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 PROTOKOLL 2(34) 
 2014-08-25 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 91 Dnr 0249/14 - 000 
 
VERKSAMHETSUPPFÖLJNING KS 2014-08-25 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Godkänna informationen. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunchef Magnus Nordström har sammanställt kommungemensam 
verksamhetsuppföljning enligt bilaga. 
 
Förslag till beslut 
Godkänna informationen. 
 
Kommunstyrelsen 
- IT-chef Crister Lundgren informerar om framtidens stadsnät och utred-

ning offentlig/privat samverkan, OPS 2020. 
- Näringslivschef Pär Jonsson berättar om kompetensförsörjning 2020. 

Kartläggning av framtida kompetensbehov har genomförts tillsammans 
med företagarna. 

- Socialchef Hans Nyberg och skolchef Jan-Erik Backman redovisar sina 
respektive verksamheter enligt bilaga. 

- Ekonomichef Ulla Lundberg berättar om det aktuella ekonomiska läget. 
 

Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget och finner att kom-
munstyrelsen bifaller förslaget. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 3(34) 
 2014-08-25 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 92 Dnr 0184/14 - 000 
 
DELGIVNINGAR KS 2014-08-25 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Ta del av redovisade delgivningar. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Handlingar i ärendet: 
 
Förvaltningsrätten i Stockholm 
Dom i mål 8407-13, där Älvsbyns kommun överklagat Datainspektionens 
beslut som innebär att kommunen ”föreläggs att upphöra med såväl 
registrering som fortsatt behandling i Senior Alert av personuppgifter om 
enskilda som varaktigt saknar beslutsförmåga och inte har en legal ställföre-
trädare som efter att ha fått information enligt 7 kap 3 § patientdatalagen inte 
motsatt sig registrering i Senior Alert”. Förvaltningsrätten avslår över-
klagandet. (Dnr 303/12-100) 
 
Älvsbyns kommuns yttrande till länsstyrelsen 
Yttrande över förslag till regional strategi för hållbar mineralutvinning i 
Västerbottens och Norrbottens län (dnr 101-6219-2014) (Dnr 210/14-106) 
 
Sveriges kommuner och landsting - Överenskommelse om att stärka 
arbetet med mänskliga rättigheter på kommunal nivå 
 
Trafikverket – minnesanteckningar från 2014-03-26 
 
Investeringar i Norrbotten AB – årsstämma 2014-04-16 
 
Älvsbyns kommunföretag AB – protokoll 2014-05-12 
 
Älvsbyns Energi AB – protokoll 2014-05-12 
 
Personalutskottet – protokoll 2014-06-10 
 
Arbete- och omsorgsutskottet – protokoll 2014-06-11 
 
Barn- och fritidsutskottet – protokoll 2014-05-20 
 
KHPR – protokoll 2014-06-17 
 
Nils Sundström – Överklagat inackorderingstillägg (Dnr 224/14-623) 
 
         forts 



 PROTOKOLL 4(34) 
 2014-08-25 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 92 Dnr 0184/14 – 000 forts 
 
DELGIVNINGAR KS 2014-08-25 

 
Förslag till beslut 
Ta del av redovisade delgivningar. 
 
Kommunstyrelsen  
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget och finner att kom-
munstyrelsen bifaller förslaget. 
_____ 
 
 



 PROTOKOLL 5(34) 
 2014-08-25 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 93 Dnr 0187/14 - 002 
 
DELEGATIONSRAPPORT KS 2014-08-25 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Ta del av och godkänna redovisad delegationsrapport. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Följande ärenden anmäls enligt KS § 47/13-04-15 (dnr 120/13, 002). 
 
Kommunstyrelsens ordförande 
Undertecknande av handlingar inom kommunstyrelsen (dnr 207/14-002) 
Överenskommelse om tjänsteköp av sjukvårdsinsatser mellan kommun och 
landsting och mellan kommunerna i Norrbottens län (dnr 248/14-777) 
Ersättning till fristående gymnasieskolor 2014 (dnr 233/14-612) 
 
Kommunchef 
Avtal Matdistribution i Älvsbyn 2014-05-01 – 2016-04-30 (dnr 113/14-055) 
Avtal Matdistribution i Älvsbyn 2014-05-01 – 2016-04-30 (dnr 113/14-055) 
Avtal Matdistribution i Vidsel 2014-05-01 – 2016-04-30 (dnr 114/14-055) 
Attestförteckning 2014-06-11 (dnr 213/14-002) 
Avtal Livsmedel 2014 (dnr 183/14-053) 
Beslut ombyggnation Pärlans förskola (234/14-633) 
Uppsägning av avtal med Älvsby Folkhögskola (dnr 152/06-619) 
Förlängning av skolskjutsavtal t o m 2015-07-31 (dnr 307/12-052) 
 
Chef kommunledningskontoret 
Avtal Massagetjänster 2014-04-01 – 2016-03-31 (dnr 115/14-055) 
 
Näringslivschef 
Beslut om medfinansiering - projekt Arctic Arc (dnr 199/14-146) 
 
Näringslivsutvecklare 
Byautvecklingspeng Granträsk byaförening (avslag) (dnr 139/14-109) 
Byautvecklingspeng Granträsk byaförening (dnr 141/14-109) 
Byautvecklingspeng Lillträsk byaförening (dnr 140/14-109) 
Byautvecklingspeng Nystrands bygdeförening (avslag) (dnr 193/14-109) 
Byautvecklingspeng Vistträsk byaförening (dnr 240/14-109) 
Byautvecklingspeng Korsträsk byaförening (dnr 241/14-109) 
Byautvecklingspeng Arvidsträsk byaförening (dnr 242/14-109) 
Byautvecklingspeng Vistträsk byaförening (dnr 245/14-109) 
 
Fritids- och kulturchef 
PUMA – Samkväm skolavslutning avgångsklasser (dnr 201/14-109) 
Beslut – Bidrag till skidskyttearena Kanis (dnr 214/14-109) forts 



 PROTOKOLL 6(34) 
 2014-08-25 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 93 Dnr 0187/14 – 002 forts 
 
DELEGATIONSRAPPORT KS 2014-08-25 

 
Beslut – Fotoutställning på Älvsby folkhögskola (avslag) (dnr 226/14-109) 
 
Rektorer  
Uppskjuten skolplikt för elev inför läsåret 2014-2015 
Återgivning av delegation – Förlängd undervisning i gymnasieskolan 
 
Enhetschef Arbete och Integration 
Beslut om bidrag till integrationsläger 2014, dnr 215/14-109 
 
Arbete och Omsorgsutskottet den 11 juni 2014 
§ 48 Delgivningar 2 
§ 49 Faderskapsutredning 
§ 50 Utredning familjehem 
§ 51-53 Utredning enligt 11 kap 1 § SoL 
§ 54-56 Särskild förordnad vårdnadshavare 
§ 57-62 Övervägande om fortsatt vård 
§ 63-69 Övervägande vid placering 
 
Arbete och Omsorgsutskottet den 2 juli 2014 
§ 70 Ansökan om LVU 
§ 71 Överklagan LVU 
§ 72-73 Överflyttning av ärende till annan kommun 
 
Förslag till beslut 
Ta del av och godkänna redovisad delegationsrapport. 
 
Kommunstyrelsen 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget och finner att kom-
munstyrelsen bifaller förslaget. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 7(34) 
 2014-08-25 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 94 Dnr 0229/14 - 003 
 
HANDLINGSPLAN FÖR POSOM-VERKSAMHETEN  

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Fastställa handlingsplan för POSOM-verksamheten i Älvsbyns kommun, 
enligt bilaga. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Risk- och säkerhetssamordnare Margareta Lundberg har utarbetat en hand-
lingsplan för POSOM-verksamheten, enligt bilaga 
 
POSOM (PsykoSocialt OMhändertagande) är ett samlingsnamn för kom-
munens verksamhet avseende krisstöd till drabbade och anhöriga. Verksam-
heten syftar till att på det sociala planet stödja människor i olika former av 
krissituationer. POSOM-verksamhet i stor skala behöver inte ha koppling till 
en extraordinärhändelse i kommunen. Av denna anledning finns därför en 
helt frikopplad plan.  
 
POSOM ersätter inte den normala stödjande verksamheten till människor i 
kris eller arbetsmiljöansvaret inom kommunen utan är en organisation för 
särskilda tillfällen. 
 
Planen ska sättas i verket efter begäran från räddningsledaren/räddningschef i 
beredskap vid händelser som medför fara för flera personer inom kommunen 
eller omfattande olycka/katastrofartad händelse som berör kommunens inv-
ånare. Planen/del av planen kan också sättas i verket på initiativ av medlem i 
POSOM-gruppen efter att man kontaktat samordnaren som måste meddelas. 
POSOM kan alltså användas vid specifika händelser som berör kommunen 
och som kan tänkas påverka ett större antal människor psykiskt.  
 
Planen är processad och godkänd av POSOM-gruppen. 
 
Skickas till 
Internt Älvsbyns kommun, SOS Alarm och RCB Piteå kommun 
 
Förslag till beslut 
Fastställa handlingsplan för POSOM-verksamheten i Älvsbyns kommun. 
 
Kommunstyrelsen 
Ordförande ställer proposition på beredningsförslaget och finner att kom-
munstyrelsen bifaller förslaget. 
_____ 
 
 



 PROTOKOLL 8(34) 
 2014-08-25 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 95 Dnr 0171/14 - 007 
 
REVISIONSRAPPORT - GRANSKNING AV ÄLDREBOENDES 
NÄRINGSINTAG 

 
Kommunstyrelsens beslut  

 Anta granskningens rekommendationer  

•  Utbildningsinsats genomförs och att medicinskt ansvarig sjuksköterska 

(MAS) samt socialchef ges uppdraget att organisera detta.  
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
På uppdrag av kommunrevisionen har KPMG gjort en granskning av äldre-
boendes näringsintag. Revisionen önskar att kommunstyrelsen lämnar 
yttrande senast den 29 augusti 2014. 
 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) har yttrat sig i ärendet. 
 
Med anledning av granskning av äldreboendes näringsintag har ett antal för-
bättringsområden identifierats.  

 Genomföra en uppföljningsutbildning för all omsorgspersonal kring nu-
trition för äldre 

 Se till att rutiner och arbetssätt för att registrera viktkontroller i VIVA var 
tredje månad följs. 

 Se över rutiner för måltidsordning för att hålla nattfastan inom 11 timmar 

 Upprätta rutiner för kostombudsträffarna. 

Ärendet 
Undernäring beror på en obalans mellan intag och förbrukning av energi och 
näring. Orsaken till detta kan vara bakomliggande sjukdom, mat-tarmrela-
terade besvär, medicinering, munstatus, svårigheter att svälja, funktionella 
svårigheter att äta bland annat. Viktminskning kan bero på fysiska föränd-
ringar som minskad lukt, smak och minskad aptit.  
 
I äldreboendena finns det personer med demenssjukdom Dessa personer har 
ofta svårt att fatta beslut ta ställning till dagliga aktiviteter, behandlingar och 
omvårdnad. Då krävs lyhördhet av personalen för att guida den sjuke. 
Personer med demenssjukdom kan inte organisera sina beteenden för att till-
fredsställa behov som hunger och törst. De kan även ha svårt att tolka synin-
tryck och känna igen exempelvis kniv och gaffel och hur man använder dessa.  
 
 
         forts 



 PROTOKOLL 9(34) 
 2014-08-25 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 95 Dnr 0171/14 – 007 forts 
 
REVISIONSRAPPORT - GRANSKNING AV ÄLDREBOENDES 
NÄRINGSINTAG 

 
De som bor i äldreboende har ofta stora behov av insatser från personal i 
verksamheten när det gäller det dagliga livet. När det gäller nutritionen så 
kräver det ofta stor uppfinningsrikedom för att inspirera personen att äta.  
All ofrivillig viktförlust bland äldre och sjuka leder till förlust av bl. a. muskel-
massa och därmed nedsatt funktionell förmåga. Ju tidigare undernäring 
identifieras desto större möjligheter finns att häva tillståndet. Näringsriktig 
kost leder bland annat till bättre sömn, minskade infektioner och förvirrings-
tillstånd.  
 
På teamträffarna på enheterna så uppmärksammas nutritionen och risker för 
undernäring diskuteras. Det visar sig dock att vid stickprov gällande viktkon-
troller så har bara 3 av 9 registrerade vikter. 6 st av 16 har en viktkontroll 
totalt trots att de flyttat in för länge sedan och fyra av sexton har inte alls 
gjort någon viktkontroll. Detta försvårar möjligheten att upptäcka nutritions-
brist.  
 
Granskningen visar på ett behov av kompetensutveckling när det gäller nutri-
tionen och vad som ingår. Personalen tar stor hänsyn till enskildas önskemål 
men det råder osäkerhet kring vad som ingår.  
 
Kostombudsträffarna sker regelbundet står det i granskningen men att sam-
ma frågor tas upp varje träff. En utveckling av träffarna ses som nödvändigt 
då samma frågor tas upp varje gång då träffarna bör leda till utveckling.  
 
Måltidsmiljön har en central betydelse för aptiten och näringsintaget och om-
givningen har stor betydelse för aptiten, törsten och smak/lukt upplevelsen. 
Till miljön räknas social omgivning, tillgång till mat, uppläggning av mat, 
färger, lukter, distraherande faktorer exempelvis. I kommunen finns beslut 
taget att de boende ska få servera sig mat själva. Verksamheterna behöver se 
över måltidsmiljön. 
 
Nutritionspolicy och handlingsplan 
I Älvsbyns kommun har en nutritionspolicy och en handlingsplan utvecklats 
för ett antal år sedan. Syftet är att kvalitetssäkra hela matkedjan utifrån de 
boendes individuella behov. Det som policyn och handlingsplanen har som 
mål är att undvika undernäring och felaktigt sammansatt kost.  
 
Behov av följande åtgärder. 

 En gemensam utbildningsinsats i kommunen gällande äldres nutrition 

 Genomgång av nutritionspolicy samt handlingsplanen på enheterna så att 
den blir känd.         forts 

 



 PROTOKOLL 10(34) 
 2014-08-25 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 95 Dnr 0171/14 – 007 forts 
 
REVISIONSRAPPORT - GRANSKNING AV ÄLDREBOENDES 
NÄRINGSINTAG 

 

 En översyn av måltidsordningen så att nattfastan inte överstiger 11 tim-
mar.  

 Samverkan/roller och ansvar på olika plan behöver tydliggöras 
 
Utifrån ovanstående så är det viktigt att verksamhetens olika professioner 
samverkar utifrån uppdraget de har i verksamheten och med individen i 
fokus. 
 
Beslutet skickas till 
Annika Nilsson, Hans Nyberg 
 
Förslag till beslut 

 Anta granskningens rekommendationer  

 Utbildningsinsats genomförs och att MAS samt socialchef ges uppdraget 
att organisera detta.  

Kommunstyrelsen 
Medicinskt ansvarit sjuksköterska Annika Nilsson föredrar ärendet. 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer proposition på beredningsförslaget och finner att kom-
munstyrelsen bifaller förslaget. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 11(34) 
 2014-08-25 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 96 Dnr 0426/13 - 008 
 
MEDBORGARFÖRSLAG ATT MÅLA OM SPORTHALLEN I 
VIDSEL 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Avslå medborgarförslag om att måla om sporthallen i Vidsel. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Det har inkommit ett medborgarförslag om att måla om sporthallen i Vidsel 
Förslagställaren anser att sporthallen ser anskrämlig och fallfärdig ut med den 
solblekta färgen. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 17 februari 2014, § 1, att överlämna ärendet 
till kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för 
beslut senast 27 oktober 2014. 
_____ 
 
VD Älvsbyns Fastigheter AB, Anders Nilsson har yttrat sig i ärendet. 
 
Älvsbyns Fastigheter förvaltar alla kommunens fastigheter med en alldeles för 
snäv budget vilket innebär att prioriteringar måste ske på vad som ska under-
hållas.  
 
De målningsåtgärder som prioriteras är där det krävs akut målning för att inte 
fasadmaterialet ska förstöras, exempelvis träväggar. Fasaden på Vidsels sport-
hall behöver inte målas utifrån att plåten skulle förstöras utan det är ett este-
tiskt behov. 
 
Förslag till beslut 
Älvsbyns Fastigheter AB föreslår kommunstyrelsen/fullmäktige att med 
ovanstående svar avslå medborgarförslaget.  
 
Kommunstyrelsen 
Berit Hardselius och Johan Johansson (c) föreslår att ärendet återremitteras 
för ytterligare beredning. 
 
Beslutsunderlag 
Ordföranden ställer Berit Hardselius förslag och beredningsförslaget under 
proposition och finner att kommunstyrelsen bifaller beredningsförslaget. 
 
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång. 
- Den som röstar ja bifaller Berit Hardselius förslag om återremiss. 
- Den som röstar nej bifaller beredningsförslaget om avslag på 

medborgarförslaget.      forts 
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KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 96 Dnr 0426/13 – 008 forts 
 
MEDBORGARFÖRSLAG ATT MÅLA OM SPORTHALLEN I 
VIDSEL 

 
Omröstningsresultat 
Med 5 ja-röster och 8 nej-röster enligt bifogad sammanträdeslista, beslutar 
kommunstyrelsen att bifalla beredningsförslaget att avslå medborgarförslaget. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 13(34) 
 2014-08-25 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 97 Dnr 0001/14 - 008 
 
MEDBORGARFÖRSLAG OM NY SPORTHALL VID F D 
BÄCKSKOLAN 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Avslå medborgarförslag om ny sporthall vid Bäckskolan. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Det har inkommit ett medborgarförslag om att bygga en ny sporthall i anslut-
ning till f d Bäckskolan, gärna större än Lekenhallen. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 17 februari 2014, § 1, att överlämna ärendet 
till kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för 
beslut senast 27 oktober 2014. 
_____ 
 
Älvsbyns Fastigheter AB, VD Anders Nilsson har yttrat sig i ärendet. 
 
Lekenhallen stängdes i höstas då användningen av den var mycket lågt sedan 
skolan slutat använda den. Om det fanns ett stort behov av en ny sporthall 
vid f d Bäckskolan så borde önskemålen redan ha kommit från skolan, men 
Älvsbyns Fastigheter har inte fått några sådana signaler. 
 
Att bygga en helt ny hall vid f d Bäckskolan är ett dyrt alternativ. Det är 
betydligt billigare att bygga ut den befintliga sporthallen där man kan nyttja 
befintliga omklädningsrum.  
 
Enligt fritid- och kulturchefen är inte sporthallarna i kommunen fullt bokade 
och i byarna finns det mycket lediga tider. Något akut behov av fler sport-
hallar ser han inte heller.  
 
Förslag till beslut 
Älvsbyns Fastigheter AB föreslår kommunstyrelsen/fullmäktige att med 
ovanstående svar avslå medborgarförslaget.  
 
Kommunstyrelsen 
Johan Johansson (c) och Robert Andersson (kd) föreslår bifall till berednings-
förslaget. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget och finner att kom-
munstyrelsen bifaller förslaget. 
_____ 
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 2014-08-25 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 98 Dnr 0012/14 - 008 
 
MEDBORGARFÖRSLAG OM UPPRUSTNING AV ÖVRABYSÖN 
(LÄNKÖN) 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Delvis bifall till medborgarförslaget. Förslag att tillsätta en arbetsgrupp, som 
under våren 2015 får komma med förslag gällande upprustning av Länkön. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Det har inkommit ett medborgarförslag om att Älvsbyns kommun ordnar en 
upprustning av Övrabynsön (Länkön).  
 
Kommunfullmäktige beslutade 17 februari 2014, § 1 att överlämna ärendet till 
kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för beslut 
senast 27 oktober 2014. 
_____ 
 
Älvsbyns Fastigheter AB, VD Anders Nilsson har yttrat sig i ärendet. 
 
Förslagställaren anser att det är ett fantastiskt ställe att göra strandhugg på 
med fina stränder, men med en för vildvuxen skog, som om den rustades upp 
skulle bli en oas för medborgarna. Förslagställaren tror att det går att lösa på 
ett kostnadseffektivt sätt om man tillsätter en arbetsgrupp som tar fram idéer 
och planer för hur man ska gå tillväga. 
 
Det finns för närvarande inga skogsbruksplaner som har med Länkön men 
om det finns ett stort intresse och man har bra idéer om hur det skulle rustas 
så kan man göra en plan för framtiden. Man måste då ta med i planeringen att 
arbetet mest troligt måste utföras vintertid. Det måste också undersökas hur 
en sådan upprustning påverkar Natura 2000-kraven avseende Piteälven. 
Älvsbyns Fastigheter föreslår därför att förslagsställaren tillfrågas om att sätta 
ihop en arbetsgrupp som får komma med förslag under våren 2015. 
 
Förslag till beslut 
Delvis bifall till medborgarförslaget. Älvsbyns Fastigheter AB föreslår kom-
munstyrelsen/fullmäktige att fråga förslagsställaren om att tillsätta en arbets-
grupp, som under våren 2015 får komma med förslag gällande upprustning 
av Länkön. 
 
Kommunstyrelsen 
Robert Andersson (kd) föreslår bifall till beredningsförslaget. 
 
 
         forts 



 PROTOKOLL 15(34) 
 2014-08-25 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 98 Dnr 0012/14 – 008 forts 
 
MEDBORGARFÖRSLAG OM UPPRUSTNING AV ÖVRABYSÖN 
(LÄNKÖN) 

 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget och finner att kom-
munstyrelsen bifaller förslaget. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 16(34) 
 2014-08-25 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 99 Dnr 0013/14 - 008 
 
MEDBORGARFÖRSLAG ATT ANORDNA EN BÅTUTLÄG-
GNINGSPLATS I PITEÄLVEN 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Avslå medborgarförslag om att anordna en båtutläggningsplats i Piteälven. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Det har inkommit ett medborgarförslag om att Älvsbyns kommun ordnar en 
båtutläggningsplats, kanske i samband med vattenhästen som föreslagits i ett 
tidigare medborgarförslag. Den ska vara lättillgänglig så att även de som inte 
har fritidshus med brygga, enkelt ska kunna använda den. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 17 februari 2014, § 1, att överlämna ärendet 
till kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för 
beslut senast 27 oktober 2014. 
_____ 
 
Älvsbyns Fastigheter AB, VD Anders Nilsson har yttrat sig i ärendet. 
 
Det finns en båtutläggningsplats på Altunastranden, där det visserligen är lite 
strömt, men den är fullt användbar.  
 
Att hitta ett läge i centrala Älvsbyn där man enkelt och med små medel kan 
uppföra en säker båtutläggningsplats, bedöms som omöjligt. Det krävs en hel 
del jobb med tillfartsvägar, schakter, gjutningar m m för att ordna ytterligare 
en båtutläggningsplats.  
 
Det finns inga ekonomiska utrymmen för detta inom nuvarande ramar. Med 
tanke på hur få som förmodligen kommer att använda en extra 
båtutläggningsplats så anser Älvsbyns Fastigheter inte det som ekonomiskt 
försvarbart. 
 
Förslag till beslut 
Älvsbyns Fastigheter AB föreslår kommunstyrelsen/fullmäktige att med 
ovanstående svar avslå medborgarförslaget.  
 
Kommunstyrelsen 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget och finner att kom-
munstyrelsen bifaller förslaget. 
_____ 
 
 
 



 PROTOKOLL 17(34) 
 2014-08-25 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 100 Dnr 0036/14 - 008 
 
MEDBORGARFÖRSLAG OM EN UTERINK NÅGONSTANS I 
CENTRALA ÄLVSBYN 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Avslå medborgarförslag om en uterink någonstans i centrala Älvsbyn. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Det har inkommit ett medborgarförslag om att ordna med en plats där det 
finns ishockeyplan (uterink) med sarg. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 17 februari 2014, § 1, att överlämna ärendet 
till kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för 
beslut senast den 27 oktober 2014. 
_____ 
 
Älvsbyns Fastigheter AB, VD Anders Nilsson har yttrat sig i ärendet. 
 
Det har funnits ett antal uterinkar (med och utan sarg) både i Älvsbyn och i 
byarna som tekniska kontoret (VA-sidan) spolat med hjälp av räddnings-
tjänsten. I samband med bolagisering och besparingar så har dessa spolningar 
upphört.  Varken Älvsbyns Energi AB eller räddningstjänsten har ansetts sig 
ha resurser att fortsätta med detta.  
 
Vissa byar har dock med frivilliga krafter fortsatt med både spolning och 
underhåll medan andra rinkar förfallit och i vissa fall har man gjort enklare 
isbanor. I centrala Älvsbyn finns ishallen där både barn och vuxna kan åka 
skridskor och spela hockey. 
 
Om förslagställaren eller någon annan är villig att ta på sig drift och underhåll 
av uterinkar så finns det möjlighet att ordna plats för detta. Det har tidigare år 
lämnats flera förslag om skottning av Lomtjärn för att där skapa möjligheter 
att åka skridskor. I vinter har det funnit bra is på Lomtjärn och varit snöfritt 
stora delar av vintern, men nästan ingen har åkt där. 
 
Älvsbyns Fastigheter AB tror inte att en uterink skulle bli speciellt mycket an-
vänd och att det inte är ekonomiskt motiverat att skapa en uterink i centrala 
Älvsbyn, som drivs med kommunala medel.  
 
Förslag till beslut 
Älvsbyns Fastigheter AB föreslår kommunstyrelsen/fullmäktige att med 
ovanstående svar avslå medborgarförslaget.  
 
         forts 



 PROTOKOLL 18(34) 
 2014-08-25 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 100 Dnr 0036/14 – 008 forts 
 
MEDBORGARFÖRSLAG OM EN UTERINK NÅGONSTANS I 
CENTRALA ÄLVSBYN 

 
Kommunstyrelsen 
Lars-Ingvar Wendt (fp) föreslår bifall till beredningsförslaget. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget och finner att kom-
munstyrelsen bifaller detsamma. 
_____ 
 
 



 PROTOKOLL 19(34) 
 2014-08-25 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 101 Dnr 0105/14 - 008 
 
MEDBORGARFÖRSLAG OM INHÄGNAD HUNDPARK I 
KONRADSPARKEN 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Medborgarförslag om inhägnad hundpark i Konradsparken anses vara 
besvarat. 
 
Förslaget tas med i åtgärdsvalsstudie för Storgatan. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Det har inkommit ett medborgarförslag om att göra ett inhägnat område i 
Konradsparken där man kan släppa hundar fria för att leka/springa med 
andra hundar. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 28 april 2014, § 24, att överlämna ärendet till 
kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för beslut 
senast 24 november 2014. 
_____ 
 
Älvsbyns Fastigheter AB, VD Anders Nilsson har yttrat sig i ärendet. 
 
Älvsbyns Fastigheter AB förvaltar parken och har under flera år begärt in-
vesteringar för att göra om parken och ta bort slipersinklädnaderna, men det 
har inte prioriterats politiskt. 
 
 I samband med planerna för det nya resecentrat avser Trafikverket att bygga 
om Storgatan på liknande sätt som ovanför rondellen.  
 
Älvsbyns Fastigheter AB anser att man i samband med detta måste ta med 
Konradsparken för att få ett helhetsgrepp om resecentrat med närområden.  
 
Ett samråd med Trafikverket är redan inplanerat. Där kan frågan lyftas om 
lämpligheten av hundpark så nära bebyggelse. 
 
Förslag till beslut 
Älvsbyns Fastigheter AB föreslår kommunstyrelsen/fullmäktige att med 
ovananstående svar anse medborgarförslaget vara besvarat. 
 
Kommunstyrelsen 
Kommunchef Magnus Nordström hänvisar till pågående process gällande 
Storgatan. 
 
         forts 



 PROTOKOLL 20(34) 
 2014-08-25 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 101 Dnr 0105/14 – 008 forts 
 
MEDBORGARFÖRSLAG OM INHÄGNAD HUNDPARK I 
KONRADSPARKEN 

 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget och finner att kom-
munstyrelsen bifaller förslaget. 
 
Ordföranden föreslår vidare att frågan tas med i åtgärdsvalsstudie för Stor-
gatan. 
_____ 
 
 
 



 PROTOKOLL 21(34) 
 2014-08-25 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 102 Dnr 0112/14 - 008 
 
MEDBORGARFÖRSLAG OM ATT GÖRA KONRADSPARKEN 
ATTRAKTIV OCH INBJUDANDE 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Medborgarförslaget om att göra Konradsparken attraktiv och inbjudande an-
ses vara besvarat. 
 
Förslaget tas med i åtgärdsvalsstudie för Storgatan. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Det har inkommit ett medborgarförslag om att göra Konradsparken mer at-
traktiv med häck, gångar och planteringar. Detta för att göra parken trevligare 
för både resenärer som kommer via det nya resecentrat och för Älvsbybor 
som vill göra en picnic eller sola. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 28 april 2014, § 24, att överlämna ärendet till 
kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för beslut 
senast 24 november 2014. 
_____ 
 
Älvsbyns Fastigheter AB, VD Anders Nilsson har yttrat sig i ärendet. 
 
Älvsbyns Fastigheter AB förvaltar parken och har under flera år begärt in-
vesteringar för att göra om parken och ta bort slipersinklädnaderna, men det 
har inte prioriterats politiskt. 
 
 I samband med planerna för det nya resecentrat avser Trafikverket att bygga 
om Storgatan på liknande sätt som ovanför rondellen.  
 
Älvsbyns Fastigheter AB anser att man i samband med detta måste ta med 
Konradsparken för att få ett helhetsgrepp om resecentrat med närområden.  
Ett samråd med Trafikverket är redan inplanerat.  
 
Förslag till beslut 
Älvsbyns Fastigheter AB föreslår kommunstyrelsen/fullmäktige att med 
ovananstående svar anse medborgarförslaget som besvarat.  
 
Kommunstyrelsen 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget och finner att kom-
munstyrelsen bifaller förslaget. 
 
Vidare föreslår ordföranden att förslaget tas med i åtgärdsvalsstudie för 
Storgatan. 
_____ 



 PROTOKOLL 22(34) 
 2014-08-25 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 103 Dnr 0118/14 - 008 
 
MEDBORGARFÖRSLAG OM ATT STÄNGA GAMMELVÄGEN 
FÖR MOTORTRAFIK 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Avslå medborgarförslag om avstängning av Gammelvägen för motortrafik. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag har inkommit från Erik Jonsson om avstängning av 
Gammelvägen för motortrafik, enligt bilaga. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 28 april 2014, § 24 att överlämna ärendet till 
kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för beslut 
senast 24 november 2014.  
_____ 
 
Eftersom det är mycket trafik, tung trafik och höga hastigheter efter Gam-
melvägen anser Erik Jonsson att det är farligt för barnen i området. Jonsson 
yrkar på att Gammelvägen i första hand ska stängas av för motortrafik, i and-
ra hand enkelriktas, att i tredje hand genomfartstrafik förbjuds eller i fjärde 
hand att gatan förses med farthinder. 
 
Ytterligare ett klagomål avseende störande trafikbuller har inkommit till 
miljö- och byggkontoret från boende på en fastighet på Gammelvägen 29. 
Inför svar på medborgarförslaget önskar handläggaren få trafiknämndens 
yttrande. 
 
Miljö- och byggchefen har tagit fram ett förslag till yttrande från trafiknämn-
den 
 
Förslag till yttrande 
Myndighetsnämnden avger följande yttrande över medborgarförslag från Erik 
Jonsson. 
 
”Gammelvägen är smal, krokig och i dåligt skick och lämpar sig inte för höga 
hastigheter eller mycket trafik. Det är svårt att helt stänga av gatan eftersom 
det är många som behöver färdas efter gatan för att ta sig till och från sin 
bostad. Delar av övre Östermalm och boende efter Gammelvägen, samt 
HBV hemmet på Gammelvägen behöver gatan för att ta sig till och från sin 
bostad/arbete. 
 
Myndighetsnämnden anser att det bör göras en noggrann utredning av trafik-
situationen på Gammelvägen. Området är attraktivt utifrån Älvsbyns historia  
         forts 



 PROTOKOLL 23(34) 
 2014-08-25 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 103 Dnr 0118/14 – 008 forts 
 
MEDBORGARFÖRSLAG OM ATT STÄNGA GAMMELVÄGEN 
FÖR MOTORTRAFIK 

 
och det finns äldre bebyggelse som gör gatan trevlig att färdas efter för trafi-
kanter. Det är viktigt för de som bor och vistas i området att trafiksäkerheten 
är god men det finns trots allt också behov att använda gatan för biltrafik. En 
enkelriktning av gatan skulle kunna fungera för att minska trafikmängden 
men innebär att andra gator belastas mer. Ett genomfartsförbud skulle få en 
liknande effekt under förutsättning att förbudet efterlevs av trafikanterna. 
Farthinder skulle kunna fungera för att få ned hastigheten och för att göra 
gatan mindre attraktiv att färdas efter, men en utredning måste först göras av 
var dessa i så fall kan placeras för att nå avsedd effekt och en kostnadsbe-
räkning måste tas fram. 
 
I samband med att en trafikstrategi tas fram för Älvsbyn vid arbetet med den 
fördjupade översiktsplanen för centrala Älvsbyn, är det lämpligt att göra en 
utredning för att ta fram långsiktigt hållbara förslag till förbättringar även 
efter Gammelvägen. I avvaktan på den kan nämnden besluta att tillfälligt eller 
permanent sätta ned hastigheten på gatan till 30 km i timmen och/eller 
besluta om förbud mot genomfart med motorfordon. Ärendet kan behandlas 
av nämnden i augusti.” 
 
Myndighetsnämnden förslag till kommunstyrelsen 
Avge yttrande till kommunstyrelsen enligt trafiknämndens yttrande komplet-
terat med följande text:  
”I väntan på centrumplanen, där man kan titta på möjligheten att enkelrikta 
gatan och eventuellt komplettera den med en gång- och cykelväg, kan kom-
munstyrelsen låta sätta ut några farthinder efter gatan med ungefärlig utform-
ning som vid Älvåkra så att hastigheten minskar.” 
_____  
 
Kommunstyrelsen 
Kommunchef Magnus Nordström föredrar ärendet. 
 
Harry Nyström (v) yrkar avslag på medborgarförslaget. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Harry Nyströms förslag och finner att 
kommunstyrelsen bifaller förslaget. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 24(34) 
 2014-08-25 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 104 Dnr 0137/14 - 042 
 
REVISIONEN - RAPPORT ÖVER GRANSKNING AV BOKSLUT 
2013 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Godkänna yttrande avseende granskning av bokslut 2013.  
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer granskat kommunens bok-
slut för 2013 och sammanfattat sina iakttagelser i en revisionsrapport, enligt 
bilaga. 
 
Ekonomichef Ulla Lundberg har yttrat sig i ärendet. 
 
I likhet med tidigare år konstatera revisorerna att kvalitén i bokslutsarbetet är 
tillfredställande samt att bokslutsgranskningen har underlättats av god ord-
ning och bra balansspecifikationer. 
 
Kommunens ekonomiska målsättningar ses årligen över och prövas i budget-
arbetet för nästkommande år. Efter sedvanlig beredning är det kommun-
fullmäktige som fastställer målsättningarna. För Älvsbyns kommun framgår 
målsättningarna av den strategiska planen. 
 
Kommunstyrelsen delar revisionens uppfattning om att det är ytterst viktigt 
att verksamheterna bedrivs inom tilldelade ekonomiska ramar. I kommunens 
delårapport per april 2014 prognostiserades för verksamhetens ett underskott 
på ca 7 mkr. Med anledning av detta gav kommunstyrelsen i uppdrag till 
kommunchefen att vidta åtgärder inom verksamheterna så att nettokost-
naderna för 2014 inryms inom tilldelade ekonomiska ramar.  
 
Förslag till beslut 
Godkänna yttrande avseende granskning av bokslut 2013.  
 
Kommunstyrelsen 
Kommunchef Magnus Nordström föredrar ärendet. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget och finner att kom-
munstyrelsen bifaller detsamma. 
_____ 
 
 



 PROTOKOLL 25(34) 
 2014-08-25 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 105 Dnr 0191/14 - 103 
 
ARBETSORDNING KOMMUNALA HANDIKAPP- OCH PENSIO-
NÄRSRÅDET (KHPR) 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Sju representanter från handikapp- och pensionärförening närvarar vid träffar 
med kommunstyrelsens ordförande fyra gånger per år.  
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunala handikapp- och pensionärsrådet (KHPR) är ett organ för över-
läggningar, samråd och ömsesidig information mellan företrädare för 
handikapp- och pensionärsföreningarna och kommunala styrelser och 
nämnder å andra sidan. 
 
I Arbetsordning för KHPR, framgår av sammansättningen, att fem represen-
tanter från pensionärs- och handikappföreningarna träffar kommunstyrelsens 
ordförande fyra gånger per år. 
 
Vid KHPRs sammanträde den 5 mars 2014 aktualiserades ett önskemål från 
samrådsgruppen för KHPR om fler representanter i rådet så att även 
föreningar med funktionshindrade ges möjlighet att närvara. Lämpligt antal är 
sju representanter.  
 
Beslutsunderlag 
Styrdokument – Arbetsordning för kommunala handikapp- och pensionärs-
rådet 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att sju representanter från handikapp- och 
pensionärförening närvarar vid träffar med kommunstyrelsens ordförande 
fyra gånger per år.  
 
Kommunstyrelsen 
Ordföranden föredrar ärendet samt ställer proposition på förslaget. Kom-
munstyrelsen bifaller förslaget. 
_____ 
 
 



 PROTOKOLL 26(34) 
 2014-08-25 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 106 Dnr 0246/14 - 140 
 
NÄRINGSLIVSPROGRAM 2015 - 2017 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Fastställa Näringslivsprogram 2015-2017 enligt bilaga med tillägg på sidan 4,  
under rubriken: 
2. Företagen, 2.1 Branschstruktur, Viktiga utvecklingsbranscher för Älvsbyn är bl.a 
jord- och skogsbruk samt gruvnäringen. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Näringslivschef Pär Jonsson har lämnat in revidering av styrdokumentet 
Näringslivsprogram 2015-2017, enligt bilaga. 
 
Syftet med näringslivsprogrammet är att den ska avgränsa kommunens 
aktiviteter och vara vägledande för de områden som ska prioriteras.  Älvsbyns 
nya vision, översiktsplanen samt den strategiska planen fanns med som ett 
beslutstöd vid framtagningen av det nya näringslivsprogrammet.  
 
Material till näringslivsprogrammet är framtaget tillsammans med företagar-
nas styrelse, LRF, köpmannaföreningen samt gymnasiets elevråd samt rep-
resentanter från kommunstyrelsen, mellan 16-17 juni 2014  
 
Förändringarna i det nya näringslivsprogrammet finns främst i fastställandet  
av; 4 Styrkor, svagheter, möjligheter och hot i Älvsbyns kommun, sid 6-8 
samt 5 Handlingsplan för aktiviteter, sid 8-9. 
 
Förslag till beslut 
Fastställa Näringslivsprogram 2015-2017, enligt bilaga. 
 
Kommunstyrelsen 
Berit Hardselius (c) föreslår ett tillägg i planen på sidan 4, under rubriken: 
2. Företagen, 2.1 Branschstruktur, Viktiga utvecklingsbranscher för Älvsbyn är bl.a 
jord- och skogsbruk samt gruvnäringen. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget samt Berit Hardselius 
tilläggsförslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 27(34) 
 2014-08-25 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 107 Dnr 0175/09 - 214  
 
ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR SMÅINDUSTRI TILL SMÅ-
INDUSTRI OCH BOSTADSÄNDAMÅL - SÅGFORS 1:67 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Anta detaljplan enligt bilagda antagandehandlingar. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson har lämnat in tjänsteskrivelse gällande 
detaljplan för Sågfors 1:67. 
 
Ett förslag till detaljplan för fastigheten Sågfors 1:67 har tagits fram och varit 
utställd. Syftet med planen är att möjliggöra småindustri i kombination med 
bostad på fastigheten. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta förslag till 
detaljplan enligt bilagda antagandehandlingar. 
 
Kommunstyrelsen 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget och finner att kom-
munstyrelsen bifaller förslaget. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 28(34) 
 2014-08-25 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 108 Dnr 0238/13 - 284 
 
INTRESSEANMÄLAN ATT KÖPA GRANNTOMTEN TILL 
KÖRARGATAN 18 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Genom budgivning sälja Huggaren 2 med utgångspris 20 000 kr. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Älvsbyns Fastigheter AB, VD Anders Nilsson har lämnat in tjänsteskrivelse 
om förfrågan om köp av tomten Huggaren 2.  
 
Frågan har inkommit från ägaren av fastigheten Huggaren 1 om att få köpa 
tomten Huggaren 2.  
 
Under början av 1980-talet löstes Huggaren 2 in från stamfastigheten, med 
åren har tomten växt igen och kräver underhåll för att inte förfalla. Ägaren av 
Huggaren 1 vill köpa tomten och ta ansvar för underhåll och skötsel. Ägaren 
av Huggaren 1 har senare lämnat ett bud på 5 000 kr. Efter detta har ägaren 
av Huggaren 7 (granne på andra sidan tomten) muntligt hört av sig och bjudit 
6 000 kr. 
 
Älvsbyns kommun har ett mindre antal f d 1-kronas tomter i tätorten som 
snabbt är klara för bebyggelse. Det har bara sålts en sådan tomt, för länge 
sedan. Med anledning av den dåliga efterfrågan och att denna tomt är svår-
bebyggd på grund av sin utformning så förslår undertecknad via budgivning 
sälja tomten till ett minimipris av 20 000 kr, vilket är samma prisnivå som 
övriga tomtremsor sålts för.  
 
Förslag till beslut 
Älvsbyns Fastigheter AB föreslår kommunstyrelsen besluta att genom bud-
givning sälja Huggaren 2 med utgångspris 20 000 kr. 
 
Kommunstyrelsen 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget och finner att kom-
munstyrelsen bifaller förslaget. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 29(34) 
 2014-08-25 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 109 Dnr 0247/14 - 612 
 
BIDRAGSBELOPP TILL FRISTÅENDE GYMNASIESKOLOR 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Fastställa bidragsbelopp till fristående gymnasieskolor för läsåret 2014/2015 
enligt bilagd riksprislista. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Skolchef Jan-Erik Backman har lämnat in tjänsteskrivelse om fastställande av 
bidragsbelopp till fristående gymnasieskolor för läsåret 2014/2015. 
 
Skolverkets föreskrifter om vissa belopp för elever vid fristående gymnasie-
skolor (riksprislistan) och gymnasiesärskolor, internationella skolor samt er-
sättning för visst stöd på introduktionsprogrammet avseende 2014. 
 
Beslutsunderlag 
Enligt bifogade underlag från skolverket SKOLFS. 
 
Förslag till beslut 
Fastställa bidragsbelopp till fristående gymnasieskolor för läsåret 2014/2015 
enligt bilagd riksprislista. 
 
Kommunstyrelsen 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget och finner att kom-
munstyrelsen bifaller förslaget. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 30(34) 
 2014-08-25 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 110 Dnr 0195/14 - 615 
 
NATIONELLA KURSER VID VUXENUTBILDNINGEN UNDER 
LÄSÅRET 2014-2015 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Erbjuda nationella kurser vid vuxenutbildningen under läsåret 2014-2015 
enligt bilaga. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Rektor Helena Hansson har inlämnat tjänsteskrivelse gällande nationella 
kurser vid vuxenutbildningen läsåret 2014-2015. 
 
Huvudmannen ska årligen besluta om vilka nationella kurser som ska er-
bjudas inom ramen för vuxenutbildningen. Huvudmannen beslutar om att 
erbjuda nationella kurser enligt bilaga i Älvsbyns kommun läsåret 2014 - 
2015.  
 
Förslag till beslut 
Erbjuda nationella kurser vid vuxenutbildningen under läsåret 2014-2015 
enligt bilaga. 
 
Kommunstyrelsen 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget och finner att kom-
munstyrelsen bifaller förslaget. 
_____ 
 
 
 



 PROTOKOLL 31(34) 
 2014-08-25 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 111 Dnr 0159/14 - 709 
 
PRESTATIONSERSÄTTNING FÖR ÄLDRES BEHOV I 
CENTRUM (DNR 2850/2014) 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Godkänna ansökan om prestationsersättning för att införa ÄBIC. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enhetschef hälso- och sjukvårdsteamet, Annelee Mickelsson har lämnat in 
ansökan om prestationsersättning för att införa äldres behov i centrum 
(ÄBIC) i kommunen. 
 
Regeringen har inom ramen för satsningen på att samordna vård och omsorg 
om de mest sjuka äldre gett Socialstyrelsen flera uppdrag de senaste åren. År 
2013 introducerades arbetssättet ÄBIC som innebär strukturerad dokumenta-
tion av äldre personers behov med användning av Internationell klassifikation 
av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF). 
 
Under 2014 finns 70 miljoner i prestationsersättning avsatta för arbete med 
att införa det behovsinriktade och systematiska arbetssättet Äldres behov i 
centrum (ÄBIC) i kommunerna. I samband med detta finns det möjlighet att 
ansöka om prestationsmedel av kommuner som: 

 Utbildat processledare, utbildning sker under hösten 2014. 

 Före den 1 oktober 2014 fattat beslut om att införa ÄBIC i kommunen. 
 
Utbildningen som avses är den ÄIBC-utbildning som Socialstyrelsen till-
handahåller och vänder sig till de av kommunens utsedda lokala process-
ledare. Utbildningen omfattar två steg, totalt fyra dagar. Stadsbidraget kan 
beviljas till högst två processledare per kommun. 
 
Hur stor potten blir beror på fördelningen mellan eventuella icke sökande 
och sökande som utbildat processledare. Beviljas ersättningen innebär det 
inte någon direkt kostnad för kommunen att införa ÄBIC. För att ansöka om 
bidraget ska beslutet att införa ÄBIC behandlads i ansvarig nämnd eller 
annan i enlighet med beslutande delegationsordning. 
 
Förslag till beslut 
Undertecknad föreslår att ansökan om prestationsersättning för att införa 
ÄBIC godkänns. 
 
Kommunstyrelsen 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget och finner att kom-
munstyrelsen bifaller förslaget. 
_____ 



 PROTOKOLL 32(34) 
 2014-08-25 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 112 Dnr 0235/14 - 750 
 
REVIDERING RIKTLINJER EKONOMISKT BISTÅND ENLIGT 
SOL GÄLLANDE FRITIDSPENG 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Anta reviderat styrdokument ”Riktlinjer ekonomiskt bistånd SoL” enligt för-
slag och göra tillägg i delegationsordningen. 
_____  
 
Sammanfattning av ärendet 
Enhetschef Arbete och Integration, Mikael Olofsson har lämnat in reviderade 
riktlinjer för ekonomiskt bistånd, enligt bilaga. 
 
Den 1 juli 2014 införs bestämmelser i socialtjänstlagen (2001:453), SoL, om 
fritidspeng för barn. Bestämmelserna införs i ett nytt kapitel i SoL, 4 a kap. 
Ersättning för barns kostnader för fritidsaktiviteter. Fritidspengen innebär att 
hushåll med barn i årskurs 4-9 som mottagit försörjningsstöd under en längre 
tid ska ha rätt till ersättning från socialnämnden för kostnader för barnens 
deltagande i fritidsaktiviteter. Fritidsaktiviteten ska vara regelbunden, ledar-
ledd och främja barnets aktiva deltagande i samhällets gemenskap. Fritids-
pengen ska inte behovsprövas och är inte ett ekonomiskt bistånd utan en 
ersättning upp till en viss nivå för faktiska kostnader för barnens fritidsakt-
iviteter. Bestämmelserna ligger därför i ett eget kapitel i SoL. Fritidspengen 
får ersätta högst 3 000 kronor per barn och tolvmånadersperiod (2 kap. 1 b 
socialtjänstförordningen (2001:937), SoF. En tolvmånadersperiod behöver 
inte vara ett kalenderår. För perioden 1 juli till och med 31 december 2014 får 
fritidspengen ersätta högst 1 500 kronor per barn.  

Tillägg i riktlinjerna är markerat med kursiv stil.  

Beslutsunderlag 

Reviderat förslag till riktlinjer för ekonomiskt bistånd 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen antar reviderat styrdokument ”Riktlinjer ekonomiskt 
bistånd SoL” enligt förslag och gör tillägg i delegationsordningen.  
 
Kommunstyrelsen 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget och finner att kom-
munstyrelsen bifaller förslaget. 
_____ 
 
 



 PROTOKOLL 33(34) 
 2014-08-25 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 113 Dnr 0237/14 - 759 
 
HYRESGARANTIER 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Anta tillägg i delegationsordning och ger enhetschef Arbete och integration 
delegation att utfärda/bevilja hyresgarantier enligt Lag (2009:47) om vissa 
kommunala befogenheter 2 kap 6 §.  
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enhetschef Arbete och Integration, Mikael Olofsson har lämnat in tjänste-
skrivelse gällande hyresgarantier och tillägg i delegationsordningen. 
 
Kommunen har enligt Lag (2009:47) om vissa kommunala befogenheter 2 
kap § 6 möjlighet att utfärda hyresgarantier för personer med egen försörj-
ning som trots detta inte kan få ett förstahandskontrakt för ett eget boende. 
Det kan till exempel bero på att den sökande har en projektanställning istället 
för en tillsvidareanställning, men har en löpande inkomst och ekonomi att 
klara en hyra. Den kommunala hyresgarantin blir en extra säkerhet för 
hyresvärden och kan därför bidra till att den som söker får ett eget hyreskon-
trakt på en bostad. 

En kommunal hyresgaranti är ett borgensåtagande från kommunens sida som 
omfattar en hyresgästs skyldighet att betala hyra. Syftet med en kommunal 
hyresgaranti är att ge stöd till hushåll som har ekonomisk förmåga att klara 
kostnaderna för ett eget boende men som trots detta har svårighet att etablera 
sig på bostadsmarknaden och få en hyresrätt med besittningsskydd. För att 
beviljas kommunal hyresgaranti så görs en särskild bedömning/utredning. 

I dagsläget har enhetschef på Arbete och integration möjlighet att bevilja 
insats andrahandskontrakt enligt Socialtjänstlagen för personer som saknar 
egen försörjning och tillhör vissa målgrupper. Hyresgarantier och insatsen 
andrahandskontrakt regleras av olika lagar och kan ses som ett komplement 
till varandra för olika typer av målgrupp. 

Kommuner som väljer att ställa ut kommunala hyresgarantier har möjlighet 
att få ett statligt bidrag på 5 000 kr per garanti. Det statliga bidraget admini-
streras av Boverket. En ansökan ska vara undertecknad av behörig företräd-
are för kommunen vilket enligt förslag blir enhetschef Arbete och integration.  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen antar tillägg i delegationsordning och ger enhetschef 
Arbete och integration delegation att utfärda/bevilja hyresgarantier enligt Lag 
(2009:47) om vissa kommunala befogenheter 2 kap 6 §. 
 
 
         forts 



 PROTOKOLL 34(34) 
 2014-08-25 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 113 Dnr 0237/14 – 759 forts 
 
HYRESGARANTIER 

 
Kommunstyrelsen 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget och finner att kom-
munstyrelsen bifaller förslaget. 
_____ 
  

 

 

 
 

 


