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 PROTOKOLL 2(43) 
 2015-11-30 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 96 Dnr 0453/15 - 000 
 
DELGIVNINGAR KF 2015-11-30 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Ta del av redovisade delgivningar 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Handlingar i ärendet. 
 
Länsstyrelsen  
- Beslut – Inspektion hos Överförmyndare i Älvsbyns kommun (dnr 

434/15-199) 
 
Älvsbyns kommun 
- Redovisning av motioner och medborgarförslag under beredning 
 
Förslag till beslut 
Ta del av redovisade delgivningar. 
 
Kommunfullmäktige 
Inger Lundberg (L) meddelar att Folkpartiet Liberalerna har bytt namn till 
Liberalerna med partibeteckning L. 
 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommun-
fullmäktige bifaller. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 3(43) 
 2015-11-30 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 97 Dnr 0258/15 - 008 
 
REDOVISNING AV VAD SOM HÄNT MED BEVILJADE MED-
BORGARFÖRSLAG OCH MOTIONER 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Godkänna redovisningen. 
 
Reservation 
Matilda Wiklund (c) reserverar sig mot beslutet. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
I kommunfullmäktiges arbetsordning fastställd 27 april 2015, § 32, ska kom-
munstyrelsen två gånger per år redovisa de motioner som inte har beretts 
färdigt, samt beviljade motioners och medborgarförslags verkställighet. 
 
Redovisningen ska göras på fullmäktiges sista ordinarie sammanträden under 
våren och hösten. 
 
Kommunledningskontorets kansli har gjort en sammanställning av vad som 
hänt med beviljade medborgarförslag och motioner, enligt bilaga. 
 
Ledamot kan inte förlänga slutredovisade motioner utan får återkomma med 
ny motion. 
 
Förslag till beslut 
Godkänna redovisningen. 
 
Kommunfullmäktige 
Matilda Wiklund (c) föreslår att ärende nr 3) Motion, giftfri vardag kräver 
handling, inte ska anses vara slutredovisad. En åtgärdsplan redovisas vid 
kommunstyrelsens sammanträde i juni 2016. 
 
Beslutsgång  
Ordföranden ställer beredningsförslaget och Matilda Wiklunds förslag mot 
varandra och finner att kommunfullmäktige bifaller beredningsförslaget. 
_____ 
 
 



 PROTOKOLL 4(43) 
 2015-11-30 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 98 Dnr 0361/15 - 003 
 
STRATEGISK PLAN FÖR ÄLVSBYNS KOMMUN 2016-2018 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Fastställa Strategisk plan för 2016-2018  enligt bilaga, med tillägg:  
- Redaktionella ändringar på sidan 1, ändring att kommunfullmäktige antar 

den strategiska planen i november samt 22 verksamhetsområden. Sidan 33 
och 34, Mål 2016. 

- Tillägg i styrkortet under medarbetare/strategier, ”skapa förutsättningar 
för intraprenadlösningar”.   

- Under medarbetare /prioriterade mål 2016, ”presentera intraprenad-
modell”. 

 
Reservation 
Johan Johansson (c) reserverar sig mot beslutet till förmån för centerpartiets 
förslag. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Chef kommunledningskontoret Crister Lundgren har lämnat in en tjänste-
skrivelse gällande Strategisk Plan för Älvsbyns kommun 2016-2018, enligt 
bilaga. 
 
Kommunfullmäktige antar i november den strategiska planen som omfattar 
mål och resurser samt planeringsförutsättningar till kommunstyrelsen och 
dess verksamhetsområden. Den strategiska planen innehåller nedanstående 
delar som tillsammans utgör fullmäktiges styrning av kommunstyrelsen och 
de kommunala bolagen. 
 
1. Vision för Älvsbyns kommun 
2. Kommungemensamma visioner och mål i perspektiven 
- Medborgare/Kund 
- Tillväxt/Utveckling 
- Medarbetare 
- Ekonomi 
 

Målen mäts sedan med hjälp av målindikatorer/nyckeltal 
3. Kommungemensamma serviceförklaringar 
4. Verksamhetsutveckling 
5. Inriktning och uppdrag till verksamheterna 
6. Ekonomisk ram per verksamhet för drift respektive investeringar, utdebi-

tering, resultat-, finansierings- och balansbudget för tre år 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 9 november 2015, § 116  forts 



 PROTOKOLL 5(43) 
 2015-11-30 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KF § 98 Dnr 0361/15 – 003 forts 
 
STRATEGISK PLAN FÖR ÄLVSBYNS KOMMUN 2016-2018 

 
Kommunstyrelsen 
Göran Lundström (c) föreslår redaktionella ändringar på sidan 1, ändring att 
kommunfullmäktige antar den strategiska planen i november samt 22 verksam-
hetsområden. 
 
Göran Lundström föreslår vidare: 
1) skapa förutsättningar för intraprenad ska in på styrkortet under priori-

terade mål 2016. 
2) Sid 6 näringsliv och sysselsättning, ”De gröna näringarna inom jord- och 

skogsbruk skapar via många små företag ett stort antal arbetstillfällen, 
samtidigt som det vårdar vår fina natur och håller landskapet öppet”. 

3) Sid 6 bostadsmarknad, ”Kommunen kommer att undersöka möjligheter 
och medverka till att någon typ av äldreboende även skapas i de större 
byarna”. 

 
Inger Lundberg (fp), Sören Nilsson (sd) och Robert Andersson (kd) bifaller 
Göran Lundströms förslag. 
 
Inger Lundberg (fp) föreslår på sid 40, Omsorgen om funktionshindrade, 
övriga insatser, tillägg under mål 2016, erbjuda samordnade individuella 
planer (SIP). 
 
Ordförande föreslår tillägg till styrkortet under medarbetare/strategier, 
”skapa förutsättningar för intraprenadlösningar” och under medarbetare 
/prioriterade mål 2016, ”presentera intraprenadmodell”. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Göran Lundströms förslag om redaktio-
nella ändringar på sidan 1, vilket kommunstyrelsen bifaller. 
 
Ordföranden ställer proposition på Göran Lundströms förslag 2) och 3) var 
för sig, och finner att kommunstyrelsen avslår förslagen. 
 
Reservation 
2)Göran Lundström (c) och Inger Lundberg (fp) reserverar sig mot beslutet. 
3)Göran Lundström (c), Inger Lundberg (fp), Robert Andersson (kd) och 
Sören Nilsson (sd) reserverar sig mot beslutet. 
          
Ordföranden ställer proposition på Inger Lundbergs förslag gällande SIP, 
vilket kommunstyrelsen avslår. 
 
 

forts 



 PROTOKOLL 6(43) 
 2015-11-30 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KF § 98 Dnr 0361/15 – 003 forts 
 
STRATEGISK PLAN FÖR ÄLVSBYNS KOMMUN 2016-2018 

 
Reservation 
Inger Lundberg (fp) och Göran Lundström (c) reserverar sig mot beslutet.  
 
Ordföranden ställer vidare proposition på Göran Lundströms förslag 1) och 
eget förslag om intraprenad på styrkortet och finner att kommunstyrelsen 
bifaller förslagen. 
 
Slutligen ställer ordföranden Strategiska planen i övrigt under proposition 
och finner att kommunstyrelsen bifaller densamma.  
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Fastställa Strategisk plan för 2016-2018  enligt bilaga, med tillägg:  
- Redaktionella ändringar på sidan 1, ändring att kommunfullmäktige antar 

den strategiska planen i november samt 22 verksamhetsområden. 
- Tillägg i styrkortet under medarbetare/strategier, ”skapa förutsättningar 

för intraprenadlösningar”.   
- Under medarbetare /prioriterade mål 2016, ”presentera intraprenad-

modell”. 
 
Reservation 
Göran Lundström (c), Inger Lundberg (fp), Robert Andersson (kd) och 
Sören Nilsson (sd) reserverar sig mot beslutet till förmån för egna förslag. 
_____ 
 
Kommunfullmäktige 
Chef för kommunledningskontoret Crister Lundgren föredrar ärendet. 
 
Helena Öhlund (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Berit Hardselius (c) föreslår redaktionell ändring på sidorna 33 och 34, mål 
2015 ändras till mål 2016. 
 
Berit Hardselius redovisar vidare centerpartiets förslag: 
1) Sid 6 näringsliv och sysselsättning, ”De gröna näringarna inom jord- och 

skogsbruk skapar via många små företag ett stort antal arbetstillfällen, 
samtidigt som det vårdar vår fina natur och håller landskapet öppet”. 

2) Sid 7 bostadsmarknad, ”Kommunen kommer att undersöka möjligheter 
och medverka till att någon typ av äldreboende även skapas i de större 
byarna”.         

3) Sid 12 ökande befolkning, ”Genom satsningen på Blomstrande byar blir 
kommunen attraktiv för barnfamiljer som väljer en naturnära uppväxt-
miljö för sina barn”. 

forts 



 PROTOKOLL 7(43) 
 2015-11-30 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KF § 98 Dnr 0361/15 – 003 forts 
 
STRATEGISK PLAN FÖR ÄLVSBYNS KOMMUN 2016-2018 

 
4) Sid 17 ekonomi, ”Utarbeta en plan för hur budgetföljsamheten blir 

bättre”. 
5) Sid 19 verksamhetsutveckling, ”rubrik: Under 2016 kommer följande 

kommunövergripande utvecklingsarbeten att genomföras: Skapa förut-
sättningar för intraprenad inom särskilt boende”. 

6) Sid 25 överförmyndare, ”Särskilda uppdrag: Anpassa och kvalitetssäkra 
rutiner och arbetssätt enligt kritik från Länsstyrelsen”. 

 
Inger Lundberg (L) bifaller centerpartiets förslag samt föreslår på sid 40, 
Omsorgen om funktionshindrade, övriga insatser, tillägg under mål 2016, 
erbjuda samordnade individuella planer (SIP). 
 
Sören Nilsson (sd) bifaller centerpartiets förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Inger Lundbergs förslag gällande SIP, 
vilket kommunfullmäktige avslår. 
 
Omröstning 
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång. 
- den som röstar ja bifaller Inger Lundbergs förslag om SIP 
- den som röstar nej avslår Inger Lundbergs förslag om SIP 
 
Omröstningsresultat 
Med 9 ja-röster och 22 nej-röster enligt bifogad sammanträdeslista, beslutar 
kommunfullmäktige att avslå Inger Lundbergs förslag. 
 
Ordföranden ställer vidare proposition på centerpartiets förslag 1-6 och 
finner att kommunfullmäktige avslår förslagen. 
 
Omröstning 
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång. 
- den som röstar ja bifaller centerpartiets förslag 
- den som röstar nej avslår centerpartiets förslag 
 
Omröstningsresultat 
Med 13 ja-röster och 18 nej-röster enligt bifogad sammanträdeslista, beslutar 
kommunfullmäktige att avslå centerpartiets förslag. 
 
Slutligen ställer ordföranden proposition på kommunstyrelsens förslag vilket 
kommunfullmäktige bifaller. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 8(43) 
 2015-11-30 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KF § 99 Dnr 0411/15 - 006 
 
SAMMANTRÄDESPLAN 2016 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Fastställa upprättad sammanträdesplan för kommunfullmäktige, kommun-
styrelsen och Älvsbyns kommunföretag AB år 2015, enligt bilaga. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningskontorets kansli har upprättat förslag till sammanträdesplan 
för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, Älvsbyns kommunföretag AB 
samt budgetberedningen. 
 
Förslaget innehåller 8 + 2 sammanträdestillfällen för kommunstyrelsen, 5 för 
kommunfullmäktige, Älvsbyns Kommunföretag AB 3 + 1 och 8 tillfällen för 
budgetberedningen. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 9 november 2015, § 117 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Fastställa upprättad sammanträdesplan för kommunfullmäktige, kommun-
styrelsen och Älvsbyns kommunföretag AB år 2015, enligt bilaga. 
_____ 
 
Kommunfullmäktige 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag vilket kom-
munfullmäktige bifaller. 
_____ 
 
 
 



 PROTOKOLL 9(43) 
 2015-11-30 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 100 Dnr 0128/15 - 008 
 
MEDBORGARFÖRSLAG OM ATT ÄLVSBYN SKA GÅ MED I 
KROGAR MOT KNARK (KMK) 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Avslå förslag att gå med i nätverket Krogar Mot Knark.   
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Tommy Lindgren har lämnat in ett medborgarförslag om att Älvsbyn ska gå 
med i Krogar mot Knark (KMK), enligt bilaga. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 27 april 2015, § 22, att överlämna ärendet till 
kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för beslut 
senast den 30 november 2015. 
_____ 
 
Enhetschef Arbete och Integration Mikael Olofsson har yttrat sig i ärendet. 
 
Älvsbyns krögare har framfört önskemål om att kommunen ansluter sig till 
det nationella nätverket Krogar Mot Knark (KMK). Ett medborgarförslag har 
även kommit in med detta förslag. 

Att gå med i nätverket, samordna och organisera arbetet, samt erbjuda utbild-
ning till krögare bedöms inte kunna genomföras med befintliga personella 
resurser på Arbete och integration. En möjlighet skulle kunna vara att utöka 
innehållet och omfattningen på tjänsteköpet av alkoholhandläggning från 
Piteå kommun där samma personer också samordnar KMK i Piteå.  

Alkoholhandläggarna Älvsbyn/Piteå har emellertid informerat om att kon-
ceptet ”Krogar mot knark” är på väg att göras om så de ser ingen möjlighet 
att i nuläget starta upp något i Älvsbyn.  

Det förefaller sammantaget vara klokt att avvakta och se vad som händer på 
området. Förslag till beslut blir därför att i nuläget inte gå med i KMK. 

 
Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges protokoll 27 april 2015, § 22 
Kommunstyrelsens protokoll 9 november, § 103 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Avslå förslag att gå med i nätverket Krogar Mot Knark.   
_____ 
 
         forts 



 PROTOKOLL 10(43) 
 2015-11-30 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 100 Dnr 0128/15 – 008 forts 
 
MEDBORGARFÖRSLAG OM ATT ÄLVSBYN SKA GÅ MED I 
KROGAR MOT KNARK (KMK) 

 
Kommunfullmäktige 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag vilket kom-
munfullmäktige bifaller. 
_____ 
 
 
 



 PROTOKOLL 11(43) 
 2015-11-30 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 101 Dnr 0179/15 - 008 
 
MOTION (SD) - MINSKAD FLYKTINGMOTTAGNING - FLER 
LEDIGA LÄGENHETER 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Avslå motionen om minskat flyktingmottagande – fler lediga lägenheter. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Sören Nilsson (sd) har lämnat in en motion om minskad flyktingmottagning 
– fler lediga lägenheter, enligt bilaga. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 27 april 2015, § 25 att överlämna ärendet till 
kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för beslut 
senast den 30 november 2015. 
_____ 
 
VD Älvsbyns Fastigheter AB Lennart Lundgren har yttrat sig i ärendet. 
 
Undertecknad har ingen åsikt när det gäller minskat flyktingmottagande, detta 
är ett politiskt beslut. 
 
Migrationsverket hyr i dagsläget 70 st lägenheter av Älvsbyns Fastigheter AB 
så de är således en stor och viktig hyresgäst för bolaget. Att säga upp hyres-
avtal är mycket svårt om inte hyresgästen missköter sig grovt.  
 
I dagsläget är det väntetid på ca 6 månader för att få en lägenhet. Detta är en 
rimlig kötid.  
 
När det gäller ungdomar så har Älvsbyns Fastigheter AB ungdomsrabatter på 
30 st lägenheter med 40 % i rabatt under första året, sedan minskar rabatten 
med 10 % per år.  
 
När det gäller nyproduktion av bostäder planerar Älvsbyns Fastigheter AB 
för nya kooperativa hyresrätter på Lekenområdet. Om arbetet fortskrider 
enligt planerna blir det byggstart under sommaren 2016. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges protokoll 27 april, § 25 
Kommunstyrelsens protokoll 9 november, § 121 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Avslå motionen om minskat flyktingmottagande – fler lediga lägenheter. 
_____ 
         forts 



 PROTOKOLL 12(43) 
 2015-11-30 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 101 Dnr 0179/15 – 008 forts 
 
MOTION (SD) - MINSKAD FLYKTINGMOTTAGNING - FLER 
LEDIGA LÄGENHETER 

 
Kommunfullmäktige 
Sören Nilsson (sd) föredrar sin motion samt bifaller densamma. 
 
Matilda Wiklund (c), Inger Lundberg (L), Linus Sköld (s), Henry Larsson (s), 
Tomas Egmark (s), Kristina Sandsten (v), Robert Andersson (kd), Lena 
Hedman (ns) samt Stefan Engström (s) yrkar samtliga avslag på motionen. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer Sören Nilssons förslag och kommunstyrelsens förslag 
mot varandra och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens 
förslag att avslå motionen. 
 
Omröstning 
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång. 
- den som röstar ja bifaller kommunstyrelsens förslag, avslå motionen 
- den som röstar nej bifaller Sören Nilsson förslag, bifall till motionen 
 
Omröstningsresultat 
Med 27 ja-röster och 4 nej-röster enligt bifogad sammanträdeslista, beslutar 
kommunfullmäktige bifalla kommunstyrelsens förslag att avslå motionen. 
_____ 
 
 
 



 PROTOKOLL 13(43) 
 2015-11-30 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 102 Dnr 0214/15 - 008 
 
MOTION (C) - FÖRBÄTTRAD DEMOKRATI 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Avslå motionen om förbättrad demokrati. 
 
Reservation 
Johan Johansson (c), Inger Lundberg (L), Robert Andersson (kd), Sören 
Nilsson (sd) och Lena Hedman (ns) reserverar sig mot beslutet 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Göran Lundström (c) har lämnat in en motion gällande förbättrad demokrati, 
enligt bilaga. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 27 april 2015, § 26, att överlämna ärendet till 
kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för beslut 
senast den 30 november 2015.  
_____ 
 
Kommunchef Magnus Nordström har yttrat sig i ärendet om förbättrad 
demokrati. 
 
Motionen 
Centerpartiet belyser i sin motion ”Förbättrad demokrati” valet av ord-
förande i den kommunala revisionen och lekmannarevisor i de kommunala 
bolagen. Idag väljs ordförande i den kommunala revisionen och lekmanna-
revisor i de kommunala bolagen från majoriteten, vilket Centerpartiet anser 
vara felaktigt. Centerpartiet anser att Älvsbyns kommun inte följer praxis. 
Enligt en rapport (Faktabas Revision 2012) av SKL1 från 2011 har 83 % av 
landets kommuner valt ordförande i den kommunala revisionen och lekman-
narevisor i de kommunala bolagen från oppositionen. Centerpartiet menar att 
det är fel att den politiska majoriteten ska leda kontrollen av sig själva.  
 
Kommunalrättslig miljö 
Den kommunala revisionen regleras huvudsakligen i 9 kap 9 § Kommunal-
lagen och lekmannarevisonen i 10 kap 13 § Aktiebolagslagen. 
 
Den kommunala revisonen är ett lokalt demokratiskt kontrollinstrument.  
Uppdraget är att granska den kommunala verksamheten och att pröva om de 
förtroendevalda har utfört sitt uppdrag på ett bra sätt. Det är de förtroende-
valdas ansvar som granskas, bedöms och prövas. Revisorernas gransknings-
uppgift omfattar all den verksamhet, undantaget myndighetsutövning mot  

                                                 
1 Sveriges kommuner och landsting        forts 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 
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KF § 102 Dnr 0214/15 – 008 forts 
 
MOTION (C) - FÖRBÄTTRAD DEMOKRATI 

 
enskild, som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden i den omfatt-
ning som följer av god revisionssed. 
 
Revisorerna prövar om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande 
och om den interna kontrollen är tillräcklig. 
 
Lekmannarevisorns uppgift är att granska om bolagets verksamhet sköts på 
ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt och om 
bolagets interna kontroll är tillräcklig. 
 
Kommunfullmäktige fastställer antal revisorer, måste vara minst 5, och väljer 
personer utifrån partiernas nomineringar. Ur gruppen valda revisorer utser 
fullmäktige också lekmannarevisorer i kommunens företag. Fullmäktige utser 
också en sammankallande/ordförande i revisionen.  
 
Varje revisor fullgör sitt uppdrag självständigt och kan därför lägga till sin 
egen mening i revisionsberättelsen eller skriva en egen revisionsberättelse. En 
enskild revisor kan inte röstas ner. Revisorerna utövar inte partipolitik i sin 
granskning.   
  
Att vara revisor är ett kommunalt förtroendeuppdrag som ska utövas på ett 
oberoende sätt. Det innebär att revisorerna självständigt, objektivt, opartiskt 
och sakligt ska granska och pröva den verksamhet som bedrivs inom 
styrelsens och nämndernas verksamhetsområde.  
 
De förtroendevalda revisorernas kompetens består i att de har kunskap om 
den politiska miljön, de har en politisk och ytterst medborgerlig förankring. 
 
Med ovan som utgångspunkt torde objektivt sett sammankallandes/ordför-
andes partipolitiska tillhörighet vara av sekundär betydelse. Den partipolitiska 
tillhörigheten är mer av signaleffektsmässig karaktär.  
 
Slutligen så är det kommunfullmäktige som utser sammankallande/ordför-
ande och kommunstyrelsen får efter beredning föreslå fullmäktige att anting-
en avslå eller bifalla motionen.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges protokoll 27 april 2015, § 26 
Kommunstyrelsens protokoll 9 november 2015, § 122 
 
 
         forts 



 PROTOKOLL 15(43) 
 2015-11-30 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KF § 102 Dnr 0214/15 – 008 forts 
 
MOTION (C) - FÖRBÄTTRAD DEMOKRATI 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Avslå motionen om förbättrad demokrati. 
_____ 
 
Kommunfullmäktige 
Johan Johansson (c), Lars-Ingvar Wendt (L), Robert Andersson (kd), Sören 
Nilsson (sd) och Inger Lundberg (L) yrkar samtliga bifall till motionen. 
 
Helena Öhlund (s) och Stefan Engström (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på centerpartiets m fl förslag och kom-
munstyrelsens förslag var för sig och finner att kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag. 
_____ 
 
 
 



 PROTOKOLL 16(43) 
 2015-11-30 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 103 Dnr 0216/15 - 008 
 
MOTION (FP) - INFÖR STADIESKOLOR I TÄTORTEN 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Delvis bifall till motionen om att påskynda arbetet med införande av stadie-
skolor i tätorten. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Inger Lundberg (fp) har lämnat in en motion om att införa stadieskolor i tät-
orten, enligt bilaga. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 27 april 2015, § 27, att överlämna ärendet till 
kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för beslut 
senast den 30 november 2015. 
_____ 
 
Skolchef Jan- Erik Backman har yttrat sig i ärendet. 
 
Folkpartiet vill i sin motion, påskynda arbetet med att Älvsbyns kommun in-
för stadieskolor i tätorten. Det vill säga skolenheter med tydlig stadieindel-
ning, F-3, 4-6 samt 7-9. Lgr 11 tydliggör mycket riktigt grundskolan med olika 
stadier där de centrala målen i läroplanen anges i s k stadier.  
 
Ambitionen hos skolledningen i Älvsbyns kommun är att kunna arbeta med 
renodlade stadieskolor. Ett arbete har under föregående läsår gjorts för att 
utreda när detta kan vara möjligt att genomföra. Utredningen påvisar att det i 
dagsläget inte är möjligt att indela skolenheter stadievis varken vid Knut 
Lundmarkskolan eller Parkskolan. Den enhet i tätorten som har förutsättning 
kopplat till lokalytor är Älvåkraskolan. Det som framkommit i arbetet är att 
detta kan tidigast genomföras inför läsårsstart 2017 med hänsyn taget till dag-
ens skolstruktur.  
 
Så snart förutsättningarna långsiktigt medger, kommer anpassningar kopplat 
till vad läroplanen anger i sitt centrala innehåll mot målen i grundskolans års-
kurser, också skolenheterna vid tätorten att organiseras efter detta.  
 
Beslutet skickas till 
Folkpartiet Älvsbyliberalerna, Inger Lundberg.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges protokoll 27 april 2015, § 27 
Kommunstyrelsens protokoll 9 november 2015, § 123 
 
         forts 



 PROTOKOLL 17(43) 
 2015-11-30 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 103 Dnr 0216/15 – 008 forts 
 
MOTION (FP) - INFÖR STADIESKOLOR I TÄTORTEN 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Delvis bifall till motionen om att påskynda arbetet med införande av stadie-
skolor i tätorten. 
_____ 
 
Kommunfullmäktige 
Inger Lundberg (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Helena Öhlund (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag vilket kom-
munfullmäktige bifaller. 
_____ 
 
 



 PROTOKOLL 18(43) 
 2015-11-30 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 104 Dnr 0217/15 - 008 
 
MOTION (FP) - INFÖRANDE AV EN SAMHÄLLSBYGGNADSAV-
DELNING 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
1) Motion om att tillföra en samhällsbyggnadsavdelning hänskjuts till bud-

getberedningen inför budgetarbetet 2017.  
 
2) Motionen anses därmed vara besvarad. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Inger Lundberg (fp) har lämnat in en motion om att införa en samhällsbygg-
nadsavdelning, enligt bilaga. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 27 april 2015, § 28, att kommunstyrelsen 
bereder ärendet och överlämnar det till kommunfullmäktige för beslut senast 
den 30 november 2015. 
_____ 
 
Kommunchef Magnus Nordström har yttrat sig i ärendet. 
 
I sin motion föreslår Folkpartiet Älvsbyliberalerna att den kommunala orga-
nisationen ska tillföras en samhällsbyggnadsenhet. Folkpartiet Älvsbyliberal-
erna påtalar att organisationen har en hel del att vinna på att tillföra kompe-
tenser inom samhällsbyggnadsområdet. Vidare görs en jämförelse med andra 
kommuner, där det konstateras att Älvsbyns kommun helt saknar vissa 
funktioner.  
 
Älvsbyns kommun har idag den organisatoriska strukturen, Miljö- och bygg-
enheten, för att husera dessa funktioner. En resursförstärkning till denna 
enhet skulle naturligtvis öka effektiviteten inom samhällsbyggnadsområdet. 
Den mest positiva effekten skulle det nog ha på förmågan till proaktivt arbete 
(långsiktig fysisk planering). En resursförstärkning i paritet med det Folk-
partiet Älvsbyliberalerna föreslår skulle generera en kostnadsökning på cirka 
1,5 miljoner på årsbasis.  
 
Något förslag till resursförstärkning av samhällsbyggnadsfunktionen har inte 
lyfts fram av något parti i budgetarbetet inför 2016-års budget. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges protokoll 27 april 2015, § 28 
Kommunstyrelsens protokoll 9 november 2015, § 124 
 
         forts 



 PROTOKOLL 19(43) 
 2015-11-30 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KF § 104 Dnr 0217/15 – 008 forts 
 
MOTION (FP) - INFÖRANDE AV EN SAMHÄLLSBYGGNADSAV-
DELNING 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Avslå motionen om att tillföra en samhällsbyggnadsavdelning. 
 
Reservation 
Inger Lundberg (fp) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 
_____ 
 
Kommunfullmäktige 
Tomas Egmark (s) föreslår att motionen hänskjuts till budgetberedningen 
inför budgetarbetet 2017, därmed anses motionen vara besvarad. 
 
Inger Lundberg (L) bifaller Tomas Egmarks (s) förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer Tomas Egmarks förslag och kommunstyrelsens förslag 
mot varandra och finner att kommunfullmäktige bifaller Tomas Egmarks 
förslag. 
_____ 
 
 
 



 PROTOKOLL 20(43) 
 2015-11-30 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 105 Dnr 0454/15 - 102 
 
VAL AV NÄMNDEMÄN MANDATPERIODEN 2016-2019 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Utse nämndemän för mandatperioden 2016-2019 enligt följande: 
Ulla Berg, s 
Anita Lindgren, s 
Sara Risberg, s 
Birger Wallgren, v 
Siv Östman, c 
Robert Lidström, L 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Nämndemännen vill ha en egen mandatperiod skild från den politiska. 
 
Nytt val av nämndemän måste göras för perioden 2016-2019. Flera kom-
muner har gjort omval av de personer som utsågs i samband med val till 
nämnder och styrelser 2015-2018. 
 
Tingsrätten lägger ingen värdering på ålder. Nya ledamöter meddelas tings-
rätten efter val i fullmäktige den 30 november 2015. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunala valberedningens protokoll 30 november 2015, § 10 
 
Förslag till beslut 
Utse nämndemän för mandatperioden 2016-2019. 
 
Kommunfullmäktige 
Helena Öhlund (s) redovisar kommunala valberedningens förslag att till 
nämndemän för mandatperioden 2016-2016 utse följande: 
Ulla Berg, s 
Anita Lindgren, s 
Sara Risberg, s 
Birger Wallgren, v 
Siv Östman, c 
Robert Lidström, L 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på valberedningens förslag vilket kommun-
fullmäktige bifaller. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 21(43) 
 2015-11-30 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 106 Dnr 0455/15 - 102 
 
VAL AV ERSÄTTANDE LEKMANNAREVISOR I ÄLVSBYNS 
FASTIGHETER AB, ÄLVSBYNS ENERGI AB OCH ÄLVSBYNS 
KOMMUNFÖRETAG AB 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Utse Robert Lidström (L) till ersättande lekmannarevisor i de kommunala 
bolagen. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har att utse ersättande lekmannarevisor i Älvsbyns 
Fastigheter AB, Älvsbyns Energi AB och Älvsbyns kommunföretag AB. 
 
Ersättande lekmannarevisor för bolagen utses bland kommunens valda 
revisorer: 

 
 Bo Johansson, s  lekmannarevisor Älvsbyns Fastigheter AB och 
    Älvsbyns kommunföretag AB 

Catarina Jonsson, s  lekmannarevisor Älvsbyns Energi AB 
Maria Öhman, v 
Greger Andersson, c 
Robert Lidström, fp 
 
Beslutsunderlag 
Kommunala valberedningens protokoll 30 november 2015, § 11 
 
Förslag till beslut 
Utse ersättande lekmannarevisor i de kommunala bolagen. 
 
Kommunfullmäktige 
Helena Öhlund (s) redovisar kommunala valberedningens förslag att till 
ersättande lekmannarevisor utse Robert Lidström (L). 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på valberedningens förslag vilket kommun-
fullmäktige bifaller. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 22(43) 
 2015-11-30 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 107 Dnr 0458/15 - 102 
 
VAL AV ORDINARIE LEDAMOT (FP) I VALNÄMNDEN SAMT 
ERSÄTTARE I MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Från 1 januari 2016 utse Anne Stenlund (L) till ordinarie ledamot i valnämn-
den och Göran Stenlund (L) till ersättare i miljö- och byggnämnden.  
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Lars-Ingvar Wendt (fp) har från 31 december 2015, avsagt sig uppdrag som 
ordinarie ledamot (fp) i kommunfullmäktige och valnämnden samt som 
ersättare i miljö- och byggnämnden. 
 
Kommunfullmäktige har att utse ordinarie ledamot (fp) i valnämnden samt 
ersättare i miljö- och byggnämnden. 
 
Länsstyrelsen utser ledamot i kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunala valberedningens protokoll 30 november 2015, § 12 
 
Förslag till beslut 
Utse ordinarie ledamot (fp) i valnämnden samt ersättare i miljö- och bygg-
nämnden. 
 
Kommunfullmäktige 
Helena Öhlund (s) redovisar kommunala valberedningens förslag att till 
ordinarie ledamot i valnämnden utse Anne Stenlund (L) och till ersättare i 
miljö- och byggnämnden utse Göran Stenlund (L). 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på valberedningens förslag vilket kommun-
fullmäktige bifaller. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 23(43) 
 2015-11-30 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KF § 108 Dnr 0115/13 - 106 
 
BESLUT ATT INTE INRÄTTA ETT GYMNASIEFÖRBUND 
INOM FYRKANTEN 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
- Rapporten/utredningen om ev kommunalförbund för de kommunala 

gymnasieorganisationerna i 4-kanten anses föredragen och läggs till hand-
lingarna.  

- Samarbetet inom 4-kantens gymnasiesamverkan fortsätter och fördjupas i 
ett nytt samverkansavtal. 

_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Skolchef Jan-Erik Backman har lämnat in en tjänsteskrivelse om utredning av 
kommunalförbund för de kommunala gymnasieorganisationerna i 4-kanten. 
 
Under slutet av 2013 har respektive kommunfullmäktige ställt sig bakom en 
intresseanmälan angående fortsatt utredning om att eventuellt bilda ett kom-
munalförbund för de kommunala gymnasieorganisationerna i 4-kanten. 
 
Kommunalråden har gett i uppdrag till kommunchefer och skolchefer att i 
respektive kommun via barn- och utbildningsnämnderna/barn och fritids-
utskott vidare till kommunstyrelsen och därefter till kommunfullmäktige, 
besluta om en intresseanmälan om att fortsätta utreda bildandet av ett kom-
munalförbund avseende de kommunala gymnasieskolorna i 4-kanten. 
Kommuncheferna beslutade att utredningen skulle upphandlas av skolchef 
Karina Pettersson Hedman i Luleå.  
 
Utredningen genomfördes under 2014 och slutrapport överlämnades av 
extern utredare 2014-12-10. Utredningen är presenterad och kommunicerad 
under 2015 i respektive kommunstyrelse och kommunfullmäktige. 
Utredningen är även presenterad för kommunalråd och kommunchefer i 4-
kanten i mars 2015. Vid det mötet gav kommuncheferna skolchef Karina 
Pettersson Hedman ett muntligt uppdrag till samverkansområdet att arbeta 
fram ett fördjupat nytt samverkansavtal för 4-kanten. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 9 november 2015, § 130 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
- Rapporten/utredningen om ev kommunalförbund för de kommunala 

gymnasieorganisationerna i 4-kanten anses föredragen och läggs till hand-
lingarna.  

- Samarbetet inom 4-kantens gymnasiesamverkan fortsätter och fördjupas i 
ett nytt samverkansavtal. 

_____        forts 



 PROTOKOLL 24(43) 
 2015-11-30 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 108 Dnr 0115/13 – 106 forts 
 
BESLUT ATT INTE INRÄTTA ETT GYMNASIEFÖRBUND 
INOM FYRKANTEN 

 
Kommunfullmäktige 
Helena Öhlund (s) bifaller kommunstyrelsens förslag. 
 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag vilket kom-
munfullmäktige bifaller. 
_____ 
 
 
 



 PROTOKOLL 25(43) 
 2015-11-30 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 109 Dnr 0417/15 - 206 
 
ÖVERSYN AV TAXOR INOM MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDENS 
VERKSAMHETSOMRÅDE 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Anta taxor enligt bilagor: 
1. Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 
2. Taxa för Älvsbyns kommuns prövning och offentliga kontroll av livs-

medel och foder samt animaliska biprodukter 
3. Taxa för prövning/registrering och kontroll enligt tobakslagen, lagen om 

detaljhandel med vissa receptfria läkemedel samt försäljning av folköl 
enligt alkohollagen 

4. Taxa för kontroll enligt strålskyddslagen 
5. Taxa för handläggning av trafikärenden 
6. Uppdra till kommunstyrelsen att till nästa gång taxan ska behandlas, upp-

rätta en förenklad och lättläst sammanställning av taxorna. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson har lämnat in översyn av taxor inom 
miljö- och byggnämndens verksamhetsområde. 
 
Miljö- och byggkontort ser ett behov av att se över taxorna enligt de olika 
lagstiftningar där enheten bedriver tillsyn för att uppnå en högre grad av 
avgiftsfinansiering. Enheten ser helst att timtaxan blir enhetlig inom samtliga 
områden med undantag för livsmedel och byggärenden där det finns särskilda 
regler som måste följas. Förslag till taxor finns som bilagor till ärendet. 
 
Beslutet skickas till 
Miljö- och byggkontoret 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 9 november 2015, § 134 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Anta taxor enligt bilagor: 
1. Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 
2. Taxa för Älvsbyns kommuns prövning och offentliga kontroll av livs-
medel och foder samt animaliska biprodukter 
3. Taxa för prövning/registrering och kontroll enligt tobakslagen, lagen om 
detaljhandel med vissa receptfria läkemedel samt försäljning av folköl enligt 
alkohollagen 
4. Taxa för kontroll enligt strålskyddslagen 
5. Taxa för handläggning av trafikärenden 
_____        forts 



 PROTOKOLL 26(43) 
 2015-11-30 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 109 Dnr 0417/15 – 206 forts 
 
ÖVERSYN AV TAXOR INOM MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDENS 
VERKSAMHETSOMRÅDE 

 
Kommunfullmäktige 
Johan Johansson (c) föreslår att till nästa gång taxan ska behandlas, uppdra till 
kommunstyrelsen att upprätta en förenklad och lättläst version av taxorna. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Johan 
Johanssons tilläggsförslag. Kommunfullmäktige bifaller förslagen. 
_____ 
 
 
 



 PROTOKOLL 27(43) 
 2015-11-30 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KF § 110 Dnr 0133/13 - 701 
 
KOMMUNAL EHÄLSA INOM SOCIALTJÄNSTEN (E-HÄLSA) 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Anta handlingsplanen för eHälsa. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Socialchef Hans Nyberg har lämnat in en tjänsteskrivelse om handlingsplan 
för eHälsa för ökad trygghet, service och delaktighet i hemmet genom digital 
teknik. 
 
Sveriges kommuner och landsting (SKL) ingick i december 2012 ett antal 
överenskommelser med regeringen, vilka handlar om utvecklingsarbeten för 
god kvalitet inom socialtjänsten och angränsande hälso- och sjukvård. 
Kommunal eHälsa är ett av de utvecklingsområden som överenskom-
melserna omfattar. I december 2013 beslutade parterna om fortsatt stöd till 
det utvecklingsarbete inom samma utvecklingsområden som under 2013. 
Övergripande mål för utvecklingen av eHälsa är att skapa konkret nytta för 
invånare, personal och beslutsfattare. 
 
För att möta framtidens utmaningar och klara av framtidens välfärd med 
ökat antal äldre och personer med behov av stöd från socialtjänsten samtidigt 
som antalet utbildad personal minskar, kommer tekniken att spela en allt 
viktigare roll. En viktig del i den nya överenskommelsen är kravet på att 
kommunerna påbörjar processen att etablera konceptet ”Trygghet, service 
och delaktighet i hemmet”. 
 
Kommunstyrelsen i Älvsbyn beslutade den 10 mars 2014 att påbörja denna 
process och etablera konceptet. Man uppdrog till kommunchefen att ta fram 
en handlingsplan för konceptet inkl. tidsplan, organisation och finansiering 
av det framtida arbetet. 
 
Handlingsplan för eHälsa - övergripande mål 
- Öka användningen av e-tjänster inom socialtjänsten för att stödja och 

underlätta för den enskilde samt effektivisera verksamheten 
- Öka andelen berörd personal inom socialtjänsten som har tillgång till 

säker roll och behörighetsidentifikation 
- Öka andelen berörd personal inom socialtjänsten som kan dokumentera 

och komma åt information mobilt 
- Öka användingen av Nationell PatientÖversikt ( NPÖ ) 
- Övergång från analoga trygghetslarm till digitala för att därmed ge för- 

bättrade möjligheter till en ökad trygghet och service i hemmet 
 
Handlingsplanen innehåller ett antal aktiviteter som är igång eller planeras.  
         forts 



 PROTOKOLL 28(43) 
 2015-11-30 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KF § 110 Dnr 0133/13 – 701 forts 
 
KOMMUNAL EHÄLSA INOM SOCIALTJÄNSTEN (E-HÄLSA) 

 
Här följer en lista av aktiviteter som är kopplade till eHälsa i Älvsbyns kom-
mun 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 9 november 2015, § 141 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Anta handlingsplanen för eHälsa. 
_____ 
        
Kommunfullmäktige 
Helena Öhlund (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
         forts 
 

Aktivitet Mål Tid 

Säker inloggning Säkerställa att berörd personal i 
socialtjänsten har tillgång till säker 
roll och behörighetsidentifikation 

Samtlig legitimerad personal 
inom hälso- och sjukvård 
samt handläggare inom soc-
ialtjänsten har tillgång till sk 
smarta kort SITHS kort, men 
det tillkommer nya i och med 
den tekniska utvecklingen 

Digitalisering av 
trygghetslarm 

2016 ska alla analoga larm vara 
utbytta till digitala inom 
hemtjänsten 

Uppstart för byte sker sept 
2015 och beräknas vara 
genomfört  2015-12-31 

NPÖ Implementera NPÖ och öka 
nyttjandet av det som konsument 
och bevaka utvecklingen för att bli 
producent 

NPÖ är infört som 
konsument 
 

Mobilitet Utreda möjlighet och kostnad för 
att ge personliga assistenter tillgång 
till Viva mobilt. 
Utreda möjlighet till att kom-
munens sjuksköterskor som 
tjänstgör på jourtid ska ha tillgång 
till verksamhetsystemet Viva och 
kunna dokumentera och komma åt 
information mobilt 

Uppstart hösten 2015 
Mål genomfört 2016 

E-tjänster Öka användningen av e-tjänster 
inom socialtjänsten för att stödja 
och underlätta för den enskilde 
samt för att effektivisera 
verksamheten 
 

Mål 2017 framtaget och 
driftsatt minst två nya e-
tjänster 



 PROTOKOLL 29(43) 
 2015-11-30 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KF § 110 Dnr 0133/13 – 701 forts 
 
KOMMUNAL EHÄLSA INOM SOCIALTJÄNSTEN (E-HÄLSA) 

 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag vilket kom-
munfullmäktige bifaller. 
_____ 
 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 30(43) 
 2015-11-30 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KF § 111 Dnr 0193/15 - 701 
 
STRATEGI BÄTTRE LIV FÖR SJUKA ÄLDRE I NORRBOTTENS 
LÄN 2015-2018 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Anta ”Strategi Bättre liv för sjuka äldre” i Norrbottens län 2015-2018. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Under åren 2011-2014 har det pågått en nationell satsning kallad ”Samman-
hållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre”. Denna satsning med årliga 
överenskommelser mellan staten och Sveriges kommuner och landsting syf-
tade till att genom ekonomiska incitament ge stöd till ett långsiktigt förbätt-
ringsarbete med fokus på förbättrad kvalitet och en mer sammanhållen vård 
och omsorg. I samband med detta införande utformades ”Bättre liv för sjuka 
äldre – strategisk plan för Norrbotten 2012-2014”.  
 
Hösten 2014 beslutade den politiska samverkansberedningen för hälso- och 
sjukvård, omsorg och skola i Norrbotten att en strategi ska tas fram för att 
säkerställa att satsningarna för att stärka och stimulera en sammanhållen vård 
och omsorg för de sjuka äldre fortsätter. Målet för det gemensamma arbetet 
är att tillgodose den äldres behov av trygghet, kontinuitet, samordning och 
säkerhet i vården och omsorgen.  
 
Det strategiska arbetet kommer att fokuseras inom nedanstående prioriterade 
områden:  

 Patient- och brukarmedverkan  
 Samverkan och samordning  
 Sammanhållen vård och omsorg  
 Kunskap, kvalitet och kompetens  
 God hälsa, vård, omsorg och rehabilitering  

 
Som komplement till föreliggande strategi kommer en fyraårig handlingsplan 
att tas fram kopplade till definierade inriktningsområden. Handlingsplanen 
ska innehålla mål och mått som möjliggör uppföljning av de prioriterade om-
rådena. För att den övergripande strategin och handlingsplanen ska bli verk-
samma ska årliga lokala aktivitetsplaner utarbetas lokalt och gemensamt per 
närsjukvårdsområde/kommun. Bifogat förslag är behandlat i Socialberedningen 
2015-02-04 och Samverkansberedningen för vård, skola och omsorg 2015-02-05. 
Dessa beredningar tillstyrker förslaget att anta Strategi Bättre liv för sjuka äldre i 
Norrbottens län 2015-2018. Kommunförbundet Norrbotten rekommenderar 
medlemskommunerna att anta strategin. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 9 november 2015, § 142  forts 



 PROTOKOLL 31(43) 
 2015-11-30 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KF § 111 Dnr 0193/15 – 701 forts 
 
STRATEGI BÄTTRE LIV FÖR SJUKA ÄLDRE I NORRBOTTENS 
LÄN 2015-2018 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Anta ”Strategi Bättre liv för sjuka äldre” i Norrbottens län 2015-2018. 
_____ 
 
Kommunfullmäktige 
Helena Öhlund (s) bifaller kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag vilket kom-
munfullmäktige bifaller. 
_____ 
 
 



 PROTOKOLL 32(43) 
 2015-11-30 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 112 Dnr 0441/15 - 737 
 
TAXA VID MATDISTRIBUTION 2016 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Fastställa föreslagen taxa vid matdistribution 2016 enligt bilaga. Taxan gäller 
från 1 januari 2016. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kostchef Åsa Häggström har lämnat in en tjänsteskrivelse om ny taxa vid 
matdistribution 2016. 
 
Priserna på mat behöver justeras för att kostnaderna för maten ska täckas 
samt för att även fortsättningsvis kunna hålla hög kvalitet på maten. Till 
högtider (t ex jul, påsk, midsommar) ska maten dessutom anpassas och vara 
extra festlig. Inom särskilt boende är idag cirka 50 % av luncher/middagar 
någon form av specialkost och de är dyra att producera eftersom speciella/ 
alternativa produkter används. 
 
Föreslagen taxa gäller från 2016-01-01. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 9 november 2015, § 144 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Fastställa föreslagen taxa vid matdistribution 2016 enligt bilaga. 
_____ 
 
Kommunfullmäktige 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag vilket kom-
munfullmäktige bifaller. 
_____ 
 
 



 PROTOKOLL 33(43) 
 2015-11-30 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 113 Dnr 0360/15 - 041 
 
BUDGETRAMAR FÖR VERKSAMHETEN 2016 SAMT PLAN FÖR 
2017 OCH 2018 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
1) Justering inom budgetramar, inte upphanda personlig assistans, bilaga 1. 

Förslaget finansieras från ”Kompensation kostnadsökningar” 2016-2017. 
 

2) Justering inom budgetramar enligt oppositionens förslag gällande skolan, 
enligt bilaga 4. 
 

3) Fastställa budgetramar för verksamheten 
för 2016 till 476 756 tkr 
för 2017 till 472 637 tkr 
för 2018 till 472 637 tkr enligt bilaga 2. 
 

Reservation 
Helena Öhlund (s) och Kristina Sandsten (v) reserverar sig mot beslut 2). 
_____ 
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningskontoret ekonomi har sammanställt budgetramar för verk-
samheten 2016 samt plan för 2017 och 2018, enligt bilaga. 
 
Beslutsunderlag 
Budgetberedningens protokoll 24 september 2015, § 4 
Kommunstyrelsens protokoll 28 september 2015, § 107 
Kommunfullmäktiges protokoll 26 oktober 2015, § 89 
Budgetberedningens protokoll 6 november 2015, § 7 
Kommunstyrelsens protokoll 9 november 2015, § 125 
_____ 
 
Budgetberedningens förslag till kommunstyrelsen 24 september 2015, 
§ 4 
Fastställa budgetramar för verksamheten 
för 2016 till 476 756 tkr 
för 2017 till 472 637 tkr 
för 2018 till 472 637 tkr enligt bilaga. 
 
Reservation 
Göran Lundström (c) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag 
gällande Vidsels högstadium. ”Kompensation kostnadsökningar sänks från 
2 800 tkr till 1 022 tkr samt genomförande av gemensam administration för 
kommun och kommunföretagen.”     forts 



 PROTOKOLL 34(43) 
 2015-11-30 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 113 Dnr 0360/15 – 041 forts 
 
BUDGETRAMAR FÖR VERKSAMHETEN 2016 SAMT PLAN FÖR 
2017 OCH 2018 

 
Robert Andersson (kd) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag 
gällande Vidsels högstadium. ”Kompensation kostnadsökningar sänks till  
1 % mot i förslaget angivna 1,5 %. Ger en besparing på ca 900 tkr i 2016 års 
budget.” 
 
Kristina Sandsten (v) reserverar sig mot beslutet gällande upphandling per-
sonlig assistans.   
_____ 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 28 september 2015, 
§ 107 
Fastställa budgetramar för verksamheten 
för 2016 till 476 756 tkr 
för 2017 till 472 637 tkr 
för 2018 till 472 637 tkr enligt bilaga. 
 
Reservation 
Göran Lundström (c) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag 
gällande samordning av högstadiet i Vidsel och centralorten:  
- Kompensation kostnadsökningar sänks från 2 800 tkr till 1 022 tkr.  
- Sparprojekt startas av skolan i Vidsel tillsammans med lokalsamhället 

Vidsel, Bredsel och Vistträsk.  
- Genomföra gemensam administration för kommunen och kommun-

företagen. 
- Plan för 2017 och 2018 utarbetas nästa år. 
 
Inger Lundberg (fp) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag 
gällande samordning av högstadiet i Vidsel och centralorten: 
- Övergripande besparing om 5 % inom alla verksamhetsramar i ett år 

under 2016 samt uppdra till extern konsult eller liknande att se över alla 
kommunens verksamheter. 

 
Lena Hedman (ns) reserverar sig mot beslutet till förmån för Folkpartiet 
Älvsbyliberalernas förslag. 
 
Sören Nilsson (sd) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag: 
- Besparing om 1 % inom alla budgetramars nettokostnader = 4 800 tkr. 
- Utöka skolans budget för att klara byaskolorna 3 300 tkr. 
- Tilläggsanslag till vård och omsorg för äldre och barn 1 500 tkr. 
- Översyn och effektivisering av leasingfordon 600 tkr som tillförs kom-

munstyrelsen för oförutsedda kostnader.    forts 



 PROTOKOLL 35(43) 
 2015-11-30 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KF § 113 Dnr 0360/15 – 041 forts 
 
BUDGETRAMAR FÖR VERKSAMHETEN 2016 SAMT PLAN FÖR 
2017 OCH 2018 

 
- Plan för 2017 och 2018. Avvakta med övertagande av Vägverkets som 

mar- och vinterunderhåll som planeras och inte finns budgeterade för år 
2017-18.         

 
Kristina Sandsten (v) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag 
gällande upphandling personlig assistans, vilket ska finansieras från ”Komp-
ensation kostnadsökningar” 2016-2017. 
_____ 
 
Kommunfullmäktiges beslut 26 oktober 2015, § 89 
Budgetramar för verksamheten 2016 samt plan för 2017 och 2018 återremit-
teras till kommunstyrelsen för ytterligare beredning. 
 
Ärendet återremitteras för att ytterligare utreda om förslaget att flytta hög-
stadiet i Vidsel och grundskolan i Korsträsk till centralorten, kan återtas. 
_____ 
 
Budgetberedningens förslag till kommunfullmäktige 6 november 2015, 
§ 7 
1) Anse återremissen vara behandlad enligt fullmäktiges beslut. 
2) Justering inom budgetramar enligt socialdemokraternas/vänsterpartiets 

förslag, enligt bilaga. 
3) Fastställa budgetramar för verksamheten 

för 2016 till 476 756 tkr 
för 2017 till 472 637 tkr 
för 2018 till 472 637 tkr enligt bilaga. 

 
Reservation 
1) Göran Lundström (c) reserverar sig mot beslutet. 
2) Göran Lundström (c) och Robert Andersson (kd) reserverar sig mot 

beslutet. 
_____ 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 9 november 2015, § 
125 
1) Anse återremissen vara behandlad enligt fullmäktiges beslut. 
2) Justering inom budgetramar enligt socialdemokraternas/vänsterpartiets 

förslag, enligt bilaga. 
3) Fastställa budgetramar för verksamheten 

för 2016 till 476 756 tkr 
för 2017 till 472 637 tkr 
för 2018 till 472 637 tkr enligt bilaga.     forts 



 PROTOKOLL 36(43) 
 2015-11-30 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KF § 113 Dnr 0360/15 – 041 forts 
 
BUDGETRAMAR FÖR VERKSAMHETEN 2016 SAMT PLAN FÖR 
2017 OCH 2018 

 
Reservation 
Göran Lundström (c), Inger Lundberg (fp), Sören Nilsson (sd) och Robert 
Andersson (kd) reserverar sig mot beslut enligt förslag 2). 
_____ 
 
Kommunfullmäktige 30 november 2015, § 113 
Berit Hardselius (c) redovisar ”Beskrivning av skolförslaget” bilaga 3 och 
oppositionens förslag till budgetjusteringar gällande skolfrågan bilaga 4, samt 
bifaller förslaget. 
 
Helena Öhlund (s) drar tillbaka föregående förslag gällande flytt av hög-
stadiet i Vidsel till låg- och mellanstadiets lokaler och att övrig undervisning 
samordnas med högstadiet i Älvsbyn. 
 
Helena Öhlund yrkar därefter bifall till ursprungligt budgetförslag daterat 
2015-09-24 bilaga 1, där högstadiet i Vidsel och skolan i Korsträsk flyttas till 
centralorten, med ändring enligt vänsterpartiets förslag, att inte upphanda 
personlig assistans. Förslaget finansieras från ”Kompensation kostnadsök-
ningar” 2016-2017. 
 
Inger Lundberg (L), Sören Nilsson (sd), Robert Andersson (kd), Matilda 
Wiklund (c) och Lena Hedman (ns) bifaller oppositionens förslag. 
 
Kristina Sandsten (v), Tomas Egmark (s) och Stefan Engström (s) bifaller 
socialdemokraternas och vänsterpartiets förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på socialdemokraternas och vänsterpartiets 
förslag att inte upphandla personlig assistans och finner att kommunfull-
mäktige bifaller förslaget. 
 
Omröstning 
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång. 
- den som röstar ja bifaller s/v förslag gällande personlig assistans 
- den som röstar nej avslår s/v förslag gällande personlig assistans 
 
Omröstningsresultat 
Med 18 ja-röster och 13 nej-röster enligt bifogad sammanträdeslista, beslutar 
kommunfullmäktige bifalla socialdemokraternas och vänsterpartiets förslag 
att inte upphandla personlig assistans. 
 

forts 



 PROTOKOLL 37(43) 
 2015-11-30 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KF § 113 Dnr 0360/15 – 041 forts 
 
BUDGETRAMAR FÖR VERKSAMHETEN 2016 SAMT PLAN FÖR 
2017 OCH 2018 

 
Vidare ställer ordförande proposition på kommunstyrelsens förslag den 9 
november 2015, gällande skolan. Kommunfullmäktige avslår förslaget. 
 
Ordföranden ställer sedan proposition på socialdemokraternas/vänster-
partiets och oppositionens skolförslag var för sig. Kommunfullmäktige 
bifaller socialdemokraternas/vänsterpartiets skolförslag. 
 
Omröstning 
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång. 
- den som röstar ja bifaller s/v skolförslag 
- den som röstar nej bifaller oppositionens skolförslag 
 
Omröstningsresultat 
Med 15 ja-röster och 16 nej-röster enligt bifogad sammanträdeslista, beslutar 
kommunfullmäktige bifalla oppositionens skolförslag. 
 
Reservation 
Helena Öhlund (s) och Kristina Sandsten (v) reserverar sig mot beslutet. 
 
Slutligen ställer ordföranden proposition på kommunstyrelsens förslag om 
budgetramarna i sin helhet, och finner att kommunfullmäktige bifaller för-
slaget. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 38(43) 
 2015-11-30 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 114 Dnr 0429/15 - 045 
 
UPPLÅNINGSRAM 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Fastställa upplåningsramen till 40 mkr. 
 
Uppgift om vem som inte deltar i beslutet 
Sören Nilsson (sd) meddelar att Sverigedemokraterna inte deltar i beslutet. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ekonomichef Ulla Lundberg har lämnat in en tjänsteskrivelse om upplånings-
ram 2016. 
 
Enligt kommunens finansreglemente ska kommunfullmäktige i samband med 
beslut av årsbudget fastställa storleken av kommunens upplåning för kom-
mande budgetår.  
 
Upplåning kan enligt reglementet endast ske genom reverslån eller check-
räkningskredit. 
 
I samband med delårsrapporterna för april och augusti har rapporterats om 
en minskad likviditet. Inför budgetåret 2016 bedöms behovet av upplåning 
uppgå maximalt till 40 mkr. 
 
Budgetberedningens förslag till kommunfullmäktige 
Fastställa upplåningsramen till 40 mkr. 
_____ 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Fastställa upplåningsramen till 40 mkr. 
_____ 
 
Kommunfullmäktige 
Sören Nilsson (sd) meddelar att Sverigedemokraterna inte deltar i beslutet. 
 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag vilket kom-
munfullmäktige bifaller. 
_____ 
 
 



 PROTOKOLL 39(43) 
 2015-11-30 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 115 Dnr 0418/15 - 041 
 
INVESTERINGSBUDGET 2016 SAMT PLAN FÖR 2017 OCH 2018 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Fastställa kommunens investeringsbudget för 2016 till 13 150 tkr. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningskontoret, ekonomi har sammanställt kommunens investe-
ringsäskanden för år 2016 med plan för 2017 och 2018. 
 
Budgetberedningen 
Budgetberedningen går igenom investeringsäskanden och föreslår nedan-
stående fördelning. 
 
Investeringsbudgeten för Älvsbyns kommun fastställs för 2016 till 13 150 tkr. 
Fördelning av investeringsbudgeten enligt tabell nedan. Respektive raman-
svarig prioriterar objekt inom ramen och kommunchefen fastställer prio-
riteringarna. Om ett objekt inte bedöms komma kunna slutföras inom till-
delad budget ska en återkoppling till kommunstyrelsen genomföras innan 
objektet slutförs. 
 
Fördelningstabell 
Investeringsbudget 2016 Budget Plan Plan 

2016 2017 2018

Älvsbyns Energi AB 3500 1500 0

Älvsbyns Fastigheter AB 5000 0 0

Socialtjänstens verksamhetsområde 1400 0 0

Kostverksamheten 500 0 0

Skolverksamheten 650 0 0

Förskolan, trådlöst 1000

Pärlans utemiljö 300

Kanis, skidskytte 300

Bredband 500

13150

 
Prioriteringar 
Socialtjänsten – effektivare upphandling 
Skolverksamheten – utemiljö Vidsels rektorsområde, bänkar, asfalt 
 
 
         forts 



 PROTOKOLL 40(43) 
 2015-11-30 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KF § 115 Dnr 0418/15 – 041 forts 
 
INVESTERINGSBUDGET 2016 SAMT PLAN FÖR 2017 OCH 2018 

 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget och finner att bud-
getberedningen bifaller förslaget. 
 
Budgetberedningens förslag till kommunfullmäktige 
Fastställa kommunens investeringsbudget för 2016 till 13 150 tkr. 
_____  
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Fastställa kommunens investeringsbudget för 2016 till 13 150 tkr. 
_____ 
 
Kommunfullmäktige 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag vilket kom-
munfullmäktige bifaller. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 41(43) 
 2015-11-30 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 116 Dnr 0419/15 - 041 
 
SKATTESATS 2016 - UTDEBITERING 2016 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Fastställa skattesats för 2016 till 22,45 per skattekrona. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Den kommunala skattesatsen för 2015 fastställdes till 22,45 per skattekrona. 
 
Budgetberedningens förslag till kommunfullmäktige 
Fastställa skattesats för 2016 till 22,45 per skattekrona. 
_____ 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Fastställa skattesats för 2016 till 22,45 per skattekrona. 
_____ 
 
Kommunfullmäktige 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag om oförändrad 
skattesats inför år 2016. Kommunfullmäktige bifaller förslaget. 
_____ 
 
 
 



 PROTOKOLL 42(43) 
 2015-11-30 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 117 Dnr 0420/15 - 041 
 
DRIFT-, RESULTAT-, FINANS- OCH BALANSBUDGET 2016 
SAMT PLAN FÖR 2017 OCH 2018 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Fastställa driftbudget:  
för 2016 till 475 386 tkr 
för 2017 till 490 788 tkr 
för 2018 till 510 975 tkr 
 
Fastställa resultatbudget: 
för 2016 till 0 kr 
för 2017 till -4 823 tkr 
för 2018 till -14 487 tkr 
 
Strategiska planen kompletteras enligt fullmäktiges beslut rörande budget för 
verksamhetsåret 2016. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningskontoret ekonomi har sammanställt förslag till drift-, 
resultat-, finans- och balansbudget för år 2016 samt plan för 2017 – 2018 
med utgångspunkt i budgetberedningens förslag till driftbudget, investerings-
budget och utdebitering, enligt bilaga. 
 
Budgetberedningens förslag till kommunfullmäktige 
Fastställa driftbudget:  
för 2016 till 475 386 tkr 
för 2017 till 490 788 tkr 
för 2018 till 510 975 tkr 
 
Fastställa resultatbudget: 
för 2016 till 0 kr 
för 2017 till -4 823 tkr 
för 2018 till -14 487 tkr 
 
Strategiska planen kompletteras enligt fullmäktiges beslut rörande budget för 
verksamhetsåret 2016.       
 
 
 
 
 
 

forts 



 PROTOKOLL 43(43) 
 2015-11-30 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KF § 117 Dnr 0420/15 – 041 forts 
 
DRIFT-, RESULTAT-, FINANS- OCH BALANSBUDGET 2016 
SAMT PLAN FÖR 2017 OCH 2018 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Fastställa driftbudget:  
för 2016 till 475 386 tkr 
för 2017 till 490 788 tkr 
för 2018 till 510 975 tkr 
 
Fastställa resultatbudget: 
för 2016 till 0 kr 
för 2017 till -4 823 tkr 
för 2018 till -14 487 tkr 
 
Strategiska planen kompletteras enligt fullmäktiges beslut rörande budget för 
verksamhetsåret 2016. 
_____ 
 
Kommunfullmäktige 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag, vilket kom-
munfullmäktige bifaller. 
_____ 
 

 


