
 PROTOKOLL 1(37) 
 2010-08-23 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

 

Tid: kl 08:30 -  15:10 
 
Plats: Bäcken 
 
Ledamöter: Bill Nilsson, s,  ordförande  
 Erika Sundström, s  
 Peter Eriksson, s 
 Tommy Lindgren, s, §§ 97-101 vice ordförande  
 Eva Westerlund, s  
 Camilla Wallin, s 
 Birgitta Lundberg, s  
 Birger Seger, v  
 Eilert Isaksson, c  
 Jörgen Afvander, Ns 
 
Tjänstgörande ersättare: Jenny Dahlberg, s 
 Johan Johansson, c 
 Karin Markström, kd 
 
Övriga: Magnus Nordström  kommunchef 
 Lilian Johansson kommunsekreterare 
  
Information av: Crister Lundgren, (KAR) IT-chef 
 Anne-Britt Ferreira, (ensamkomm. barn) integrationssamordnare 
 Kjell Tegnelund, § 105 (prova på kultur) fritid- o kulturchef 
 Pär Jonsson, § 119 näringslivschef 
 Ulla Lundberg, § 94, § 106 ekonomichef 
 Gunilla Lundin, (KAR)  adm.chef 
 Birgit Nilsson, § 94 socialchef 
 Jan-Erik Backman, § 94 barn- o utbildningschef 
 
Justeringsdag: 2010-08-30   
 
Paragrafer: §  94 - 119 
 
Justerare: Tommy Lindgren   
 
 
Lilian Johansson Bill Nilsson Tommy Lindgren  
kommunsekreterare ordförande justerare 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

ANSLAGSBEVIS 
Justeringen har tillkännagivits via anslag 

 
Organ Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 2010-08-23 
 
Protokollet är anslaget 2010-08-30 – 2010-09-20      
  
Förvaringsplats för protokoll Kommunkansliets arkiv 
 
 Astrid Edin 



 PROTOKOLL 2(37) 
 2010-08-23 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 94 Dnr 0258/10  -  042 
 
MÅNADSUPPFÖLJNING JULI 2010 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Uppdra till kommunchefen att se över vilka åtgärder som krävs för att 
komma till rätta med prognostiserad budgetavvikelse och återredovisa vid 
kommunstyrelsens sammanträde den 27 september 2010. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunledningskontoret, ekonomi har sammanställt ekonomisk månads-
uppföljning juli 2010, enligt bilaga. 
 
I uppföljningen för juli 2010 har inga periodiseringar gjorts. Utfallet som 
redovisas i rapporten utgår därmed från kommunens bokföring per 31 juli 
2010. 
 
Kommunstyrelsen 
Ekonomichef Ulla Lundberg föredrar ärendet.  
Driftredovisning, verksamhetens ramar per 31 juli beräknas till -8,9 mkr och 
verksamhetens nettokostnader -7,8 mkr. 
 
Årets resultat beräknas till 8,1 mkr. Budgetavvikelse för årets resultat 
beräknas per juli till -238 tkr. 
♦ 
Socialchef Birgit Nilsson informerar om läget inom äldreomsorgen. Det finns 
ett stort behov av att förlänga öppethållande av Fyrklövern (tillfällig korttids-
avdelning på Nyberga) från september 2010 – maj 2011. Fortsatt drift av Fyr-
klövern innebär en ökad kostnad om 1 miljon kronor år 2010. 
♦ 
Barn- och utbildningschef Jan-Erik Backman informerar om att hotell- och 
restaurangprogrammet på gymnasiet kommer att innehålla ytterligare en 
inriktning mot hotell och turism. Älvsbyns gymnasieskola har huvudansvaret 
inom 4-kantsregionen.  
 
Skolskjutsupphandling för 1 år (med option på 1 år) är klar med beräknad 
kostnadsminskning om 1 miljon kronor. En uppdatering/revidering av skol-
skjutsregler kommer att ske och redovisas på kommunstyrelsens samman-
träde, 20 december 2010. 
 
Ny specialpedagog anställd vid barn- och familjeenheten. 
 
Information om pågående arbetet av nya skolan på Parkskoleområdet.  
           forts 



 PROTOKOLL 3(37) 
 2010-08-23 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 94 Dnr 0258/10  -  042   forts 
 
MÅNADSUPPFÖLJNING JULI 2010 

 
 
Yrkande 
Tommy Lindgren (s) föreslår att kommunstyrelsen uppdrar till kommun-
chefen att se över vilka åtgärder som krävs för att komma till rätta med 
prognostiserad budgetavvikelse och återredovisa vid kommunstyrelsens 
sammanträde den 27 september 2010. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 4(37) 
 2010-08-23 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 95 Dnr 0250/10  -  000 
 
DELGIVNINGAR KS 2010-08-23 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Ta del av delgivningarna och lägga dem till handlingarna. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Handlingar i ärendet: 
 
1 Länsstyrelsen 

a) Inspektion hos överförmyndaren i Älvsbyns kommun enligt 19 kap. 
17 § föräldrabalken och 20 § förmynderskapsförordningen, 15 
september 2009 
b) Inspektion hos överförmyndaren i Älvsbyns kommun enligt 19 kap. 
17 § föräldrabalken och 20 § förmynderskapsförordningen, 9 mars 2010  
c) Beslut – Utvecklingsmedel 2010 för att stärka stödet till våldsutsatta 
kvinnor och barn som bevittnar våld (Dnr 193/10, 106)  

 
2 Älvsbyns kommun 

a) Överenskommelse – samverkan och prioriteringar 2010-2011 mellan 
Älvsbyns kommun och Polismyndigheten Norrbotten  (Dnr 231/10, 106) 
b) Tänk om - skrivelse till ”Dig som är förälder till en tonåring”  
c) Skötsel- och driftavtal 2010-07-01—2013-06-30 mellan Älvsbyns 
kommun, Älvsbyns Fastigheter AB, Älvsbyns Energi AB och ÄIF 
Fotboll (Dnr 256/10, 106)    
d) Telegram till Kronprinsessan Victoria och Daniel Westlings bröllop 
e) Socialtjänstens Verksamhetsplaner för 2010 
f) SN § 35 – Framtida boendeformer  
g) BUN § 11 – Kvalitetsredovisning för barn- och utbildningsnämndens 
verksamhetsområde 2008-2009 
h) Personalutskottet - protokoll 10 maj 2010  

 
3 Älvsbyns Fastigheter AB – protokoll styrelsen 21 maj 2010  
 
4 Älvsbyns Energi AB – protokoll styrelsen 18 maj 2010  
 
5 Älvsbyns Kommunföretag AB – protokoll styrelsen 24 maj 2010  
 
6 Fyrkantens gymnasiesamverkan – Intresseanmälan avseende 

Teknikcollege  
 
7 Älvsbyns Folketshusförening – Skrivelse om periodiskt underhåll 

ingående i 10-årigt driftsavtal mellan Älvsbyns kommun och Älvsbyns 
Folketshusförening – Forum   forts 



 PROTOKOLL 5(37) 
 2010-08-23 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 95 Dnr 0250/10  -  000   forts 
 
DELGIVNINGAR KS 2010-08-23 
 
8 Älvsby Församling, kyrkorådet – protokoll 14 april 2010 – 

erbjudande till kommunen att förvalta fond. 
 
9 Tillväxtverket – Beslut EU-Projekt: Godsterminal i Älvsbyn  

(Dnr 22/10, 142)  
 
10 Skolinspektionen – Anmälan om skolsituationen för grundskoleelever 

vid Älvåkraskolan i Älvsbyns kommun (Dnr 143/10, 611) 
 
11 Luleå kommun – Beslut preliminär planering för gymnasieskolan i 

Luleå och 4-kanten 2011  
 
12 Länstrafiken Norrbotten – protokoll årsstämma 27 april 2010, 

protokoll styrelse 16 april och 27 april 2010   
 

13 Filmpool Nord AB – protokoll årsstämma 9 juni 2010 
 
14 NENET – protokoll årsstämma 22 april 2010  
 
Förslag till beslut 
Ta del av delgivningarna och lägga dem till handlingarna. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 6(37) 
 2010-08-23 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 96 Dnr 0251/10  -  002 
 
DELEGATIONSRAPPORT KS 2010-08-23 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Ta del av delegationsrapporten och lägga den till handlingarna. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Följande ärenden anmäls enligt KS § 26/10-03-08 
 
Ärende  Delegat 
Kurser och konferenser Adm chef och 
  Kommunchef 
 
Förköp  Kommunchef 
Nybyn 1:70 (dnr 220/10, 060) 
Bodstranden 1:5 (dnr 219/10, 060) 
 
Anställningsärende Adm chef 
Personalchef  2010-07-01 – 12-31 (dnr 233/10, 023) 
 
Utbetalning uppdragsersättning Forum (dnr506/09, 049) Ekonomichef 
 
Upptagande av 2 lån (20 resp 30 mkr) hos  Kommunchef 
Kommuninvest (dnr 270/10, 045) 
 
Kommunalt lönebidrag till Korsträsk byaförening Adm chef 
(dnr 221/10, 109) 

 
Lokalt kollektivavtal (dnr 235/10, 021) med Personalchef 
Kommunal: BEA, LOK 10, PAN 10 
SKTF: LOK 10 
 
Tilldelningsbeslut (dnr 97/09, 534) ramavtalsupphandl Kommunchef 
Drifttjänster IT 
 
Attestförteckning (dnr 240/10, 002)  ” 
 
Avtal för anslutning till Älvsbyns IT-nät (dnr 280/10, 534)  ” 
 
Förlängning av ramavtal för banktjänster (dnr124/10, 049)  ” 
 
Avtal Inkontinensartiklar 2010 (dnr 84/10, 053)  ” 
    forts 



 PROTOKOLL 7(37) 
 2010-08-23 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 96 Dnr 0251/10  -  002   forts 
 
DELEGATIONSRAPPORT KS 2010-08-23 

 
Avtal Drivmedel Älvsbyns kommun 2008 (dnr218/10, 053)  KS ordf 
 
Avtal turistverksamhet och skötsel av Storforsens  
naturreservat 2010-05-01—2012-04-30 (dnr 288/10, 106)    ” 
 
Avslag arrangörsstöd Barentskamp(dnr 241/10, 109) Fritids- o kulturchef 
Kulturbidrag 2010 - Folkrörelsernas arkiv (dnr 56/10, 109) ” 
Avslag bidrag för bärplockare (dnr 222/10, 109)  ” 
Avslag bidrag Magma antologin Mera Kackel(dnr 212/10, 109) ” 
Avslag bidrag Kreativ ungdom i Älvsbyn (dnr 211/10, 109) ”  
 
Bidrag till Älvsbyns Lucia – Lions (dnr361/09, 109) Informatör 
 
Bidrag till fritidsstudier ht 2010 (dnr 225/10, 027) Adm chef 
Bidrag till fritidsstudier ht 2010 (dnr 177/10, 027)                ” 
 
Bidrag EU-projekt Grön framtidsgård(dnr 228/10, 146) Näringslivschef 
Bidrag projekt ”Grön plattform” (dnr 204/10,142)  ” 
Bidrag EU-projekt Träinnovationsnätverk 2011-2013  
(dnr 243/10, 142)   ” 
Avslag bidrag projekt närproducerat som utvecklingskraft 
(dnr 261/10,146)   ” 
  
Försäljning fastigheter VD Älvsbyns fastigheter AB 

Köpekontrakt - Sparven 21 (dnr 237/10, 284) 
Köpekontrakt - Sparven 22 (dnr 238/10, 284) 
 
Byautvecklingspeng Näringslivssekr 
Korsträsk byaförening (dnr 247/10, 109)  
Vistträsk byaförening (dnr 229/10, 109) 
Bredsels Bygdegårdsförening (dnr 245/10, 109) 
 
Personalutskottet 2010-05-10 
PU § 15 – Delegationsrapport (tvisteförhandling)  
PU § 21 – Behörighetspolicy för kostverksamheten 
 
Förslag till beslut 
Ta del av delegationsrapporten och lägga den till handlingarna. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 8(37) 
 2010-08-23 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 97 Dnr 0289/10  -  003 
 
REDOVISNING ENLIGT KOMMUNSTYRELSENS UPPFÖLJ-
NINGSPLAN 2010 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Ta del av redovisningen och lägga den till handlingarna. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Redovisning enligt kommunstyrelsens uppföljningsplan 2010, enligt bilaga. 
 
Kommunstyrelsen 
Kommunchef Magnus Nordström föredrar ärendet och meddelar att 
befolkningen ökade under de första 6 månaderna med 10 personer, vilket 
påverkar budgeten positivt.  
 
Översyn styrdokument skulle enligt tidplanen vara slutförd 30 juni 2010 men 
arbetet kommer att ta längre tid än beräknat. 
 
Ordföranden lämnar förslag att kommunstyrelsen tar del av redovisningen 
och lägger den till handlingarna. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 9(37) 
 2010-08-23 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 98 Dnr 0079/10  -  003 
 
ÄNDRING AV MYNDIGHETSNÄMNDENS REGLEMENTE 
AVSEENDE LÄGENHETSREGISTER 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Fastställa reglemente för myndighetsnämnden, enligt bilaga. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson har lämnat in förslag till ändring av 
myndighetsnämndens reglemente med anledning av förändrad lagstiftning, 
enligt bilaga. 
 
Ändringen avser upprättande och underhåll av lägenhetsregister. 
 
Förslag till beslut 
Fastställa reglemente för myndighetsnämnden, enligt bilaga. 
 
Kommunstyrelsen 
Ordföranden lämnar förslag att kommunstyrelsen föreslår kommunfull-
mäktige fastställa reglemente för myndighetsnämnden avseende lägenhets-
register, enligt bilaga. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 10(37) 
 2010-08-23 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 99 Dnr 0279/10  -  003 
 
NORMER FÖR KOMMUNALT LÖNEBIDRAG 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Fastställa ”Normer för kommunalt lönebidrag till föreningar”, enligt bilaga. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till ändring av styrdokument 
”Normer för kommunalt lönebidrag till föreningar”, enligt bilaga.  
 
Föreskriften ”Normer för kommunalt lönebidrag till föreningar” fastställdes 
av kommunstyrelsen den 9 september 2002. 
 
Förslag till beslut 
Fastställa ”Normer för kommunalt lönebidrag till föreningar”, enligt bilaga. 
 
Kommunstyrelsen 
Ordföranden lämnar förslag att kommunstyrelsen beslutar fastställa ”Normer 
för kommunalt lönebidrag till föreningar”, enligt bilaga. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 11(37) 
 2010-08-23 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 100 Dnr 0278/10  -  003 
 
ARKIVREGLEMENTE FÖR ÄLVSBYNS KOMMUN 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Fastställa ”Älvsbyns kommuns arkivreglemente”, enligt bilaga. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till ändring av styrdokument 
”Älvsbyns kommuns arkivreglemente” enligt bilaga. 
 
Kommunfullmäktige fastställde Älvsbyns kommuns arkivreglemente den 8 
november 1993, § 70.  
 
Förslag till beslut 
Fastställa ”Älvsbyns kommuns arkivreglemente”, enligt bilaga. 
 
Kommunstyrelsen 
Ordföranden lämnar förslag att kommunstyrelsen föreslår kommunfull-
mäktige fastställa ”Älvsbyns kommuns arkivreglemente”, enligt bilaga. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 12(37) 
 2010-08-23 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 101 Dnr 0274/10  -  003 
 
INSTRUKTION FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER 

 
Kommunstyrelsens beslut  
1) Fastställa ”Instruktion för behandling av personuppgifter i Älvsbyns  

kommun”, enligt bilaga. Instruktionerna gäller samtliga kommunala organ 
samt den kommunala förvaltningen.  

 
2)  Fastställa personuppgiftsansvariga enligt beslut om politisk organisation 

2011.  
 
2) Upphäva tidigare beslut om instruktioner (BUN § 33/ 2002-06-11, FKN 

§ 16/2002-06-12, SN § 61/2002-06-13, MBN § 66/2002-05-07, KS § 
28/2002-03-18). 

_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Administrativ chef Gunilla Lundin har inlämnat tjänsteutlåtande över 
kommunstyrelsens instruktion för behandling av personuppgifter i Älvsbyns 
kommun. 
 
2002 fastställdes instruktioner för behandling av personuppgifter inom 
kommunens dåvarande organisation. Därefter har kommunens politiska och 
tjänstemannamässiga organisation förändrats till att för närvarande endast ha 
en förvaltning och i princip all verksamhet som inte bolagiserats lyder under 
kommunstyrelsen. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2010-02-15, § 4 att revidera 2007 års organi-
sation. Beslutet träder i kraft 2011-01-01 och innebär en vidareutveckling av 
den nuvarande organisationen. Enligt organisation 2011 finns följande 
personuppgiftsansvariga: 
- kommunfullmäktige 
- kommunstyrelsen 
- myndighetsnämnden 
- överförmyndaren 
- revisionen 
- valnämnden. 
 
Detta medför också ett behov att revidera instruktionerna för behandling av 
personuppgifter. Syftet med instruktionen är att samtliga medarbetare ska 
veta hur behandling av personuppgifter ska gå till. 
 
          forts  



 PROTOKOLL 13(37) 
 2010-08-23 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 101 Dnr 0274/10  -  003  forts 
 
INSTRUKTION FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER 

 
Förslag till beslut 
Fastställa instruktion för behandling av personuppgifter i Älvsbyns kommun 
enligt bilaga. Instruktionerna gäller samtliga kommunala organ samt den 
kommunala förvaltningen.  
 
Fastställa personuppgiftsansvariga enligt beslut om politisk organisation 2011.  
 
Förslaget innebär att tidigare beslut om instruktioner upphävs (BUN § 33/ 
2002-06-11, FKN § 16/2002-06-12, SN § 61/2002-06-13, MBN § 66/2002-
05-07, KS § 28/2002-03-18).  
 
Kommunstyrelsen 
Ordföranden lämnar förslag att kommunstyrelsen beslutar fastställa 
”Instruktion för behandling av personuppgifter i Älvsbyns kommun”, enligt 
bilaga. Instruktionerna gäller samtliga kommunala organ samt den kommu-
nala förvaltningen.  
 
Fastställa personuppgiftsansvariga enligt beslut om politisk organisation 2011.  
 
Tidigare beslut om instruktioner upphävs (BUN § 33/ 2002-06-11, FKN § 
16/2002-06-12, SN § 61/2002-06-13, MBN § 66/2002-05-07, KS § 28/2002-
03-18). 
_____ 
 



 PROTOKOLL 14(37) 
 2010-08-23 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 102 Dnr 0162/10  -  008 
 
MEDBORGARFÖRSLAG OM YRKESUTBILDNINGAR 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Anse medborgarförslaget om yrkesutbildningar vara besvarat. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Natthaporn Wanwiset, Malisa Persson och Thassanee Saengjan föreslår i 
medborgarförslag att kommunen bör tillhandahålla yrkesutbildningar för att 
integrera och ta vara på nysvenskars kunskaper och erfarenheter. Utbildning 
är en viktig del av integrationen eftersom det leder till arbete och en väg bort 
från utanförskap och bidrag. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 26 april 2010, § 47, överlämna ärendet till 
kommunstyrelsen för beredning och beslut. 
 
Näringslivschef Pär Jonsson har yttrat sig i ärendet. 

Yrkesutbildningar som bedrivs inom Älvsbyns kommun baseras på befintliga 
verksamheters nuvarande och framtida behov. I nuläget bedrivs undersköter-
skeutbildning samt hotell- och restaurangutbildning enligt samverkansavtal 
för kommunerna Boden, Luleå, Piteå samt Älvsbyn. 

I syfte att utveckla tjänstesektorn har Älvsbyn ansvaret inom de nämnda 
fyrkantskommunerna för den nya gymnasieutbildningen turism och 
hotell/restaurang. Dessutom finns yrkessvenska att tillgå inom kommunens 
befintliga verksamheter.  

Med tanke på Älvsbyns kommuns ekonomiska förutsättningar hänvisar 
näringslivschef Pär Jonsson till befintliga utbildningar där kommunen har 
kostnadstäckning. Möjlighet finns att pröva sina kunskaper inom nämnda 
yrkesområden.  

 
Förslag till beslut 
Anse medborgarförslaget vara besvarat. 
 
Kommunstyrelsen 
Kommunchef Magnus Nordström föredrar ärendet. 
 
Ordföranden lämnar förslag att kommunstyrelsen ska anse medborgarför-
slaget vara besvarat. 
_____ 



 PROTOKOLL 15(37) 
 2010-08-23 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 103 Dnr 0486/09  -  008 
 
MOTION (NS) OM FÖRÄNDRAD POLITISK ORGANISATION 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Avslå motionen om förändrad politisk organisation, med anledning av att 
frågan nyligen prövats och inga nya sakskäl tillförts. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Jörgen Afvander (Ns) har lämnat in en motion om förändrad politisk organi-
sation, enligt bilaga.  
 
Kommunchef Magnus Nordström har yttrat sig i ärendet. 
 
Efter tre års demokratisk process genomförde Älvsbyns kommun den 1 
januari 2007 en så kallad alternativ politisk organisation. Målsättningen var att 
skapa en organisation som levde upp till ambitionen: 
- En tydlig ledning/styrning. 
- Skapa förutsättningar för helhetssyn i såväl politik- som tjänstemannaled.  
- Tillskapa en effektiv serviceorganisation och minska dom administrativa 
kostnaderna genom att centralisera förvaltningsorganisationen och delegera 
besluten så nära brukaren som möjligt. 
- Stärka fullmäktiges roll 
 
Den alternativa politiska organisationen i Älvsbyns kommun utvärderades av 
extern konsult, Helena Lundberg från Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB. 
Helena Lundberg slutredovisade genomförd utvärdering av Älvsbyns 
kommuns organisation vid kommunstyrelsens möte den 25 maj 2009, § 66.  
 
Utvärderingen syftade till att kontrollera om de motiv och mål som den nya 
organisationen skulle leda till uppnåtts samt föreslå åtgärder för ökad 
måluppfyllelse.  
 
Utvärderingen påvisade en måluppfyllelse enligt nedan: 
Mål/motiv som uppnåtts är: 

- Tydlig ledning/styrning (kommunen). 
- Förutsättning för helhetssyn. 
- Effektiv serviceorganisation. 
- Förändrade nämndsuppgifter. 
- Ny roll för kommunstyrelsen. 
- Ny tjänstemannaorganisation. 
 
          forts 



 PROTOKOLL 16(37) 
 2010-08-23 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 103 Dnr 0486/09  -  008   forts 
 
MOTION (NS) OM FÖRÄNDRAD POLITISK ORGANISATION 

 
Mål/motiv som inte uppnåtts är: 

- Tydlig ledning/styrning (bolagen). 
- Stärka kommunfullmäktiges roll. 
- Budget fastställs i juni. 
- Investeringsbudget rambudget. 
 
En parlamentariskt utsedd arbetsgrupp, Priogruppen, fick av kommun-
styrelsen den 25 maj 2009, § 66, uppdrag att med Öhrlings Pricewater-
houseCoopers utvärdering som grund se över den politiska organisationen 
och utarbeta konkreta utvecklingsförslag till kommunstyrelsens sammanträde 
den 14 december 2009.   
 
Frågan prövades av kommunfullmäktige den 15 februari 2010, § 4, och 
kommunfullmäktige beslutade att utveckla den politiska organisationen med 
utskott under kommunstyrelsen och tillfällig beredning under kommunfull-
mäktige. 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige avslår motionen med anledning av att frågan nyligen 
prövats och inga nya sakskäl tillförts. 
 
Kommunstyrelsen 
Kommunchef Magnus Nordström föredrar ärendet. 
 
Ordföranden lämnar förslag att kommunstyrelsen föreslår kommunfull-
mäktige avslå motionen med andledning av att frågan nyligen prövats och 
inga nya sakskäl tillförts.  
_____ 
 



 PROTOKOLL 17(37) 
 2010-08-23 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 104 Dnr 0490/09  -  008 
 
MOTION (FP) ATT RIVA UPP BESLUTET OM NEDLÄGGNING 
AV MUSIKSKOLAN 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Avslå motionen om att riva upp beslut om nedläggning av musikskolan. 
 
Reservation 
Johan Johansson (c) och Birger Seger (v) reserverar sig mot beslutet. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Ola Lindgren (Fp) har skickat in en motion om att riva upp beslutet om 
nedläggning av musikskolan, enligt bilaga. 
 
Kommunchef Magnus Nordström har yttrat sig i ärendet. 
 
En avveckling av den frivilliga musikundervisningen är en del i den av kom-
munfullmäktige beslutade driftsbudgeten för 2010, Driftbudget verksamhets-
året 2010 med balans-, resultat- och finansieringsbudget 2010-2012 (Dnr 
158/09). 
 
En omprövning av beslutet att avveckla den frivilliga musikundervisningen 
medförande att avvecklingen inte genomförs inför budgetåret 2010 innebär 
att den av kommunfullmäktiges beslutade driftbudgeten för 2010 inte håller.  
 
En förändring av beslutet får både kort- och långsiktiga konsekvenser för 
Älvsbyns kommuns förmåga att anpassa kostnadsmassan till de krympande 
intäkterna. 
 
Att förändra en del i driftsbudgeten kan få konsekvenser för övriga delar och 
medför att hela ärendet Driftbudget verksamhetsåret 2010 med balans-, 
resultat- och finansieringsbudget 2010-2012 (Dnr 158/09) bör beredas, om-
fördelas och beslutas på nytt. 
 
En eventuell förändring av driftbudgeten verksamhetsåret 2010 med balans-, 
resultat- och finansieringsbudget 2010-2012 bygger helt och hållet på politiska 
överväganden. Frågan bör därför diskuteras i Kommunstyrelsen innan 
eventuell fortsatt beredning. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen diskuterar motionen och tar ställning till hur fortsatt 
beredning bör genomföras. 
          forts 



 PROTOKOLL 18(37) 
 2010-08-23 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 104 Dnr 0490/09  -  008   forts 
 
MOTION (FP) ATT RIVA UPP BESLUTET OM NEDLÄGGNING 
AV MUSIKSKOLAN 

 
Kommunstyrelsen 
Ordföranden lämnar förslag att kommunstyrelsen föreslår kommunfull-
mäktige avslå motionen. 
_____ 



 PROTOKOLL 19(37) 
 2010-08-23 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 105 Dnr 0285/10  -  009 
 
ÄLVSBY KYRKA 200 ÅR - ÅR 2013 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Uppdra till kommunstyrelsens ordförande att kontakta Älvsby kyrka för 
eventuellt kommunalt bidrag/sponsring/arrangemang i samband med 
kyrkans firande samt återredovisa framkomna förslag och kostnader till 
kommunstyrelsen. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Älvsby kyrka invigdes år 1813 och planerar att under 2013 fira 200 år. 
 
Kommunstyrelsen 
Peter Eriksson (s) föreslår kommunstyrelsen att uppdra till kommun-
styrelsens ordförande: 
Kontakta kyrkan för eventuellt kommunalt bidrag/sponsring/arrangemang i 
samband med kyrkans firande.  
Återredovisa förslag och kostnad till kommunstyrelsen. 
 
Johan Johansson (c) yrkar bifall till Peter Erikssons (s) förslag. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 20(37) 
 2010-08-23 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 106 Dnr 0170/10  -  042 
 
REVISIONEN - RAPPORT GRANSKNING AV BOKSLUT 2009 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen ställer sig bakom ekonomichefens yttrande till revisionen, 
avseende granskning av bokslut 2009, enligt bilaga. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
På uppdrag av kommunens revisorer granskade under våren 2010 KPMG 
kommunens årsredovisning för 2009. Rapporten expedierades i slutet av mars 
2010 och kommunens revisorer önskade i samband med att rapporten över-
lämnades ett yttrande över revisionsrapporten. 
 
Granskningens syfte var att bedöma om resultatet är förenligt med de mål för 
god ekonomisk hushållning som fullmäktige beslutat samt att bedöma om 
årsredovisningen utformats i enlighet med god redovisningssed. 
 
Granskningen visar att årsredovisningen i allt väsentligt redogör för utfallet 
av verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställ-
ningen. Revisorernas synpunkter på utvecklingsområden kommenteras 
nedan; 
  
- Tillkommande år kommer ekonomiavdelningen att utveckla noten till  

avsättningen för omstruktureringskostnader så att det av denna framgår 
hur mycket som avsatts och tagits i anspråk under året. Vidare kommer 
förvaltningsberättelsen att utvecklas med kommentarer kring avsätt-
ningen. 

 
- För 2010 har åtgärder vidtagits för att kommunens redovisning i allt     

väsentligt ska följa Rådet för kommunal redovisning (RKR:s) 
rekommendation avseende inventarier med en kortare livslängd än 3 år. 

 
Ekonomichef Ulla Lundberg har yttrat sig i ärendet enligt bilaga. 
 
Kommunstyrelsen 
Ekonomichef Ulla Lundberg föredrar ärendet. 
 
Erika Sundström (s) föreslår att kommunstyrelsen ställer sig bakom 
ekonomichefens yttrande till revisionen. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 21(37) 
 2010-08-23 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
KS § 107 Dnr 0223/10  -  106 
 
SERVICEAVTAL FÖR KOOPERATIV UTVECKLING I ÄLVSBYN - 
COOMPANION NORRBOTTEN 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Bifalla medlemskap serviceavtal för Kooperativ utveckling i Älvsbyn – 
Coompanion Norrbotten år 2010. Medel anvisas ur verksamhet 8715 Spira 
Fyrkanten. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Coompanion Norrbotten är en ekonomisk förening som ägs av länets kom-
muner och kooperativa företag. Coompanion Norrbotten är ett av landets 25 
lokala kooperativa utvecklingscentra. Tillväxtverket ansvarar för fördelning av 
statsbidrag till de olika regionala Coompanion föreningarna. Regeringens 
förordning och tillhörande föreskrifter reglerar förutsättningarna för stödet. 
 
Näringslivschef Pär Jonsson har yttrat sig i ärendet. 
 
Syfte 
I samband med förändringen av de sociala skyddsnäten i samhället förväntar 
vi oss ett ökat behov av sociala företag, här benämnt kooperativa företag, 
enligt modell för södra Europa.  
 
Mål 
1. Öka kunskapen och intresset för kooperativa företag. 
2. Extern rådgivning och information för utveckling av befintliga  

kooperativa företag. 
 
Finansiering 
Tillväxtverket    1 200 000 kr/år 
NLL               300 000 kr/år 
Respektive kommun  invånarantal x 1,20 kr 
Älvsbyns kommun   10 064 kr för år 2010 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen bifaller förfrågan om medlemskap, numera benämnd 
serviceavtal, för år 2010. Medel anvisas ur verksamhet 8715 Spira Fyrkanten. 
 
Kommunstyrelsen 
Kommunchef Magnus Nordström föredrar ärendet. 

Ordföranden lämnar förslag att kommunstyrelsen bifaller förfrågan om med-
lemskap, numera benämnd serviceavtal för Kooperativ utveckling i Älvsbyn – 
Coompanion Norrbotten år 2010. Medel anvisas ur verksamhet 8715 Spira 
Fyrkanten. 
_____ 



 PROTOKOLL 22(37) 
 2010-08-23 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 108 Dnr 0239/10  -  109 
 
BIDRAG TILL MINERALJAKTEN - PRISPENGAR OCH RESE-
BIDRAG FÖR KONTAKTPERSONER 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Bevilja Sveriges Geologiska Undersökning (SGU), för Norrlands Mineraljakt 
2010, 5 000 kronor i prispengar 2010 samt max 5 000 kronor i reseersättning 
för kommunens kontaktperson, enligt det kommunala arvodesreglementet. 
Medel anvisas ur verksamhet 027 till kommunstyrelsens förfogande 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) ansöker för Norrlands Mineraljakt 
2010 om kommunalt bidrag till prispengar och kontaktpersoners resor 
(förslagsvis 5 000 - 10 000 kronor). 
 
Näringslivskontoret har tagit del av ansökan och föreslår kommunstyrelsen 
beslutar att ur verksamhet 027 till kommunstyrelsens förfogande, bevilja SGU 
5 000 kronor i prispengar för 2010 samt reseersättning enligt det kommunala 
arvodesreglementet för kommunens kontaktperson, max 5 000 kronor. 
 
Förslag till beslut 
Bevilja SGU 5 000 kronor i prispengar 2010 samt max 5 000 kronor i rese-
ersättning för kommunens kontaktperson, enligt det kommunala arvodes-
reglementet. Medel anvisas ur verksamhet 027 till kommunstyrelsens för-
fogande 
 
Kommunstyrelsen 
Kommunchef Magnus Nordström föredrar ärendet. 
 
Ordföranden lämnar förslag att kommunstyrelsen beviljar SGU 5 000 kronor 
i prispengar 2010 samt max 5 000 kronor i reseersättning för kommunens 
kontaktperson, enligt det kommunala arvodesreglementet. Medel anvisas ur 
verksamhet 027 till kommunstyrelsens förfogande 
_____ 
 



 PROTOKOLL 23(37) 
 2010-08-23 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 109 Dnr 0244/10  -  109 
 
VERKSAMHETSBIDRAG TILL RÖDA KORSET, MÖTESPLATS 
KUPAN, ÄLVSBYN 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Avslå Röda Korsets ansökan om verksamhetsbidrag/hyresbidrag samt 
uppmana föreningen att inför år 2011 skicka in ny ansökan, senast den 15 
februari 2011. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Ansökan om verksamhetsbidrag Röda Korset, mötesplats Kupan har 
inkommit, enligt bilaga. 
 
Enhetschef Arbete och integration har yttrat sig i ärendet. 
 
Föreningen Röda Korset Kupan, ansöker om ett verksamhetsbidrag / hyres-
bidrag om 62 400 kronor. I Arbete och integrations budget finns inte ut-
rymme att bistå med bidrag till föreningens verksamhet.  
 
Förslag till beslut 
Avslå Röda Korsets ansökan om verksamhetsbidrag/hyresbidrag. 
 
Kommunstyrelsen 
Kommunchef Magnus Nordström föredrar ärendet. 
 
Peter Eriksson (s) föreslår att kommunstyrelsen avslår Röda Korsets ansökan 
om verksamhetsbidrag/hyresbidrag samt uppmana föreningen att inför år 
2011 skicka in ny ansökan, senast den 15 februari 2011 (inlämningsdatum för 
övriga bidragsansökningar). 
_____ 
 



 PROTOKOLL 24(37) 
 2010-08-23 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 110 Dnr 0252/10  -  142 
 
PROJEKT INTERNATIONELLT DIREKTFLYG SWEDISH 
LAPLAND - LULEÅ AIRPORT 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Bifalla projektet ”Internationellt direktflyg Swedish Lapland – Luleå Airport” 
och medfinansierar med totalt 80 000 kr ur verksamhet 11521 EU-projekt, 
med 50 000 kr år 2011 och 30 000 kr år 2012. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Näringslivschef Pär Jonsson har lämnat in tjänsteutlåtande om EU-projekt 
”Internationellt direktflyg Swedish Lapland – Luleå Airport”.  
 
Besöksnäringen i regionen är i stark tillväxt. Internationellt direktflyg till och 
från Luleå Airport är ett naturligt steg i en fortsatt tillväxt i besöksnäringen 
och en förutsättning för ökad tillgänglighet till produkterna för internationella 
besökare. En efterfrågan för utgående direktflyg från Luleå Airport finns 
både hos regionens näringsliv och privatresenärer. En internationell direkt-
linje stärker regionens attraktionskraft för befintliga och potentiella invånare. 
 
Syfte och mål 
Att utveckla, marknadsföra och sälja in femkantskommunerna (Luleå, Piteå, 
Boden, Kalix och Älvsbyn -Luleå regionen) och Swedish Lapland som 
besöksmål för privatresande från en internationell marknad, samt att främja 
utgående trafik för lokal-regional marknad och därmed främja regionens 
näringsliv i form av ökad tillgänglighet till en internationell marknad. 
 
1. Etablering av internationell flyglinje Luleå Airport – London. 
2. Genom olika former av marknadsinsatser tillförsäkra flygoperatören en  

önskvärd beläggningsgrad. 
3. Skapa intresse bland utvalda målgrupper för den nya flyglinjen. 
4. 4 000 nya gästnätter inom Luleå, Piteå, Boden, Älvsbyn och Kalix. 
5. På sikt kunna etablera nya internationella flyglinjer direktflyg till Luleå 

 Airport. 
 
Målgrupp 
Turistföretag och organisationer verksamma inom Norrbotten med fokus på 
Luleå, Piteå, Boden, Älvsbyn och Kalix kommuner. 
 
Huvudman för projektet: Visit Luleå ekonomisk förening 
 
Projekttid:    2011-01-01  – 2012-12-31 
 
Projektbudget:    6 644 000 kr     forts 



 PROTOKOLL 25(37) 
 2010-08-23 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 110 Dnr 0252/10  -  142   forts 
 
PROJEKT INTERNATIONELLT DIREKTFLYG SWEDISH 
LAPLAND - LULEÅ AIRPORT 

 
Finansiering: 
EU, strukturfonder    3 207 000 kr 
Nationell offentlig finansiering 
Länsstyrelsen      520 000 kr 
Norrbottens läns landsting  1 047 000 kr 
Swedavia          140 000 kr 
Luleå kommun       700 000 kr 
Bodens kommun      260 000 kr 
Kalix kommun        90 000 kr 
Piteå kommun      370 000 kr 
Älvsbyns kommun       80 000 kr 
 
Privat medfinansiering 
Pite Havsbad           30 000 kr 
 
Förslag till beslut 
Bifalla projektet ”Internationellt direktflyg Swedish Lapland – Luleå Airport” 
och medfinansiera projektet med totalt 80 000 kr från verksamhet 11521 EU-
projekt, med 50 000 kr år 2011 samt 30 000 kr år 2012. 
 
Kommunstyrelsen 
Kommunchef Magnus Nordström föredrar ärendet. 
 
Ordföranden lämnar förslag att kommunstyrelsen bifaller projektet och med-
finansierar med totalt 80 000 kr från verksamhet 11521 EU-projekt, med 50 
000 kr år 2011 samt 30 000 kr år 2012. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 26(37) 
 2010-08-23 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 111 Dnr 0259/10  -  142 
 
PROJEKT TILLVÄXTMOTOR FÖR SMÅ OCH MEDELSTORA 
FÖRETAG I NORRBOTTEN 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Avslå EU-projekt ”Tillväxtmotor för små och medelstora företag i 
Norrbotten.  
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Näringslivschef Pär Jonsson har lämnat in yttrande om EU-projekt ”Tillväxt-
motor för små och medelstora företag i Norrbotten”. 
 
Projektet tillväxt i befintligt näringsliv i Norrbotten genomfördes under år 
2004-2007. Syftet var att skapa tillväxt i länets befintliga näringsliv främst i 
produktägande, basindustrinära och entreprenörledda småföretag. 
Projektägaren Industriellt utvecklingscentrum (IUC) Norrbotten föreslår en 
fortsättning med det tidigare projektets resultat som grund. Det nya projektet 
ska främst medverka till ökad tillväxt i Norrbotten men även utvidga sam-
arbetet utanför länet främst med IUC Bothnia och IUC Trä Västerbotten. 
 
Syfte och mål 
Att vara en värdeskapande tillväxtmotor för små och medelstora företag, 
som bidrar till hållbar utveckling och tillväxt i Norrbotten. 
Att skapa tillitsfull och effektiv samverkan i nätverk mellan företag, 
universitet, basindustri, samhällsorgan och genomföranderesurser som 
genererar hållbar regional tillväxt.  
Att bli bästa regionala exempel inom EU när det gäller att åstadkomma 
utveckling av små och medelstora företag i norra Sverige. 
 
Målgrupp 
Företag med mindre än 250 anställda inom branscherna träförädling, verkstad 
och elektronik/IT. 
 
Huvudman för projektet   IUC Norrbotten AB 
 
Projekttid     2011-01-01  – 2013-12-31 
 
Projektbudget    19 500 000 kr 

6 500 000 kr/år under 3 år. 
Finansiering 
EU, strukturfonder    9 225 000 kr 
Länsstyrelsen    1 500 000 kr 
Norrbottens läns landsting   2 250 000 kr 
         forts 



 PROTOKOLL 27(37) 
 2010-08-23 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 111 Dnr 0259/10  -  142   forts 
 
PROJEKT TILLVÄXTMOTOR FÖR SMÅ OCH MEDELSTORA 
FÖRETAG I NORRBOTTEN 

 
Finansiering   forts 
ALMI Nord, monetära insatser     225 000 kr 
ALMI Nord, eget arbete       525 000 kr 
Kommuner, monetära insatser  1 575 000 kr 
Kommuner, eget arbete   3 150 000 kr 
Längmanska företagarfonden     450 000 kr 
Älvsbyns kommun, monetära insatser    150 000 kr 
Älvsbyns kommun, eget arbete     300 000 kr 
 
Yttrande 
Projektets mål och aktiviteter stöder inte på ett kostnadseffektivt sätt de 
prioriterade framgångsfaktorerna i kommunens näringslivsplan.  
 
Förslag till beslut 
Avslå EU-projekt ”Tillväxtmotor för små och medelstora företag i 
Norrbotten. 
 
Kommunstyrelsen 
Kommunchef Magnus Nordström föredrar ärendet. 
 
Ordföranden lämnar förslag att kommunstyrelsen avslår EU-projekt 
”Tillväxtmotor för små och medelstora företag i Norrbotten. Svagt intresse 
bland kommunens företagare. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 28(37) 
 2010-08-23 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 112 Dnr 0269/10  -  212 
 
FÖRDJUPNING AV ÖVERSIKTSPLAN FÖR CENTRUM 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Uppdra till Miljö- och byggkontoret att upprätta en fördjupning av översikts-
plan för centrum inkl. kostnadsförslag. Kostnader för upprättande av plan-
förslaget bärs av projektägaren.  
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Näringslivschef Pär Jonsson har lämnat in tjänsteutlåtande om fördjupning av 
översiktsplan för centrum. 
 
I samband med den nya översiktplanen har ett område vid järnvägsstationen 
pekats ut som lämpligt för ett nytt resecentrum. Ett flertal intressenter har 
kommit med förfrågningar, t ex. Länstrafiken med en förfrågan om flytt av 
busstationen.  
 
I samband med etablerandet av ett nytt resecentrum vid järnvägsstationen 
finns det några frågeställningar. Frågan är hur ett nytt resecentrum påverkar 
det befintliga centrumet och dess handel, hur en flytt av busstation påverkar 
trafiken? Vad finns det för möjligheter med den gamla busstationen, där 
tomten arrenderas av kommunen? Samtidigt finns en befintlig frågeställning 
angående tomten för den gamla Lekenskolan.  
 
Förslag till beslut 
Uppdra till Miljö- och byggkontoret att upprätta en fördjupning av översikts-
plan för centrum. Kostnader för upprättande av planförslaget bärs av projekt-
ägaren.  
 
Kommunstyrelsen 
Ordföranden föredrar ärendet och föreslår att kommunstyrelsen uppdrar till 
Miljö- och byggkontoret att upprätta en fördjupning av översiktsplan för 
centrum inkl. kostnadsförslag. Kostnader för upprättande av planförslaget 
bärs av projektägaren.  
_____ 
 



 PROTOKOLL 29(37) 
 2010-08-23 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 113 Dnr 0082/10  -  269 
 
FÖRFRÅGAN OM KÖP AV MARK I ANSLUTNING TILL 
FASTIGHETEN ÄLVSBYN 23:67 (NYSTRAND) 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Avslå begäran om köp av mark i anslutning till fastigheten Älvsbyn 23:67. 
 
Reservation 
Johan Johansson (c) reserverar sig mot beslutet. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
En förfrågan har inkommit från Mats Vikström om att köpa mark enligt 
bilagd skiss i anslutning till fastigheten Älvsbyn 23:67 (som han äger), för att 
kunna utveckla sitt företag. Viklund driver ett aktivt jord- och skogsbruk på 
fastigheten. Det aktuella området enligt skissen har enligt Viklund inte 
brukats på ca 20 år. 
 
VD Älvsbyns Fastigheter AB, Anders Nilsson har yttrat sig i ärendet. 
 
Älvsbyns kommuns miljö- och byggkontor arbetar för närvarande med en ny 
översiktsplan för kommunen. Det aktuella området är i dagsläget föreslaget 
som ”hästtomter”. Så länge planarbetet pågår anser Älvsbyns Fastigheter AB 
att kommunen inte ska sälja det aktuella området eftersom en försäljning 
förmodligen försvårar eventuell exploatering. 
 
Förslag till beslut 
Avslå begäran om köp av mark i anslutning till fastigheten Älvsbyn 23:67. 
 
Kommunstyrelsen 
Kommunchef Magnus Nordström föredrar ärendet. 
 
Johan Johansson (c) yrkar bifall till beredningsförslaget med tillägg att ärendet 
ska återupptas när kommunens översiktsplan är antagen. 
 
Tommy Lindgren (s) yrkar bifall till beredningsförslaget. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer Tommy Lindgrens förslag under proposition och finner 
att kommunstyrelsen bifaller förslaget. 
 
Vidare ställer ordföranden Johan Johanssons tilläggsförslag under proposition 
och finner att kommunstyrelsen avslår förslaget. 
_____  
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KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 114 Dnr 0257/10  -  257 
 
ANSÖKAN ATT FÅ KÖPA FASTIGHETEN ÄLVSBYN 
BJÖRKLUNDA 1:1 - TVÄRÅNS INTRESSEFÖRENING 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Sälja tomten Björklund 1:1 till Tväråns intresseförening för en krona. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
En förfrågan från Tväråns intresseförening har inkommit om att få köpa 
tomten Björklund 1:1, enligt skiss, för en krona. 
 
VD Älvsbyns Fastigheter AB, Anders Nilsson har yttrat sig i ärendet. 
 
På tomten Björklund 1:1 har Tväråns intresseförening en byggnad som de har 
för avsikt att bygga ut till byagård. Älvsbyns Fastigheter AB föreslår att kom-
munen säljer tomten för en krona. 
 
Förslag till beslut 
Sälja tomten Björklund 1:1 till Tväråns intresseförening för en krona. 
 
Kommunstyrelsen 
Kommunchef Magnus Nordström föredrar ärendet. 
 
Ordföranden lämnar förslag att kommunstyrelsen bifaller berednings-
förslaget.  
_____ 
 



 PROTOKOLL 31(37) 
 2010-08-23 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 115 Dnr 0040/10  -  289 
 
FRÅGA ANGÅENDE FASTIGHETEN BREDSEL 1:45 "PUMP-
HUSET" - BREDSELS VVO 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Uppdra till Älvsbyns Fastigheter AB att teckna ett 5-årigt arrendeavtal med 
Bredsels viltvårdsområde på fastigheten Älvsbyn Bredsel 1:45, enligt nedan. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
En förfrågan har inkommit från Bredsels VVO (viltvårdsområde) om att få 
teckna ett nyttjanderättsavtal på både tomt och byggnad ”pumphuset” på 
fastigheten Älvsbyn Bredsel 1:45. 
 
VD Älvsbyns Fastigheter AB, Anders Nilsson har yttrat sig i ärendet. 
 
Bredsels VVO använder ”pumphuset” som slakt- och styckningsplats. De har 
haft ett muntligt löfte av kommunen sen 1980-talet om att använda huset. 
 
Bredsels VVO vill ha ett skriftligt arrendeavtal på både tomt och byggnad på 
minst 5 år med möjlighet till förlängning. De har för avsikt att investera i 
byggnaden. Byggnaden har tidigare använts som pumphus men är sedan 
länge tillbaka tagen ur drift och kommer förmodligen aldrig att behövas i 
framtiden. 
 
Älvsbyns Fastigheter AB ser det som fullt möjligt att teckna ett arrendeavtal 
utan att det skulle bli några problem i framtiden. 
 
Förslag till beslut 
Uppdra till Älvsbyns Fastigheter AB att teckna ett 5-årigt arrendeavtal med 
Bredsels VVO på fastigheten Älvsbyn Bredsel 1:45, enligt ovan. 
 
Kommunstyrelsen 
Ordföranden föredrar ärendet. 
 
Tommy Lindgren (s) yrkar bifall till beredningsförslaget. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 32(37) 
 2010-08-23 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 116 Dnr 0394/09  -  290 
 
FÖRFRÅGAN OM INVENTARIER FRÅN FÖRSKOLAN I 
TVÄRÅN 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Skänka inventarier från förskolan i Tvärån, enligt förteckning, till Tväråns 
intresseförening. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Tväråns intresseförening har inkommit med en förfrågan om att från 
Älvsbyns kommun få ta över eller för en billig penning köpa vissa inventarier 
från förskolan i Tvärån, enligt förteckning i förfrågan. 
 
VD Älvsbyns Fastigheter AB, Anders Nilsson har yttrat sig i ärendet. 
 
Älvsbyns Fastigheter AB anser att det inom kommunens verksamheter inte 
finns behov av att flytta dessa begagnade inventarier. Inventarierna är gamla 
och att flytta dessa kostar mer än vad inventarierna är värda. 
 
Förslag till beslut 
Skänka samtliga inventarier enligt förteckning till Tväråns intresseförening. 
 
Kommunstyrelsen 
Kommunchef Magnus Nordström föredrar ärendet. 
 
Ordföranden lämnar förslag att kommunstyrelsen skänker inventarier enligt 
förteckning till Tväråns intresseförening. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 33(37) 
 2010-08-23 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 117 Dnr 0248/10  -  809 
 
KRITERIER FÖR KULTUR- OCH UNGDOMSLEDAR-
STIPENDIER 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Fastställa kriterier för Älvsbyns kommuns kultur- och ungdomsledar-
stipendier, enligt bilaga. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Fritids- och kulturchef Kjell Tegnelund har inlämnat tjänsteutlåtande om 
kriterier för Älvsbyns kommuns kultur- och ungdomsledarstipendier. 
 
Kriterier för ansökan av Älvsbyns kommuns kulturstipendium är antaget i 
kommunfullmäktige 1982-12-13, § 126, och reviderat av kommunstyrelsen 
2008-05-26, § 100. 
 
Kriterierna för ansökan av Älvsbyns kommuns ungdomsledarstipendium är 
antaget i fritids- och kulturnämnden 1992-11-18, § 86, och reviderat av 
kommunstyrelsen 2008-05-26, § 100. 
 
Kriterierna för Älvsbyns kommuns kultur- och ungdomsledarstipendier har 
reviderats 2010-06-15, enligt bilaga. 
 
Förslag till beslut 
Fastställa kriterier för Älvsbyns kommuns kultur- och ungdomsledar-
stipendier, enligt bilaga. 
 
Kommunstyrelsen 
Tommy Lindgren (s) föredrar ärendet och föreslår att kommunstyrelsen 
föreslår kommunfullmäktige fastställa kriterier för Älvsbyns kommuns kultur- 
och ungdomsledarstipendier, enligt bilaga. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 34(37) 
 2010-08-23 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 118 Dnr 0262/10  -  191 
 
ÖVERFÖRMYNDARVERKSAMHETEN I ÄLVSBYNS KOMMUN 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Uppdra till kommunchefen att verkställa föreslagen handlingsplan för över-
förmyndarfunktionen, enligt bilaga.  
 
Kommunchefen återredovisar genomförd handlingsplan vid kommunstyrel-
sens första sammanträde 2011. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Överförmyndarverksamheten är en obligatorisk kommunal uppgift och inne-
fattar betydande moment av myndighetsutövning, som innebär ett bestämm-
ande över vad enskilda människor får och ska göra. Varje kommun ska utse 
en ensam överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. Älvsbyns kommun 
har valt det första alternativet som ansvarig för verksamheten. Överförmyn-
daren lämnar bland annat stöd och råd till förmyndares, godemäns och för-
valtares arbete med förvaltningen av huvudmannens egendom. Länsstyrelsen 
är tillsynsmyndighet. 
 
Under de senaste åren har ett flertal fall uppmärksammats i bland annat 
Norrbotten där mer eller mindre omfattande kritik riktats mot överför-
myndarverksamheten. För att säkerställa kvaliteten har Komrev inom 
PricewaterhouseCoopers fått i uppdrag av kommunchefen i Älvsbyns 
kommun att genomföra en översiktlig genomlysning av överförmyndar-
funktionen med fokus på organisation, arbetssätt, rutiner och uppföljning. 
 
Komrev inom PricewaterhouseCoopers redovisar resultatet av genom-
lysningen i sin rådgivningsrapport ”Översiktlig genomlysning av Överför-
myndarfunktionen”, Älvsbyns kommun Juni 2010. Rapporten bifogas som 
bilaga. 
 
Kommunchef Magnus Nordström har utarbetat en handlingsplan efter 
genomlysning av överförmyndarfunktionen, enligt bilaga. 
 
Förslag till beslut 
Uppdra till kommunchefen att verkställa föreslagen handlingsplan, enligt 
bilaga.  
 
Kommunchefen återredovisar genomförd handlingsplan vid kommun-
styrelsens första sammanträde 2011. 
 
          forts 



 PROTOKOLL 35(37) 
 2010-08-23 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 118 Dnr 0262/10  -  191   forts 
 
ÖVERFÖRMYNDARVERKSAMHETEN I ÄLVSBYNS KOMMUN 

 
Kommunstyrelsen 
Kommunchef Magnus Nordström föredrar ärendet. 
 
Ordföranden lämnar förslag att kommunstyrelsen uppdrar till kommun-
chefen att verkställa föreslagen handlingsplan, enligt bilaga samt återredovisa 
genomförd handlingsplan vid kommunstyrelsens första sammanträde 2011. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 36(37) 
 2010-08-23 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 119 Dnr 0290/10  -  001 
 
ÖVERSYN AV STYRNING AV ÄLVSBYNS KOMMUNS 
KOMMUNALA BOLAG 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Uppdra till kommunchefen att utarbeta en handlingsplan för förbättrad 
ledning/styrning av de kommunala bolagen, med rapportens slutsatser och 
förslag på åtgärder som grund. Handlingsplanen föredras på kommun-
styrelsens sammanträde 27 september 2010. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 

Kommunchef Magnus Nordström har sammanställt rapport ”Översyn av 
styrningen av Älvsbyns kommuns kommunala bolag”, enligt bilaga. 

 
Enligt kommunfullmäktiges beslut, 2005-11-28 § 62, har de driftrelaterade 
verksamheterna inom tekniska kontoret 2007-01-01 övergått till Älvsbyns 
Energi AB och Älvsbyns Fastigheter AB. Sedan 2007-01-01 bedrivs den 
kommunaltekniska verksamheten i bolagsform. Omfattning och kvalitet 
regleras i styrdokument, samt av kommunstyrelsens tekniska utskott 
(beställarfunktion). 
 
Under mandatperioden har styrningen av de kommunala bolagen i alla 
stycken inte fungerat tillfredställande. Brister i styrningen har vid ett antal 
tillfällen påtalats av revisorerna. Även internt i organisationen har en viss 
osäkerhetskänsla funnits.  
 
Kommunstyrelsen och styrelsen i Älvsbyns kommunföretag AB har tydligt 
signalerat att ledningen och styrningen av de kommunala bolagen måste 
förbättras. Kommunchefen har fått uppdraget att komma med förslag på 
förbättringsåtgärder.  
 
Kommunchefen har initierat en granskning av ledningen och styrning av de 
kommunala bolagen. Granskningen genomförs internt och av kommun-
chefen och näringslivschefen. Granskningen har som huvudsakligt syfte att 
bedöma om ägarstyrning och uppsikt av de kommunala företagen utövas på 
ett ändamålsenligt sätt och komma med förslag på förbättringsåtgärder  
 
Kravet på uppsikt finns definierat i kommunallagen medan motsvarande krav 
på ägarstyrning saknar rättslig reglering. Däremot finns regler om de kom-
munalt ägda företagen i kommunallagen.  
 
          forts 



 PROTOKOLL 37(37) 
 2010-08-23 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 119 Dnr 0290/10  -  001   forts 
 
ÖVERSYN AV STYRNING AV ÄLVSBYNS KOMMUNS 
KOMMUNALA BOLAG 

 
 
Förslag till beslut 
Uppdra till kommunchefen att utarbeta en handlingsplan med rapportens 
slutsatser och förslag på åtgärder som grund. Handlingsplanen föredras på 
kommunstyrelsens sammanträde 27 september 2010. 
 
Kommunstyrelsen 
Kommunchef Magnus Nordström och näringslivschef Pär Jonsson föredrar 
ärendet. 
 
Ordföranden lämnar förslag enligt beredningsförslaget. 
_____ 
 


