
 PROTOKOLL 1(29) 
 2014-12-15 
KOMMUNSTYRELSEN 

  
Tid: kl 08:30 – 15:55  
 
Plats: Bäcken 
 
Ledamöter: Helena Öhlund, s,  ordförande  
 Sture Nordin, s vice ordförande 
 Stefan Hortlund, s 
 Jenny Dahlberg, s 
 Inger Grankvist, s  
 Tomas Egmark, s  
 Harry Nyström, v, deltar inte i besluten, avviker kl 13.40 

 Annsofi Holmström, v  
 Matilda Wiklund, c 
 Johan Johansson, c  
 Agneta Nilsson, c 
 Robert Andersson, kd 
 
Tjänstgörande ersättare: Kristina Sandsten, v, tjänstgör från 13.40, deltar i samtliga beslut 

 Lars-Ingvar Wendt, fp  

 
Övriga: Magnus Nordström  kommunchef 
 Lilian Johansson kommunsekreterare 
 Juha Åkerblom, § 167, 182 enhetschef BROS 
 Ann-Louise Öberg, § 167 projektledare 
 Jan-Erik Backman, § 167 skolchef 
 Ulla Lundberg, § 167, 173 ekonomichef 
 Jenny Jonsson, § 167 Ensolution 
 
Justeringsdag: 2014-12-22   
 
Paragrafer: § 166 - 184 
 
Justerare: Tomas Egmark   
 
 
Lilian Johansson Helena Öhlund Tomas Egmark   
kommunsekreterare ordförande justerare 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

ANSLAGSBEVIS 
Justeringen har tillkännagivits via anslag 

 
Organ Kommunstyrelsen 
 
Sammanträdesdatum 2014-12-15 
 
Protokollet är anslaget  2014-12-23  - - 2015-01-14     
  
Förvaringsplats för protokoll Kommunkansliets arkiv 
 
 
 Lilian Johansson 



 PROTOKOLL 2(29) 
 2014-12-15 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 166 Dnr 0396/14 - 007 
 
ÖVERLÄGGNING MED KOMMUNENS REVISORER 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Besvarar revisorernas frågeställningar. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Överläggning mellan kommunens revisorer och kommunstyrelsen angående 
årlig övergripande granskning i Älvsbyns kommun 2014.  
 
Revisorernas frågor till kommunstyrelsen 
- Är kommunstyrelsens styrning, ledning och uppföljning tillräcklig för att 

säkerställa att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från eko-
nomisk synpunkt tillfredsställande sätt? 

- Har kommunstyrelsen ett system för att säkerställa en god intern kontroll. 
 
Diskussionsunderlag enligt bilaga. 
 
Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen besvarar ovanstående frågeställningar.  
 
Revisorerna kommer att avge skriftlig rapport över dagens överläggning. 
_____ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 PROTOKOLL 3(29) 
 2014-12-15 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 
 

 

KS § 167 Dnr 0393/14 - 000 
 
VERKSAMHETSUPPFÖLJNING KS 2014-12-15 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Godkänna informationen. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunchef Magnus Nordström har sammanställt kommungemensam 
verksamhetsuppföljning enligt bilaga. 
 
Förslag till beslut 
Godkänna informationen. 
 
Kommunstyrelsen 
- Enhetschef BROS, Juha Åkerblom informerar om omförhandling av avtal 

med Migrationsverket. 
 
- Projektledare Ann-Louise Öberg redovisar lokalvårdsutredning. 
 
- Kommunchef Magnus Nordström redovisar uppdrag från kommunfull-

mäktige den 13 oktober 2014, § 76, åtgärder för att få ekonomi i balans. 
Anpassning av budget 2014 och 2015. Konsekvenser: Miljö och bygg 
saknar resurser till fysisk planering. Resurser måste skapas för att långsiktigt 
stärka funktionerna samhällsbyggnad och näringslivsutveckling. 
 

- Skolchef Jan-Erik Backman redovisar skolans verksamheter. 
 

- Ekonomichef Ulla Lundberg redovisar ekonomisk månadsuppföljning per 
30 november 2014. 

 
- Jenny Jonsson ”Ensolution”, Kostnad per brukare – slutpresentation 

äldreomsorg och arbete och integration, enligt bilaga. 
 

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen godkänner ovanstående informa-
tion. Kommunstyrelsen bifaller förslaget. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 4(29) 
 2014-12-15 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 168 Dnr 0377/14 - 000 
 
DELGIVNINGAR KS 2014-12-15 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Ta del av redovisade delgivningar. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Handlingar i ärendet. 
 
SGU – yttrande från Älvsbyns kommun avseende utpekande och 
detaljavgränsning för riksintresset Laver i Älvsbyns kommun,   
SGU dnr 31-2179/2014 (dnr 392/14, 106) 
 
Revisorerna – Slutrapport avseende Granskning av delårsrapport per den 31 
augusti 2014 (dr 279/14, 042) 
 
Personalutskottet – protokoll 2014-10-23 
 
Älvsbyns Energi AB – protokoll 2014-10-29 
 
Synskadades riksförbund – Ökade möjligheter på arbetsmarknaden för 
personer med funktionsnedsättning (övr post 2014-10-30) 
 
Förslag till beslut 
Ta del av redovisade delgivningar. 
 
Kommunstyrelsen 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget och finner att kom-
munstyrelsen bifaller förslaget. 
_____ 
 
 



 PROTOKOLL 5(29) 
 2014-12-15 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 169 Dnr 0368/14 - 002 
 
DELEGATIONSRAPPORT KS 2014-12-15 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Ta del av och godkänna redovisad delegationsrapport. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Följande ärenden anmäls enligt KS § 47/13-04-15 (dnr 120/13, 002). 

 

Kommunstyrelsens ordförande 
Förslag till ombud enligt begravningslagen (dnr 366/14-112) 

Förslag på borgerlig vigselförättare (dnr 367/14-112) 

Överenskommelse mellan NLL och Norrbottens kommuner om ansvars-
fördelning vid utredning av språk-, läs- och skrivproblematik (dnr 328/14-600) 

 
Fritids- och kulturchef 
Kommunalt lönebidrag till SV Norrbotten (dnr 350/14-109) 
Avslag till bidrag till fönsterbyte Hjärt&Lung (dnr 360/14-109) 
 
Näringslivsutvecklare 
Mässbidrag – Älvsby kök och inredning (dnr 374/14-109) 
Byautvecklingspeng – Nystrands byaförening (dnr 382/-109) 
Byautvecklingspeng – Vistträsk byaförening (dnr 386/14-109) 
 
Förslag till beslut 
Ta del av och godkänna redovisad delegationsrapport. 
 
Kommunstyrelsen 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget och finner att kom-
munstyrelsen bifaller förslaget. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 6(29) 
 2014-12-15 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 170 Dnr 0255/14 - 002 
 
DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Anta uppdaterad delegationsordning för kommunstyrelsen, enligt bilaga, med 
ändring under punkterna nedan: 
 
1:3 delegat ändras till PU 
4:9 utgår 
4:10 utgår 
9:1 delegat ändras till enhetschef AoI 
11:1 Hyressätta lokaler och bostäder i kommunens fastigheter med undantag 
föreningslokaler. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningskontoret kansli har uppdaterat kommunstyrelsens delega-
tionsordning enligt bilaga.  
 
Förslag till beslut 
Anta uppdaterad delegationsordning för kommunstyrelsen, enligt bilaga. 
 
Kommunstyrelsen 
Sture Nordin (s) föreslår följande ändringar i delegationsordningen: 
1:3 ändrad delegat till PU 
4:9 utgår 
4:10 utgår 
9:1 ändrad delegat till enhetschef AoI 
11:1 Hyressätta lokaler och bostäder i kommunens fastigheter med undantag 
föreningslokaler. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Sture Nordins förslag och finner att kom-
munstyrelsen bifaller förslaget. 
 
Ordföranden ställer proposition på delegationsordningen i övrigt och finner 
att kommunstyrelsen bifaller densamma. 
_____ 
 
 



 PROTOKOLL 7(29) 
 2014-12-15 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 171 Dnr 0104/14 - 008 
 
MEDBORGARFÖRSLAG OM STARTPAKET FÖR FÖRST-
FÖDERSKOR 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Bifalla medborgarförslag om startpaket till nyfödda och adopterade barn som 
vid födseln eller vid adoptionen är folkbokförda i Älvsbyns kommun.  
 
Paketet omfattar ett värde av 800 kr och den direkta kostnaden är 300 kronor 
per barn. Vid ett barnafödande av 70 barn per år ger det en direkt kostnad av 
21 000 kr per år som anvisas ur näringslivskontot.  
 
Startpaket ska gälla tills vidare. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Åsa Olofsson föreslår i sitt medborgarförslag ett startpaket till förstföderskor 
som bör utformas så att det passar i Älvsbyn.  
 
Kommunfullmäktige beslutade 28 april 2014, § 24, att överlämna ärendet till 
kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för beslut 
senast 24 november 2014. 
 
Näringslivschef Pär Jonsson har yttrat sig i ärendet. 
 
Älvsbyns kommun har sedan några år ett positivt flyttningsnetto men ett 
negativt födelseöverskott. De senaste åren har barnafödandet varit i en nivå 
av cirka 70 barn per år. Då befolkningsunderlaget ger kommunen skatte-
intäkter är det viktigt att ta fram åtgärder som stimulerar till ett positivt 
födelseöverskott.   
 
För Älvsbyns utveckling ser vi vikten av att stimulera barnafödande, inte bara 
för förstaföderskor. Vi betonar även stimulans till adoption. Babypaketet bör 
ske i samordning med den befintliga utdelningen av barnbok från biblioteket.      
 
Vårt förslag till babypaket av värde 800 kr, som innefattar: 
- 300 kr presentkort till Älvsbyns köpmannaförening. 
- 300 kr värdecheck för första insättning av sparande i Sparbanken Nord. 
- 100 kr värdecheck till bokpaket från Biblioteket 
- 100 kr värdecheck till babybody med tryck från Älvsbyns kommun 
 
Utlämnandet av paketet bör ske via biblioteket i samordning med kommun-
styrelsens ordförande. 
         forts



 PROTOKOLL 8(29) 
 2014-12-15 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 171 Dnr 0104/14 – 008 forts 
 
MEDBORGARFÖRSLAG OM STARTPAKET FÖR FÖRST-
FÖDERSKOR 

 
Beslutet skickas till 
Åsa Olofsson, Tallstigen 4, 942 91 Vistträsk 
 
Förslag till beslut 
Näringslivskontoret föreslår att kommunstyrelsen bifaller Åsa Olofssons 
medborgarförslag till nyfödda och adopterade barn som vid födseln eller vid 
adoptionen är folkbokförda i Älvsbyns kommun. Paketet omfattar ett värde 
av 800 kr och den direkta kostnaden för kommunstyrelsen är 300 kronor per 
barn. Vid ett barnafödande av 70 barn per år ger det en direkt kostnad av  
21 000 kr per år. 
 
Kommunstyrelsen 
Ordföranden föreslår bifall till medborgarförslaget samt att förslaget finansi-
eras genom anslag från näringslivskonto och ska gälla tills vidare. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget och eget förslag och 
finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget. 
_____ 
 
 



 PROTOKOLL 9(29) 
 2014-12-15 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 172 Dnr 0124/14 - 008 
 
PROJEKTUPPDRAG BESTÄLLARFUNKTION 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Genomföra projektet teknisk beställarkompetens. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunchef Magnus Nordström har lämnat in en tjänsteskrivelse gällande 
projektuppdrag beställarfunktion. 
 
Frågan om en beställarfunktion/beställarkompetens har aktualiserats vid ett 
flertal tillfällen de senaste fem åren. Med beställarfunktionen har vid det flesta 
tillfällena menats teknisk beställarkompetens gentemot de kommunala bolag-
en. De kommunala bolagen uppfattar att de saknar en teknisk dialogpart hos 
ägaren vilket försvårar tydliggörandet av vad som förväntas av dem. 

Syfte/uppgift 

Klargöra det faktiska syftet med och behovet av en beställarfunktion. 
Förtydliga på vilket sätt denna funktion skulle öka resurseffektiviteten i 
bolagen och tydliggöra ägarens intentioner.  

Mål 

Redovisa ett antal olika alternativa organisatoriska lösningar som alla på ett 
eller annat sätt löser det faktiska syftet och behovet av en teknisk beställar-
funktion. 

Avgränsningar 

- 

Antaganden/Risker 

- 

Uppdragsgivare 

Kommunstyrelsen 

Projektnamn 

Teknisk beställarkompetens 

Ekonomiska ramar 

Projektet tillförs inga ekonomiska resurser. 

Tidsmässiga ramar 

Projektet ska slutredovisas under första kvartalet 2015.  forts 



 PROTOKOLL 10(29) 
 2014-12-15 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 172 Dnr 0124/14 – 008 forts 
 
PROJEKTUPPDRAG BESTÄLLARFUNKTION 

Organisatoriska styrningar 

Projektet ska omfatta beställarfunktion för hela bolagsstrukturen. 

Övriga styrningar 

Projektet utförs av intern resurs. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att genomföra projektet teknisk beställar-
kompetens. 

Kommunstyrelsen 

Kommunchef Magnus Nordström föredrar ärendet. 

Beslutsgång 

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



 PROTOKOLL 11(29) 
 2014-12-15 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 173 Dnr 0394/14 - 042 
 
EKONOMISK MÅNADSUPPFÖLJNING NOVEMBER 2014 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Godkänna redovisad information. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ekonomiavdelningen har upprättat ekonomisk månadsuppföljning per 30 
november 2014, enligt bilaga. 
 
Förslag till beslut 
Godkänna redovisad information. 
 
Kommunstyrelsen 
Ekonomichef Ulla Lundberg föredrar ärendet. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget och finner att kom-
munstyrelsen bifaller förslaget. 
_____ 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 12(29) 
 2014-12-15 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 174 Dnr 0302/14 - 102 
 
NOMINERING AV ORDINARIE LEDAMOT OCH ERSÄTTARE 
TILL KOMMUNFÖRBUNDETS STYRELSE 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Nominera Helena Öhlund (s) till ordinarie ledamot och Tomas Egmark (s) 
som ersättare till kommunförbundets styrelse. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Revidering av Kommunförbundet Norrbottens stadgar 12 §. Medlemskom-
munerna nominerar en ordinarie ledamot och en ersättare till förbundets 
styrelse. Valet förrättas före årsskiftet det år som det genomförts allmänna val 
till kommunfullmäktige. Ledamöterna väljs för perioden intill nästa förbunds-
fullmäktige genomförts året efter det att allmänna val till kommunfullmäktige 
ägt rum. 
 
Förslag till beslut 
Nominera ordinarie ledamot och en ersättare till kommunförbundets styrelse. 
 
Kommunstyrelsen 
Ordföranden föreslår att utse sej själv till ordinarie ledamot och Tomas 
Egmark (s) som ersättare till kommunförbundets styrelse. Kommunstyrelsen 
bifaller förslaget. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 13(29) 
 2014-12-15 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 175 Dnr 0173/14 - 106 
 
PARKERINGSÖVERVAKNING GATUMARK I ÄLVSBYNS KOM-
MUN 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Förordna följande personer i Q-Park Bevakning AB enligt 6 § lag om kom-
munal parkeringsövervakning m m (1978:24), som parkeringsvakter i 
Älvsbyns kommun under perioden 2014-09-01--2017-08-31. 
 
Ysanne Samuelsson 
Anders Grundström 
Anders Lundbäck 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Älvsbyns Fastigheter AB VD Anders Nilsson har lämnat in en tjänsteskriv-
else gällande parkeringsövervakning gatumark i Älvsbyns kommun. 
 
Älvsbyns Fastigheter AB har förhandlat med Q-Park avseende p-övervak-
ningen och då det rör sig om små summor så kan direktupphandling enligt 
LOU ske under förutsättning att kommunfullmäktige fattar beslut om förord-
nande enligt förslag till beslut. 
 
Förslag till beslut 
Älvsbyns Fastigheter AB föreslår kommunstyrelsen/fullmäktige besluta om 
att följande personer i Q-Park Bevakning AB förordnas enligt 6 § lag om 
kommunal parkeringsövervakning m m (1978:24) som parkeringsvakter i 
Älvsbyns kommun under perioden 2014-09-01--2017-08-31. 
 
Ysanne Samuelsson 
Anders Grundström 
Anders Lundbäck 
 
Kommunstyrelsen 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget och finner att kom-
munstyrelsen bifaller förslaget. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 14(29) 
 2014-12-15 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 176 Dnr 0398/14 - 106 
 
ÖVERENSKOMMELSE OM SAMARBETE MELLAN ÄLVSBYNS 
KOMMUN OCH TRAFIKVERKET REGION NORD 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Fortsätta inlett samarbete med Trafikverket region Nord enligt bilagt sam-
arbetsavtal.  
 
På grund av det rådande ekonomiska läget är kommunstyrelsen tveksam till 
övertagande av huvudmannaskapet för gator. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson har lämnat in en tjänsteskrivelse gällande 
överenskommelse om samarbete mellan Älvsbyns kommun och Trafikverket 
region Nord. 
 
Trafikverket har tillsammans med Älvsbyns kommun, Polisen, fastighetsägare 
och köpmän samt andra intressenter genomfört en åtgärdsvalsstudie för 
nedre delen av Storgatan och Nyvägen, delen mellan de två cirkulations-
platserna där Trafikverket är väghållare. Åtgärdsvalsstudien resulterade i en 
rad åtgärder som behöver vidtas i området och som har prioriterats av arbets-
grupperna som deltog i studien. 
 
Trafikverket önskar nu fördjupa samverkan med upprustning av Storgatan 
och Nyvägen där bland annat trafiksäkerhetsbrister åtgärdas och busshåll-
platser anordnas i samband med att resecentrum anläggs vid järnvägssta-
tionen. I åtgärdsvalsstudien har även ingått att titta på gatornas omgivning 
med parker och grönområden samt privata fastigheter. Även i gatans omgiv-
ning fanns många förslag till förbättringar. En rapport från åtgärdsvalsstudien 
håller på att sammanställas av Trafikverket och kommer att presenteras för 
kommunstyrelsen när den är färdig. Efter att gatorna är upprustade önskar 
Trafikverket överlämna huvudmannaskapet till Älvsbyns kommun. 
 
Samarbete kommer även enligt avtalet att ske vid framtagande av trafik-
strategi för Älvsbyn och i andra frågor där Älvsbyns kommun och Trafik-
verket har gemensamma intressen. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att fortsätta inlett samarbete med Trafikverket 
region Nord enligt bilagt samarbetsavtal. 
 
 
 
         forts



 PROTOKOLL 15(29) 
 2014-12-15 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 176 Dnr 0398/14 – 106 forts 
 
ÖVERENSKOMMELSE OM SAMARBETE MELLAN ÄLVSBYNS 
KOMMUN OCH TRAFIKVERKET REGION NORD 

 
Kommunstyrelsen 
Ordföranden föredrar ärendet samt föreslår bifall till beredningsförslaget med 
tillägg av följande kommentar: 
 
På grund av det rådande ekonomiska läget är kommunstyrelsen tveksam till 
övertagande av huvudmannaskapet för gator. 
 
Beslutsgång  
Ordförande ställer proposition på beredningsförslaget och tilläggskommen-
tar. Kommunstyrelsen bifaller förslaget. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 16(29) 
 2014-12-15 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 177 Dnr 0142/14 - 106 
 
FÖRLÄNGNING AV RÖRELSEARRENDE AVSEENDE BOW-
LINGVERKSAMHET SAMT UPPDRAGSAVTAL AVSEENDE 
BIOGRAFVERKSAMHET - ÄLVSBYNS FOLKETSHUSFÖRE-
NING 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Förlänga rörelseavtal avseende bowlingverksamhet och uppdragsavtalet för 
biografverksamhet till 2017-12-31 i enlighet med lika villkor som i ursprungs-
avtalen som löper 2012-01-01--2014-12-31. 
 
Reservation 
Matilda Wiklund (c), Lars-Ingvar Wendt (fp) och Robert Andersson (kd) 
reserverar sig mot beslutet. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Fritids- och kulturchef Kjell Tegnelund har lämnat in skrivelse om Älvsbyns 
Folketshusförening som har påkallat förlängning av rörelseavtal för bowling-
verksamhet och uppdragsavtal för biografverksamhet till 2017-12-31.   
 
Orsaken är att de treåriga ursprungsavtalen löper ut 2014-12-31. 
 
Fritid & Kultur som sköter den löpande driften av Forum har inget att erinra 
mot att avtalen förlängs för både bowling- och biografverksamhet.  
 
Förslag till beslut 
Att Älvsbyns kommun förlänger rörelseavtal avseende bowlingverksamhet 
och uppdragsavtalet för biografverksamhet till 2017-12-31 i enlighet med 
samma villkor som i ursprungsavtalen som löper 2012-01-01--2014-12-31. 
 
Kommunstyrelsen 
Matilda Wiklund (c) föreslår att förlänga avtalet ett år och därefter lägga ut 
bowling- och biografverksamheten för upphandling enligt Lagen om offentlig 
upphandling (LOU). 
 
Robert Andersson (kd) och Lars-Ingvar Wendt (fp) bifaller Matilda Wiklunds 
förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer beredningsförslaget och Matilda Wiklunds förslag mot 
varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller beredningsförslaget. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 17(29) 
 2014-12-15 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 178 Dnr 0372/14 - 616 
 
FÖRÄNDRINGAR I ERSÄTTNING FÖR UTBILDNING I 
SVENSKA FÖR INVANDRARE - SFI - ENLIGT FÖRORDNING 
SFS 2014:946 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Ersättning för svenska för invandrare omfattande målgruppen i SFS 2014:946 
fastställs till schablonersättningen och lämnas som ett engångsbelopp om 
7 000 kronor för varje deltagare i utbildningen oavsett utbildningens längd. 
Ersättning enligt förordningen lämnas för varje utlänning som deltar i utbild-
ning den 1 juli 2014 och framåt oavsett när utbildningen påbörjats och genom-
förs av utbildningsanordnare i Älvsbyns kommun.  
_____   

 

Sammanfattning av ärendet 
Förordningen SFS 2014:946 fastställer bestämmelser om statlig ersättning till 
kommuner för den utbildning i svenska för invandrare som ges till utlänningar 
vilka är registrerade vid och vistas i Migrationsverkets anläggningsboenden 
under tiden de väntar på att tas emot för bosättning i en kommun. Ersättning 
lämnas för utlänningar som har fyllt 18 år och som har beviljats ett uppehålls-
tillstånd som kan ligga till grund för folkbokföring. Uppehållstillståndet ska ha 
beviljats enligt 
– 5 kap. 1, 3 a, 4 eller 6 § utlänningslagen (2005:716), 
– 12 kap. 18 § utlänningslagen, eller 
– 21 eller 22 kap. utlänningslagen. 

 
En kommun har rätt till en schablonersättning för kostnader för utbildning i 
svenska för invandrare eller motsvarande utbildning om; 
 
– utbildningen ges till en utlänning enligt 2 § SFS 2014:946, 
– utlänningen har rätt att delta i sådan utbildning enligt skollagen 

(2010:800) och  
– utlänningen vistas i ett anläggningsboende i kommunen 
 
Om en utlänning flyttar från ett anläggningsboende i en kommun till ett an-
läggningsboende i en annan kommun, har även denna kommun rätt till en 
schablonersättning om villkoren i första stycket är uppfyllda. Schabloner-
sättningen lämnas med ett engångsbelopp och ska vara 7 000 kronor för varje 
deltagare i utbildningen. Förordningen SFS 2014:946 träder i kraft den 6 
augusti 2014, förordningen tillämpas på utlänningar som har beviljats uppe-
hållstillstånd som kan ligga till grund för folkbokföring efter utgången av mars 
2014. Noterbart är att rätt att läsa SFI har även de som arbetskraftsinvandrar, 
kärleksinvandrar eller anhöriginvandrar.     forts 



 PROTOKOLL 18(29) 
 2014-12-15 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 178 Dnr 0372/14 – 616 forts 
 
FÖRÄNDRINGAR I ERSÄTTNING FÖR UTBILDNING I 
SVENSKA FÖR INVANDRARE - SFI - ENLIGT FÖRORDNING 
SFS 2014:946 

 
Fram till dess beslut om ersättning ändrades kunde elevgruppen läsa SFI upp 
till 2 år, någon egentlig fastställd utbildningslängd har inte angetts utan styrdes 
via individuella studieplaner. Endast om det kunde anses att en elev inte skulle 
kunna tillgodogöra sig studierna inom rimlig tid kunde studierna avslutas av 
huvudman. Ersättning till huvudmän gavs då bland annat från arbetsförmed-
lingen. Enlig kursplanen skall utbildningsplanen innehålla 525 timmar fördela-
de på 15 timmar i veckan, detta innebär att man är klar med SFI inom 9 måna-
der (ca 40 v). Nuvarande ersättningar som Älvsbyns kommun betalar för SFI 
studier är 770: -/v innebär en kostnad per elev om 30 800: -. Detta medför en 
faktisk ökad kostnad för kommunen om 23 800:- per elev då 7 000:- i stats-
bidrag är avräknad. Antalet elever vilka faller under de nya bestämmelserna är 
uppskattningsvis mellan 20 - 30 elever per år, en uppskattad ökad kostnad för 
kommunen på ca 476 – 714 tkr/år. I förslag till beslut bör det vidare noteras 
att beslutet riskerar att strida mot skollagen (22 kap, § 6) och kursplanernas 
innehåll. Enda undantag om minskning av utbildningens längd får tas om elev 
bedöms klara kurskraven på kortare tid.    

Barn- och fritidsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Ersättning för svenska för invandrare omfattande målgruppen i SFS 2014:946 
fastställs till schablonersättningen och lämnas som ett engångsbelopp om 
7 000 kronor för varje deltagare i utbildningen oavsett utbildningens längd. 
Ersättning enligt förordningen lämnas för varje utlänning som deltar i 
utbildning den 1 juli 2014 och framåt oavsett när utbildningen påbörjats och 
genomförs av utbildningsanordnare i Älvsbyns kommun.  
_____   

Kommunstyrelsen 
Kommunchef Magnus Nordström föredrar ärendet. 
 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på barn- och fritidsutskottets förslag och 
finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget. 
_____ 

 

 



 PROTOKOLL 19(29) 
 2014-12-15 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 179 Dnr 0123/14 - 214 
 
PLANPROGRAM FÖR KANIS - SAMRÅD 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Godkänna bifogat planprogram. Planprogrammet kan användas i framtida ut-
vecklingsarbete för Kanis. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson har lämnat in skrivelse gällande plan-
program för Kanis – beslut om samråd. 
 
Hanna Andersson, studerande vid LTU, har gjort ett förslag till planprogram 
för Kanisområdet. Kommunstyrelsen ges nu möjlighet att låta programför-
slaget gå ut för offentligt samråd. 
 
Ett planprogram är första steget i en mer omfattande planprocess där många 
är berörda. Efter samråd kan kommunstyrelsen besluta fastställa planpro-
grammet. Nästa steg, om kommunstyrelsen väljer att gå vidare, är att upprätta 
en detaljplan för området som är juridiskt bindande och styr mer exakt var 
och vad man får bygga och anlägga i området. 
 
Beslutsunderlag 
Förslag till planprogram för Kanis.  
 
Förslag till beslut 
Samråda om bilagt planprogram för Kanis sportanläggning. 
 
Kommunstyrelsen 
Ordföranden föreslå att kommunstyrelsen godkänner bifogat planprogram 
samt att planen kan användas i framtida utvecklingsarbete för Kanis. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på eget förslag och finner att kommun-
styrelsen bifaller förslaget. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 20(29) 
 2014-12-15 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 180 Dnr 0381/14 - 701 
 
HANDLINGSPROGRAM FÖR PALLIATIV VÅRD 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Anta handlingsprogrammet ”Vård i livets slutskede - Palliativ vård i Norr-
botten”. 
 
Återrapport gällande implementering av programmet ska ske till arbete- och 
omsorgsutskottet. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Socialchef Hans Nyberg har lämnat in en tjänsteskrivelse gällande handlings-
program för vård i livets slutskede.  
 
Handlingsprogrammet Vård i livets slutskede - Palliativ vård i Norrbotten, 
andra upplagan, är reviderat under hösten 2013. Handlingsprogrammet är 
ett samverkansdokument och berör patienter som är över 18 år och äldre i 
livets slutskede. Representanter från landsting och kommun har uppdaterat 
och aktualiserat handlingsplanen. Den är baserad på vetenskap och beprövad 
erfarenhet om den palliativa vården och innehåller standarder för palliativ 
vård samt mätbara kvalitetsindikatorer.  
 
Palliativ vård i Norrbotten ska systematiskt och fortlöpande utvecklas för att 
säkra kvalité och fungerande vård och omsorgskedjor för god palliativ vård 
på lika villkor. I dokumentet används ordet patient då handlingsprogrammet 
vänder sig till vårdgivare inom både kommun, landsting samt privata vård-
givare. 
 
Standard ska 

 ge underlag för rutiner på lokal nivå 
 stimulera och underlätta utveckling 
 underlätta kvalitetsuppföljning 

 
Innehållet kommer att uppdateras genom återkommande revidering en gång 
per år. 
 
Beslutsunderlag 
Handlingsprogram för Vård i livets slutskede - Palliativ vård i Norrbotten. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt rekommendation från kommunförbundet 
att anta ” Vård i livets slutskede - Palliativ vård i Norrbotten” 
 
         forts



 PROTOKOLL 21(29) 
 2014-12-15 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 180 Dnr 0381/14 – 701 forts 
 
HANDLINGSPROGRAM FÖR PALLIATIV VÅRD 

 
Kommunstyrelsen 
Ordföranden föreslår bifall till beredningsförslaget samt att återrapport 
gällande implementering ska ske till arbete- och omsorgsutskottet. 
 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget och eget förslag och 
finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 22(29) 
 2014-12-15 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 181 Dnr 0353/14 - 714 
 
STATSBIDRAG FÖR PERSONLIG OMBUD 2015 SAMT REDO-
VISNING FÖR 2014 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen ställer sig bakom ansökan om statsbidrag för Personligt 
ombud för verksamhetsåret 2015 samt godkänner redovisning av verksam-
heten för 2014, enligt bilaga. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enhetschef Barbro Josefsson har lämnat in skrivelse gällande statsbidrag 
personligt ombud 2015 samt redovisning för 2014. 
 
Älvsbyns kommun ansöker om fortsatt statsbidrag för verksamhet med 
2 heltidstjänster som Personligt ombud för verksamhetsåret 2015. 
Angående verksamhetens mål, innehåll och omfattning hänvisas till bilagd 
verksamhetsredovisning 2014. 
 
Ansökta medel sätt in på följande bankgiro: 5256-0471 
Ansvarsområde: 1562 
Verksamhet: 79110. 
 
Beslutet skickas till 
Länsstyrelsen Norrbotten, 971 86 Luleå. 
 
Kommunstyrelsen 
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen ställer sig bakom ansökan om 
statsbidrag för Personligt ombud för verksamhetsåret 2015 samt godkänner 
redovisning av verksamheten för 2014, enligt bilaga. Kommunstyrelsen 
bifaller förslaget. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 23(29) 
 2014-12-15 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 182 Dnr 0400/14 - 720 
 
OMFÖRHANDLING AV AVTAL MED MIGRATIONSVERKET 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Uppdra till kommunchefen att omförhandla avtal gällande ensamkommande 
flyktingbarn med Migrationsverket.  
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enhetschef ensamkommande flyktingungdomar Juha Åkerblom har lämnat 
in en tjänsteskrivelse gällande omförhandling av avtal med Migrationsverket. 
 
Ny lagstiftning gällande asylplatser för ensamkommande barn gör att följande 
bör göras.  
 
Älvsbyns kommuns avtal idag säger 15 platser varav 3 är asylplatser, ålder 13-
18 år. Nya lagstiftningen gör att man idag beräknar asylplatser utifrån kom-
muntal och det betyder att kommunen hamnar på 9 asylplatser. För att kom-
munen ska få ett bra in- och utflöde och god ekonomi så bör avtalet ses över. 
 
Om avtalet inte ses över betyder det att kommunen kommer att förlora in-
täkter samt tappar överblick över situationen.  
 
Ett scenario är att endast höja asylplatserna (9 platser) och fortfarande ha 
totalt 15 platser. Då sker följande: 
 
När t ex två barn som söker asyl och får permanent uppehållstillstånd, ska två 
av de som är i de övriga 6 rotera ut (p g a ålder) till 18+ verksamheten.  
 
Handläggningen av uppehållstillstånd går relativt fort, 3-6 månader. Det 
betyder att kommunen inte skulle ligga rätt i antal barn eller ålder gällande in- 
och utflödet. De barn som hamnar utanför avtalet genererar endast faktisk 
kostnad.  
 
För att hamna rätt bör kommunen höja till totalt 30 platser varav 9 asylplatser 
samt ändra åldern till 15-17 år. Kommunen har då en bättre kostnadstäckning 
p g a att platser generarar 1 900 kr/dygn och verksamheten får bättre översyn 
på in- och utflödet av barn. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen uppdrar till kommunchefen att omförhandla avtal gällande 
ensamkommande flyktingbarn med Migrationsverket.  
 
 
         forts



 PROTOKOLL 24(29) 
 2014-12-15 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 182 Dnr 0400/14 – 720 forts 
 
OMFÖRHANDLING AV AVTAL MED MIGRATIONSVERKET 

 
Kommunstyrelsen 
Enhetschef BROS Juha Åkerblom föredrar ärendet. 
 
Ordföranden föreslår bifall till beredningsförslaget. 
 
Matilda Wiklund (c) bifaller beredningsförslaget. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget och finner att kom-
munstyrelsen bifaller förslaget. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 25(29) 
 2014-12-15 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 183 Dnr 0326/14 - 760 
 
SAMARBETE INOM MISSBRUKS- OCH BEROENDEVÅRD 

 
Kommunstyrelsens beslut 
- anta den upprättade överenskommelsen om samarbete inom missbruks- 

och beroendevården mellan landstinget och kommunerna i Norrbotten 
inkluderat ett beroendecentrun i länet 

 
- anta upprättat samverkansavtal mellan landstinget och kommunerna 

gällande beroendecentrum i Norrbotten 
 
- godkänna upprättat förslag till kostnadsfördelning mellan kommunerna 
_____ 

 
Sammanfattning av ärendet 
Socialchef Hans Nyberg har lämnat in en tjänsteskrivelse om överenskom-
melse om samarbete inom missbruks- och beroendevård mellan landstinget 
och kommunerna i Norrbotten. 
 
Genom ändringar i hälso- och sjukvårdslagen och i socialtjänstlagen från den 
1 juli 2013 infördes en skyldighet för landsting och kommuner att ingå ge-
mensamma överenskommelser om samarbete i fråga om personer som miss-
brukar alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel eller 
dopningsmedel. 
 
Syftet med lagändringarna är att stärka samverkan mellan landsting och kom-
muner för att bättre tillgodose behovet av vård, stöd och behandling för mål-
gruppen. 
 
Landstinget och länets kommuner har således ett gemensamt ansvar för miss-
bruks- och beroendevården i Norrbotten. Personer med missbruk och bero-
ende ska ges stöd, vård och behandling av hög kvalitet. 
 
Beroende på var man bor i länet har man olika förutsättningar att få vård och 
stöd för sitt missbruk. Det finns behov av att tydliggöra mål, ansvarsförhåll-
anden och vårdnivåer och att tydliggöra samarbetsytor mellan länets kom-
muner och landstinget. 
 
En gemensam arbetsgrupp mellan landstinget och kommunerna har arbetat 
fram ett förslag till överenskommelse om samarbete inom missbruks- och 
beroendevården mellan landstinget och kommunerna i länet. Förslaget tydlig-
gör ansvarsförhållandena inom och mellan huvudmännen avseende upptäckt 
och tidig intervention, tillnyktringsverksamhet, abstinensvård, behandling och 
stöd samt uppföljning. 
         forts 



 PROTOKOLL 26(29) 
 2014-12-15 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 183 Dnr 0326/14 – 760 forts 
 
SAMARBETE INOM MISSBRUKS- OCH BEROENDEVÅRD 

 
Beroendecentrum 
Förslaget till överenskommelse omfattar även etablering av ett beroende-
centrum för hela länet vilket är nödvändigt för en fungerande vårdfläta för de 
personer som harbehov av kompetenser som inte kan tillgodoses på lokal 
nivå. 
 
Beroendecentrum har två syften: 
¤ Tillgång till ett antal vårdplatser för abstinensbehandling vid komplicerade 

tillstånd som led i en vårdfläta för de svårast sjuka som inte kan klaras 
med närsjukvårdens och kommunernas kompetens. 

 
¤ Konsultativt kompetensstöd till närsjukvård och kommuner. 
 
Inom beroendecentrum kommer det att finnas tillgång till personal från både 
hälso- och sjukvården och från socialtjänsten. 
 
Landstinget är huvudman för verksamheten. Länets kommuner delfinansierar 
verksamheten och personalkostnader enligt upprättat förslag till samverkans-
avtal. 
 
Överenskommelsen ska leda till en likvärdig missbruks- och beroendevård av 
god kvalitet i Norrbotten. 
 
Älvsbyns kommuns delfinansiering av denna verksamhet sker inom befintliga 
ramar. Ingen merkostnad tillkommer. 
 
Beslutsunderlag 
Överenskommelse om samarbete inom missbruks-och beroendevård mellan 
landstinget och kommunerna i Norrbottens län. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt kommunförbundets rekommendation  
 
- anta den upprättade överenskommelsen om samarbete inom missbruks- 

och beroendevården mellan landstinget och kommunerna i Norrbotten 
inkluderat ett beroendecentrun i länet 

 
- anta upprättat samverkansavtal mellan landstinget och kommunerna 

gällande beroendecentrum i Norrbotten 
 
- godkänna upprättat förslag till kostnadsfördelning mellan kommunerna 

forts 



 PROTOKOLL 27(29) 
 2014-12-15 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 183 Dnr 0326/14 – 760 forts 
 
SAMARBETE INOM MISSBRUKS- OCH BEROENDEVÅRD 

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



 PROTOKOLL 28(29) 
 2014-12-15 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 184 Dnr 0320/14 - 800 
 
KULTUR- OCH UNGDOMSLEDARSTIPENDIUM 2014 

 
Kommunstyrelsens beslut 
1) Utse Eva Larsen till kulturstipendiat.  
2) Utse Gabriella Grahn, fotboll/hockey till ungdomsledarstipendiat. 
3) Stipendierna är 6 000 kronor vardera 
4) Enligt kommunfullmäktiges beslut den 24 november 2014, § 124, sker 

utdelning vid kommunfullmäktiges sammanträde den 15 juni 2015. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Fritids- och kulturchef Kjell Tegnelund har lämnat in tjänsteskrivelse gällande 
kultur- och ungdomsledarstipendium 2014. 
 
Älvsbyns kommun har att utse kultur- och ungdomsledarstipendiater för 
2014. Stipendierna är på 6 000 kronor vardera. Sista ansökningsdag för 2014 
års stipendier var 2014-11-01.  
 
Kriterier för Älvsbyns kultur- och ungdomsledarstipendier är fastställda av 
KF § 76/2010-10-18. 
 
Kulturstipendium 
Älvsbyns kommuns kulturstipendium utdelas till utövare och/eller främjare 
av verksamhet inom litteratur, konst, musik, teater eller inom kulturellt om-
råde t ex folkbildning, hembygdsvård eller naturvård. 
 
Vid tilldelandet av stipendium har den företräde som sedan länge verkat inom 
Älvsbyns kommun. Stipendiet kan utdelas till enskild eller till grupper. 
 
Stipendiet som utgör 6 000 kronor, utdelas antingen helt eller delat. 
 
Ungdomsledarstipendium 
Älvsbyns kommuns ungdomsledarstipendium är avsett att stödja eller upp-
muntra insatser inom ungdomsverksamheten i Älvsbyns kommun. Stipendiet 
utdelas varje år till ungdomsledare bosatt i kommunen. 
 
Stipendiesumman får fritt användas enligt stipendiatens eget bestämmande. 
Stipendiet utdelas endast en gång till en och samma person. 
 
Vid tilldelandet av stipendium har den företräde som sedan länge verkat inom 
Älvsbyns kommun. 
 
Stipendiet som utgör 6 000 kronor, utdelas antingen helt eller delat. 
         forts 



 PROTOKOLL 29(29) 
 2014-12-15 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 184 Dnr 0320/14 – 800 forts 
 
KULTUR- OCH UNGDOMSLEDARSTIPENDIUM 2014 

 
Följande ansökningar har inkommit: 
 
Kulturstipendium 
Eva Larsen 
Lave Söderholm 
Erik Öberg 
 
Ungdomsledarstipendium 
Gabriella Grahn, fotboll, hockey 
Agnes Lidström, konståkning 
Josefin Bengtsson, konståkning 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen har att utse kultur- och ungdomsledarstipendiater för 2014 
samt plats och tid för överlämnande av utmärkelsen.  
 
Kommunstyrelsen 
Matilda Wiklund (c) föreslår att utse Eva Larsen och Lave Söderholm till 
kulturstipendiater samt att Gabriella Grahn, Agnes Lidström och Josefin 
Bengtsson får dela på ungdomsstipendiet. 
 
Lars-Ingvar Wendt (fp) föreslår Eva Larsen till kulturstipendiat och att Agnes 
Lidström och Josefin Bengtsson får dela på ungdomsstipendiet. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på förslag att utse Eva Larsen till kultur-
stipendiat. Kommunstyrelsen bifall förslaget. 
 
Ordföranden ställer proposition på förslag att utse Lave Söderholm till 
kulturstipendiat. Kommunstyrelsen avslår förslaget. 
 
Vidare ställer ordföranden förslagen att till ungdomsstipendiater utse 
Lidström/Bengtsson och Grahn mot varandra och finner att kommun-
styrelsen bifaller förslaget att utse Gabriella Grahn till ungdomsstipendiat. 
_____ 
 

 


