställa om
kommunen till en giftfri vardag.
_____
Sammanfattning av ärendet
Centerpartiet har lämnat in en motion med rubriken ”En giftfri vardag”.
Motionärerna föreslår att fullmäktige ska uppdra till kommunstyrelsen att
• ta fram riktlinjer för hur kommunen ska arbeta för en giftfri vardag genom
att göra sig av med giftiga ämnen i verksamheterna,
• ta fram riktlinjer för hur man ställer krav på giftfria produkter vid upphandling och
• återrapportera till fullmäktige innan fastställt datum.
Kommunfullmäktige beslutade 18 juni 2018, § 47, att överlämna ärendet till
kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för beslut
senast i februari 2019.
_____
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson har yttrat sig i ärendet.
Ett arbete för att ställa om kommunen till att bli en giftfri kommun är ett
viktigt, men mycket omfattande arbete. Uppdraget ligger i linje med det nationella miljömålet En giftfri miljö.
"Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av samhället
ska inte hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Halterna av
naturfrämmande ämnen är nära noll och deras påverkan på människors hälsa
och ekosystemen är försumbar. Halterna av naturligt förekommande ämnen är
nära bakgrundsnivåerna."
Preciseringar av miljömålet en giftfri miljö fram till 2020:
• Den sammanlagda exponeringen för kemiska ämnen
Den sammanlagda exponeringen för kemiska ämnen via alla exponeringsvägar inte är skadlig för människor eller den biologiska mångfalden.
•

Användningen av särskilt farliga ämnen
Användningen av särskilt farliga ämnen har så långt som möjligt upphört.
forts

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSEN

KS § 125

Dnr 0231/18 – 008 forts

MOTION (C) EN GIFTFRI VARDAG
•

Oavsiktligt bildade ämnen med farliga egenskaper
Spridningen av oavsiktligt bildade ämnen med farliga egenskaper är mycket
liten och uppgifter om bildning, källor, utsläpp samt spridning av de mest
betydande av dessa ämnen och deras nedbrytningsprodukter är tillgängliga.

•

Förorenade områden
Förorenade områden är åtgärdade i så stor utsträckning att de inte utgör
något hot mot människors hälsa eller miljön

•

Kunskap om kemiska ämnens miljö- och hälsoegenskaper
Kunskap om kemiska ämnens miljö- och hälsoegenskaper är tillgänglig och
tillräcklig för riskbedömning

•

Information om farliga ämnen i material och produkter
Information om miljö- och hälsofarliga ämnen i material, kemiska produkter och varor är tillgänglig.

Det finns indikatorer för miljömålen.
• Behandlat avfall
•

Bensen i luft

•

Ekologisk animalieproduktion

•

Ekologisk mjölk

•

Ekologiskt odlad mark

•

Hushållsavfall

•

Hälsofarliga kemiska produkter

•

Konsumenttillgängliga kemiska produkter

•

Miljöledningssystem

•

Nickelallergi

•

Växtskyddsmedel

Vid uppföljningen 2017 konstaterades att det inte går att se tydligt om målet
kommer att nås innan 2020 eller inte på nationell nivå.
Det förekommer ett mycket stort antal kemikalier och blandningar av kemikalier i samhället och troligen också inom de kommunala verksamheterna i
Älvsbyn. Kemikalier förekommer överallt från i de produkter vi äter till städ
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSEN
KS § 125

Dnr 0231/18 – 008 forts

MOTION (C) EN GIFTFRI VARDAG
kemikalier, tyger, möbler, elektronik etc. Det saknas i dagsläget en övergripande kunskap om vilka giftiga kemikalier som finns i vardagen i de kommunala
verksamheterna.
När det gäller kravställning i samband med upphandling behöver en inventering göras av vilka verktyg som finns tillgängliga för att kunna ställa relevanta
krav som inte strider mot upphandlingslagstiftningen.
Miljö- och byggchefen bedömer att det är omöjligt att klara av att utföra en så
stor utredning med befintliga resurser på enheten miljö och bygg innan fullmäktiges sammanträde i februari 2019. Tidplanen för arbetet bör därför utsträckas till att omfatta minst hela året 2019. Om kommunen ska ta ett ordentligt grepp om frågan krävs det att kommunstyrelsen tillsätter resurser, förslagsvis i form av en arbetsgrupp. Det krävs tid för att sätta sig in i frågorna eftersom det finns så många olika kemikalier. Det kommer med stor sannolikhet att
innebära en del kostnader för kommunen att byta ut material exempelvis i
byggnader eller utrustning som innehåller gifter mot andra som är giftfria utifrån vad vi känner till nu.
Arbetsgruppen bör inledningsvis ta fram en nulägesbeskrivning. Utifrån den
beskrivningen kan kommunen välja att avgränsa inom vilket område kommunen ska prioritera att arbeta. Utifrån avgränsningen kan gruppen ta fram riktlinjer och en handlingsplan för hur de av kommunens anställda som berörs ska
arbeta med frågan. Ett brett arbete och delaktighet från olika verksamheter
ökar kunskapen och bör kunna bidra till att underlätta implementeringen av
riktlinjer. På så vis kan arbetet leda till framtida åtgärder som gör att de som
arbetar och lever i kommunen på sikt i enlighet med nationella mål kan få en
giftfri vardag.
En arbetsgrupp bör förslagsvis bestå av representanter från ekonomi – upphandling, skola, förskola, socialtjänst, kostenhet, miljö och bygg – miljöinspektör, samt representanter för de kommunala bolagen.
Förslag till beslut
1) Bifall till motion ”En giftfri vardag”.
2) Uppdra åt kommunchefen att tillsätta en arbetsgrupp enligt nedan med
uppdrag att arbeta fram riktlinjer och en handlingsplan för att ställa om
kommunen till en giftfri vardag.
Kommunstyrelsen
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson föredrar ärendet.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KS § 125

Dnr 0231/18 – 008 forts

MOTION (C) EN GIFTFRI VARDAG
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommunstyrelsen bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSEN

KS § 126

Dnr 0328/18 - 008

MEDBORGARFÖRSLAG OM ORDNING OCH REDA MED
NYÅRSRAKETER/SMÄLLARE INOM TÄTBEBYGGT OMRÅDE
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1) Avslå medborgarförslaget om att endast tillåta fyrverkerier mellan klockan
23.00 och 01.00 på nyårsafton på av kommunen iordningställda och uppskyltade platser.
2) Inför jul- och nyårshelgen:
- Annonsera i annonsbladet med uppmaning att helst inte använda, men i
vart fall iaktta stor försiktighet vid användning av fyrverkerier så att inte
dessa avfyras mot annans fastighet, människor eller djur inom tättbebyggda
områden.
- I samma annons informera om de restriktioner mot fyrverkerier som redan
finns i kommunens lokala ordningsföreskrifter.
3) Inför nya mandatperioden revidera kommunens lokala ordningsföreskrifter.
_____
Sammanfattning av ärendet
Martin Dahlin har skickat in ett förslag att kommunen endast ska tillåta fyrverkerier mellan klockan 23.00 och 01.00 på nyårsafton på av kommunen
iordningsställda och uppskyltade platser. Via snöröjningen ska platserna
iordningställas. Kommunen föreslås informera i annonser och via sociala
medier om vilka platser som får användas av allmänheten för avfyrning av
fyrverkerier och smällare.
Kommunfullmäktige beslutade 8 oktober 2018, § 82, att överlämna ärendet till
kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för beslut
senast februari 2019.
_____
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson har yttrat sig i ärendet.
Smällare är förbjudna men bedöms ändå kunna förekomma. Fyrverkerier och
smällare kan innebära stort lidande för husdjur och människor som flytt från
krig och kan även utgöra en brandrisk om de med eller utan avsikt avfyras mot
bebyggelse. Det är därför viktigt med stor försiktighet när pyrotekniska varor
används. Det är också åldersgräns för att få använda fyrverkerier eftersom det
är förknippat med stora risker för personskador.
Det finns tradition i Sverige att anordna fyrverkerier både officiellt och vid
privata fastigheter på nyårsafton. I lokala ordningsstadgan har kommunen
begränsat när under året pyrotekniska varor får användas i kommunen. På
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSEN
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MEDBORGARFÖRSLAG OM ORDNING OCH REDA MED
NYÅRSRAKETER/SMÄLLARE INOM TÄTBEBYGGT OMRÅDE
nyårsafton är det endast tillåtet mellan klockan 12.00 och 03.00 påföljande dag.
Samma tider gäller för valborgsmässoafton och påskafton. I övrigt är det helt
förbjudet men man kan söka tillstånd hos polismyndigheten.
Det krävs alltid tillstånd av polisen för att använda pyrotekniska varor i
anslutning till Violen, Fluxen, Nyberga och Ugglan och det är förbjudet att
använda dem närmare än 100 meter från dessa särskilda boenden/serviceboenden.
Förslag till beslut
1) Avslå medborgarförslaget om att endast tillåta fyrverkerier mellan klockan
23.00 och 01.00 på nyårsafton på av kommunen iordningställda och uppskyltade platser.
2) Inför jul- och nyårshelgen:
- Annonsera i annonsbladet med uppmaning att helst inte använda, men i
vart fall iaktta stor försiktighet vid användning av fyrverkerier så att inte
dessa avfyras mot annans fastighet, människor eller djur inom tättbebyggda
områden.
- I samma annons informera om de restriktioner mot fyrverkerier som redan
finns i kommunens lokala ordningsföreskrifter.
Kommunstyrelsen
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson föredrar ärendet.
Göran Lundström (c) föreslår att inför nya mandatperioden revidera kommunens lokala ordningsföreskrifter.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget och Göran
Lundströms förslag. Kommunstyrelsen bifaller förslagen.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSEN

KS § 127

Dnr 0333/18 - 024

BESTÄMMELSER OM ANSTÄLLNINGSSTÖD, PENSION SAMT
FAMILJESKYDD TILL FÖRTROENDEVALDA (OPF-KL18)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Anta bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda
(OPF-KL18) med bilaga samt tillhörande tillämpningsanvisningar, enligt
bilaga.
_____
Sammanfattning av ärendet
HR-chef Anna-Karin Andersson har lämnat in en tjänsteskrivelse om bestämmelser om anställningsstöd, pension samt familjeskydd till förtroendevalda
(OPF-KL18).
Sveriges Kommuner och Landsting har den 14 september 2018 antagit förslag
till reviderade bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL18).
OPF-KL18 gäller för förtroendevalda som tidigare omfattats av OPF-KL14
eller som tillträder vid valet 2018 och inte tidigare omfattats av PBF eller PRFKL i kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet. OPF-KL18
gäller, i likhet med OPF14, inte för förtroendevalda som avgått 2014-12-31
eller senare (eller tidigare avgått) med rätt till visstidspension, annan egenpensionsförmån, avgångsersättning eller livränta. För dessa förtroendevalda
fortsätter PBF eller PRF-KL att gälla.
OPF-KL18 omfattar reviderade bestämmelser för förtroendevalda gällande
omställning, pension och familjeskydd.
I OPF-KL14 har delar om familjeskydd, samt till viss del möjlighet till aktiva
omställningsinsatser saknats.
Förslaget om OPF-KL18 är indelat i fyra kapitel, inledande bestämmelser, bestämmelser om omställningsstöd, pensionsbestämmelser samt familjeskydd.
Omställningsbestämmelserna tar sikte på aktiv omställning, med aktiva omställningsinsatser och tidsbegränsade ekonomiska omställningsstöd.
Ändringarna innebär att Omställningsfondens roll i omställningsarbetet har
förtydligats.
Förmånerna i pensionsbestämmelserna motsvarar i stora delar pensionsavtalet
AKAP-KL. Ålderspensionsintjänandet bygger på livsinkomstprincipen. Det
tillagda familjeskyddsregelverket är till största del överensstämmande med det
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2018-12-17

15(27)

KOMMUNSTYRELSEN
KS § 127

Dnr 0333/18 – 024 forts

BESTÄMMELSER OM ANSTÄLLNINGSSTÖD, PENSION SAMT
FAMILJESKYDD TILL FÖRTROENDEVALDA (OPF-KL18)
familjeskydd för anställda som finns i AKAP-KL. Familjeskyddet ska inte ses
som en kollektiv försäkringslösning utan hanteras separat av respektive huvudman.
Personalutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige antar bestämmelser om omställningsstöd och pension
för förtroendevalda (OPF-KL18) med bilaga samt tillhörande tillämpningsanvisningar, enligt bilaga.
_____
Kommunstyrelsen
Pensionshandläggare Maria Larsson och Birgitta Östlund föredrar ärendet.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på personalutskottets förslag vilket kommunstyrelsen bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2018-12-17

16(27)

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 128

Dnr 0332/18 - 029

RIKTLINJE FÖREBYGGANDE AV HOT OCH VÅLD
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Fastställa nytt styrdokument Riktlinje vid hot och våld, enligt bilaga. Redaktionella ändringar kommer att genomföras.
_____
Sammanfattning av ärendet
HR-chef Anna-Karin Andersson har lämnat in en tjänsteskrivelse om riktlinje
förebyggande av hot och våld.
HR-avdelningen har arbetat fram ett nytt styrdokument, Riktlinje vid hot och
våld, som gäller anställda och elever inom Älvsbyns Kommun. En särskild del
rör förtroendevalda.
Riktlinjen fungerar som kommunens skriftliga samsyn i arbetet kring hot och
våld, vilket syftar till att organisationen arbetar enhetligt och strukturerat. Det
grundläggande arbetet ska vara likvärdigt i hela kommunen, oberoende verksamhet. Denna riktlinje syftar till att tydliggöra hur Älvsbyns kommuns verksamheter ska arbeta för att förebygga, bemöta och följa upp hot och våld i
arbetsmiljön. Riktlinjen ska även fungera stödjande och vägledande i verksamheternas arbete att ta fram verksamhetsspecifika rutiner och handlingsplaner.
Riktlinjen har behandlats i övergripande samverkansgrupp, kommunens chefer
har beretts möjlighet att inkomma med synpunkter och förslag i framtagandet
av riktlinjen.
Personalutskottets förslag till kommunstyrelsen
Fastställa nytt styrdokument Riktlinje vid hot och våld, enligt bilaga. Redaktionella ändringar kommer att genomföras.
_____
Kommunstyrelsen
HR-chef Anna-Karin Andersson föredrar ärendet.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på personalutskottets förslag vilket kommunstyrelsen bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2018-12-17

17(27)

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 129

Dnr 0144/16 - 212

AKTUALITETSFÖRKLARING AV ÄLVSBYNS KOMMUNS ÖVERSIKTSPLAN
Kommunstyrelsens beslut
Uppdra åt enheten miljö- och bygg att ställa ut för granskning bilagt förslag till
översiktsplan under perioden 2019-01-09 – 2019-03-10.
_____
Sammanfattning av ärendet
Samhällsplanerare Erik Isaksson och samhällsbyggnadsstrateg Sofia Lundberg
har lämnat in en tjänsteskrivelse om översiktsplan för Älvsbyns kommun –
beslut om granskning.
Älvsbyns kommun har samrått om ett förslag till översiktsplan under perioden
2018-03-12 – 2018-05-12. Ett stort antal synpunkter har kommit in och hur
dessa har beaktats framgår av samrådsredogörelsen. Redogörelsen och det
reviderade förslaget till översiktsplan 2019 inklusive bilagor finns som bilaga
till ärendet.
Vissa tillkomna delar har fört med sig att politiska ställningstaganden behövt
föras in. Dessa är gulmarkerade i dokumentet Förslag till översiktsplan 2019.
Beslutsunderlag
Förslag till översiktsplan 2019
Samrådsredogörelse
Sammanställning av nya ställningstaganden
Förslag till beslut
Uppdra åt enheten miljö- och bygg att ställa ut för granskning bilagt förslag till
översiktsplan under perioden 2019-01-09 – 2019-03-10.
Kommunstyrelsen
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson och samhällsstrateg Sofia Lundberg föredrar ärendet.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommunstyrelsen bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2018-12-17

18(27)

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 130

Dnr 0371/18 - 230

BYGGLOVSÄRENDEN INOM ÖVERSVÄMNINGSOMRÅDE
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Miljö- och byggnämndens riktlinjer för prövning av ärenden enligt plan- och
bygglagen föreslås fastställas av kommunfullmäktige.
_____
Sammanfattning av ärendet
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson har lämnat in en tjänsteskrivelse om riktlinjer för bygglovsärenden inom översvämningsområden vid Piteälven.
Under senare år har riktlinjer för prövning av ärenden enligt plan- och bygglagen tillämpats hos miljö- och byggnämnden. Riktlinjerna har varit att byggnationer av huvudbyggnader inte får ske på nivåer som ligger under 100-årsflödet
i Piteälven. Det motsvarar ungefär de vattennivåer som var vid översvämningen 1995. Enklare kompletteringsbyggnader och mindre tillbyggnader tillåts om
det bedöms vara möjligt. Geotekniska utredningar som säkerställer släntstabilitet invid Piteälven ska av exploatören utföras innan bygglov får medges i områden som inte är detaljplanelagda.
Nuvarande riktlinjer föreligger i bilaga till ärendet.
Förslag till beslut
Miljö- och byggnämndens riktlinjer för prövning av ärenden enligt plan- och
bygglagen föreslås fastställas av kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsen
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson föredrar ärendet.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommunstyrelsen bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2018-12-17

19(27)

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 131

Dnr 0381/18 - 409

LOKALA MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSFÖRESKRIFTER
Kommunstyrelsens beslut
1) Återremiss av lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifter enligt bilaga.
2) Se över § 2 Spridning av gödsel och slam, punkten 3.
_____
Sammanfattning av ärendet
Miljö- och byggkontoret har reviderat tidigare miljö- och hälsoskyddsföreskrifter. Förslag till nya föreskrifter föreligger i bilaga till ärendet. De ändringar
som har gjorts är följande:
§ 1 Djurhållning: orm har tagits bort från listan med djurhållning som kräver
tillstånd. Istället krävs enligt förslaget tillstånd att inom detaljplanelagt område
hålla tupp. Det är enligt det reviderade förslaget tillåtet att utan tillstånd hålla
färre än fem fjäderfän. Tidigare krävdes generellt tillstånd att hålla fjäderfä
oavsett antal.
§ 2 Spridning av gödsel och slam: Avsnittet har reviderats utifrån nuvarande
lagstiftning. Eftersom det har förekommit klagomål över att gödsel spills på
allmänt vägnät föreslås punkten 2 läggas till. Eftersom det har förekommit
klagomål över lukt från främst gödselspridning har punkten 3 lagts till.
§ 3 Grund- och ytvattenskydd, upplag: Ingen ändring.
§ 4 Utsläpp av avloppsvatten, gödsel och urin: Ingen ändring.
§ 5 Bergvärme nära vattentäkt: Paragrafen har reviderats för att stämma med
gällande skyddsföreskrifter för kommunens vattentäkter och för att skydda
enskilda vattentäkter.
§ 6 Sjövärme: Till skydd för miljön föreslås att kollektorslang endast får anläggas i sjö eller vattendrag i de fall det helt saknas möjlighet att förlägga slang
eller ledning i mark.
§ 7 Tomgångskörning: Ingen ändring.
§ 8 Vedeldning: Ingen ändring.
Förslag till beslut
Föreslå kommunfullmäktige besluta anta lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifter enligt bilaga.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2018-12-17

20(27)

KOMMUNSTYRELSEN
KS § 131

Dnr 0381/18 – 409 forts

LOKALA MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSFÖRESKRIFTER
Kommunstyrelsen
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson föredrar ärendet.
Inger Lundberg (L) föreslår att ärendet återremitteras med uppdrag att se över
§ 2 punkten 3.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Inger Lundbergs förslag vilket kommunstyrelsen bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2018-12-17

21(27)

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 132

Dnr 0348/18 - 432

STRATEGI FÖR HANTERING AV DAGVATTEN OCH SNÖ
Kommunstyrelsens beslut
Uppdra åt miljö- och byggkontoret i samarbete med Älvsbyns Energi AB att
under 2019-2020 ta fram ett förslag till strategi för hantering av dagvatten och
snö i tätorten med hänsyn till framtida klimatförändringar.
_____
Sammanfattning av ärendet
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson har lämnat in en tjänsteskrivelse om
strategi för hantering av dagvatten och snö.
En arbetsgrupp har träffats under hösten 2018 för att försöka identifiera de
problem som finns kopplat till dagvatten och snöhantering inom centrala
Älvsbyn. Hantering av dagvatten och snö behöver beaktas i nya planer men
det finns även behov att se över områden med äldre planer för att komma till
rätta med dagens problem och framtida problem som kan uppstå till följd av
klimatförändringarna.
Dagvatten
Tidigare provtagning på vattnet i Korsträskbäcken har visat att bäckens vattenkvalitet försämras kraftigt på sträckan från provtagningspunkter vid Västermalm och fram till dammen vid Nyvägen. Dagvattensystemen i Älvsbyn är
gamla och dagvatten rinner i många fall via ledningar eller diken utan rening
direkt ut i Piteälvens vattensystem, bland annat till Korsträskbäcken.
Korsträskbäcken ligger dessutom inom skyddsområde för Älvsbyns vattentäkt
och tillhör tillsammans med Piteälvens vattensystem Natura 2000 som är habitat för många vattenlevande organismer.
Från privata fastigheter leds dagvatten från gator, hårdgjorda ytor och även i
vissa fall från tak till Älvsbyns reningsverk. Det innebär en belastning på verket när det kommer mycket nederbörd. Det gör i sin tur att det är svårt att klara
villkoren i tillståndet för rening av avloppsvattnet varför miljö- och byggnämnden tidigare har ställt krav på en åtgärdsplan.
Inom vissa områden i tätorten där det enligt skyfallsanalyser kan uppstå problem vid skyfall saknas magasin för utjämning av dagvatten. Det gör att vissa
fastigheter kan drabbas av översvämning om dagvattennätet inte klarar mängden vatten. I framtiden förväntas skyfall inträffa oftare än idag vilket gör att
det är hög tid att planera dels för dagens nederbördsmängder men även ta
höjd för ett förändrat klimat med mer nederbörd.
En kommun kan inrätta verksamhetsområden för dagvatten och kan då ta
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2018-12-17

22(27)

KOMMUNSTYRELSEN
KS § 132

Dnr 0348/18 – 432 forts

STRATEGI FÖR HANTERING AV DAGVATTEN OCH SNÖ
betalt av fastighetsägare för anslutning till nätet. I uppdraget bör ingå att utreda om det är lämpligt att bilda verksamhetsområden för dagvatten inom
centrala Älvsbyn för att kunna finansiera framtida behov av utbyggnad av
dagvattennät samt rening och annat omhändertagande av dagvatten.
Snöhantering
Vintertid används i många fall olika grönområden för mellanlagring eller
lagring av snö. Det kan ofta vara en bra lösning under förutsättning att
platserna väljs så att inte smältvattnet orsakar problem för fastigheter eller
förorenar vattendrag eller att upplagen ligger så att de utgör en trafikfara.
En del av snön körs bort. Ett nedlagt avfallsupplag idag används för snöupplag. Här läggs snö som av olika aktörer körs bort från gator och gårdar inom
tätorten. Eftersom ett avfallsupplag med stor sannolikhet innehåller ämnen
som är skadliga för miljön är det olämpligt att stora mängder smältvatten
passerar genom ett sådant upplag. Utformningen av snötippen och närheten
till vattendraget gör at det också finns stor risk att föroreningar från snön
följer med smältvatten direkt ut i bäcken.
Det finns även problem med privata aktörer som lägger snö på mindre lämpliga ställen, ibland direkt ned i vattendragen. I uppdraget bör ingå att ta fram
förslag på platser där snö får läggas av enskilda fastighetsägare och entreprenörer i de fall där snö inte ryms inom den egna tomten.
Förslag till beslut
Uppdra åt miljö- och byggkontoret i samarbete med Älvsbyns Energi AB att
under 2019-2020 ta fram ett förslag till strategi för hantering av dagvatten och
snö i tätorten med hänsyn till framtida klimatförändringar.
Kommunstyrelsen
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson föredrar ärendet.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommunstyrelsen bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2018-12-17

23(27)

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 133

Dnr 0416/18 - 739

KONSEKVENS AV AVVECKLING AKTIVITETSHANDLEDARE
PÅ SÄBO
Kommunstyrelsens beslut
Avveckla 0,75% tjänst som aktivitetshandledare på de särskilda boendena
Nyberga och Ugglan. Besparing 340 000 kr.
_____
Sammanfattning av ärendet
Socialchef Hans Nyberg har lämnat in en tjänsteskrivelse om konsekvenser av
avveckling aktivitetshandledare SÄBO.
Förslag till avveckling av 0,75% tjänst som aktivitetshandledare på de särskilda
boendena Nyberga och Ugglan. Aktivitetshandledarens arbetsuppgifter består
av samordning och av gemensamma gruppaktiviteter, gruppaktiviteter i egen
regi men även tillsammans med andra aktörer exempelvis ABF och Älvsby
församling. Exempel på aktiviteter är bingospel, sång och – musikarrangemang, gudstjänster, festligheter vid de olika års- och högtiderna. Vidare planerar och genomför aktiveraren individuella aktiviteter i form av enskilda samtal, promenader, utevistelse, bakning, paltkok, spel mm. Därutöver finns
aktivitetsledaren tillhands för oroliga personer i syfte att lugna denne när övrig
personal är upptagna med direkta vård och omsorgsuppgifter. Totalt servar
aktiveraren 120 brukare på de särskilda boendena.
Besparing 340 000 kr.
Konsekvenser:
Uteblivna gruppaktiviteter.
Minskad stimulans för de äldre leder till ökad oro.
Försämrad livskvalite för de äldre.
Missnöjda boende och anhöriga - ökad klagomålshantering.
Risk för högre kostnader i form av extra personal - främst nattetid.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt förslag till beslut.
Kommunstyrelsen
Socialchef Hans Nyberg föredrar ärendet.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommunstyrelsen bifaller.
_____
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2018-12-17

24(27)

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 134

Dnr 0417/18 - 739

KONSEKVENS AV AVVECKLING ANHÖRIGHETSSTÖD/FÖREBYGGANDE HEMBESÖK
Kommunstyrelsens beslut
Avveckla förebyggande hembesök 50 %. Behålla 50 % av tjänsten till anhörigstöd, för att uppfylla det lagkrav som gäller samt att kunna stötta anhöriga för
att klara det dagliga livet med sin anhörige. Besparing 225 000 kr.
_____
Sammanfattning av ärendet
Socialchef Hans Nyberg har lämnat in en tjänsteskrivelse om konsekvenser av
avveckling anhörigstöd/förebyggande hembesök.
Tjänsten består av två uppdrag, dels stöd till anhöriga med råd och vägledning
samt stöd till förebyggande insatser.
Konsekvenser
Förebyggande insatser
Kommer ej att erbjudas åldersgrupperna 80, 85 eller 90 år vilket innebär att
riskbedömning och upprättande av kontakt med äldre personer som har insatser via socialtjänsten försvinner. Detta innebär risk för ohälsa i form av
fallrisk, undernäring, avsaknad av socialsamvaro samt behov av insatser av
hemtjänst eller annan hälso- och sjukvård.
Anhörigstöd
Anhöriga som inte orkar med att vårda och stötta sin anhörige vilket kommer
att öka behovet av hemtjänst, avlastning samt särskilda boendeplatser. Vi har
ett lagstadgat krav enligt socialtjänstlagen 5 kap 10 § att erbjuda stöd till anhöriga, en avveckling av anhörigstödet begränsar avsevärt vår möjlighet att
uppfylla detta krav. I och med att behovet av avlastning ökar försvårar det den
redan svåra situation vi har med att inte kunna erbjuda SÄBO-platser samt att
vi inte klarar av att ta emot färdigbehandlade personer från lasaretten vilket
innebär kraftigt ökade kostnader.
Utifrån ovanstående konsekvenser föreslås att behålla 50 % av tjänsten till
anhörigstöd för att uppfylla det lagkrav som gäller samt att kunna stötta anhöriga för att klara det dagliga livet med sin anhörige. Att behålla någon form
av anhörigstöd är av största vikt, speciellt i nuvarande situation med lång kö
till särskilt boende, svårigheter att kunna erbjuda avlastning till enskilda så att
anhöriga (make, maka) orkar med omsorgen och stödet till sin anhörige så att
denne kan bo kvar i sitt egna boende.
Besparing 225 000 kr.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2018-12-17

25(27)

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 134

Dnr 0417/18 – 739 forts

KONSEKVENS AV AVVECKLING ANHÖRIGHETSSTÖD/FÖREBYGGANDE HEMBESÖK
Beslutet skickas till
Enhetschef HSV
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt förslag till beslut.
Kommunstyrelsen
Socialchef Hans Nyberg föredrar ärendet.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommunstyrelsen bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
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26(27)

KOMMUNSTYRELSEN
KS § 135

Dnr 0418/18 - 739

SKAPA FEM BOENDEPLATSER
Kommunstyrelsens beslut
1) Bifall till fem SÄBO-platser på Nyberga.
2) Tillskjuta pengar för ombyggnation och omkostnader genom tillägg i
investeringsbudget 2019.
3) Personalkostnader anvisas ur äldreomsorgens ram.
_____
Sammanfattning av ärendet
Socialchef Hans Nyberg har lämnat in en tjänsteskrivelse om förslag att tillskapa 5 SÄBO-platser.
Behovet av fler Särskilda boendeplatser är akut. Vi har en akut och allvarlig
situation för närvarande. Kön till särskilt boende är för närvarande 18 personer, tendensen under hösten är att kön ökar kontinuerligt. Alla 14 ordinarie
korttidsplatser nyttjas fullt ut, 11 av dessa platser är belagda med personer som
väntar på SÄBO-plats. En person befinner sig i hemmet i väntan på korttidsplats, för att där invänta plats på särskilt boende. Vi har i under oktober och
november månad 3-5 personer på lasaretten med betalningsansvar. Varje dygn
med betalningsansvar kostar kommunen 7000 kr. Idag används ytterligare fyra
akuta korttidsplatser placerade vid Nyberga 2A och på Ugglan, på avdelningarna Lärkan och Svalan samt ett rum på Källbacken. Det kan konstateras att en
del av lösningar som vidtagits för att lösa det akuta behovet av platser är bra
och en del lösningar har varit mindre bra. Slutsatsen är att den enskilde blir
drabbad i form av flytt mellan olika avdelningar, när plats behöver beredas för
någon annan. Antalet avvikelser har ökat pga att korttidsverksamheten inte
längre kan ta emot personer för avlastning, vilket har negativa konsekvenser
för anhöriga och den enskilde själv. Att inte kunna verkställa beslut om avlastning är en ny situation som inte setts tidigare i den omfattning vi ser idag. Ett
kostnadsförslag har tagits fram för att tillskapa 5 nya boendeplatser genom att
förtäta i befintlig verksamhet på Nybergas särskilda boende
Kostnadsberäkning:
Personalbemanning om 4,07 årsarbetare
Ombyggnation samt WiFi, D och B-huset
Omkostnader, larm, sängar, datorer mm
Fördetaljinformation se bilaga 1

2 035 000 kr
243 700 kr
171 000 kr

Beslutet skickas till
Enhetschefer Nyberga

forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSEN
KS § 135

Dnr 0418/18 – 739 forts

SKAPA FEM BOENDEPLATSER
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen tillskjuter medel enligt beskrivna behov för att tillskapa 5
SÄBO-platser.
Kommunstyrelsen
Socialchef Hans Nyberg föredrar ärendet.
Ordföranden föreslår bifall till att skapa fem SÄBO-platser på Nyberga.
Tillskjuta pengar för ombyggnation och omkostnader genom tillägg i
investeringsbudget 2019. Personalkostnader anvisas ur äldreomsorgens ram.
Göran Lundström (c) bifaller ordförandens förslag.
Orvo Hannlöv (sd) bifaller ordförandens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på eget förslag vilket kommunstyrelsen bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

