
 PROTOKOLL 1(47) 
 2010-11-08 
KOMMUNSTYRELSEN 
 
Tid: kl 08:30 – 16:35 
 
Plats: Bäcken 
 
Ledamöter: Bill Nilsson, s,  ordförande  
 Erika Sundström, s  
 Peter Eriksson, s 
 Helena Öhlund, s 
 Tommy Lindgren, s vice ordförande 
 Camilla Wallin, s 
 Birgitta Lundberg, s  
 Birger Seger, v  
 Matilda Wiklund, c 
 Eilert Isaksson, c  
 Karin Markström, kd 
 Jörgen Afvander, Ns (8:30-12:00) 
 Johan Johansson, c (13:00-16:35) 
Tjänstgörande ersättare: Anita Lindgren, s 
Ej tjänstgörande ersättare: Gerry Nilsson, s 
 
Övriga: Magnus Nordström  kommunchef 
 Lilian Johansson kommunsekreterare 
 Ingrid Karlsson, §§ 143-144, 165 miljö- och byggchef 
 Ulla Lundberg, §§ 151-155 ekonomichef 
 Pär Jonsson, §§ 140, 158-164, 166 näringslivschef 
 Birgit Nilsson, §§ 138, 170 socialchef 
 Anne-Britt Ferreira, § 170 integrationssamordnare 
 Gunilla Lundin, §§143, 145 administrativ chef 
 Jan-Erik Backman, §§138, 167-168 barn- och utbildningschef 
  
Justeringsdag: 2010-11-15   
 
Paragrafer: §  138 - 174 
 
Justerare: Camilla Wallin   
 
 
Lilian Johansson Bill Nilsson Camilla Wallin   
kommunsekreterare ordförande justerare 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 

ANSLAGSBEVIS 
Justeringen har tillkännagivits via anslag 

 
Organ Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 2010-11-08 
 
Protokollet är anslaget  2010-11-15 – 2010-12-06      
  
Förvaringsplats för protokoll Kommunkansliets arkiv 
 
 
 Astrid Edin 



 PROTOKOLL 2(47) 
 2010-11-08 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 138 Dnr 0379/10 - 000 
 
INFORMATION VID KOMMUNSTYRELSENS SAMMANTRÄDE 
8 NOVEMBER 2010 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen tar del av informationen och lägger den till handlingarna. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunchef Magnus Nordström har sammanställt kommunövergripande 
information, enligt bilaga. 
 
Kommunstyrelsen 
Kommunchef Magnus Nordström informera att rekrytering av ny personal-
chef är klar. Hon heter Karin Berglund kommer från Boden och börjar hos 
oss den 3 januari 2011. 
 
♦ 
Barn- och utbildningschef Jan-Erik Backman informerar: 
 
- I en jämförelser bland Sveriges ”bästa” skolor har Älvsbyns kommun 

rasat från plats 36 (ifjol) till plats 193. Utredning om detta ska ske. 
- Tidsstudie av rektorerna. De arbetar för mycket. 
- Förslag att inrätta en ASP-grupp (elever med aspbergers) finansiering sker 

inom befintlig ram. 
♦ 
Socialchef Birgit Nilsson meddelar att  
- Ombyggnationen av Ugglan kommer inte att hinna bli färdig till 

sommaren. 
- I dagsläget är det 18-19 sökanden till särskilt boende. 
- Arbetsmiljöinspektion på Ugglan. 
- Ny enhetschef på Nyberga är Elisabet Hamsch Westbom. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 3(47) 
 2010-11-08 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 139 Dnr 0377/10 - 000 
 
DELGIVNINGAR KS 2010-11-08 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen tar del av delgivningarna och lägger dem till 
handlingarna. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Handlingar i ärendet: 
 
1 Länsstyrelsen 

a) Slutlig rösträkning och mandatfördelning – val till kommunfull-
mäktige 2010-09-19. (Dnr 356/10, 102) 

 
2 Älvsbyns kommun 

a) Angående fakturor gällande hyror 4:e kvartalet – Älvsbyns folketshus-
förening (Dnr 506/09, 049) 

 b) Socialtjänsten – Redovisning till Socialstyrelsen om Ekonomiskt 
bistånd/ introduktionsersättning kv 3 2010  
c) Socialnämnden § 69/10-09-08 – Avvikelser inom särskilt boende och 
omsorgen om funktionshindrade 2010-01-01 t o m 2010-06-30. Vård-
givaren är ålagd att ha rutiner för avvikelse och riskhantering i syfte att 
förbättra patientsäkerheten. 
d) Socialnämnden § 70/10-09-08 – Kvalitetsenkät Hälso- och sjukvård 
2010. Syftet med enkäten är att fortlöpande följa utvecklingstendenser, 
spåra kvalitetsbrister och kartlägga utbildnings- och utvecklingsbehov. 
e) Personalutskottet – protokoll 2010-90-13 
f) Tekniska utskottet - protokoll 2010-09-06 
g) Handikapp- och pensionärsrådet § 9/10-09-15 – ang räcket vid 
gångbanan över Piteälven – önskemål att räcket höjs. 
h) Näringslivschefens synpunkter kring Rikstrafikens förslag om 
förändrad nattågstrafik till Övre Norrland (dnr 305/10, 530)  
i) Svar till socialstyrelsen om Ansökan om stimulansmedel till 
kommuner och landsting för en bättre vård och omsorg om äldre 
personer år 2010 – undertecknat av kommunstyrelsens ordförande Bill 
Nilsson 
j) Beslut om Teaterprojektet vid Älvåkraskolan – med anledning av 
skrivelse från Elevrådet (dnr 355/10, 648) 

 
3 Personalen på Åsens förskola – skrivelse ang speciell situation med 

nästan 30 barn med annat modersmål än svenska (Dnr 349/10, 633)  
 
 



 PROTOKOLL 4(47) 
 2010-11-08 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 139 Dnr 0377/10 - 000   forts 
 
DELGIVNINGAR KS 2010-11-08 

 
 
4 Trafikverket – Beslut – Fastställelse av arbetsplan för ombyggnad av 

väg 545, delen Storsund-Korsträsk inom Piteå kommun och Älvsbyns 
kommun  

 
5 Älvsbyns Energi AB – Protokoll styrelsen 2010-09-21  
 
6 Älvsbyns Kommunföretag AB – Protokoll styrelsen 2010-09-27  
 
7 Folkpartiet Älvsbyliberalerna, Kristdemokraterna och 

Norrbottens sjukvårdsparti – skrivelse om valteknisk samverkan i 
val till nämnder och styrelser inför mandatperioden 2011-2014 

 
8 Kronprinsessan Victoria och Prins Daniel – tackkort m a a 

uppvaktning vid bröllopet den 19 juni 2010 (Dnr 210/10, 009) 
 
9 Länsstyrelsen – Tillsyn över överförmyndaren i Älvsbyns kommun 

enligt 19 kap 17 § föräldrabalken och 20 § 
förmynderskapsförordningen (1995:379) – Överförmyndaren 
inkommit med begärd handling. Ärendet avslutas. 

 
10 Kommunförbundet Norrbotten - Överenskommelse gällande uppdrag 

som projektledare för det länsgemensamma projektet Koh-I-Noor, 
kompetensutveckling inom området funktionshinder (dnr 371/10, 715)  

 
Förslag till beslut 
Ta del av delgivningarna och lägga dem till handlingarna. 
_____ 
 
 



 PROTOKOLL 5(47) 
 2010-11-08 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 140 Dnr 0378/10 - 002 
 
DELEGATIONSRAPPORT KS 2010-11-08 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen tar del av delegationsrapporten och lägger den till 
handlingarna. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Följande ärenden anmäls enligt KS § 26/10-03-08 
 
Ärende  Delegat 
 
Kurser och konferenser Adm chef  
 
Skola/förskola 
Stimulansplats fritids  Rektor 
Utökad tid i förskola Rektor 
Inskrivning i särskola (dnr 373/10, 617) KS ordf  
 
Beslut om tillförordnande av räddningschef  Kommunchef 
2010-10-01 – 12-31 (dnr 206/10, 023) Kommunalråd 
 
Antagande av anbud för livsmedel (samordnad 
upphandling) samt rättegångsfullmakt (dnr 192/10, 053) Kommunchef 
 
Upphandlingsfullmakt för Piteå kommun avseende  
IT-baserat verksamhetssystem för socialtjänsten  Kommunchef 
(dnr 312/10, 055)  
 
Avtal skolskjutsar – komplettering med handikapp- 
buss läsåret 2010-2011 (dnr 272/10, 052) Kommunchef 
 
Förlängning avtal med Twitch Health Capital AB 
gällande friskvårdsmassage (dnr 367/10, 055) Kommunchef 
 
Bidrag till Älvsbyns Lucia 2010 (dnr 346/10, 109) Fritids- o kulturchef 
 
Stöd till Halloween Disco (dnr 364/10, 109)  Fritids- o kulturchef 
 
Svar på överklagande om antagning vid Älvsbyns 
gymnasium (dnr 281/10, 612)  Barn- o utbildn chef 
 
   forts 



 PROTOKOLL 6(47) 
 2010-11-08 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 140 Dnr 0378/10 - 002   forts 
 
DELEGATIONSRAPPORT KS 2010-11-08 

 
 
Marknadsföringsbidrag – Floristen (dnr 388/10, 109) Näringslivsutvecklare 
 
Byautvecklingspeng    Näringslivsutvecklare 
Vistträsk byaförening  (dnr 353/10, 109) 
Granträsk byaförening (dnr 383/10, 109) 
 
Förslag till beslut 
Ta del av delegationsrapporten och lägga den till handlingarna. 
_____ 
 
 



 PROTOKOLL 7(47) 
 2010-11-08 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 141 Dnr 0290/10 - 001 
 
ÖVERSYN AV STYRNING AV ÄLVSBYNS KOMMUNS 
KOMMUNALA BOLAG 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Ärendet ”Styrning av Älvsbyns kommuns kommunala bolag” återremitteras 
till de politiska partierna. Remissvar inlämnas senast den 12 januari 2011 till 
kommunsekreteraren. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade den 27 september 2010, § 123, att återremittera 
ärendet för ytterligare beskrivning och förtydligande. 
 
Kommunchef Magnus Nordström och näringslivschef Pär Jonsson har 
sammanställt presentation av nuläge bolagens organisation och handlingsplan 
efter utvärdering av styrningen av de kommunala bolagen i Älvsbyns 
kommun, enligt bilaga. 
 
Kommunstyrelsen 
Näringslivschef Pär Jonsson föredrar ärendet. 
 
Ordföranden lämnar förslag att ärendet återremitteras till de politiska 
partierna. Remissvar lämnas till kommunsekreteraren senast den 12 januari 
2011. 
 
Ajournering 
Matilda Wiklund (c) begär ajournering av sammanträdet, vilket kommun-
styrelsen godkänner. Förhandlingarna återupptas efter ca 10 minuter. 
 
Matilda Wiklund (c) bifaller förslag till återremiss till de politiska partierna. 
_____ 
 
 



 PROTOKOLL 8(47) 
 2010-11-08 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 142 Dnr 0311/10 - 003 
 
ARVODESREGLEMENTE - ERSÄTTNING TILL KOMMUNALT 
FÖRTROENDEVALDA 2011-2014 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Fastställa nytt arvodesreglemente enligt bilaga, med följande ändringar, 

(kursiv stil). 
 § 1 Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna, förtydliga sista 

meningen genom att efter texten ”… förtroendevalda med årsarvode” 
skriva, gäller KSO. 

 
§ 7 Begränsat årsarvode, ändra på så vis att ersätta uppräkningen av de 
olika ordförandena i bolag med att enbart skriva, ordförande i kommunala 
bolag. 

 
§ 8 Insynsarvode, tillägg efter första meningen: Insynsarvodet utbetalas 
löpande till partierna, som årligen ska redovisa hur insynsarvodet har nyttjats för sitt 
ändamål. Utifrån dessa redovisningar ska det ske en utvärdering av insynsarvodet 
senast 31 december 2011, för fortsatt ställningstagande i frågan. 

 
§ 15 Handikappad förtroendevalds särskilda kostnader, texten 
handikappad ersätts med funktionshindrad.  
 

2. Arvodesreglementet gäller från och med 2011-01-01. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade 27 september 2010, § 124, att reviderat 
arvodesreglemente – ersättning till kommunalt förtroendevalda 2011, enligt 
bilaga, remitteras till partiorganisationerna. 
 
Yttranden har inkommit från Kristdemokraterna, Centerpartiet, Socialdemo-
kraterna och Vänsterpartiet, enligt bilaga. 
 
Kommunstyrelsen 
Kristdemokraterna har inga invändningar på förslag till arvodesreglementet. 
 
Centerpartiet föreslår följande ändringar (kursiv stil). 
§ 8 Insynsarvode 
Till kommunfullmäktige representerade oppositionspartier utgår ett årligt 
mandatbaserat insynsarvode om 0,4 basbelopp/mandat. Insynsarvodet utbetalas 
löpande till partierna, som årligen ska redovisa hur insynsarvodet har nyttjats för sitt 
ändamål. Utifrån dessa redovisningar ska det ske en utvärdering av insynsarvodet senast 
31 december 2011, för fortsatt ställningstagande i frågan. 
         forts 



 PROTOKOLL 9(47) 
 2010-11-08 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 142 Dnr 0311/10 - 003   forts 
 
ARVODESREGLEMENTE - ERSÄTTNING TILL KOMMUNALT 
FÖRTROENDEVALDA 2011-2014 

 
 
§ 15 Handikappad förtroendevalds särskilda kostnader. Ersätts med 
Funktionshindrad förtroendevalds särskilda kostnader. Ersättning betalas till 
funktionshindrad förtroendevalds för de …. 
 
Socialdemokraterna lämnar följande förslag, (kursiv stil) 
§ 1 Förtydliga sista meningen genom att efter texten ”… förtroendevalda  
med årsarvode” skriva, gäller KSO. 
 
§ 7 Ändra på så vis att ersätta uppräkningen av de olika ordförandena i bolag 
med att enbart skriva, ordförande i kommunala bolag. 
 
Vänsterpartiet föreslår följande tillägg: 
Arvode för ersättare som inte tjänstgör men som är närvarande på möte. 
 
Birger Seger (v) yrkar bifall till vänsterpartiets tilläggsförslag. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på partiernas remissvar var för sig och finner 
att kommunstyrelsen bifaller kristdemokraterna, centerpartiet och 
socialdemokraternas förslag samt avslår vänsterpartiets förslag. 
 
Därefter ställer ordföranden proposition på förslaget i övrigt och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detsamma. 
_____ 
 
 



 PROTOKOLL 10(47) 
 2010-11-08 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 143 Dnr 0374/10 - 003 
 
KOMMUNSTYRELSENS REGLEMENTE 2011-01-01 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Fastställa upprättat förslag till nytt reglemente för kommunstyrelsen, 

enligt bilaga, med följande ändringar. 
a) § 5, de tre sista raderna utgår. 
b) § 8, myndighetsutövning får en egen rubrik.  
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade 15 februari 2010, § 4, att utveckla den 
politiska organisationen med utskott under kommunstyrelsen och tillfällig 
beredning under kommunfullmäktige. 
 
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till nytt reglemente för 
kommunstyrelsen, enligt bilaga. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa upprättat förslag till 
nytt reglemente för kommunstyrelsen, enligt bilaga. 
 
Kommunstyrelsen 
Administrativ chef Gunilla Lundin och miljö- och byggchef Ingrid Karlsson 
föredrar ärendet. 
 
Peter Eriksson (s) föreslår att de tre sista raderna i § 5, utgår. 
 
Helena Öhlund (s) föreslår att ”myndighetsutövning” får en egen rubrik 
under § 8. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på säryrkandena och finner att kommun-
styrelsen bifaller förslagen.  
 
Därefter ställer ordföranden proposition på upprättat förslag till nytt 
reglemente för kommunstyrelsen, enligt bilaga och finner att kommun-
styrelsen bifaller detsamma. 
_____ 
 
 



 PROTOKOLL 11(47) 
 2010-11-08 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 144 Dnr 0375/10 - 003 
 
MYNDIGHETSNÄMNDENS REGLEMENTE 2011-01-01 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Fastställa upprättat förslag till nytt reglemente för myndighetsnämnden, enligt 
bilaga med ändring av reglementets giltighetstid till ”mandatperiod”. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson har upprättat förslag till nytt reglemente 
för myndighetsnämnden, enligt bilaga. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa upprättat förslag till 
nytt reglemente för myndighetsnämnden, enligt bilaga. 
 
Kommunstyrelsen 
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson föredrar ärendet. 
 
Peter Eriksson (s) föreslår att reglementets giltighetstid ändras till ”mandat-
period”. 
_____ 
 
 



 PROTOKOLL 12(47) 
 2010-11-08 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 145 Dnr 0335/10 - 006 
 
SAMMANTRÄDESPLANERING 2011 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Fastställa upprättad sammanträdesplan för kommunstyrelsen, kommun-
fullmäktige och Älvsbyns kommunföretag AB, enligt bilaga. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till sammanträdesplanering 
för kommunstyrelsen, kommunfullmäktige, budgetberedning och utskott år 
2011 enligt bilaga. 
 
Förslaget innehåller 8 + 2 sammanträdestillfällen för kommunstyrelsen och 5 
för kommunfullmäktige. Utskotten har 6 sammanträden vardera. Därutöver 
finns boksluts- och budgetberedningssammanträden inplanerade samt 3 
sammanträden för Älvsbyns kommunföretag AB.  
 
Förslag till beslut 
Fastställa upprättad sammanträdesplanering enligt bilaga. 
 
Kommunstyrelsen 
Administrativ chef Gunilla Lundin föredrar ärendet.  
 
Erika Sundström (s) yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
fastställa upprättad sammanträdesplanering för kommunstyrelsen, kommun-
fullmäktige och Älvsbyns kommunföretag AB, enligt bilaga. 
_____ 
 
 



 PROTOKOLL 13(47) 
 2010-11-08 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 146 Dnr 0358/10 - 006 
 
ANNONSERING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMAN-
TRÄDEN 2011 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Under 2011 kommer kommunfullmäktiges sammanträden att annonseras 
enligt följande: 
 
- annons i Piteå-Tidningen och Norrbottens Kuriren med  

föredragningslista  
- annons i Norrländska socialdemokraten med kungörelse 
- föredragningslista publiceras på kommunens hemsida 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Under 2010 har kommunfullmäktiges sammanträden annonserats enligt 
följande: 
 
- annons i Piteå-Tidningen och Norrbottens Kuriren med        

föredragningslista  
- annons i Norrländska socialdemokraten med kungörelse 
- föredragningslista publiceras på kommunens hemsida 
 
Förslag till beslut  
Kommunfullmäktiges sammanträden annonseras på samma sätt som under 
innevarande år. 
 
Kommunstyrelsen 
Ordföranden lämnar förslag att kommunfullmäktiges sammanträden 
annonseras enligt förslag. 
_____ 
 
 



 PROTOKOLL 14(47) 
 2010-11-08 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 147 Dnr 0364/09 - 008 
 
MOTION (C) - ETT FÖRENINGARNAS HUS 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Anse motion om ”ett föreningarnas hus” vara besvarad. 
 
Reservation 
Matilda Wiklund (c) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Centerpartiet vill genom motion om ett föreningarnas hus påtala vart man 
står i frågan om Forums framtida innehåll och drift. 
 
Fritids- och kulturchef Kjell Tegnelund har yttrat sig i ärendet och håller med 
om att Forum är ett utomordenligt hus att bedriva utåtriktad allmän verksam-
het i.  
 
Eftersom det pågår förhandlingar om lokalerna och ”vem som ska göra vad i 
huset ” så får spekulationer om Forums framtida inriktning och drift anstå 
för undertecknad till frågan är politiskt klarlagd.  
 
Kommunstyrelsen 
Ordföranden föredrar ärendet och informerar om att förhandlingar med 
Folketshusföreningen pågår. Avtal med föreningen sträcker sig till 31 
december 2011. 
 
Ordföranden lämnar förslag att kommunstyrelsen föreslår kommunfull-
mäktige anse motionen vara besvarad. 
 
Matilda Wiklund (c) yrkar bifall till motionen. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer eget förslag och Matilda Wiklunds förslag mot varandra 
och finner att kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag samt avslår 
Matilda Wiklunds förslag. 
_____ 
 
 



 PROTOKOLL 15(47) 
 2010-11-08 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 148 Dnr 0365/09 - 008 
 
MOTION (C) - BOENDERESURSER I ÄLDREOMSORGEN 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Avslå motion om ”boenderesurser i äldreomsorgen” genom köp av 
Wärdshuset Bergsparken. 
 
Reservation 
Matilda Wiklund (c) reserverar sig mot beslutet. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Matilda Wiklund (c) har lämnat in en motion om boenderesurser i äldre-
omsorgen, enligt bilaga. 
 
Socialchef Birgit Nilsson har yttrat sig i ärendet. 
 
Centerpartiet föreslår att kommunen genom köp av Wärdshuset Bergsparken 
skapar ett boende för personer som lever med demenssjukdom. Driften av 
boende kan drivas av annan aktör. 
 
Forskning visar att boendemiljön har en stor betydelse för människor som 
lever med demenssjukdom. Likaså kan utemiljön ha en positiv inverkan. 
 
Kommunen har begärt förköp av Wärdhuset Bergsparken. Ärendet är 
överklagat och ännu inte slutgiltigt beslutat. 
 
Vad gäller privat drift av kärnverksamheten anser kommunen att detta ska 
skötas av kommunal verksamhet. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta avslå motionen med 
ovanstående motivering. 
 
Kommunstyrelsen 
Ordföranden föredrar ärendet samt lämnar förslag att kommunstyrelsen 
avslår motionen. 
 
Matilda Wiklund (c) yrkar bifall till motionen. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer eget förslag och Matilda Wiklunds förslag mot varandra 
och finner att kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag samt avslår 
Matilda Wiklunds förslag. 
_____ 



 PROTOKOLL 16(47) 
 2010-11-08 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 149 Dnr 0501/09 - 008 
 
MOTION (C) - RIKTLINJER SOM BEHÖVS OM BL A 
ELEVANTAL 

 
Kommunens förslag till kommunfullmäktige 
Bifalla motion om ”riktlinjer som behövs om bl a elevantal” samt tillsätta en 
tillfällig beredning som arbetar fram lång- och kortsiktiga förslag på riktlinjer 
som behövs inom grundskolans struktur. Motionens avsikter ska uppmärk-
sammas. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Matilda Wiklund (c) har lämnat in en motion om riktlinjer som behövs, 
exempelvis en politisk riktlinje kring hur lågt elevantal det kan vara för att 
kunna bedriva en skolverksamhet, enligt bilaga. 
 
Barn- och utbildningschef Jan-Erik Backman har yttrat sig i ärendet, enligt 
bilaga. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen diskuterar motionen och tar ställning till hur fortsatt 
beredning bör genomföras. 
 
Kommunstyrelsen 
Matilda Wiklund (c) yrkar bifall till motionen och att kommunstyrelsen 
föreslår kommunfullmäktige tillsätta en tillfällig beredning som arbetar fram 
lång- och kortsiktiga förslag på riktlinjer som behövs i grundskolans struktur.  
Motionens avsikter ska uppmärksammas. 
_____ 
 
 



 PROTOKOLL 17(47) 
 2010-11-08 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 150 Dnr 0507/09 - 008 
 
MEDBORGARFÖRSLAG OM UPPSÄTTANDE AV WEBKAMERA I 
ÄLVSBYN 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Uppdra till näringslivskontoret att ordna en webbkamera på toppen av Kanis. 
Kostnaden för webbkameran belastar näringslivskontorets driftsbudget. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Ulf Lundberg har lämnat in ett medborgarförslag om att sätta upp en 
webbkamera för att visa upp kommunen och där man kan se vilket väder det 
är. Förslagslämnaren tycker kameran ska placeras på en strategisk plats. Två 
exempel ges, Fluxenhuset med riktning mot Kanis eller vid reningsverket 
riktning mot bron. 
 
Informatör Peter Lundberg har yttrat sig i ärendet. 
 
Näringslivskontoret har tittat på några olika webbplatsers webbkameror. 
Exempelvis Piteås webbkamera visar bilder från centrala Piteå. När man går 
in och kollar på webbkameran vid olika tillfällen på dygnet ser det oftast ut 
som att Piteå är ett ställe där det nästintill inte händer något i centrum. Detta 
blir ju en missvisande bild då vi vet att Piteå har ett livfullt centrum. 
 
Förslag är att visa vyer över samhället och placera en webbkamera på toppen 
av Kanis. En av våra styrkor är ju den fantastiska miljön vi lever i. Med webb-
kameran på toppen av Kanis kan den växla mellan att visa olika överblick-
ande vyer och även visa skidbacken.  
 
Förslag till beslut 
Näringslivskontoret föreslår att kommunstyrelsen ger näringslivskontoret 
uppdraget att ordna en webbkamera på toppen av Kanis. Näringslivskontoret 
föreslår att kostnaden för webbkameran belastar näringslivskontorets drifts-
budget. 
 
Kommunstyrelsen 
Ordföranden lämnar förslag att kommunstyrelsen ger näringslivskontoret 
uppdrag att ordna en webbkamera på toppen av Kanis. Kostnaden för 
webbkameran belastar näringslivskontorets driftsbudget. 
_____ 
 
 



 PROTOKOLL 18(47) 
 2010-11-08 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 151 Dnr 0376/10 - 042 
 
EKONOMISK MÅNADSUPPFÖLJNING SEPTEMBER 2010 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Godkänna ekonomisk månadsuppföljning september 2010 och lägga den till 
handlingarna samt att den stigande räntenivån uppmärksammats och ska 
bevakas. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunledningskontoret, ekonomi har sammanställt ekonomisk månads-
uppföljning september 2010, enligt bilaga. 
 
Kommunstyrelsen 
Ekonomichef Ulla Lundberg föredrar ärendet. 
 
Prognos på årsresultat uppgår till 14,4 mkr. Budgetavvikelsen för årets 
resultat beräknas till + 6,0 mkr. Indikationer att utfall av lönerevisionen 2010 
kommer att bli lägre än tidigare prognostiserat.  
 
Ulla Lundberg informerar om risk för höjd räntenivå. 
 
Ordföranden lämnar förslag att kommunstyrelsen godkänner månadens 
ekonomiska uppföljning och lägger den till handlingarna. 
 
Kommunstyrelsen har uppmärksammat att räntenivån är stigande och att den 
ska bevakas.  
_____ 
 
 



 PROTOKOLL 19(47) 
 2010-11-08 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 152 Dnr 0363/10 - 041 
 
OMFÖRINGAR MELLAN VERKSAMHETSRAMAR 2011 ÅRS 
DRIFTBUDGET 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1) Driftbudgeten fördelas på 18 verksamhetsramar.  
2) Verksamheternas ramar fastställs till 419 896 000 kronor för 

verksamhetsåret 2011 fördelad enligt tabell ovan. 
3)  Av de 419 896 000 kronor som utgör driftbudgeten 2011 utgörs 

2 488 000 kronor av engångsanslag för 2011.  
4) 6 871 000 kronor får utgöra kommunens budgeterade årsresultat 2011. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige fastställde 2010-06-14 driftbudgeten för 
verksamhetsåret 2011 enligt nedan.  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De centralt budgeterade lönekostnadsökningarna ska fördelas på verksam-
hetsramarna efter avslutad lönerevision 2010.   
 
          Forts 

Verksamhet Ram 2010 Förändring 2011 Ny ram 
Kommunövergripande verksamhet 30 083 -2 222 27 861 
Revision 0 697 697 
Politisk verksamhet 3 750 -37 3 713 
Miljö-, bygg och räddningsverksamhet 8 157 -78 8 079 
Näringslivsutveckling 10 610 -10 610 0 
Information 1 741 -1 741 0 
Näringslivsverksamhet 0 12 331 12 331 
Förskola 24 929 -255 24 674 
Grundskola 69 488 1 061 70 549 
Gymnasieskola 43 163 -3 441 39 722 
Barn- och familjeenheten 13 187 -65 13 122 
Äldreomsorgen 90 621 -66 90 555 
Omsorg om funktionshindrade 34 833 -554 34 279 
Arbete och integration 9 641 -21 9 620 
Kulturverksamhet 4 513 -25 4 488 
Fritidsverksamhet 3 043 -2 3 041 
Kostverksamhet 13 649 -150 13 499 
Gatuverksamhet 11 070 1 000 12 070 
Fastighetsdrift 44 052 1 000 45 052 

Verksamheternas ramar 416 530   413 352 
Årets resultat     4 045 

Summa     417 397 



 PROTOKOLL 20(47) 
 2010-11-08 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 152 Dnr 0363/10 – 041   forts 
 
OMFÖRINGAR MELLAN VERKSAMHETSRAMAR 2011 ÅRS 
DRIFTBUDGET 

 
 
Budgetberedningen 
Ekonomichef Ulla Lundberg föredrar ärendet och går igenom de justerings-
poster för löneökningar som görs för 2011 mot de driftramar kommunfull-
mäktige antog 2010-06-14.   
 
Ordföranden föreslår omföringar enligt specifikation om ramjusteringar. 
Vidare föreslår ordföranden fastställa driftbudget 2011, fördelat på 18 verk-
samhetsramar, till 419 896 000 kronor. Av dessa utgör 2 488 000 kronor 
engångsanslag för 2011. 6 871 000 kronor får utgöra kommunens budge-
terade årsresultat 2011. 
 
 

  Ram 2011 
Justering 

2010 Övriga ram  Grundram Engångs- Verksamhetsram  

 antagen 2010 års   anslag  2011 

  Kf 2010-06-14  löneökning justeringar   2011   

   Wooo    

Politisk verksamhet 3 713 0  3 713 0 3 713 

Överförmyndare 0 3 300 303 0 303 

Revsion 697 0 3 700 0 700 

Kommunövergripande verks 27 861 358 -87 28 132 150 28 282 

Miljö-bygg-räddning 8 079 84 0 8 163 50 8 213 

Näringslivsverksamhet 12 331 47 -500 11 878 250 12 128 

Förskola 24 674 667 -1 362 23 979 738 24 717 

Grundskola 70 549 1 269 -2 111 69 707 0 69 707 

Gymnasieskola 39 722 355 1 439 41 516 0 41 516 

Barn- och familjeenheten 13 122 184 461 13 767 0 13 767 

Äldreomsorg 90 555 2 042 -582 92 015 1 300 93 315 

Oms om funktionshindrade 34 279 1 158 -3 990 31 447 0 31 447 

Arbete och integration 9 620 151 3 990 13 761 0 13 761 

Kulturverksamhet 4 488 78 0 4 566 0 4 566 

Fritidsverksamhet 3 041 0 -225 2 816 0 2 816 

Kostförsörjning 13 499 324 0 13 823 0 13 823 

Gatuverksamhet 12 070 0 0 12 070 0 12 070 

Fastighetsdrift 45 052 0 0 45 052 0 45 052 

       

Summa 413 352 6720 -2664 417 408 2 488 419 896 

              

 
          forts 



 PROTOKOLL 21(47) 
 2010-11-08 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 152 Dnr 0363/10 – 041   forts 
 
OMFÖRINGAR MELLAN VERKSAMHETSRAMAR 2011 ÅRS 
DRIFTBUDGET 

 
Proposition 
Ordföranden ställer egna förslag var för sig under proposition och finner att 
budgetberedningen bifaller förslagen. 
 
Budgetberedningens förslag till kommunfullmäktige 
1) Driftbudgeten fördelas på 18 verksamhetsramar.  
2) Verksamheternas ramar fastställs till 419 896 000 kronor för 

verksamhetsåret 2011 fördelad enligt tabell ovan. 
3)  Av de 419 896 000 kronor som utgör driftbudgeten 2011 utgörs 

2 488 000 kronor av engångsanslag för 2011.  
4) 6 871 000 kronor får utgöra kommunens budgeterade årsresultat 2011. 
_____ 
 
Kommunstyrelsen 
Ekonomichef Ulla Lundberg föredrar ärendet. 
 
Ordföranden lämnar förslag enligt budgetberedningens förslag till 
kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 
Budgetberedningens protokoll 19 oktober 2010, § 8 
_____ 
 



 PROTOKOLL 22(47) 
 2010-11-08 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 153 Dnr 0324/10 - 041 
 
INVESTERINGSBUDGET FÖR ÅR 2011 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Fastställa investeringsbudget om 10 204 000 kronor för 2011 enligt bilaga. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunledningskontoret, ekonomi har sammanställt investeringsäskanden 
om totalt 26 502 000 kronor för verksamhetsåret 2011 enligt bilaga.  
 
Äskanden som rör fastigheter och anläggningar har prissatts av Älvsbyns 
Fastigheter AB och prioriterats av tekniska utskottet som framgår av bilagan. 
Sammantaget har tekniska utskottet föreslagit investeringsobjekt om 
9 696 000 kronor år 2011 och 4 000 000 kronor år 2012.  
 
Enligt direktiven är investeringsutrymmet för kommunen 8,8 miljoner kronor 
för år 2011.  
 
Budgetberedningen 
Ordföranden föreslår fastställa investeringsbudget 2011 enligt bilaga om 
10 204 000 kronor.  
 
Budgetberedningens förslag till kommunfullmäktige 
Fastställa investeringsbudget om 10 204 000 kronor för 2011 enligt bilaga. 
____   
 
Kommunstyrelsen 
Ekonomichef Ulla Lundberg föredrar ärendet. 
 
Ordföranden lämnar förslag enligt budgetberedningens förslag till kommun-
fullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 
Budgetberedningens protokoll 19 oktober 2010, § 9. 
_____ 
 
 



 PROTOKOLL 23(47) 
 2010-11-08 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 154 Dnr 0331/10 - 041 
 
UTDEBITERING FÖR VERKSAMHETSÅRET 2011 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Fastställa utdebiteringen för år 2011 till 22,23 per skattekrona. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Den kommunala skattesatsen för 2010 fastställdes till 22,23 per skattekrona. 
Budgetberedningen har att föreslå kommunfullmäktige fastställa den skatte-
sats som ska gälla för år 2011.  
  
Budgetberedningen 
Ordförande föreslår oförändrad skattesats för verksamhetsåret 2011.  
 
Budgetberedningens förslag till kommunfullmäktige 
Fastställa utdebiteringen för år 2011 till 22,23 per skattekrona. 
_____ 
 
Kommunstyrelsen 
Ekonomichef Ulla Lundberg föredrar ärendet. 
 
Ordföranden lämnar förslag enligt budgetberedningens förslag till kommun-
fullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 
Budgetberedningens protokoll 19 oktober 2010, § 10. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 24(47) 
 2010-11-08 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 155 Dnr 0332/10 - 041 
 
BALANS- RESULTAT- OCH FINANSIERINGSBUDGET 2011 
MED PLAN 2012 OCH 2013 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
a) fastställa amorteringsnivån till lägst 10 miljoner kronor och om likvidi-

teten tillåter amortera mer 
b) fastställa balans-, resultat- och finansieringsbudget för 2011 samt plan för 

2012 och 2013 i övrigt enligt bilaga. 
c) Strategiska planen kompletteras enligt fullmäktiges beslut rörande budget 

för verksamhetsåret 2011. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunledningskontoret, ekonomi har sammanställt förslag till balans-, 
resultat- och finansieringsbudget för 2011 och plan för 2012-2013 med 
utgångspunkt i budgetberedningens förslag till drift-, investeringsbudget och 
utdebitering. 
 
Budgetberedningen 
Ordföranden föreslår fastställa amorteringsnivån till lägst 10 miljoner kronor 
och om likviditeten tillåter amortera mer. Därutöver föreslår ordföranden 
fastställa balans-, resultat- och finansieringsbudget för 2011 samt plan för 
2012 och 2013 i övrigt enligt bilaga. 
 
Slutligen föreslår ordföranden att den strategiska planen (under rubriken 
Ekonomisk översikt) kompletteras enligt fullmäktiges beslut för 2011.  
 
Budgetberedningens förslag till kommunfullmäktige 
a) fastställa amorteringsnivån till lägst 10 miljoner kronor och om likvidi-

teten tillåter amortera mer 
b) fastställa balans-, resultat- och finansieringsbudget för 2011 samt plan för 

2012 och 2013 i övrigt enligt bilaga. 
c) Strategiska planen kompletteras enligt fullmäktiges beslut rörande budget 

för verksamhetsåret 2011. 
_____  
 
Kommunstyrelsen 
Ekonomichef Ulla Lundberg föredrar ärendet. 
Ordföranden lämnar förslag enligt budgetberedningens förslag till 
kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 
Budgetberedningens protokoll 19 oktober 2010, § 11. 
_____ 



 PROTOKOLL 25(47) 
 2010-11-08 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 156 Dnr 0350/10 - 103 
 
STYRDOKUMENT FÖR ÄLVSBYNS KOMMUNS FOLKHÄLSO-
RÅD 

 
Kommunstyrelsens beslut 
”Styrdokument för Älvsbyns kommuns folkhälsoråd” återremitteras till 
kommunchefen för ytterligare beredning att redovisas vid kommunstyrelsens 
sammanträde den 20 december 2010. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade 26 oktober 2009, § 161, om att se över och 
revidera kommunens styrdokument.  
 
Folkhälsorådet har sammanställt styrdokument för Älvsbyns kommuns 
Folkhälsoråd, enligt bilaga. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen fastställer förslag till styrdokument för Älvsbyns kommuns 
Folkhälsoråd, enligt bilaga. 
 
Kommunstyrelsen 
Anita Lindgren (s) föredrar ärendet och informerar om vikten av kommunens 
folkhälsoarbete. Folkhälsoarbetet är en investering på lång sikt. 
 
Erika Sundström (s) föreslår att ärendet återremitteras till kommunchefen för 
ytterligare beredning till kommunstyrelsens sammanträde den 20 december 
2010. 
_____ 
 
 



 PROTOKOLL 26(47) 
 2010-11-08 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 157 Dnr 0168/10 - 109 
 
INITIATIV TILL PROJEKT KULTUROMRÅDE MANJÄRV  

 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen avvaktar med praktiska insatser beträffande ”kulturområde 
Manjärv” till en mer genomarbetad projektidé finns.  
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Styrelsen för Manjärvs byaförening har tagit del av förslaget till översiktsplan 
för Älvsbyns kommun. I inkommen skrivelse har man uppmärksammat idén 
till att utveckla Manjärv som ”kulturområde”. 
 
Fritids- och kulturchef Kjell Tegnelund har yttrat sig i ärendet. 
 
Skrivelsen ger ett flertal exempel på hur Manjärv har uppmärksammats 
genom byadag med kulturprogram, broschyrer, skådespelet ”Kampen om 
skogen”, boken ”En svensk historia från periferin” etc. 
 
Styrelsen för Manjärvs byaförening föreslår i skrivelsen att kommunen tar 
initiativ till ett projekt med syfte att utveckla trakten kring Manjärv som 
kulturområde. 
 
Från Fritid & Kulturs sida finns i dagsläget ingen genomarbetad plan för hur 
projektidén ska kunna förverkligas med syfte att utveckla Manjärv som 
kulturområde. Vid samtal med samhällsplanerare Erik Andersson som arbetar 
med översiktsplanen framgår att översiktsplanens genomförandeplan behand-
lar Manjärvs byaförenings frågeställning och att det är många inblandade 
aktörer.  
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen avvaktar med praktiska insatser tills en mer genomarbetad 
projektidé finns.  
 
Kommunstyrelsen 
Ordföranden lämnar förslag att enligt beredningsförslaget. 
_____ 
 
 



 PROTOKOLL 27(47) 
 2010-11-08 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 158 Dnr 0344/10 - 140 
 
ETABLERINGSPLAN FÖRETAG ÅR 2010-2012 

 
Kommunstyrelsens beslut 
”Etableringsplan företag år 2010-2012” återremitteras till näringslivskontoret 
för redaktionella ändringar. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Näringslivschef Pär Jonsson har lämnat in styrdokument etableringsplan för 
företag år 2010-2012 inom Älvsbyns kommun, enligt bilaga. 
 
Älvsbyns kommuns framtida inriktning styrs av den strategiska planen. 
Inom näringslivskontoret finns det ett behov av att komplettera den stra-
tegiska planen samt näringslivsprogrammet med en etableringsplan. Etable-
ringsplanen är ett beslutstöd för näringslivskontorets inriktning och dess 
aktiviteter. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa ”Älvsbyns kommun 
- Etableringsplan företag år 2010-2012”, enligt bilaga. 
 
Kommunstyrelsen 
Näringslivschef Pär Jonsson föredrar ärendet. 
 
Peter Eriksson (s) föreslår att ärendet återremitteras till näringslivskontoret 
för redaktionella ändringar. 
_____ 
 
 



 PROTOKOLL 28(47) 
 2010-11-08 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 159 Dnr 0343/10 - 140 
 
NÄRINGSLIVSPROGRAM ÅR 2010-2012 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Näringslivsprogram år 2010-2012 återremitteras till näringslivskontoret för 
redaktionella ändringar. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Näringslivschef Pär Jonsson har lämnat in styrdokument ”Näringslivs-
program år 2010-2012”, enligt bilaga. 
  
Älvsbyns kommuns framtida inriktning styrs av den strategiska planen. 
Inom näringslivskontoret finns det ett behov av att bryta ner den befintliga 
planen till ett närings- och utvecklingsperspektiv. I samverkan med företagar-
föreningen, delar av kommunstyrelsen och kommunledningen har ett över-
gripande program för näringslivets utveckling fastställts. Näringslivs-
programmet är ett beslutstöd för näringslivskontorets inriktning och dess 
aktiviteter. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa ”Näringslivs-
program för år 2010-2012”, enligt bilaga. 
 
Kommunstyrelsen 
Näringslivschef Pär Jonsson föredrar ärendet. 
 
Ordföranden lämnar förslag att ärendet återremitteras till näringslivskontoret 
för redaktionella ändringar. 
_____ 
 
 



 PROTOKOLL 29(47) 
 2010-11-08 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 160 Dnr 0341/10 - 140 
 
INTERNATIONELLA ARBETET I ÄLVSBYNS KOMMUN 

 
Kommunstyrelsens beslut 
”Internationella arbetet i Älvsbyns kommun” återremitteras till näringslivs-
kontoret för redaktionella ändringar. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Näringslivschef Pär Jonsson har lämnat in styrdokument ”Det internationella 
arbetet i Älvsbyns kommun” enligt bilaga. 
 
Älvsbyns näringsliv påverkas i allt högre grad av internationella sammanhang, 
ekonomisk globalisering, ny teknik, enklare kommunikationer, vårt inträde i 
EU etc. Världen har således krympt och gränser hindrar idag inte lika tydligt 
som förr. De geografiska avstånden försvårar inte längre utbyte av tankar, 
idéer och erfarenheter. Detta medför ett behov av att lära sig av andra liksom 
ett behov av förändrade och nya strukturer för vårt gemensamma inter-
nationella arbete, detta i syfte att utnyttja de nya möjligheter som tillskapats 
och möta nya krav. 
 
Förslag till beslut 
Näringslivskontoret föreslår att kommunstyrelsen fastställer – Det internatio-
nella arbetet i Älvsbyns kommun, enligt bilaga. 
 
Kommunstyrelsen 
Näringslivschef Pär Jonsson föredrar ärendet. 
 
Erika Sundström (s) föreslår att ärendet återremitteras till näringslivskontoret 
för redaktionella ändringar. 
_____ 
 
 



 PROTOKOLL 30(47) 
 2010-11-08 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 161 Dnr 0340/10 - 140 
 
RIKTLINJER - STÖD TILL MÄSSOR FÖR NÄRINGSIDKARE 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Fastställa förslag till ”Riktlinjer – stöd till mässor för näringsidkare” enligt 
bilaga, med följande ändringar (kursiv stil): 
a) i styrdokumentets första rad: Älvsbyns kommuns näringslivskontor 

stödjer näringsidkare från kommunen. 
b) sista raden: …information finns synlig i montern. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Näringslivschef Pär Jonsson har lämnat in styrdokument ”Riktlinjer, stöd till 
mässor för näringsidkare”, enligt bilaga. 
 
Älvsbyns kommuns näringslivskontor stödjer näringsidkare i kommunen i 
deras marknadsföring på mässor. Marknadsföringen på mässor är en del av 
företagens utveckling, vilket ökar sysselsättningen och skatteintäkterna för 
kommunen. Dessutom påverkar det kommunens varumärke. Inom närings-
livskontoret finns det ett behov av tydliga och långsiktiga riktlinjer för 
näringsidkares stöd till mässor. 
 
Förslag till beslut 
Näringslivskontoret föreslår att kommunstyrelsen fastställer förslaget till 
”Riktlinjer – stöd till mässor för näringsidkare.”, enligt bilaga. 
 
Kommunstyrelsen 
Näringslivschef Pär Jonsson föredrar ärendet. 
 
Peter Eriksson (s) föreslår ändring i styrdokumentets första rad (kursiv stil): 
Älvsbyns kommuns näringslivskontor stödjer näringsidkare från kommunen. 
 
Jörgen Afvander (Ns) föreslår ändring på sista raden (kursiv stil): 
…information finns synlig i montern. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på säryrkandena och finner att kommun-
styrelsen bifaller förslagen 
 
Därefter ställer ordföranden proposition på förslaget i övrigt och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detsamma. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 31(47) 
 2010-11-08 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 162 Dnr 0339/10 - 140 
 
RIKTLINJER - STÖD UF-FÖRETAG GYMNASIESKOLAN 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Fastställa ”Riktlinjer – stöd till UF-företag i gymnasieskolan”, enligt bilaga. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Näringslivschef Pär Jonsson har lämnat in styrdokument ”Riktlinjer – stöd till 
UF-företag i gymnasieskolan”, enligt bilaga. 
 
Älvsbyns kommuns näringslivskontor stödjer gymnasiets satsning på Ung 
företagsamhet. Marknadsföringen av UF-företagen på UF-mässan är en del 
av kommunens utveckling, vilket ökar förutsättningarna för sysselsättningen.  
(UF =Ung företagsamhet).  
Näringslivskontoret och gymnasieskolan behöver fastställda riktlinjer för hur 
näringslivskontoret ska stödja utvecklingen av ung företagsamhet i gymnasie-
skolan på längre sikt.  
 
Förslag till beslut 
Näringslivskontoret föreslår att kommunstyrelsen fastställer förslaget till 
”Riktlinjer - stöd till UF-företag i gymnasieskolan”, enligt bilaga. 
 
Kommunstyrelsen 
Näringslivschef Pär Jonsson föredrar ärendet. 
 
Ordföranden lämnar förslag att kommunstyrelsen fastställer förslaget till 
”Riktlinjer – stöd till UF-företag i gymnasieskolan”, enligt bilaga. 
_____ 
 
 



 PROTOKOLL 32(47) 
 2010-11-08 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 163 Dnr 0345/10 - 140 
 
RIKTLINJER - SAMORDNAD WEBBPLATS WWW.ALVSBYN.SE 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Styrdokument ”Riktlinjer – samordnad webbplats, enligt bilaga, utgår. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Näringslivskontoret/information har gått igenom och reviderat aktuellt 
dokument ”Riktlinjer – samordnad webbplats www.alvsbyn.se” enligt bilaga. 
 
Förslag till beslut 
Näringslivskontoret/information föreslår att kommunstyrelsen beslutar att 
fastställa den reviderade versionen av ”Riktlinjer – samordnad webbplats 
www.alvsbyn.se”, enligt bilaga. 
 
Kommunstyrelsen 
Näringslivschef Pär Jonsson föredrar ärendet. 
 
Erika Sundström (s) föreslår att ärendet utgår. 
_____ 
 
 



 PROTOKOLL 33(47) 
 2010-11-08 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 164 Dnr 0342/10 - 140 
 
INFORMATIONSPOLICY FÖR ÄLVSBYNS KOMMUN 

 
Kommunstyrelsens beslut 
”Informationspolicy för Älvsbyns kommun” enligt bilaga, återremitteras till 
näringslivskontoret för redaktionella ändringar. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Näringslivskontoret/information har gått igenom och reviderat aktuellt 
dokument ”Informationspolicy för Älvsbyns kommun, enligt bilaga”. 
 
Förslag till beslut 
Näringslivskontoret/information föreslår att kommunstyrelsen beslutar att 
fastställa den reviderade versionen av ”Informationspolicy för Älvsbyns 
kommun” enligt bilaga. 
 
Kommunstyrelsen 
Näringslivschef Pär Jonsson föredrar ärendet. 
 
Erika Sundström (s) föreslår att ärendet återremitteras till näringslivskontoret 
för redaktionella ändringar. 
_____ 
 
 



 PROTOKOLL 34(47) 
 2010-11-08 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 165 Dnr 0329/10 - 170 
 
SAMVERKAN MED PITEÅ KOMMUN AVSEENDE 
RÄDDNINGSTJÄNST 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Ingå avtal med Piteå kommun avseende köp av tjänster inom räddnings-
tjänstens område enligt bilagt avtal. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson har lämnat in ett tjänsteutlåtande om att 
Älvsbyns kommun föreslås ingå avtal med Piteå kommun avseende vissa 
tjänster inom räddningstjänstens område, enligt bilaga. 
 
Älvsbyns kommun ska enligt lagen om skydd mot olyckor ha en räddnings-
chef och ska tillhandahålla operativ räddningstjänst samt bedriva före-
byggande arbete till skydd mot olyckor.  
 
Den 30 april 2010 upphörde dåvarande räddningschefens anställning och 
under sommaren och hösten 2010 har Älvsbyns kommun haft ett tillfälligt 
avtal med Piteå kommun för att tillhandahålla en räddningschef.  
 
Bedömningen är att det finns stora fördelar med en samverkanslösning med 
Piteå kommun. Dels finns det tillgång till räddningschef i beredskap under 
dygnets 24 timmar och dels får Älvsbyns kommun möjlighet att nyttja 
specialistkunskap inom områden som saknas i Älvsbyn idag. Det innebär 
också att sårbarheten minskar eftersom det finns möjlighet till tillfällig back 
up genom tjänsteköp från Piteå vid sjukdom eller liknande. 
 
Huvuddelen av det förebyggande arbetet med tillsyn och tillståndsfrågor 
avses bedrivas av nuvarande personal som finns i Älvsbyn men med stöd av 
Piteå vid behov.  
 
Älvsbyns kommun föreslås köpa räddningschefstjänst på 25 % från Piteå 
samt 20 % av kostnaden för räddningschef i beredskap. Därutöver förs på 
löpande räkning arbetsinsatser som behöver utföras av Piteås räddningstjänst, 
exempelvis om någon i Älvsbyn blir sjuk eller att arbetsbelastningen blir 
alltför hög för personalen i Älvsbyn. 
 
Förslag till beslut 
Ingå avtal med Piteå kommun avseende köp av tjänster inom räddnings-
tjänstens område enligt bilagt avtal. 
 
         forts  



 PROTOKOLL 35(47) 
 2010-11-08 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 165 Dnr 0329/10 – 170   forts 
 
SAMVERKAN MED PITEÅ KOMMUN AVSEENDE 
RÄDDNINGSTJÄNST 

 
 
Kommunstyrelsen 
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson föredrar ärendet. 
 
Ordföranden lämnar förslag att kommunstyrelsen föreslår kommunfull-
mäktige besluta att Älvsbyns kommun ingår avtal med Piteå kommun avse-
ende köp av tjänster inom räddningstjänstens område enligt bilagt avtal. 
_____ 
 
 



 PROTOKOLL 36(47) 
 2010-11-08 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 166 Dnr 0067/10 - 214 
 
ÄNDRING AV DETALJPLAN ÄLVSBYNS INDUSTRIOMRÅDE 
AVSEENDE GODSTERMINAL 

 
Kommunstyrelsens beslut 
- Inte upprätta en miljökonsekvensbeskrivning. 
- Besluta låta förslaget till detaljplan för godsterminalen där miljö-

aspekter bättre beskrivits, gå ut på samråd. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Myndighetsnämnden har lämnat in yttrande angående behovsbedöm-
ningen - Detaljplan för Alturna industriområde.  
 
Samrådshandlingar med planbeskrivning och genomförandebeskrivning, 
enligt bilaga. 
 
Myndighetsnämnden har tagit del av förslagshandlingar till detaljplan för 
godsterminal på industriområdet samt länsstyrelsens synpunkter vid det 
tidiga samrådet om behovsbedömningen.  
 
Länsstyrelsen anser att en miljökonsekvensbeskrivning bör upprättas för 
planen men antyder i sitt yttrande att en sådan kan ersättas med bättre 
beskrivning av miljöpåverkan i planbeskrivningen. Myndighetsnämnden 
gör bedömningen att en miljökonsekvensbeskrivning inte behöver 
upprättas. Den planerade verksamheten ska förläggas inne i ett befintligt 
industriområde och bedöms inte kunna ge upphov till sådana störningar 
för människors hälsa och miljön att en miljökonsekvensbeskrivning kan 
krävas. De miljökonsekvenser som kan uppkomma genom etableringen 
torde snarast vara av positiv karaktär eftersom tågtransporter kommer att 
ersätta många av de lastbilstransporter som idag sker på väg 94 via tätorten 
Älvsbyn samt vidare ut i landet via väg 374 och väg 94. 
 
När det gäller planens omfattning anser nämnden att det hade varit önsk-
värt att en större del av industriområdet där eventuella framtida etapper 
önskas placeras hade tagits med i planläggningen och där även planering 
sker för framtida trafik. 
 
Myndighetsnämnden påminner om de önskemål som tidigare har fram-
förts att anordna en gång- och cykelväg förbi Polarbageriet och önskar att 
en sådan tas i beaktande vid planläggningen. Nämnden vill också påminna 
om sitt tidigare förslag på förbättrad trafiksäkerhet vid korsningen Ställ-
verksvägen – Yttervägen – Stryckselsgatan som inte har blivit uppfyllt. 
Trafiken kan komma att öka, främst på Ställverksvägen och Strycksels-
gatan genom den tänkta etableringen.     forts 



 PROTOKOLL 37(47) 
 2010-11-08 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 166 Dnr 0067/10 – 214   forts 
 
ÄNDRING AV DETALJPLAN ÄLVSBYNS INDUSTRIOMRÅDE 
AVSEENDE GODSTERMINAL 

 
Myndighetsnämndens förslag till kommunstyrelsen 
- Inte upprätta en miljökonsekvensbeskrivning. 
- Besluta låta förslaget till detaljplan för godsterminalen där miljö-

aspekter bättre beskrivits, gå ut på samråd. 
 
Kommunstyrelsen 
Näringslivschef Pär Jonsson föredrar ärendet. 
 
Ordföranden lämnar förslag enligt myndighetsnämndens förslag. 
_____ 
 
 



 PROTOKOLL 38(47) 
 2010-11-08 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 167 Dnr 0381/10 - 610 
 
KOMPETENSSTRUKTUR INOM FÖRSKOLAN 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslag på framtida kompetens-
struktur inom förskolan i Älvsbyns kommun, med ändring av att tiden för 
yrkesväxling ska vara genomförd år 2025.  
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningschef Jan-Erik Backman har lämnat in tjänsteutlåtande 
om framtida kompetensstruktur inom förskolan i Älvsbyns kommun, enligt 
bilaga. 
 
För att Älvsbyns kommun ska arbeta för en hög kvalitet inom förskolan bör 
det långsiktiga perspektivet vara att all personal inom förskolan ska har en 
pedagogisk högskoleexamen inom yrkesområdet. Det innebär att yrkes-
kategorin barnskötare kommer att försvinna inom verksamhetsområdet. 
Detta bör genomföras på ett sådant sätt att yrkeskategorin barnskötare, med 
stöd i kommunens policy för studier för anställda, själva påbörjar förskol-
lärarutbildning vid något av landets högskolor/universitet. I det långsiktiga 
perspektivet bör denna yrkesväxling vara genomförd år 2020 vilket innebär 
att all personal inom förskolan från och med augusti 2020 har en högskole-
utbildning inom området.  
 
Under tiden fram till år 2020 ska all nyanställning inom verksamhetsområdet 
förskola endast rekrytera personal med rätt utbildning, vilket ligger i linjer 
med kommunens behörighetspolicy. I den mån inkonverteringar sker hand-
läggs detta med att arbetstagaren, oavsett utbildning inte erbjuds fortsatt 
anställning, om inte verksamheten har behov av detta.  
 
I kommunens strategiska plan anges målet att öka andelen förskollärare  
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar i enighet med förslag på framtida kompetens-
struktur inom förskolan i Älvsbyns kommun.  
 
Kommunstyrelsen 
Erika Sundström (s) föreslår att tiden för yrkesväxling ska vara genomförd år 
2025 vilket innebär att all personal inom förskolan från och med augusti 2025 
har en högskoleutbildning inom området.  
 
Matilda Wiklund (c) yrkar bifall till Erika Sundströms förslag. 
 
          forts 



 PROTOKOLL 39(47) 
 2010-11-08 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 167 Dnr 0381/10 – 610   forts 
 
KOMPETENSSTRUKTUR INOM FÖRSKOLAN 

 
Birger Seger (v) yrkar bifall till Erika Sundströms förslag. 
 
Ajournering 
Ordföranden begär ajournering av sammanträdet, vilket kommunstyrelsen 
godkänner. Förhandlingarna återupptas efter ca 15 minuter. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 40(47) 
 2010-11-08 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 168 Dnr 0366/10 - 612 
 
TILLÄGG TILL PROGRAMUTBUD FÖR GYMNASIESKOLAN 
FRÅN LÄSÅRET 2011-2012 MED ESTET/MEDIA 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Komplettera det tidigare fastlagda programutbudet med Estetprogrammets 
mediainriktning från och med läsåret 2011/2012.  
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningschef Jan-Erik Backman har lämnat in yttrande om 
estet/media vid gymnasieskolan läsåret 2011-2012. 
 
Tidigare beslut om programutbud på Älvsbyns Gymnasium fattades med en 
god tidsmarginal i förhållande till gymnasiereformen. När skolverkets 
programstrukturer och ämnesplaner legat ute på skolverkets hemsida har det 
väckt tankar om att komplettera programutbudet.  
 
Samhällsprogrammets mediainriktning och Estetprogrammets mediainrikt-
ning har programgemensamma och gymnasiegemensamma ämnen som kan 
samläsas med samhällsprogrammet. De materiella resurserna, samt lärar-
resurserna finns redan på skolan. 
 
Ett ökat utbud kan tillgodose elevers val och därmed minska de inter-
kommunala kostnader som annars uppstår. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att komplettera det 
tidigare fastlagda programutbudet med Estetprogrammets mediainriktning 
från och med läsåret 2011/2012.  
 
Kommunstyrelsen 
Ordföranden lämnar förslag att kommunstyrelsen föreslår kommunfull-
mäktige besluta att komplettera det tidigare fastlagda programutbudet med 
Estetprogrammets mediainriktning från och med läsåret 2011/2012.  
_____ 
 
 



 PROTOKOLL 41(47) 
 2010-11-08 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 169 Dnr 0369/10 - 706 
 
AVGIFT FÖR KORTTIDSBOENDE 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Från 1 januari 2011 fastställa ny avgift för korttidsboenden. Avgift för kost 
110 kronor/dygn och avgift för omvårdnad 40 kronor/dygn. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Socialchef Birgit Nilsson har lämnat in tjänsteutlåtande om ändrad avgift för 
korttidsboende. 
 
Älvsbyns kommun har idag tre korttidsboenden Solbacken, Källbacken och 
Fyrklövern. De som vistas på korttidsboendena får likadan mat som boende 
på Nyberga och Ugglan. Kostchefen har lämnat förslag till KS/KF att 
matkostnaderna för boende på Nyberga och Ugglan efter årsskiftet blir 
3 300 kronor/månad. Avgiften för mat för de som vistas på korttidsboenden 
är idag 90 kronor/dygn, enligt beslut i KF 2003-11-24. 
 
Bemanningen på korttidsboendena är lika hög/eller högre som på Nyberga 
och Ugglan. De som vistas på korttidsboenden betalar 30 kronor/dygn i 
omvårdnadskostnad, enligt beslut i KF 2003-11-24. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att från 2011-01-01 
är avgift för kost 110 kronor/dygn och avgift för omvårdnad är 40 kronor/ 
dygn, för de som vistas på korttidsboenden. 
 
Kommunstyrelsen 
Ordföranden lämnar förslag att kommunstyrelsen föreslår kommunfull-
mäktige besluta ändring av avgift för korttidsboende enligt förslag.  
_____ 
 
 



 PROTOKOLL 42(47) 
 2010-11-08 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 170 Dnr 0380/10 - 720 
 
DRIFTSFORM OCH PLACERING - ENSAMKOMMANDE BARN 
OCH UNGDOMAR 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Bifall till följande driftsform och placering för ensamkommande barn och 
ungdomar: 
1) Boende för ensamkommande barn och ungdomar drivs i kommunal regi. 
2) Boendet anordnas i tätorten med hänvisning till bifogat tjänsteutlåtande.  
 
Reservation 
Matilda Wiklund (c) och Karin Markström (kd) reserverar sig mot beslutet. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Integrationssamordnare Anne-Britt Ferreira har lämnat in ett tjänsteutlåtande 
om ensamkommande barn och ungdomar, enligt bilaga. 
 
Älvsbyns kommun har beslutat att ta emot ensamkommande barn och 
ungdomar från Migrationsverkets ankomstboenden. 
 
På en ort där ensamkommande barn och ungdomar ska placeras ska det 
finnas skolor med möjlighet att ge undervisning på den nivå som varje barn 
erfordrar, möjligheter till kvälls- och fritidsaktiviteter utifrån barnets/ 
ungdomens ålder och mognadsnivå, samhällsservice som vårdcentral, 
distriktsköterska, sjukgymnastik och folktandvård, polis, socialtjänst . 
 
De som kommer till Älvsbyn inom åtagandet är ungdomar mellan 13-17 år. 
 
Älvsbyns kommun har haft den principiella inställningen att kommunens 
verksamheter inte ska läggas ut i privat drift. Det finns inget som talar för att 
denna verksamhet borde behandlas annorlunda. 
 
Den tillsatta styrgruppen har utrett boendefrågan och kan presentera tre 
möjligheter inom kommunens eget bostadsbestånd. Viss ombyggnad/ upp-
fräschning kommer att behövas och en preliminär kostnadsberäkning har 
gjorts. 
 
1. Brostigen 2 och 4 - Översta våningsplanet frigörs för boende. Möjlighet 

att börja med halva ytan och efterhand öppna mellan de två husdelarna. 
Kostnader för ombyggnation ca 100 000 kronor 

 
2. Tärnstigen - Ett hus med plats för 5 boenden öppnas senvåren 2011. 

Under sommaren kan ytterligare boende för ca 7 ungdomar öppnas. 
Kostnad för upprustning ca 100 000 kronor.    forts 



 PROTOKOLL 43(47) 
 2010-11-08 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 170 Dnr 0380/10 – 720   forts 
 
DRIFTSFORM OCH PLACERING - ENSAMKOMMANDE BARN 
OCH UNGDOMAR 

 
3.  Lingonstigen - Plan 3 i det kvarstående huset kan byggas om till boende.  
     Större ingrepp än de två ovan. Kostnad ca 500 000 kronor 
 
Förslag till beslut 
1) Boende för ensamkommande barn och ungdomar drivs i kommunal regi. 
2) Boendet anordnas i tätorten med hänvisning till bifogat tjänsteutlåtande.  
 
Kommunstyrelsen 
Integrationssamordnare Anne-Britt Ferreira och socialchef Birgit Nilsson 
föredrar ärendet. 
 
Matilda Wiklund (c) yrkar på återremiss samt att ärendet är grundläggande 
och därmed ska behandlas vid kommunfullmäktige. 
 
Helena Öhlund (s) yrkar bifall till beredningsförslaget. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Matilda Wiklunds förslag på återremiss av 
ärendet och finner att kommunstyrelsen avslår förslaget. 
 
Omröstning begärs 
Omröstning sker genom handuppräckning, bifall eller avslag till återremiss.  
 
Genomförd omröstning visar att bifall till återremiss får 4 röster och avslag 
till återremiss får 9 röster.   
 
Ordföranden ställer proposition på Matilda Wiklunds förslag att ärendet ska 
behandlas av kommunfullmäktige och finner att kommunstyrelsen avslår 
förslaget. 
 
Vidare ställer ordföranden proposition på Helena Öhlunds bifallsyrkande till 
beredningsförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget. 
_____ 
 
 



 PROTOKOLL 44(47) 
 2010-11-08 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 171 Dnr 0382/10 - 730 
 
VÄGLEDNING VID HANDLÄGGNING AV BISTÅND 
AVSEENDE ÄLDREOMSORG ENLIGT SOL 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Anta ”Vägledning vid handläggning” av bistånd avseende äldreomsorgen 
enligt SoL, enligt bilaga., med ändring att dokumentets giltighetstid ändras till 
”mandatperiod”. 
 
Reservation 
Matilda Wiklund (c) reserverar sig mot beslutet. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Många kommuner har generella riktlinjer för biståndsbedömning. Att ha 
riktlinjer underlättar handläggningen genom att det kan bidra till tydlighet och 
främja en likartad bedömning. Viktigt är dock att riktlinjerna enbart ses som 
en vägledning vid bedömningen och att de är det individuella behovet som 
ligger till grund för beslutet. 
 
Kristina Bohman, biståndshandläggare, har upprättat underlag för ”Vägled-
ning vid handläggning” av bistånd avseende äldreomsorgen enligt SoL, enligt 
bilaga. 
 
Socialnämndens förslag till kommunstyrelsen 
Anta upprättat underlag ”Vägledning vid handläggning” av bistånd avseende 
äldreomsorgen enligt SoL, enligt bilaga.  
 
Kommunstyrelsen 
Socialchef Birgit Nilsson föredrar ärendet. 
 
Helena Öhlund (s) bifaller socialnämndens förslag med ändring att doku-
mentets giltighetstid ändras till ”mandatperiod”. 
 
Matilda Wiklund (c) bifaller socialnämndens förslag med ändring på sidan 5, 
tredje stycket nedifrån, om makar eller sammanboende, sista meningen, Om 
bägge beviljas särskilt boende bör de ha rätt till sammanboende. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Helena Öhlunds och Matilda Wiklunds 
ändringsförslag var för sig och finner att kommunstyrelsen bifaller Helena 
Öhlunds förslag och avslår Matilda Wiklunds förslag. 
_____ 
 
 



 PROTOKOLL 45(47) 
 2010-11-08 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 172 Dnr 0357/10 - 737 
 
TAXA VID MATDISTRIBUTION FRÅN RESTAURANG FLUXEN 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Fastställa ändrade portions- och helpensionspriser för särskilt boende, 
(SÄBO) vid Nyberga, Ugglan och Källbacken. Kostverksamheten, 
Fluxenköket står för produktion och distribution. 
 

2010:  förslag 2011: 
Portionspris            41,43:-   43:- 
Helpensionspris  3 160:-   3 300:- 
 
Förtydligande: Biståndsbedömd matdistribution är momsbefriad. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Kostchef Åsa Fahlén har lämnat in ett tjänsteutlåtande om förslag till nya 
priser vid matdistribution från restaurang Fluxen. 
 
Förslaget gäller justering av ett fåtal priser vid biståndsbedömd matdistri-
bution; att gälla fr o m 2011-01-01 eller så snart beslut är taget. Justeringen är 
nödvändig p g a ökande livsmedelspriser. 
 
Förslag till beslut 
Ändrade portions- och helpensionspriser för särskilt boende, (SÄBO) vid 
Nyberga, Ugglan och Källbacken. Kostverksamheten, Fluxenköket står för 
produktion och distribution. 
 

2010:  förslag 2011: 
Portionspris            41,43:-   43:- 
Helpensionspris  3 160:-   3 300:- 
 
Förtydligande: Biståndsbedömd matdistribution är momsbefriad. 
 
Kommunstyrelsen 
Ordföranden lämnar förslag om ny taxa vid matdistribution enligt ovan. 
_____ 
 
 



 PROTOKOLL 46(47) 
 2010-11-08 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 173 Dnr 0386/10 - 739 
 
FRAMTIDENS ÄLDREOMSORG I ÄLVSBYNS KOMMUN 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige  
Tillsätta en tillfällig beredning som arbetar fram lång- och kortsiktiga förslag 
på utveckling av framtidens äldreomsorg i Älvsbyns kommun. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens ordförande har aktualiserat ärende om framtidens 
äldreomsorg i Älvsbyns kommun. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige tillsätta en tillfällig beredning 
som arbetar fram lång- och kortsiktiga förslag på utveckling av framtidens 
äldreomsorg i Älvsbyns kommun. 
 
Kommunstyrelsen 
Ordföranden lämnar förslag enligt ovan. 
_____ 
 
 



 PROTOKOLL 47(47) 
 2010-11-08 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 174 Dnr 0051/09 - 291 
 
SKADEREGLERING EFTER BRAND PÅ LEKENSKOLAN 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Återkalla sitt yrkande avseende skadestånd efter brand på Lekenskolan. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade den 27 september 2010, § 137, att vidhålla sitt 
yrkande om skadestånd motsvarande kommunens självrisk. 
 
Kommunstyrelsen 
Kommunchef Magnus Nordström föredrar ärendet.  
 
Efter rådgivning med kommunens juridiska ombud bedöms möjligheten att 
erhålla skadestånd som väldigt begränsad. Sannolikt kommer kostnaden för 
juridiskt ombud och rättegång överstiga det som ett eventuellt skadestånd 
skulle ge. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen återkallar sitt yrkande avseende skadestånd.  
_____ 
 
 

 


