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PROTOKOLL
2021-09-06
KOMMUNSTYRELSEN

KS § 100

Dnr 0317/21-000

VERKSAMHETSREDOVISNING KS 2021-09-06
Kommunstyrelsens beslut
Tagit del av och godkänner information enligt bilaga.
_____
Sammanfattning av ärendet
Kommunchef Anna Lindberg har sammanställt kommungemensam
verksamhetsredovisning, enligt bilaga.
Kommunstyrelsen
- ÄFAB VD, Annelie Vinsa tillsammans med Peter Björk informerar om
pågående byggprojekt nytt badhus/sporthall.
- Skolchef Jan-Erik Backman besvarar frågor som rör skolans
verksamhetsredovisning.
- Socialchef Hans Nyberg besvarar frågor som rör socialtjänstens
verksamhetsredovisning.
- Samhällsbyggnadschef Roger Tuomas redogör för Storforsen.
- Ekonomichef Ulla Lundberg redogör för kommunens ekonomi.
- Kommunchef Anna Lindberg besvarar frågor som rör
kommunövergripande verksamhetsredovisning.
Förslag till beslut
Ta del av och godkänna informationen enligt bilaga.
_____
Kommunstyrelsen
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommunstyrelsen bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

2(25)

PROTOKOLL
2021-09-06
KOMMUNSTYRELSEN

KS § 101

Dnr 0236/21-000

DELGIVNINGAR KS 2021-09-06
Kommunstyrelsens beslut
Tagit del av redovisade delgivningar.
_____
Sammanfattning av ärendet
Handlingar i ärendet.
Älvsbyns Fastigheter AB – protokoll 2021-05-06
Älvsbyns Energi AB – protokoll 2021-05-21
Älvsbyns kommunföretag AB – protokoll 2021-05-24
BD PoP AB – protokoll årsstämma 2021-04-16
Filmpool Nord AB – protokoll årsstämma 2021-04-16
Energikontor Norr – protokoll årsstämma 2021-04-16
IT Norrbotten – protokoll årsstämma 2021-04-16
Samordningsförbundet Södra Norrbotten – årsredovisning 2020
Bilaga 15a Verksamhetsplan Södra Norrbotten 2021 Reviderad 21-06-01
Barn och fritidsutskottet – protokoll 2021-06-01
Socialutskottet – protokoll 2021-06-09, 2021-07-07
Förslag till beslut
Ta del av redovisade delgivningar.
_____
Kommunstyrelsen
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommunstyrelsen bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
2021-09-06
KOMMUNSTYRELSEN

KS § 102

Dnr 0237/21-002

DELEGATIONSRAPPORT KS 2021-09-06
Kommunstyrelsens beslut
Tagit del av redovisade delgivningar.
_____
Sammanfattning av ärendet
Handlingar i ärendet.
Älvsbyns Fastigheter AB – protokoll 2021-05-06
Älvsbyns Energi AB – protokoll 2021-05-21
Älvsbyns kommunföretag AB – protokoll 2021-05-24
BD PoP AB – protokoll årsstämma 2021-04-16
Filmpool Nord AB – protokoll årsstämma 2021-04-16
Energikontor Norr – protokoll årsstämma 2021-04-16
IT Norrbotten – protokoll årsstämma 2021-04-16
Samordningsförbundet Södra Norrbotten – årsredovisning 2020
Bilaga 15a Verksamhetsplan Södra Norrbotten 2021 Reviderad 21-06-01
Barn och fritidsutskottet – protokoll 2021-06-01
Socialutskottet – protokoll 2021-06-09, 2021-07-07
Förslag till beslut
Ta del av redovisade delgivningar.
_____
Kommunstyrelsen
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommunstyrelsen bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
2021-09-06
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KOMMUNSTYRELSEN

KS § 103

Dnr 0311/21-006

SAMMANTRÄDESPLAN 2022
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Fastställa upprättad sammanträdesplan för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och Älvsbyns kommunföretag AB år 2022, enligt bilaga.
_____
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningskontorets kansli har upprättat förslag till sammanträdesplan
2022 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och Älvsbyns kommunföretag AB, enligt bilaga.
Förslaget innehåller 8 sammanträdestillfällen, 2 ekonomidagar (lunch till lunch)
och 1 strategidag för kommunstyrelsen, 6 sammanträdestillfällen för fullmäktige och 3 tillfällen och 1 strategidag för Älvsbyns kommunföretag AB.
Förslag till beslut
Föreslå kommunfullmäktige fastställa upprättad sammanträdesplan för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och Älvsbyns kommunföretag AB år 2022,
enligt bilaga.
_____
Kommunstyrelsen
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommunstyrelsen bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSEN
KS § 104

Dnr 0287/20-008

Kommunstyrelsens beslut
1) Avslå medborgarförslag att lekplats uppförs i Vistträsk.
2) Uppdrar till kommunchefen att utreda om behov och placering av
lekplatser och framtida ägarskap, drift och skötsel för hela kommunen
samt att samråda med berörda parter om framtida behov.
Reservation
Göran Lundström (c) och Peter Lundberg (kd) reserverar sig mot beslutet att
avslå medborgarförslaget till förmån för eget förslag.
_____
Sammanfattning av ärendet
Medborgarförslag har inkommit från Ingrid Nilsson om att anlägga en ny lekpark i Vistträsk, utanför skolområdet, enligt bilaga.
Kommunfullmäktige beslutade 26 oktober 2020, § 75 att överlämna ärendet
till kommunstyrelsen för beredning och beslut senast den 12 april 2021.
_____
VD Älvsbyns Fastigheter AB, Annelie Vinsa har yttrat sig i ärendet.
I tidigare besparingsbeslut har det beslutats att man ska minimera antalet lekparker och att privatpersoner ska kunna använda lekparker inne på ett
skolområde under skoltid.
Med ökade krav från och på skolan har det blivit svårt att få dessa två olika
grupperna att kunna vara där samtidigt
I Vistträsk finns det ett område som tidigare var avsedd till lekpark men som
inte används idag till det, utan bara som grön yta. Området ligger vid Triangelgatan.
Lekutrustning för lekpark inkl montering ca 250 000 SEK
Årlig besiktning, rondering, underhåll ca 15 000 SEK
Förslag till beslut
Bifall till att lekplats kan uppföras i Vistträsk, under förutsättning att ekonomiska medel tillförs, dels för investeringen och till driftbudgeten för årlig
besiktning och årligt underhåll.
Kommunstyrelsens beslut
Medborgarförslag att lekplats uppförs i Vistträsk, hänskjuts till budgetberedningen för vidare handläggning.
Forts…
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2021-09-06
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KOMMUNSTYRELSEN
KS § 104

Dnr 0287/20-008 forts.

MEDBORGARFÖRSLAG OM LEKPARK I VISTTRÄSK
Budgetberedningen
Medborgarförslaget har behandlats av budgetberedningen den 29 april 2021.
Ordföranden yrkar avslag på medborgarförslaget med uppmaning till föreningen, att aktivt söka bidrag från externa aktörer. Budgetberedningen ställer
sig positiv till att delfinansiera förslaget om extern finansiering ordnas. Ärendet
överlämnas till kommunstyrelsen för beslut senast den 6 september 2021.
Göran Lundström (c) yrkar bifall till medborgarförslaget.
Peter Lundberg (kd) bifaller medborgarförslaget och att samverkan ska ske
med byaföreningen.
Budgetberedningens förslag till kommunstyrelsen
1) Avslå medborgarförslag att lekplats uppförs i Vistträsk.
2) Uppmaning till föreningen, att aktivt söka bidrag från externa aktörer.
Budgetberedningen ställer sig positiv till att delfinansiera förslaget om
extern finansiering ordnas.
3) Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beslut senast den 6
september 2021.
Reservation
Göran Lundström (c) och Peter Lundberg (kd) reserverar sig mot beslutet till
förmån för eget förslag.
_____
Kommunstyrelsen
Tomas Egmark (s) föreslår att ge kommunchefen i uppdrag att utreda om
behov och placering av lekplatser och framtida ägarskap, drift och skötsel för
hela kommunen samt att samråda med berörda parter om framtida behov.
Göran Lundström (c) yrkar bifall till medborgarförslaget samt att låta
byaföreningen bestämma plats.
Berit Hardselius (c) yrkar bifall till Tomas Egmarks förslag.
Göran Stenlund (L) yrkar bifall till Tomas Egmarks förslag.
Orvo Hannlöv (sd) yrkar bifall till Tomas Egmarks förslag.

Forts…
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSEN
KS § 104

Dnr 0287/20-008 forts.

MEDBORGARFÖRSLAG OM LEKPARK I VISTTRÄSK
Peter Lundberg (kd) yrkar bifall på medborgarförslaget och föreslår att
kommunen ska göra en översyn av kommunens alla lekparker i samarbete med
byaföreningarna.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommunstyrelsen bifaller.
Reservation
Göran Lundström (c) och Peter Lundberg (kd) reserverar sig mot beslutet att
avslå medborgarförslag till förmån för eget förslag.
Ordförande ställer proposition på Tomas Egmarks förslag vilket kommunstyrelsen bifaller.
_____
Beslut skickas till
Ingrid Nilsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSEN

KS § 105

Dnr 0291/20-008

MEDBORGARFÖRSLAG - LEKPARK I TVÄRÅBYGDEN
(SALBERG, TVÄRÅN OCH SVEDJAN)
Kommunstyrelsens beslut
1) Avslå medborgarförslag att lekpark i Tväråbygden.
2) Uppdrar till kommunchefen att utreda om behov och placering av
lekplatser och framtida ägarskap, drift och skötsel för hela kommunen
samt att samråda med berörda parter och framtida behov.
Reservation
Göran Lundström (c) reserverar sig mot beslutet att avslå medborgarförslaget.
Peter Lundberg (kd) reserverar sig mot beslutet att avslå medborgarförslaget
till förmån för eget förslag.
Jäv
På grund av jäv deltar inte Göran Stenlund (L) i beslutet av detta ärende.
_____
Sammanfattning av ärendet
Medborgarförslag har inkommit från Kjell Harnesk om att rusta upp den befintliga lekparken i Tvärån, enligt bilaga. Kommunfullmäktige beslutade 26
oktober 2020, § 76, att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beredning
och beslut senast den 12 april 2021.
_____
VD Älvsbyns Fastigheter AB, Annelie Vinsa har yttrat sig i ärendet. Sedan
skolan lades ner har det inte satsats på Tväråns lekpark. Den har fått finnas
kvar men inga investeringar har gjorts där på många år.
Lekutrustning för lekpark inkl montering ca 250 000 SEK
Årlig besiktning, rondering, underhåll ca 15 000 SEK
Förslag till beslut
Älvsbyns fastigheter AB bifaller att lekplatsen restaureras och nyinvesteras
under förutsättning att ekonomiska medel tillförs dels för investeringen och till
driftbudgeten för årlig besiktning och årligt underhåll.
Kommunstyrelsens beslut
Medborgarförslag om lekpark i Tväråbygden hänskjuts till budgetberedningen
för vidare handläggning.
_____
Budgetberedningen
Medborgarförslaget har behandlats av budgetberedningen den 29 april 2021.
Forts…
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSEN
KS § 105

Dnr 0291/20-008 forts.

MEDBORGARFÖRSLAG - LEKPARK I TVÄRÅBYGDEN
(SALBERG, TVÄRÅN OCH SVEDJAN)
Ordföranden yrkar avslag på medborgarförslaget med uppmaning till föreningen, att aktivt söka bidrag från externa aktörer. Budgetberedningen ställer
sig positiv till att delfinansiera förslaget om extern finansiering ordnas.
Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beslut senast den 6 september
2021.
Göran Lundström (c) yrkar bifall till medborgarförslaget.
Peter Lundberg (kd) bifaller medborgarförslaget och att samverkan ska ske
med byaföreningen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer Göran Lundströms och Peter Lundberg förslag mot eget
förslag. Budgetberedningen bifaller ordförandens förslag.
Budgetberedningens förslag till kommunstyrelsen
1) Avslå medborgarförslag att lekpark i Tväråbygden.
2) Uppmaning till föreningen, att aktivt söka bidrag från externa aktörer.
Budgetberedningen ställer sig positiv till att delfinansiera förslaget om
extern finansiering ordnas.
3) Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beslut senast den 6 september 2021.
Reservation
Göran Lundström (c) och Peter Lundberg (kd) reserverar sig mot beslutet till
förmån för eget förslag.
_____
Kommunstyrelsen
Tomas Egmark (s) föreslår att ge kommunchefen i uppdrag att utreda om
behov och placering av lekplatser och framtida ägarskap, drift och skötsel för
hela kommunen samt att samråda med berörda parter om framtida behov.
Göran Lundström (c) yrkar bifall till medborgarförslaget.
Peter Lundberg (kd) yrkar bifall på medborgarförslaget och föreslår att
kommunen ska göra en översyn av kommunens alla lekparker i samarbete med
byaföreningarna.
Forts…
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSEN
KS § 105

Dnr 0291/20-008 forts.

MEDBORGARFÖRSLAG - LEKPARK I TVÄRÅBYGDEN
(SALBERG, TVÄRÅN OCH SVEDJAN)
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommunstyrelsen bifaller.
Reservation
Göran Lundström (c) reserverar sig mot beslutet att avslå medborgarförslaget
och Peter Lundberg (kd) till avslag och till förmån för eget förslag .
Ordförande ställer proposition på Tomas Egmarks eget förslag vilket
kommunstyrelsen bifaller.
_____
Jäv
På grund av jäv deltar inte Göran Stenlund (L) i beslutet av detta ärende.
_____
Beslut skickas till
Kjell Harnesk

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSEN

KS § 106

Dnr 0339/20-008

MEDBORGARFÖRSLAG - AKTIVITETSOMRÅDEN SOM
INBJUDER TILL AKTIVITETER OCH RÖRELSE FÖR STORA
OCH SMÅ
Kommunstyrelsens beslut
Avslå medborgarförslag om aktivitetsområde för stora och små.
_____
Sammanfattning av ärendet
Medborgarförslag har inkommit från Josefine Norén, enligt bilaga, om att
bygga aktivitetsområden som inbjuder till roliga aktiviteter. t ex skate- och
kickpark, klätterställning /hinderbana, cykelbana med kullar, frisbeegolf,
friidrottsaktiviteter på Älvåkra med ledare för barn i olika åldrar.
Kommunfullmäktige beslutade 26 oktober 2020, § 78, att överlämna ärendet
till kommunstyrelsen för beredning och beslut senast den 12 april 2021.
_____
VD Älvsbyns Fastigheter AB, Annelie Vinsa har yttrat sig i ärendet.
Bedömda investeringskostnader:
Skate kick:
medel beviljat år 2021
Klätterställning:
från 250 tkr
Utegym:
från 300 tkr
Cykelbana med kullar: från 50 - 250 tkr
Ledarledda aktiviteter ska skötas och drivas av föreningar, inte av kommunen.
Förslag till beslut
Bifall till att man bygger och arrangerar områden, som inbjuder till roliga aktiviteter. Förutsättning för att investera är att ekonomiska medel tillförs, dels för
investeringen och till driftbudgeten för årlig besiktning och årligt underhåll.
Kommunstyrelsens beslut
Medborgarförslag om aktivitetsområde för stora och små hänskjuts till budgetberedningen för vidare handläggning.
_____
Budgetberedningen
Medborgarförslaget har behandlats av budgetberedningen den 29 april 2021.
Ordföranden yrkar avslag på medborgarförslaget och att ärendet överlämnas
till kommunstyrelsen för beslut senast den 6 september 2021.
Forts…
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2021-09-06
KOMMUNSTYRELSEN
KS § 106

Dnr 0339/20-008 forts.

MEDBORGARFÖRSLAG - AKTIVITETSOMRÅDEN SOM
INBJUDER TILL AKTIVITETER OCH RÖRELSE FÖR STORA
OCH SMÅ
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på eget förslag vilket budgetberedningen
bifaller.
Budgetberedningens förslag till kommunstyrelsen
1) Avslå medborgarförslag om aktivitetsområde för stora och små.
2) Överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beslut senast den 6
september 2021.
_____
Kommunstyrelsen
Göran Lundström (c) yrkar på ett nytt förslag om cykelbana med kullar på
Kanisområdet.
Beslutsgång
Ordföranden ställer budgetberedningens förslag mot Göran Lundströms (c)
förslag. Kommunstyrelsen bifaller budgetberedningens förslag.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
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KOMMUNSTYRELSEN
KS § 107

Dnr 0579/20-008

MOTION (SD) ANGÅENDE ÄRENDE SOM
KOMMUNSTYRELSEN DELEGERAT TILL SOCIALUTSKOTTET
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Avslag på motion om ärende som kommunstyrelsens delegerat till
socialutskottet.
Reservation
Orvo Hannlöv (sd) reserverar sig mot beslutet.
____
Sammanfattning av ärendet
Enhetschef på stöd till individ och familj har kommenterat följande:
1. Att det blir en förändring så att inte KS eller Socialnämnd står i
protokollen som beslutsfattare. Vi har ju ingen Socialnämnd heller.
Kommentar:
• Enligt Kommunstyrelsens reglemente (fastställd 2019-05-06, KF § 44; Dnr
125/19–003):
- Kommunstyrelsen ansvarar för all myndighetsutövning enligt lagar och
förordningar med undantag av den myndighetsutövning som delegerats till
miljö- och byggnämnden.
• Enligt delegationsordningen (Dnr 392/19–002 reviderat 2021-03-18 § 26):
- Kommunstyrelsen delegerar till Socialutskottet (SU) att ansvara för
myndighetsutövningen inom sagda verksamhetsområde, om inte annat
anges i delegationsordningen.
- I de fall kommunstyrelsen ska fatta beslut (punkt 3.9, 3.10, 3.12) bereder
socialutskottet ärendet och lämnar förslag till beslut åt kommunstyrelsen.
2. Att socialnämnden som lades ner 2011 återinsätts, eller att man söker ett
samarbete med Piteå kommun på området.
Kommentar:
• Återinföring av Socialnämnd kräver en fördjupad utredning.
• Socialtjänsten i Älvsbyns kommun under 2020 påbörjat arbete med att
hitta former för interkommunal avtalssamverkan (enligt 9 kap. 37 § första
stycket Kommunallagen (2017:725)) med Piteå kommun inom följande
områden:

Forts…
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSEN
KS § 107

Dnr 0579/20-008 forts.

MOTION (SD) ANGÅENDE ÄRENDE SOM
KOMMUNSTYRELSEN DELEGERAT TILL SOCIALUTSKOTTET
a) Socialjour/beredskap som bemannas av tjänstemän
b) Familjerätt
c) Myndighetsutövning enligt LSS
Överläggningarna mellan företrädare för Piteå och Älvsbyns pausas fram till
2022.
3. Förslag/yrkandet: Att en utredning görs om det går att minska på
konsultuppdragen och att socialutskottets personal utbildas inom sitt
område, tills förändring verkställs.
Kommentar:
• Enheten för Stöd till Individ och Familj har ett mål att konsultuppdraget
inom Barn och Unga avslutas 2021-12-31. Nulägesbeskrivning och
planering gällande bemanning redovisats till sociala utskottet 2021-04-21.
• Socialutskottets ledamöter erhållit utbildning enligt handlingsplanen.
Handlingsplanen utifrån genomlysningen av enheten Stöd till Individ och
Familj upprättat av enhetschef StIF i dialog med socialchef Hans Nyberg.
Fastställt av kommunchefen Magnus Nordström 2020-03-23. Uppföljning
av handlingsplanen sker till skriftligt till kommunchefen 1 g/mån med start
v. 14, 2020.
4. Förslag/yrkandet: Att utredning görs om det gäller omhandtagna barn,
om de verkligen behöver så länge i Familjehemsplatser som nu är fallet.
Kanske går det i större utsträckning låta barnen vara ett tag hos mormor
och morfar eller farmor eller farfar eller andra lämpliga anhöriga, eller att
flytta dem dit ett tag från familjehemmet innan de flyttas hem till sina
föräldrar. Då ser man också mer på barnens bästa än som nu är fallet och
kostnaden blir lägre för kommunen.
Kommentar:
• Det sker alltid en individuell bedömning i varje enskilt ärende.
• Stöd till Individ och Familj överväger och i utredningen redogör vilka
överväganden som har gjorts i fråga om möjligheten att placera barnet hos
en anhörig eller någon annan närstående (följer anhörigprincip enligt 6 kap.
5 § SoL).
Forts…
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSEN
KS § 107

Dnr 0579/20-008 forts.

MOTION (SD) ANGÅENDE ÄRENDE SOM
KOMMUNSTYRELSEN DELEGERAT TILL SOCIALUTSKOTTET
• Stöd till Individ och Familj följer lagstiftning för myndighetsutövningen
inom socialtjänstens område (SFS, Sveriges författningssamling) och
socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS); se förteckning av referenser.
• Vårdnadshavare har rätt att överklaga beslutet och få det prövat i rätten.
Om vårdnadshavare är missnöjd med socialtjänsten kan den kontakta
Justitieombudsmannen (www.jo.se) och/eller Inspektionen för vård och
omsorg (www.ivo.se) för att oberoende instanser ska granska socialtjänsten
i Älvsbyns kommun.
5. Förslag/yrkandet: Att mer samtal förs med föräldrar till barn som
omhandtagits för att lösa problemen så barnen kanske kan återförenas
tidigare till sina föräldrar än som nu är fallet och då blir också kommunens
kostnader mindre.
Kommentar:
• Det sker alltid en individuell bedömning i varje enskilt ärende.
• Grundprincipen gällande placerade barn är att placeringen inte ska pågå
längre än nödvändigt och att varje barn ska återförenas med sina föräldrar
när syftet med vården har uppnåtts.
• Stöd till Individ och Familj följer aktuell lagstiftning för
myndighetsutövningen inom socialtjänstens område (SFS, Sveriges
författningssamling) och Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS); se
förteckning referenser.
• Vårdnadshavare har rätt att överklaga beslutet och få det prövat i rätten.
Om vårdnadshavare är missnöjd med socialtjänsten kan den kontakta
Justitieombudsmannen (www.jo.se) och/eller Inspektionen för vård och
omsorg (www.ivo.se) för att oberoende instanser ska granska socialtjänsten
i Älvsbyns kommun.
Referenser:
• SFS 1988:870
• SFS 1990:52
• SFS 2001:453
• SFS 2009:400

Lag om vård av missbrukare i vissa fall.
Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga.
Socialtjänstlag.
Offentlighets- och sekretesslag.
Forts…

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSEN

KS § 107

Dnr 0579/20-008 forts.

MOTION (SD) ANGÅENDE ÄRENDE SOM
KOMMUNSTYRELSEN DELEGERAT TILL SOCIALUTSKOTTET
• SFS 2017:900 Förvaltningslag.
• SOSFS 2014:4 Våld i nära relationer.
• SOSFS 2014:5 Dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU,
LVM och LSS.
• SOSFS 2014:6 Handläggning av ärenden som gäller barn och unga.
• Socialstyrelsen (2015). Utreda barn och unga – handbok för socialtjänstens arbete
enligt socialtjänstlagen.
Förslag till beslut
Avslag på motion om ärende som kommunstyrelsens delegerat till socialutskottet
_____
Kommunstyrelsen
Enhetschef stöd till individ och familj, Nataliya Renlund, föredrar för sina
kommentarer till motionen.
Orvo Hannlöv (sd) yrkar på att socialnämnden ska återinrättas samt att
undersöka om barnen kan få en prövotid tidigare i hemmet.
Anna Lundberg (s) yrkar avslag på motionen.
Göran Lundström (c) yrkar att sverigedemokraterna får en adjungerande plats
utan beslutanderätt i socialutskottet.
Orvo Hannlöv (sd) yrkar bifall på Göran Lundströms förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Göran Lundströms förslag och
beredningsförslaget. Kommunstyrelsen bifaller beredningsförslaget.
Reservation
Orvo Hannlöv (sd) reserverar sig mot beslutet.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2021-09-06
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KOMMUNSTYRELSEN

KS § 108

Dnr 0087/21-008

MEDBORGARFÖRSLAG - SKAFFA EN MASSAGE-, TERAPI-,
MINDFULLNESS-, ÅTERHÄMTNINGSFÅTÖLJ TILL NYBERGA
Kommunstyrelsens beslut
Frågan anses vara besvarad.
_____
Sammanfattning av ärendet
Anne-Marie Wiklund har lämnat in ett medborgarförslag där hon föreslår att
Nyberga särskilda boende skall införskaffa massage/terapi/mindfulness/
återhämtningsfåtölj. Hon skriver att denna fåtölj skulle höja livskvaliteten
märkbart för de boende.
Vidare beskriver hon att den är kostnadseffektiv på många sätt:
• Den kostar ingenting i drift
• Personalen avlastas medan den äldre sitter i stolen
• Alla äldre kan använda den så ofta de vill
• Även personal kan ha tillgång till stolen
Ledningsgruppen inom särskilt boende kommer under hösten att se över och
inventera vilket behov det finns bland de äldre på våra två särskilda boenden,
Nyberga och Ugglan samt undersöka vilka förutsättningar som krävs. Många
av de äldre skulle uppskatta och må bra av att nyttja fåtöljen samtidigt som det
finns personer som på grund av olika funktionshinder ej klarar av massage
eller ej kan lyftas till fåtöljen. Vidare måste det utredas vilka praktiska
förutsättningar som finns för placering av fåtöljen för att så många som
möjligt kan nyttja denna samt behov av personal. Vi ser även över andra
alternativ till en massagefåtölj som kan erbjuda denna stimulans för de boende,
det finns till exempel fåtöljer/gungor/vaggor som ej masserar. Finansiering
sker med hjälp av projektmedel riktat till äldreomsorgen.
Förslag till beslut
Frågan anses besvarad då ledningsgruppen inom särskilt boende utreder frågan
under hösten för att besluta i frågan under november månad 2021.
_____
Kommunstyrelsen
Socialchef Hans Nyberg föredrar ärendet.
Orvo Hannlöv (sd) yrkar bifall på medborgarförslaget

Forts…
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSEN

KS § 108

Dnr 0087/21-008 forts.

MEDBORGARFÖRSLAG - SKAFFA EN MASSAGE-, TERAPI-,
MINDFULLNESS-, ÅTERHÄMTNINGSFÅTÖLJ TILL NYBERGA
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommunstyrelsen bifaller.
_____
Beslutet skickas till
Anne-Marie Wiklund

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSEN
KS § 109

Dnr 0186/21-104

REDOVISNING AV HUR LOKALT PARTISTÖD HAR ANVÄNTS
UNDER ÅRET 2020
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Bevilja partistöd till kommunfullmäktiges samtliga partier.
_____
Sammanfattning i ärendet
Mottagarna av kommunalt partistöd (de politiska partierna) ska årligen till
kommunfullmäktige lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet
har använts i enlighet med det ändamål som anges i 4 kapitlet 29 § första
stycket KL samt partistödets syfte enligt ”Riktlinje för partistöd”.
Redovisningen ska avse perioden 1 januari ‐ 31 december varje år och återrapporteras in till kommunfullmäktige (Kommunledningskontoret) senast sex
månader efter redovisningsperiodens (kalenderårets) utgång. Senast 30 juni
2021.
Partistöd betalas inte ut till ett parti som inte har lämnat in redovisning och
granskningsrapport i tid 4 kap. 31 § andra stycket KL.
Samtliga partier har lämnat in redovisning av hur partistödet har använts inom
föreskriven tid.
Partistödet betalas ut årligen i förskott under februari månad, efter beslut av
fullmäktige.
Förslag till beslut
Bevilja partistöd till kommunfullmäktiges samtliga partier.
_____
Kommunstyrelsen
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommunstyrelsen bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2021-09-06
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KOMMUNSTYRELSEN

KS § 110

Dnr 0168/21-624

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE 2020 FÖR ELEVHÄLSAN I
ÄLVSBYNS KOMMUN
Kommunstyrelsens beslut
▪ Godkänner patientsäkerhetsberättelse för elevhälsan i Älvsbyns kommuns
skolverksamhet för verksamhetsåret 2020.
▪ Ta Centerpartiets förslag i beaktande till nästa års patientsäkerhetsberättelse.
_____
Sammanfattning av ärendet
På barn- och fritidsutskottets sammanträde den 13 april 2021, § 5, föredrog
Anneli Öhman, rektor för Elevhälsan och skolsköterska Linda Sköld ärendet.
Enligt patientsäkerhetslagen PSL 2010:659, 3 kap. § 1 ska:
”Vårdgivaren ska planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att
kravet på god vård i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) respektive tandvårdslagen
(1985:125) upprätthålls. Lag (2017:62).”
Vårdgivare för elevhälsan är Älvsbyns kommun.
Efter kommunstyrelsens sammanträde 2021-05-24 återremitterades ärendet.
Patientsäkerhetsberättelsen har reviderats utifrån Centerpartiets synpunkter.
Bilagor
1. Bilaga. Centerpartiets synpunkter
2. Svar på återremiss från centern
3. Patientsäkerhetsberättelse 2020 bilaga ”svar på återremiss”
Förslag till beslut
Godkänner patientsäkerhetsberättelse för elevhälsan i Älvsbyns kommuns
skolverksamhet för verksamhetsåret 2020.
_____
Kommunstyrelsen
Göran Lundström (c) har tre förslag till nästa års patienssäkerhetsberättelse:
1) Beskriva den psykiska ohälsan bland skolelever i Älvsbyns kommun där
procentsats eller antal ska anges. 2) Under resultat på sida 6, ska det tydligt
framgå hur stor andel som genomgått respektive åtgärd ”vaccination 276 av xxx
möjliga, hälsosamtal 300 av xxx möjliga” 3) under resultat sida 6, ska avvikelser i
hälsa och utveckling redovisas med siffror i jämförelse i relation till helheten,
”xx st av xxx möjliga.”
Forts…
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSEN
KS § 110

Dnr 0168/21-624 forts.

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE 2020 FÖR ELEVHÄLSAN I
ÄLVSBYNS KOMMUN
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget med Göran
Lundströms (c) tilläggsförslag vilket kommunstyrelsen bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSEN

KS § 111

Dnr 0316/21-822

VERKSAMHETER I NYA SIM- OCH SPORTHALLEN
Kommunstyrelsens beslut
Uppdra till kommunchefen att ta fram underlag inför beslut av driftsform för
verksamheterna i sim- och sporthallen (inklusive gym) och avgifter för
nyttjande av sim- och sporthall.
_____
Sammanfattning av ärendet
Bygget av en nya sim- och sporthall pågår för att stå färdigt senhösten 2022.
Vid kommunstyrelsens strategidag 7 juni 2021 diskuterades behovet av att
identifiera och besvara ett antal frågor som rör verksamheten i den framtida
sim- och sporthallen. Det är frågor som inte kan eller ska hanteras av själva
byggprojektet. Dessa frågor behöver hanteras parallellt med byggprojektet och
kan ses som en politisk beställning av vad huset ska fyllas med.
Förutom sim- och sporthall finns utrymme för gym, kassa, fika och
försäljning. Det finns även ett utrymme för uthyrning av lokal. Andra
kommunala verksamheter som till exempel föreningsservice kan komma att
lokaliseras i sim- och sporthallen.
Uppdraget till kommunchefen avser
• Beskriva verksamheter i sim- och sporthallen
• Drift av verksamhet
• Avgifter/tillgänglighet
• Uppföljning verksamhet
• Rapportering av uppdrag inklusive förankring
Följande verksamheter kan finnas i sim- och sporthallen:
• Simhall (bad, motion, simundervisning, träning, tävling)
• Sporthallen (idrottande, tävlingar/cuper)
• Fik, försäljning, kassa
• Fikaförsäljning av föreningar vid cuper/tävlingar
• Föreningsservice – hela eller delar av – konsekvenser för dagens
organisation med föreningsservice på inom fritid och kultur
• Gym (egenträning, instruktioner)
• Lokal att hyra för sjukgymnast, naprapat etc – vem hyr ut lokalen?
• Städ av simhall, sporthall, omklädningsrum, gym, fik etc
• Övrigt
Forts…
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSEN
KS § 111

Dnr 0316/21-822 forts.

VERKSAMHETER I NYA SIM- OCH SPORTHALLEN
I den nya byggnaden finns det utrymme för gymverksamhet. Olika
inriktningar/profiler och driftsformer ska beskrivas och värderas inför
framtida beslut.
Möjliga driftsformer för verksamheterna är intraprenad, entreprenad,
föreningsdriven verksamhet, kommunalt bolag eller egen regi/förvaltning.
Driftsformerna ska beskrivas och värderas utifrån
• ekonomi
• styrning
• organisation/bemanning/samnyttjande av personal
• kommunens näringslivsklimat
Utredningen ska resultera i ett underlag inför beslut av avgifter för bad,
sporthall, gym, hyra lokal för enskild, skola, förening och extern (tex förening
från annan kommun). Olika erbjudande (tex sim och gymkort) ska redovisas.
Fördelar och nackdelar beskrivs utifrån ekonomi., tillgänglighet och
likställighetsprincipen. Redovisningen ska även visa vilka befintliga
styrdokument som berörs och vilka ekonomiska ramar som påverkas.
Utredningen ska beskriva hur ett högt nyttjande av anläggningarna kan
säkerställas avseende enskild, förening, skola, föreningar och extern. Det kan
röra sig om bokningssystem, bokningsrutiner och betalning. Med digitalisering
kan bemanningsbehovet minskas utan att inkräkta på öppettiderna.
Utredningen ska visa hur uppföljning av sim- och sporthallens verksamhet
avseende intäkter, kostnader (drift och underhåll) och investeringar ska se ut.
Uppdraget genomförs av kommunchef med bemanning från verksamheterna
ekonomi, kultur och fritid samt fastighetsbolaget (park och fritid). Arbetet
påverkas av den pågående bolagsutredningen som ska presenteras i slutet av
oktober 2021. Arbetet kommer ske parallellt.
Uppdraget redovisas löpande till styrgruppen för sim- och sporthallsbygget
och kommunstyrelsen. Underlag ska finnas för beslut av kommunfullmäktige i
slutet av 2021 eller början av 2022.
Förslag till beslut
Uppdra till kommunchefen att ta fram underlag inför beslut av driftsform för
verksamheterna i sim- och sporthallen (inklusive gym) och avgifter för
nyttjande av sim- och sporthall.
_____
Forts…
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 0316/21-822 forts.

VERKSAMHETER I NYA SIM- OCH SPORTHALLEN
Kommunstyrelsen
Kommunchef Anna Lindberg föredrar ärendet.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommunstyrelsen bifaller.
_____
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