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 Lilian Johansson 



 PROTOKOLL 2(43) 
 2013-01-28 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 1 Dnr 0006/13 - 000 
 
VERKSAMHETSREDOVISNING KS 2013-01-28 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Godkänna informationen enligt bilaga. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunchef Magnus Nordström har sammanställt kommunövergripande 
verksamhetsredovisning enligt bilaga. 
 
Förslag till beslut 
Godkänna informationen och lägga den till handlingarna. 
 
Kommunstyrelsen 
♦ Uppföljning ungdomstinget. Besök av elever från åk 7 Älvåkra, som in-
formerar om förslag som kommer att överlämnas till kommunstyrelsen. 

- Duschväggar och uppiffning i Vidsel är klart, Älvåkra är ännu inte färdigt.  
- Jobbig matsituation, särskilt tisdagar och torsdagar. Trångt i matsalen, de 

yngre blir undanknuffade. Kommunchefen får uppdrag att se över och 
åtgärda matsituationen.  

- Information om ”After school”. Öppet måndag och torsdag, läxhjälp 
tisdagar. Har fungerat jättebra, snitt 27 elever. Gott fika, bra lokaler, 
många aktiviteter och trevliga vuxna. 

 
♦ VD Älvsbyns Fastigheter informerar om etablering av industrihus. 
Kostnadsförslag är framtaget. Entreprenörer finns som visat intresse att 
bygga en industrilokal och även hyra ut till andra företag.  

 
♦ Kostchef Åsa Fahlén svarar på motion om att laga mat på förskolan. 
 
♦ Tf enhetschef kommunledningskontoret Crister Lundgren informerar om 
det pågående arbetet med plan Vision 2030. 

 
♦ Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson redovisar detaljplaner. 

 
♦ Skolchef Jan-Erik Backman redovisar skolans verksamheter. 
 
♦ Kommunchef Magnus Nordström redovisar kommunövergripande 
information. 

 
♦ Ekonomichef Ulla Lundberg redogör för ekonomiärenden. 
_____ 



 PROTOKOLL 3(43) 
 2013-01-28 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 2 Dnr 0007/13 - 000 
 
DELGIVNINGAR KS 2013-01-28 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Ta del av delgivningarna och lägga dem till handlingarna. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Handlingar i ärendet: 
 
1 Länsstyrelsen – protokoll 2012-12-10 Inspektion hos överförmyndaren i 

Älvsbyns kommun (Dnr 466/12-199) 
 

2 Försvarsmakten – information gällande Försvarsmaktens förändring till 
inriktning som riksdagen beslutat 2009 
 

3 Nyheter i Norr – årets lavepristagare är Bill Nilsson 
 
4 Kommunala handikapp- och pensionärsrådet – protokoll 2012-11-27 
 
5 Älvsbyns Energi AB – protokoll styrelsen 2012-12-13 
 
6 Älvsbyns Fastigheter AB – protokoll styrelsen 2012-11-16 med forts. 

2012-12-05 
 
7 Älvsbyns kommun – Internbudget 2013 
 
Förslag till beslut 
Ta del av delgivningarna och lägga dem till handlingarna. 
_____ 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 4(43) 
 2013-01-28 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 3 Dnr 0008/13 - 002 
 
DELEGATIONSRAPPORT KS 2013-01-28 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Ta del av och godkänna redovisad delegationsrapport. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Följande ärenden anmäls enligt KS § 31/12-03-12 (dnr 487/11, 002) 

 
Fritids- och kulturchef 
• Beslut Puma – Ungdomsföreningen Muco (Dnr 453/12, 109) 
 
Kommunchef 
• Ansökan – Miljöåterställning i Piteälvens biflöden 2013 (Dnr 10/13, 146) 
 
Näringslivsutvecklare 
• Byautvecklingspeng – Vidsels Bygdeförening (Dnr 449/12, 109) 
• Byautvecklingspeng – Krokträsk/Laduberg Byaförening (Dnr 457/12, 109) 
• Byautvecklingspeng – Sågfors-Lillkorsträsk Byaförening (Dnr 459/12-109)  
• Byautvecklingspeng – Nystrand byaförening (Dnr 460/12-109) 
• Byautvecklingspeng – Korsträsk byaförening (Dnr 468/12-109) 
• Byautvecklingspeng – Korsträsk byaförening (Dnr 471/12-109)  
• Byautvecklingspeng – Lillträsk byaförening (Dnr 470/12-109) 
• Marknadsföringsbidrag, mässor – AB NIAN Hästsport (Dnr 450/12-109) 
• Marknadsföringsbidrag, mässor – Tolins Värme AB (Dnr 318/12-109) 

 
Rektor 
• Beslut om ämnen för elevens val  
 
Barn- och fritidsutskottet 2012-11-20 
§ 30 Samordnare inom 5-kantens vuxenutbildning 
 
Förslag till beslut 
Ta del av och godkänna redovisad delegationsrapport. 
_____ 
 
 
 



 PROTOKOLL 5(43) 
 2013-01-28 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 4 Dnr 0015/13 - 003 
 
KOMMUNSTYRELSENS REGLEMENTE - ÄNDRING 2013 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Fastställa upprättat förslag till reglemente för kommunstyrelsen, enligt bilaga 
med följande ändringar och tillägg:   
 
§ 9, tillägg i femte strecksatsen, - kommunens vapen (logga) 
 
§ 18, tillägg i andra stycket, kallelsen ska vara skriftlig (digital) och …. 
 
§ 28, ändring i första stycket, Ersättare kallas in att tjänstgöra om ordinarie ledamot 
är förhindrad att tjänstgöra. Närvarande ersättare som inte tjänstgör har inte rätt att 
ställa yrkande eller få sin mening antecknad till protokollet.  
 
Reservation 
Berit Hardselius (c) reserverar sig mot förslaget. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade 17 december 2012, § 214, att från och med 1 
januari 2013 inrätta ett personalutskott bestående av tre ledamöter. 
 
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till reviderat reglemente för 
Kommunstyrelsen, enligt bilaga. 
 
Förslag till beslut 
Fastställa upprättat förslag till reglemente för kommunstyrelsen, enligt bilaga. 
 
Kommunstyrelsen 
Kommunchef Magnus Nordström föredrar ärendet. 
 
Yrkanden 
Tomas Egmark (s) föreslår följande ändringar och tillägg i reglementet: 
§ 9, tillägg i femte strecksatsen, - kommunens vapen (logga) 
 
§ 18, tillägg i andra stycket, kallelsen ska vara skriftlig (digital) och …. 
 
§ 28, ändring i första stycket, Ersättare kallas in att tjänstgöra om ordinarie ledamot 
är förhindrad att tjänstgöra. Närvarande ersättare som inte tjänstgör har inte rätt att 
ställa yrkande eller få sin mening antecknad till protokollet.  
 
         forts 



 PROTOKOLL 6(43) 
 2013-01-28 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 4 Dnr 0015/13 – 003 forts 
 
KOMMUNSTYRELSENS REGLEMENTE - ÄNDRING 2013 

 
Berit Hardselius (c) föreslår följande ändring: 
§ 18, ändring i fjärde stycket, Texten, ”Ordföranden bestämmer i vilken 
utsträckning” tas bort. Stycket får följande lydelse: 
Kallelsen ska följas av föredragningslista. Handlingar som tillhör ett ärende på föredrag-
ningslistan ska göras tillgängliga (digitalt) för ledamot och ersättare.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Berit Hardselius förslag och finner att 
kommunstyrelsen avslår förslaget. 
 
Vidare ställer ordföranden Tomas Egmarks tilläggsförslag och berednings-
förslaget i övrigt under proposition och finner att kommunstyrelsen bifaller 
förslagen. 
Beslutsunderlag 
Styrdokument, kommunstyrelsens reglemente, 11 januari 2013. 
_____ 
  
 
 



 PROTOKOLL 7(43) 
 2013-01-28 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 5 Dnr 0005/13 - 003 
 
ARBETSORDNING FÖR PERSONALUTSKOTTET 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Fastställa upprättat förslag till arbetsordning för personalutskottet, enligt 
bilaga. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade 17 december 2012, § 214, att från och med 1 
januari 2013 inrätta ett personalutskott bestående av tre ledamöter. 
 
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till arbetsordning för 
personalutskottet, enligt bilaga. 
 
Förslag till beslut 
Fastställa upprättat förslag till arbetsordning för personalutskottet, enligt 
bilaga. 
 
Kommunstyrelsen 
Kommunchef Magnus Nordström föredrar ärendet. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget och finner att kom-
munstyrelsen bifaller förslaget. 
 
Beslutsunderlag 
Styrdokument, arbetsordning för PU, 11 januari 2013. 
_____ 
 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 8(43) 
 2013-01-28 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 6 Dnr 0019/13 - 003 
 
PLAN VISION 2030 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Fastställa plan Vision 2030 samt för arbetets genomförande anvisa 500 000 kr 
ur verksamhet 00110 fullmäktigeberedningar. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Tf enhetschef kommunledningskontoret Crister Lundgren har lämnat in 
tjänsteutlåtande gällande plan Vision 2030. 
 
Kommunens nuvarande vision fastställdes av fullmäktige 2005-11-28 och den 
sträcker sig fram till år 2014. Vid kommunstyrelsens strategidag 2012-05-04 
beslutades att en planeringsgrupp skulle tillsättas med uppdrag att ta fram ett 
förslag till plan för att utarbeta en ny Vision för Älvsbyns kommun. 
 
Planeringsgruppens uppdrag var att ta fram ett förslag till plan för arbetet 
med Vision 2030. Alla partier inbjöds att delta i arbetet. Planen skulle inne-
hålla upplägg i stort, struktur och finansiering. 
 
I bilaga redovisas planeringsgruppens förslag till plan. 
 
Förslag till beslut 
Fastställa plan för visionsarbete och avdelar 500 000 kr för arbetets genom-
förande 
 
Kommunstyrelsen 
Tf enhetschef kommunledningskontoret Crister Lundgren föredrar ärendet. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget och finner att kom-
munstyrelsen bifaller förslaget. 
 
Beslutsunderlag 
Tf enhetschefs tjänsteskrivelse 15 januari 2013. 
Plan Vision 2030 4 januari 2013. 
_____ 
 
 
 



 PROTOKOLL 9(43) 
 2013-01-28 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 7 Dnr 0211/12 - 008 
 
MOTION (FP) - ÖPPNA VÅRA BADSJÖAR OCH IORDNINGS-
STÄLL BADPLATSERNA 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1) Anse motionen om att öppna våra badsjöar och iordningställa badplatser 

vara besvarad. 
2) Uppdra till kommunchefen att föra dialog med föreningarna om natur-

badplatser utan bryggor. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Lars-Ingvar Wendt (fp) har lämnat in motion om att öppna våra badsjöar och 
iordningställa badplatserna, enligt bilaga. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 26 april 2012, § 34, att överlämna ärendet till 
kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för beslut 
senast den 29 oktober 2012.  
_____ 
 
Kommunstyrelsen beslutade 1 oktober 2012, § 165, att återremittera ärendet 
till fritid- och kultur för ytterligare beredning. 
_____ 
 
Fritid & Kultur har på uppdrag av kommunstyrelsen tillskrivit byaförening-
arna i Vistträsk, Korsträsk, Manjärv, Granträsk, Pålsträsk, och Krokträsk/ 
Laduberg samt Vidsels IK om: 
 
”Vill ni i Er byaförening iordningställa en badplats med bryggor och utrust-
ning som behövs samt drifta badplatsen och i så fall till vilken kostnad för 
kommunen.” 
 
Vistträsk byaförening 
Man betonar att badplatsen inte varit högprioriterad av föreningen men att 
det kunde vara ett plus att kunna hänvisa badsugna till en fin och välutrustad 
badplats. Man tycker också att en badplats kunde klara sig utan bryggor och 
arrangemang i vattnet. Dessa ger i många fall upphovet till olyckor. Det kan 
räcka med enkel toalettbyggnad och räddningsbåt. Tillsynen kan kombineras 
med den kommunala gräsklippningen som ändå verkställs i byarna. Om 
kommunen beslutar att satsa på fullt utrustade badplatser så är inte fören-
ingen ovillig att ta på sig skötseln av denna om inte några kostnader läggs på 
föreningen och att ansvarsfrågan inte läggs på föreningen vid en olycka. 
Ersättningskrav: 50 000 kr/år.      forts 



 PROTOKOLL 10(43) 
 2013-01-28 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 7 Dnr 0211/12 – 008 forts 
 
MOTION (FP) - ÖPPNA VÅRA BADSJÖAR OCH IORDNINGS-
STÄLL BADPLATSERNA 

 
Korsträsk 
Korsträsk byaförening är inte främmande för att sköta badplatsen. Men man 
är inte beredd att ta på sig huvudansvaret för badplatsen eftersom premien 
för en ansvarsförsäkring skulle ruinera föreningen. Man vill att Älvsbyns 
kommun samlar föreningarna för en gemensam genomgång av förutsätt-
ningar och presenterar ett avtal samt att kommunen står för ansvarsförsäk-
ring. Korsträsk byaförening har även tagit del av Fritid Skellefteås badplats-
råd. 
 
Manjärv 
Manjärvs byaförening har beslutat tacka nej till förfrågan om att iordningställa 
och sköta driften av badplats. 
 
Granträsk 
Granträsk byaförening är positiv till att ställa i ordning badstranden. Man 
menar att marknadsvärdet för byn och kommunen höjs. Åtgärden skapar en 
naturlig samlingsplats för sommaraktiviteter. Man utgår från att badplatsens 
drift sker på uppdrag av kommunen och att ansvarsförsäkringen tecknas av 
kommunen. I kommande avtal kring driften förutsätts en detaljerad beskriv-
ning av ansvarsfördelning och uppdragets omfattning mellan kommunen och 
byaföreningen. 
 
Kostnader för badplatsiordningställande i Granträsk (Kostnadsansvarig kom-
munen) 
Bryggor       35 000,- 
Upprustning av badhytter       3 000,- 
Uppsättning av skyltar som tillhandahålls av kommunen   1 000,- 
Till detta tillkommer: Komplettering av fyllnadsmaterial för väg till badstrand 
Borttagning av stenar ca 5 m ut i vattnet 
Komplettering av sand till strandlinjen 
Planering och insådd av gräsmatta 
Nödvändiga skyltar 
Säkerhetsutrustning 
Sopkärl 
 
Drift av badplatsen 
(Kostnadsansvarig kommunen) 
Daglig tillsyn inkl gräsklippning, buskröjning, städning  5 000,- per säsong 
Underhåll av bryggor och badhytter från år 2  1 000,- per säsong 
Ett sandlass per år till strandlinjen      forts 



 PROTOKOLL 11(43) 
 2013-01-28 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 7 Dnr 0211/12 – 008 forts 
 
MOTION (FP) - ÖPPNA VÅRA BADSJÖAR OCH IORDNINGS-
STÄLL BADPLATSERNA 

 
Kommunal sophämtning 
 
Pålsträsk 
Pålsträsk driftar redan badplatsen vid Sandudden i Pålsträsk med tillhörande 
omklädningsrum mm. Byaföreningen är inte intresserad av att iordningställa 
bryggor eller annan utrustning. 
 
Krokträsk/Laduberg 
Att investera i badbryggor, båt, omklädningshytter, toaletter, skyltning, för-
säkring m m är inget som byaföreningen har ekonomi till. Om kommunen 
kan sköta detta så kan byaföreningen ta på sig att sköta drift och underhåll 
mot en skälig ersättning. Man vill ha en träff för att reda ut vad som gäller. 
 
Sammanfattning 
Det som med säkerhet kan sägas utifrån byaföreningarnas svar är: Att dra 
igång verksamheten med de ambitioner som finns i motionen ”Öppna våra 
badsjöar och iordningställ badplatserna!” kommer att bli en kostsam historia 
för kommunen. 
 
Undertecknad har frågat Älvsbyns Fastigheters VD Anders Nilsson om 
ansvarsförsäkringen ingår i kommunens försäkring och hans svar är: 
”Som jag uppfattar läget så ingår badplatserna i kommunens försäkring, men för att 
försäkringen ska gälla så är det villkorat till att man följer alla säkerhetsföreskrifter runt 
detta. Det ska finnas säkerhetsutrustning, rätt skyltning och det viktigaste daglig tillsyn."  
 
I Älvsbyns Fastigheters yttrande daterat 2012-08-13 säger VD Anders 
Nilsson: 
”För att iordningställa badplatserna och för att finansiera daglig tillsyn och skötsel så 
måste det investeras badbryggor och räddningsutrustning. För att ha möjlighet att sköta 
badplatserna bör Älvsbyns Fastigheter AB´s driftbudget ökas rejält. Enbart att åka runt 
och ha daglig tillsyn av badplatserna kräver både arbetstid och fordon. Att investera i 
badbryggor, båt, omklädningshytter, toaletter, skyltning m.m. kostar mellan 150-350 
tkr/badplats (det finns 5 st kommunala badplatser). Att ha daglig tillsyn på dessa 
bedöms lågt räknat till ca 2 500kr/dag för en heltidsanställd inkl kostnader för ren-
hållning, latrintömning, småreparationer etc. Det räcker ofta inte med småreparationer 
utan badplatser utsätts många gånger för vandalisering, vilket medför högre kostnader.” 
 
 
         forts 
 



 PROTOKOLL 12(43) 
 2013-01-28 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 7 Dnr 0211/12 – 008 forts 
 
MOTION (FP) - ÖPPNA VÅRA BADSJÖAR OCH IORDNINGS-
STÄLL BADPLATSERNA 

 
Förslag till beslut 
Med stöd av det samlade intrycket av byaföreningarnas underlag och 
Älvsbyns Fastigheters yttrande föreslår Fritid & Kultur att motionen avslås. 
Det blir kostsamt med både byaföreningar och med Älvsbyns Fastigheter 
som ansvarig för välutrustade badplatser. 
 
Kommunstyrelsen 
Ordföranden föreslår att motionen ska anses vara besvarad samt att uppdra 
till kommunchefen att föra dialog med föreningarna om naturbadplatser utan 
bryggor. 
 
Johan Johansson (c) föreslår att ärendet återremitteras för ytterligare 
beredning. 
 
Robert Andersson (kd) och Harry Nyström (v) bifaller Johanssons förslag. 
 
Rikard Granström (fp) yrkar bifall till att motionen ska anses vara besvarad. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Johan Johanssons förslag om återremiss 
och finner att kommunstyrelsen avslår förslaget. 
 
Ordföranden ställer proposition på eget förslag och finner att kommun-
styrelsen bifaller förslaget. 
 
Beslutsunderlag 
Motion (c) 26 april 2012. 
Kommunfullmäktiges protokoll 26 april 2013, § 34. 
Tjänsteskrivelse Älvsbyns Fastigheter AB, 3 juli 2012. 
Tjänsteskrivelse Älvsbyns Fastigheter AB, 31 augusti 2012. 
Kommunstyrelsens protokoll 1 oktober 2012, § 165. 
Tjänsteskrivelse fritid- och kulturchef, 5 december 2012. 
_____ 
 
 
 



 PROTOKOLL 13(43) 
 2013-01-28 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 8 Dnr 0282/12 - 008 
 
MOTION FRÅN C, KD OCH FP - LOV I ÄLVSBYNS KOMMUN 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1) Anse motionen om lagen om valfrihet (LOV) vara besvarad. 
2) Delrapport av utredning om eventuellt införande av Lov, redovisas vid 

kommunstyrelsen den 27 maj 2013. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Centerpartiet, Kristdemokraterna och Folkpartiet har lämnat in en gemensam 
motion om lagen om valfrihet (LOV) i Älvsbyn kommun, enligt bilaga. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 18 juni 2012, § 58, att överlämna ärendet till 
kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för beslut 
senast första sammanträdet 2013. 
_____ 
 
Socialchef Hans Nyberg har yttrat sig i ärendet. 
Älvsbyns kommun har sökt och blivit beviljad 500 000 kr i stimulansmedel 
till att utreda förutsättningar och att förbereda för ett eventuellt införande av 
LOV (lagen om valfrihet) i Älvsbyns kommun. 
 
Elisabet Hamsch Westbom är anställd som projektledare och utreder möjlig-
heterna för ett införande av LOV i Älvsbyns kommun inom hemtjänsten och 
dagverksamheten. Ett förslag till beslut för ett eventuellt införande av LOV i 
kommunen kommer att presenteras till KS den 4/11 2013.  
 
Förslag till beslut 
Motionen anses vara besvarad. 
 
Kommunstyrelsen 
Robert Andersson (kd) föreslår att en delrapport av utredningen redovisas 
vid kommunstyrelsens sammanträde den 27 maj. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget samt förslag om att 
delrapport ska redovisas. Kommunstyrelsen bifaller förslagen. 
 
Beslutsunderlag 
Motion (c, kd och fp), 18 juni 2012. 
Kommunfullmäktiges protokoll 18 juni 2012, § 58. 
Socialchefens tjänsteskrivelse, 10 januari 2013. 
_____ 



 PROTOKOLL 14(43) 
 2013-01-28 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 9 Dnr 0284/12 - 008 
 
MOTION (C) - LAGA MAT PÅ FÖRSKOLAN 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Avslå motionen om att tillaga mat på fler förskolor än vad som görs idag. 
 
Reservation 
Berit Hardselius (c) reserverar sig mot förslaget. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Matilda Wiklund (c) har lämnat in en motion om att laga mat på förskolan, 
enligt bilaga. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 18 juni 2012, § 60, att överlämna ärendet till 
kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för beslut 
senast första sammanträdet 2013. 
_____ 
 
Kostchef Åsa Fahlén har yttrat sig i ärendet. 
 
När motionen ”Laga mat på förskolan” skrevs i juni 2012 fanns 3 tillagnings-
kök inom förskolan (Timmersvansen, Åsen och Västermalm) och 7 mottag-
ningskök (Vidsel, Vistträsk, Korsträsk, Älvan, Stigen, Blåbär och Lingon). I 
ungefär samma veva som motionen lämnades in beslutades att Älvan, Stigen, 
Blåbär och Lingon skulle avvecklas som förskoleenheter och istället skulle 
dåvarande Bäckskolan byggas om till en förskola med 4-5 avdelningar. För 
kostverksamhetens del skulle det innebära besparingar såväl i personalkost-
nader som i transportkostnader. Kostverksamheten hade ett sparkrav om 
totalt 950 000 kronor. För att genomföra ombyggnationen av Bäckskolan 
beslutades om en fast budget och redan från första början var det ett mot-
tagningskök som planerades på den nya förskolan. Frågan om ett tillagnings-
kök väcktes aldrig och kanske hade det att göra med att budgeten redan var 
beslutad. Utrustningsmässigt skiljer sig mottagningskök och tillagningskök 
markant från varandra, i tillagningskök måste det finnas både kokgryta och 
konvektionsugn. Vidare måste ventilationen vara tillräcklig och det måste 
också finnas en väl tilltagen diskmaskin, utöver det måste det finnas skal-
maskin och hack/rivmaskin mm. Utrustning till produktionskök är mycket 
kostsamt och hade inte inrymts i den beslutade budgeten.  
 
Nya förskolan (Pärlan) är nu igång och maten dit produceras vid Timmer-
svansens kök som är det största förskoleköket i kommunen. Älvans förskola 
kommer att finnas kvar under vt 2013 p g a många barn men ska sedan av- 
         forts 



 PROTOKOLL 15(43) 
 2013-01-28 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 9 Dnr 0284/12 – 008 forts 
 
MOTION (C) - LAGA MAT PÅ FÖRSKOLAN 

 
vecklas. Stigen, Blåbär och Lingon är avvecklade. Vad gäller enheterna i  
Korsträsk och Vistträsk så finns de kvar och maten dit produceras vid 
Älvåkraköket och transporteras dit tillsammans med maten som ska till de 
närliggande skolorna. Frågan har varit upp huruvida Vistträsk skola och för-
skola eventuellt ska kunna samsas i skolans lokaler, detta p g a minskat elev-
underlag. I dagsläget är det oklart om och när en sådan förändring ska ske. I 
Vidsel tillagas skol- och förskolematen i skolköket och transporten till för-
skolan är endast den lilla biten över skolgården; under loven är förskole-
barnen välkomna att äta i skolmatsalen.  
 
Älvsbyns kommun är en relativt liten kommun och att ha 3 tillagningskök 
och 5 (på sikt kanske endast 3-4) mottagningskök känns som en bra för-
delning och det är idag en väl fungerande verksamhet. I motionen nämns inte 
något om vad som skulle ske med de ekonomibiträden som idag arbetar vid 
mottagningsköken om dessa skulle göras om till tillagningskök. Som det är nu 
ligger allt tillagningsansvar på utbildade kokerskor/kockar och det är mycket 
svårt att få tag på utbildade vikarier vid frånvaro. Vid mottagningsköken 
arbetar ekonomibiträden och där är det också lättare att få tag på vikarier. 
Vad som är värt att nämna är att så sent som vt 2012 förhandlades om ny 
bemanning inom Kostverksamheten (avseende antalet ekonomibiträdes-
tjänster), anpassad efter den nya skol- och förskoleorganisationen. 
 
Som nämndes ovan i samband med Pärlans förskola så återfinns samma 
problematik i de övriga mottagningsköken, d v s avsaknad av utrustning för 
tillagning. Inget av de nuvarande mottagningsköken är heller tillräckligt stort 
för att inrymma den utrustning som skulle behövas för egen produktion.  
 
I motionen så nämns bakning på förskolan som ett positivt exempel, och 
precis som det står där, så finns inget hinder att kunna göra detta med barnen 
så länge det finns utarbetade rutiner och hygienen är god. På Pärlans förskola 
finns ett särkilt kök som är tänkt att användas av pedagogerna tillsammans 
med barnen. 
 
Vad gäller de andra fördelarna som centerpartiet räknar upp i sin motion, t ex 
att kunna odla egna grönsaker på sin förskola så är det självklart positivt om 
det skulle vara möjligt. Detta borde i så fall först testas på de förskolor där 
maten tillagas på plats redan nu, men det är viktigt att komma fram till vem 
det är som ska ansvara. Ska det ligga på kökspersonalen eller den pedagogiska 
personalen? Ska det ingå i den dagliga pedagogiska aktiviteten eller ska mer 
resurser tillsättas för att detta ska vara praktiskt genomförbart? 
         forts 
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MOTION (C) - LAGA MAT PÅ FÖRSKOLAN 

 
Någon intresseförfrågan till personal och föräldrar avseende fler tillagnings-
kök inom förskolan i Älvsbyn är inte gjord. Det är viktigt att förstå konse-
kvenser och kostnader av ett sådant beslut innan frågan får gå vidare. Att 
känna doften av nylagad mat är absolut något positivt men man måste också 
förstå att det inte är möjligt på alla förskolor utifrån nuvarande förutsätt-
ningar. 
 
Älvsbyns kommun ska för närvarande inte utöka antalet tillagningskök inom 
förskolan.  
 
Bakning tillsammans med barnen i pedagogiskt syfte ska på de förskolor där 
det är möjligt uppmuntras och ges möjlighet till. 
 
Förslag till beslut 
Avslå motionen om att tillaga mat på fler förskolor än vad som görs idag. 
 
Kommunstyrelsen 
Kostchef Åsa Fahlén föredrar ärendet. 
 
Berit Hardselius (c) yrkar bifall till motionen. 
 
Bill Nilsson (s) och Robert Andersson (kd) yrkar bifall till beredningsför-
slaget. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Berit Hardselius förslag och finner att 
kommunstyrelsen avslår förslaget. 
 
Vidare ställer ordföranden proposition på beredningsförslaget och finner att 
kommunstyrelsen bifaller förslaget. 
 
Beslutsunderlag 
Motion (c), 18 juni 2012. 
Kommunfullmäktiges protokoll 18 juni 2012, § 60. 
Kostchefens tjänsteskrivelse, 14 januari 2013. 
_____  
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MOTION (C) - UPPMÄRKSAMMA GODA FÖREBILDER 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Bifall till motionen om att uppmärksamma goda förebilder. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Matilda Wiklund (c) har lämnat in en motion om att uppmärksamma goda 
förebilder, enligt bilaga. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 18 juni 2012, § 59, att överlämnar ärendet till 
kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för beslut 
senast första sammanträdet 2013. 
_____ 
 
Informatör Peter Lundberg har yttrat sig i ärendet. 
 
1) "Älvsbyns kommun ska på sin hemsida eller via andra externa sätt från och 
med i år visa upp en sammanställning av goda förebilder som finns, gärna 
med intervjuer mm. Detta för att marknadsföra internt och externt." 
 
Under nationaldagen lyfts ett antal goda förebilder fram och premieras med 
stipendium av olika slag. Älvsbyns kommuns Kultur och fritid är sedan år 
1983 engagerad i några av dessa stipendier och de kan sätta upp en webbsida 
där kommunens goda förebilder/stipendiater presenteras varje år med 
beskrivningar från den lista de har. När en ny god förebild/stipendiat läggs in 
på sidan kan det även läggas upp på kommunens startsida som en nyhet. 
Webbsidan kommer att placeras under Fritid och kultur på www.alvsbyn.se. 
På denna sida kan även länkar läggas in till de olika medier som bevakar dessa 
händelser med referat och intervjuer. 
 
Fritid och kultur gör även andra insatser för att lyfta goda förebilder, de har 
även regelbundna föreningsträffar. 
 
Det finns även andra tillfällen där goda förebilder systematiskt visas upp av 
Älvsbyns kommun. Exempelvis lyfter näringslivskontoret fram och riktar 
strålkastarljus på goda förebilder inom näringslivet. Detta görs tillsammans 
med Företagarna, köpmännen och LRF på orten genom Älvsbyns 
näringslivsgalas priser. Dessa förebilder presenteras även på kommunens 
webb och på andra ställen. 
 
         forts 
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2) "De goda förebilderna bör komma från en varierad bakgrund och ha er-
farenheter från olika områden i samhället." 
 
Kultur och fritid tar hänsyn till detta idag när de tar fram stipendiaterna. 
 
3) "Föreningar, organisationer och privatpersoner kan skicka in förslag till 
kommunen." 
 
Detta går redan idag att göra. Förslag på goda förebilder/stipendiater skickas 
in till Fritid och kultur via en blankett under sökvägen www.alvsbyn.se, Fritid 
och kultur, Föreningar och studieförbund. 
 
Näringslivskontoret föreslår att kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt Fritid 
och kultur att sätta upp en webbsida där kommunens goda förebilder/stipen-
diater presenteras varje år med beskrivningar från den lista de har. När en ny 
god förebild/stipendiat läggs in på sidan läggs det även upp på kommunens 
startsida som en nyhet. Webbsidan placeras under Fritid och kultur på 
www.alvsbyn.se. På denna sida kan även länkar läggas in till de olika medier 
som bevakar dessa händelser med referat och intervjuer. 
 
Förslag till beslut 
Bifall till motionen om att uppmärksamma goda förebilder. 
 
Kommunstyrelsen 
Ordföranden föredrar ärendet samt föreslår bifall till motionen. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget och finner att kom-
munstyrelsen bifaller förslaget. 
 
Beslutsunderlag 
Motion (c), 18 juni 2012. 
Kommunfullmäktiges protokoll 18 juni 2012, § 59. 
Informatörens tjänsteskrivelse, 10 januari 2013. 
_____ 
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BUDGETDIREKTIV FÖR 2014 ÅRS BUDGET SAMT PLAN 2015 
OCH 2016 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Fastställa budgetdirektiven för 2014 års budget samt för plan 2015 och 2016 
enligt bilaga. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Ekonomichef Ulla Lundberg har lämnat in tjänsteutlåtande gällande budget-
direktiv för 2014 års budget samt plan 2015 och 2016. 
 
Verksamhetens budgetramar ska årligen fastställas av kommunfullmäktige 
innan juni månads utgång. Vidare ska även verksamhetens mål och riktlinjer 
samt speciella uppdrag behandlas av kommunfullmäktige innan juni månads 
utgång. 
 
Beslut om utdebitering för 2014 ska enligt kommunallagen behandlas senast 
sista november 2013. I samband med detta ska även fullmäktige behandla 
resultat-, balans-, finans-, och investeringsbudgeterna. 
 
Tidplan för budgetberedningens sammanträden 2013 har antagits av kom-
munfullmäktige under hösten 2012. 
 
Förslag till beslut 
Fastställa budgetdirektiven för 2014 års budget samt för plan 2015 och 2016 
enligt bilaga. 
 
Kommunstyrelsen 
Ekonomichef Ulla Lundberg föredrar ärendet samt redovisar årets första 
prognos. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget och finner att kom-
munstyrelsen bifaller förslaget. 
 
Beslutsunderlag 
Budgetdirektiv, 15 januari 2013. 
_____ 
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VAL AV LEDAMOT (S) OCH ORDFÖRANDE I BUDGETBERED-
NINGEN 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Utse Sture Nordin (s) till ny ledamot och Tomas Egmark (s) till ersättare. 
Helena Öhlund (s) utses till ordförande och Sture Nordin (s) till vice ord-
förande i budgetberedningen. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Bill Nilsson (s) har avsagt sig uppdraget som ledamot (s) och ordförande i 
budgetberedningen från 1 januari 2013. 
 
Kommunstyrelsen har att utse ny ledamot (s) och ordförande i budget-
beredningen. 
 
Kommunstyrelsen 
Ordföranden föreslår att utse Sture Nordin (s) till ny ledamot och Tomas 
Egmark (s) till ersättare. Utse Helena Öhlund (s) till ordförande och Sture 
Nordin (s) till vice ordförande i budgetberedningen. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på eget förslag och finner att kommun-
styrelsen bifaller förslaget. 
_____ 
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VAL AV LEDAMÖTER TILL PERSONALUTSKOTTET 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Utse följande ledamöter till personalutskottet: 
 
Ordinarie    ersättare 
Sture Nordin (s), ordförande Harry Nyström (v) 
Stefan Hortlund (s)  Tomas Egmark (s) 
Göran Lundström (c)    Eilert Isaksson (c)  
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade 17 december 2012, § 214, att från och med 
2013-01-01 inrätta ett personalutskott bestående av tre ledamöter. 
 
Kommunstyrelsen har att utse tre ledamöter och tre ersättare till 
personalutskottet, två (s) och en (c).  
 
Kommunstyrelsen 
Ordföranden föreslår att utse Sture Nordin (s) och Stefan Hortlund (s) till 
ordinarie ledamöter och Harry Nyström (v) och Tomas Egmark (s) till 
ersättare. Till ordförande utses Sture Nordin.  
 
Berit Hardselius (c) föreslår att utse Göran Lundström till ordinarie ledamot 
och Eilert Isaksson (c) till ersättare. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på eget förslag och Berit Hardselius förslag 
och finner att kommunstyrelsen bifaller förslagen. 
_____ 
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SWEDISH INTERNATIONAL CENTRE FOR LOCAL 
DEMOCRACY ICLD - KOMMUNALT PARTNERSKAP 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Godkänna projektets utformning under förutsättning att medel erhålls av 
ICLD för att stödja Rombo distriktets utveckling i Tanzania. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Helena Öhlund (s) har lämnat in tjänsteutlåtande gällande förankring och information 
om Swedish International Centre för Local Democracy (ICLD). 
 
Syfte med projektet är att främja det internationella arbetet i Älvsbyns kommun och 
stödja utvecklingen i Rombo distriktet i Tanzania.  
 
Målet är att hitta samarbetsområden med särskild inriktning på lokal ekonomisk 
utveckling, näringslivsutveckling, ungdomsaktiviteter samt turism och landsbygdsut-
veckling. 
 
Förutsättning att Älvsbyns kommun ska delta är att alla kostnader t ex resor 
och övriga omkostnader täcks av projektet. 
 
Projektledare:         Britt Hällerstrand  
Övriga deltagare :  Helena Öhlund kommunalråd, Fred Hedkvist 

sakkunnig, Agneta Nilsson politiker och Birgit 
Nilsson köpmannaföreningen  

 
Förslag till beslut 
Godkänna projektets utformning under förutsättning att medel erhålls av 
ICLD för att stödja Rombo distriktets utveckling i Tanzania. 
 
Kommunstyrelsen 
Ordföranden föredrar ärendet samt yrkar bifall till förslaget. Fred Hedkvist 
kan inte delta i projektet. Förslag att Esbjörn Henriksson ersätter Hedkvist. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer beredningsförslaget under proposition och finner att 
kommunstyrelsen bifaller förslaget. 
 
 
 

forts 
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Beslutsunderlag 
Letter of intent, 14 september 2012. 
Förstudie, 22 oktober 2012       
Ansökan, 2 november 2012  
Omkostnader 
KS ordförandens tjänsteskrivelse, 4 januari 2013. 
_____ 
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BIDRAG I SAMBAND MED FIRANDE AV REGIONALT 
CENTRUM - ÄLVSBY KYRKA 200 ÅR 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Ta del av och godkänna redovisad rapport över föreningar som får bidrag ur 
2012 års pott, verksamhet 027 till kommunstyrelsens förfogande, för firandet 
av Älvsbyn regionalt centrum 200 år. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade 10 april 2012, § 70, att anslå 50 000 kr år 2012 
och 50 000 kr år 2013 till kommunens deltagande i firandet av Älvsbyn som 
regionalt centrum 200 år 2013. Medlen anvisas ur verksamhet 027 till 
kommunstyrelsens förfogande och disponeras av fritids- och kulturchefen för 
ändamålet. 
 
I Älvsbybygdens annonsblad den 29 augusti 2012 uppmanades föreningslivet 
att inkomma med intresseanmälningar om man vill göra arrangemang under 
jubileumsåret 2013. Ett antal intresseanmälningar har inkommit och nedan-
stående föreningar erhåller bidrag ur kommunstyrelsens anslag 027 för år 
2012. Intresseanmälningar som inte erhåller bidrag ur 2012 års pott kommer 
att behandlas under första kvartalet 2013 då den anvisade potten om 50 000 
kr för 2013 fördelas. 
 
De som erhåller bidrag ur potterna för firandet av Älvsbyn som regionalt 
centrum 2013 är skyldiga att efter genomförda arrangemang redovisa vad 
bidraget användes till och de ekonomiska förehavandena ska styrkas med 
verifikat. Senast första kvartalet 2014 ska redovisningarna vara Fritid & 
Kultur tillhanda.  
 
Den som genomför arrangemang med stöd från potterna ”Älvsbyn regionalt 
centrum 200 år” ska i marknadsföringen nämna detta. 
 
Beslut 
Följande föreningar erhåller bidrag ur 2012 års pott, verksamhet 027 till 
kommunstyrelsens förfogande, för firandet av Älvsbyn regionalt centrum 200 
år. 
 
Äxter, sommarteater på Forum 24-25 maj, 29 maj, 31 maj och 1 juni. Får  
15 000 kr, fri lokal och tillgång till befintlig teknisk utrustning. 
 
                                                             forts 
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Älvbyns forskarförening, bildvisningar, utställningar och föreläsningar. 
Får 10 000 kr. 
 
Quilt-Quinnen, utställning i och på kyrkstuga 39 den 27-28 juli 2013. 
Får 500 kr. 
 
Elfsbygourmeerna, Gourmeetävling på lämplig plats (förslagsvis Lom-
tjärnsparken) med inbjudna matlagningsgäng från 4-kanten. Får 5 000 kr. 
 
SPF Pärlan, inbjudningsmöten, flyktingar från Finland, stambanan 1800-
talet, Knut Lundmark samt kulturvandringar Kyrkmalmen. Får 5 000 kr. 
 
Älvsby Lottakår, utställningar isvett samt bad och solvett. Får 2 000 kr. 
 
Röda Korset, modevisning/klädvisning samt retrokläder framställda av 
sygrupper. Får 5 000 kr. 
 
Föreningen Vänskap, internationell matfest, 29 juni på Forum. Får 7 000 
kr. 
 
Summa 49 500 kr som fördelats av 2012 års anslag. Medlen anvisas ur 
verksamhet 027 till kommunstyrelsens förfogande. 
 
Kommunstyrelsen 
Bill Nilsson (s) föreslår att kommunstyrelsen tar del av och godkänner 
redovisad rapport över föreningar som får bidrag ur 2012 års pott, 
verksamhet 027 till kommunstyrelsens förfogande, för firandet av Älvsbyn 
regionalt centrum 200 år. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 10 april 2012, § 70. 
_____ 
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INKÖP AV NYCKELSKÅP OCH LARM FÖR RÄDDNINGS-
TJÄNSTENS LOKALER 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Bevilja ett engångsanslag om 100 000 kr för inköp av ett nyckelskåp, passer-
kontroll och porttelefon samt 75 000 kr för installation av två nya dörrar och 
larm för räddningstjänstens lokaler.  
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson har lämnat in tjänsteutlåtande gällande 
inköp av nyckelskåp och larm. 
 
Det behövs en säkrare lösning för nyckelförvaring på räddningstjänsten samt 
ett bättre skalskydd för lokalerna. 
 
Miljö- bygg/räddning äskar tillägg till investeringsbudgeten för 2013.  
Nyckelskåp och passerkontroll samt porttelefon 100 tkr. 
Larm till lokalerna och två nya dörrar 75 tkr. 
 
Förslag till beslut 
Anslå 100 000 kr för inköp av ett nyckelskåp och passerkontroll samt port-
telefon samt 75 000 kr för installation av två nya dörrar och larm för 
fastigheten.  
 
Kommunstyrelsen 
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson föredrar ärendet. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer beredningsförslaget under proposition och finner att 
kommunstyrelsen bifaller förslaget. 
 
Beslutsunderlag 
Miljö- och byggchefens tjänsteskrivelse, 13 december 2012. 
_____ 
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DETALJPLAN FÖR ALTUNA-ÖVRABYN, DEL AV ÄLVSBYN 24:1 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Anta ny detaljplan för del av Älvsbyn 24:1 – Altuna-Övraby enligt bilagda 
antagandehandlingar med ändring: 
- ”högsta total höjd 7 m” ändras till byggnadshöjd 8 m samt tillåta tvåvånings-

byggnad B II. 
- Tomtstorlek ska vara minst 1 500 m². 

 
Reservation 
Robert Andersson (kd), Agneta Nilsson (c) och Rikard Granström (fp) 
reserverar sig mot beslutet. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson har lämnat in tjänsteutlåtande om 
antagande av detaljplan för del av fastigheten Älvsbyn 24:1 – Altuna – 
Övraby. 
 
Älvsbyns kommun har upprättat ett förslag till detaljplan för del av fastig-
heten Älvsbyn 24:1 – Altuna-Övraby. Förslaget har varit utställt för gransk-
ning under perioden 2012-09-28 – 2012-10-26.  
 
Inga ändringar har gjorts efter granskningen. 
 
Under planens samrådsskede lämnade följande in yttranden som inte 
beaktades:  
 
Älvsbyhus AB, avseende högsta tillåtna byggrätt.  
 
Älvsbyns arbetarekommun och Älvsbyns socialdemokrater, avseende högsta 
tillåtna byggrätt. 
 
VD Älvsbyns Fastigheter AB Anders Nilsson har lämnat in tjänsteutlåtande 
gällande budgetkostnader för geoteknisk undersökning, markprojektering och 
miljöteknisk utredning för nya tomter avseende detaljplan Altuna. 
 
Sammanfattningsvis fördelas budgeten enligt nedan: 
Geoteknisk undersökning   720,5 tkr 
Markprojektering   704,5 tkr 
Totalt    1 425 tkr 
         forts 



 PROTOKOLL 28(43) 
 2013-01-28 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 17 Dnr 0069/12 – 214 forts 
 
DETALJPLAN FÖR ALTUNA-ÖVRABYN, DEL AV ÄLVSBYN 24:1 

 
Förslag till beslut 
1) Anta ny detaljplan för del av Älvsbyn 24:1 – Altuna-Övraby enligt bilagda 

antagandehandlingar. 
 
2) Anslå 1 425 000 kr för geoteknisk undersökning och markprojektering 

för de nya tomterna på Altuna. 
 
Kommunstyrelsen 
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson föredrar ärendet. 
 
Tomas Egmark (s) föreslår att tomtstorleken ska vara minst 1 500 m² och att 
”högsta total höjd 7 m” ändras till byggnadshöjd 8 m samt tillåta tvåvånings-
byggnad B II. 
 
Robert Andersson (kd) föreslår att tomtstorleken ska vara minst 1 200 m². 
 
Agneta Nilsson (c) och Rikard Granström (fp) yrkar bifall till Robert 
Anderssons förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Tomas Egmarks förslag om byggnads-
höjd och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget. 
 
Ordföranden ställer Tomas Egmarks förslag på tomtstorlek om 1 500 m² och 
Robert Anderssons förslag om 1 200 m² mot varandra och finner att 
kommunstyrelsen bifaller tomtstorlek om 1 500 m². 
 
Omröstning  
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen bifaller följande beslutsgång. 
- Den som röstar ja bifaller tomtstorlek om minst 1 200 m². 
- Den som röstar nej bifaller tomtstorlek om minst 1 500 m². 

 
Omröstningsresultat 
Med 6 ja-röster och 6 nej-röster samt ordförandens utslagsröst på nej, enligt 
bifogad sammanträdeslista, beslutar kommunstyrelsen bifalla en tomtstorlek 
om minst 1 500 m². 
 
Slutligen ställer ordföranden detaljplanen i övrigt under proposition och 
finner att kommunstyrelsen bifaller densamma. 
 
         forts 



 PROTOKOLL 29(43) 
 2013-01-28 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 17 Dnr 0069/12 – 214 forts 
 
DETALJPLAN FÖR ALTUNA-ÖVRABYN, DEL AV ÄLVSBYN 24:1 

 
Beslutsunderlag 
Planbeskrivning 9 november 2012 
Plankarta 
Granskningsutlåtande 
Älvsbyns Fastigheter AB, VD tjänsteskrivelse, budgetkostnader 15 januari 
2013  
_____ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 30(43) 
 2013-01-28 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 18 Dnr 0070/12 - 214 
 
DETALJPLAN FÖR NYA VÄSTERMALM, DEL AV ÄLVSBYN 25:1 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Anta ny detaljplan för del av Älvsbyn 25:1 – Nya Västermalm enligt bilagda 
antagandehandlingar med ändring: Byggnadshöjd ändras till 8 m och tomt-
storlek ska vara minst 1 500 m². 

 
Reservation 
Rikard Granström (fp), Robert Andersson (kd) och Johan Johansson (c) 
reserverar sig mot beslutet. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson har lämnat in tjänsteutlåtande om 
antagande av detaljplan för del av Älvsbyn 25:1 – Nya Västermalm. 
 
Älvsbyns kommun har upprättat ett förslag till detaljplan för del av fastig-
heten Älvsbyn 25:1 m.fl. – Nya Västermalm. Förslaget har varit utställt för 
granskning under perioden 2012-09-28 – 2012-10-26.  
 
Med anledning av inkomna synpunkter har planhandlingarna ändrats på följ-
ande punkter:  
 
• En ny planbestämmelse, a1, har införts med villkor att inget bygglov får 
medges förrän eventuella markföroreningar avlägsnats.  

• En ny planbestämmelse, a2, har införts med villkor att inget bygglov får 
medges förrän en geoteknisk undersökning genomförts och nödvändiga 
skydds- eller förstärkningsåtgärder vidtagits.  

• Placeringen av de föreslagna bebyggelseområdena söder om Frejgatan har 
ändrats. Naturområdet som bildar ett släpp mellan de föreslagna nya 
fastigheterna har flyttats österut och bytt plats med en av fastigheterna. På 
detta sätt berörs färre nya fastigheter av eventuella risker för ras och 
skred.  

• Detaljplanen har kompletterats med planbestämmelse som medger tak-
kupor utöver angivet våningstal för envåningshus.  

• För att säkerställa en mer sammanhållen bebyggelsetyp har detaljplanen 
kompletterats med en planbestämmelse om minsta tillåtna taklutning på 
21 respektive 35 grader för enplans- respektive tvåplanshus. På detta sätt 
undviks byggnader med platta tak eller flacka pulpettak. 

 
forts 

 



 PROTOKOLL 31(43) 
 2013-01-28 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

KS § 18 Dnr 0070/12 – 214 forts 
 
DETALJPLAN FÖR NYA VÄSTERMALM, DEL AV ÄLVSBYN 25:1 

 
VD Älvsbyns Fastigheter AB, Anders Nilsson, har lämnat in tjänsteutlåtande 
gällande budgetkostnader för geoteknisk undersökning, markprojektering 
och miljöteknisk utredning för nya tomter avseende detaljplan Västermalm. 
 
Sammanfattningsvis fördelas budgeten enligt nedan: 
Geoteknisk undersökning    240 tkr 
Markprojektering    340 tkr 
Miljöteknisk undersökning  120 tkr 
 Totalt     700 tkr 
 
Förslag till beslut 
1) Anta ny detaljplan för del av Älvsbyn 25:1 – Nya Västermalm enligt 

bilagda antagandehandlingar. 
 
2) Anslå 700 000 kr för geoteknisk undersökning, markprojektering och 

miljöteknisk undersökning för de nya tomterna på Västermalm. 
 
Kommunstyrelsen 
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson föredrar ärendet. 
 
Tomas Egmark (s) föreslår att byggnadshöjd ändras till 8 m och minsta 
tomtstorlek ska vara 1 500 m². 
 
Rikard Granström (fp) föreslår att tomtstorleken ska vara minst 1 200 m².  
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Tomas Egmarks förslag om byggnads-
höjd och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget. 
 
Ordföranden ställer förslag på tomtstorlek om 1 500 m² och 1 200 m² mot 
varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller tomtstorlek om 1 500 m². 
 
Slutligen ställer ordföranden detaljplanen i övrigt under proposition och 
finner att kommunstyrelsen bifaller densamma. 
 
Beslutsunderlag 
Planbeskrivning 9 november 2012 
Plankarta 
Granskningsutlåtande 
Älvsbyns Fastigheter AB, VD tjänsteskrivelse, budgetkostnader 15 januari 
2013. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 32(43) 
 2013-01-28 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 19 Dnr 0068/12 - 214 
 
DETALJPLAN FÖR PRÄSTGÄRDAN, DEL AV ÄLVSBYN 22:1 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Anta ny detaljplan för del av Älvsbyn 22:1 – Prästgärdan enligt bilagda 
antagandehandlingar. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson har lämnat in tjänsteutlåtande om antag-
ande av detaljplan för del av fastigheten Älvsbyn 22:1 m fl – Prästgärdan. 
 
Älvsbyns kommun har upprättat ett förslag till detaljplan för del av fastig-
heten Älvsbyn 22:1 m.fl. – Prästgärdan. Förslaget har varit utställt för gransk-
ning under perioden 2012-09-28 – 2012-10-26.  
 
För att säkerställa en sammanhållen bebyggelsetyp liknande den som redan 
finns i området har detaljplanen kompletterats med en planbestämmelse om 
minsta tillåtna taklutning 21 grader. På detta sätt undviks byggnader med 
platta tak eller flacka pulpettak. Tillåten taklutning får vara mellan 21-45 
grader.  
 
Vissa redaktionella ändringar samt förtydliganden har gjorts i planhand-
lingarna. 
 
VD Älvsbyns Fastigheter AB, Anders Nilsson, har lämnat in tjänsteutlåtande 
gällande budgetkostnader för geoteknisk undersökning, markprojektering och 
miljöteknisk utredning för nya tomter avseende detaljplan Prästgärdan. 
 
Sammanfattningsvis fördelas budgeten enligt nedan: 
Geoteknisk undersökning   156 tkr 
Markprojektering   160 tkr 
Totalt    316 tkr 
 
Förslag till beslut 
1) Anta ny detaljplan för del av Älvsbyn 22:1 – Prästgärdan enligt bilagda 

antagandehandlingar. 
 
2) Anslå 316 000 kr för geoteknisk undersökning och markprojektering för 

de nya tomterna på Prästgärdan. 
 
Kommunstyrelsen 
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson föredrar ärendet.   forts 



 PROTOKOLL 33(43) 
 2013-01-28 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 19 Dnr 0068/12 – 214 forts 
 
DETALJPLAN FÖR PRÄSTGÄRDAN, DEL AV ÄLVSBYN 22:1 

 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på förslag att anta detaljplan för del av 
Älvsbyn 22:1. Kommunstyrelsen bifaller förslaget. 
 
Beslutsunderlag 
Planbeskrivning, 11 september 2012. 
Plankarta 
Granskningsutlåtande 
Älvsbyns Fastigheter AB, VD tjänsteskrivelse, budgetkostnader 15 januari 
2013. 
_____ 
 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 34(43) 
 2013-01-28 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 20 Dnr 0009/13 - 214  
 
ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR NYFORS, FASTIGHETEN 
ÄLVSBYN 24:28 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Meddela ett positivt planbesked samt inleda en planprocess för ändring av 
detaljplanen för Nyfors campinganläggning.  
 
För samtliga kostnader avseende upprättande av de handlingar som krävs 
som underlag för beslut om detaljplanen, samt de kostnader som uppkommer 
för kommunen under planprocessen ansvarar Nyfors konferens och Camping 
AB.  
 
Planen bedöms kunna antas av kommunfullmäktige den 28 oktober 2013 
under förutsättning att planhandlingar har inkommit så att samråd och 
granskning kan ske innan augusti månads utgång.  
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson har lämnat in tjänsteutlåtande gällande 
ansökan om planbesked. 
 
Nyfors konferens och Camping AB har ansökt om planbesked gällande 
ändring av detaljplan för Nyfors Kurs- och fritidsanläggning. Nu gällande 
detaljplan är fastställd 1990-12-24.  
 
Bolaget avser att utveckla campinganläggningen mot en åretrunt anläggning. 
De åtgärder som bolaget önskar göra ligger huvudsakligen inom befintligt 
planområde men strider mot bestämmelser i nu gällande detaljplan.  
 
Detaljplanen ska efter ändringen möjliggöra uppförande av 14 nya stugor 
samt några ytterligare byggnader inom planområdet. Bolaget vill även genom 
planändringen möjliggöra ändring av användningssätt för planlagda ytor inom 
området. Bolaget önskar även att den nya planen möjliggör en ny infartsväg 
till villaområdet som finns i anslutning till Nyfors campinganläggning inom 
planområdet för att minska olägenhet med obehörig trafik för de boende i 
området. Vägsträckningen ligger delvis utanför planområdet varför även 
intilliggande plan berörs av denna ändring. 
 
Miljö- och byggkontorets bedömning 
Planändringen innebär inte att några nya naturområden tas i bruk. En utveck-
ling av campingområdet stämmer väl överens med kommunens intentioner i  
översiktsplanen att skapa en fungerande större campinganläggning i närheten 
av centralorten Älvsbyn.       forts 



 PROTOKOLL 35(43) 
 2013-01-28 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

          

KS § 20 Dnr 0009/13 - 214 forts  
 
ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR NYFORS, FASTIGHETEN 
ÄLVSBYN 24:28 

 
Detaljplanen omfattas av strandskydd enligt 7 kap miljöbalken vid Korsträsk-
bäcken. I samband med en ändring av detaljplanen upphör den gamla 
dispensen från strandskyddsbestämmelserna varför ny dispens bör prövas i 
anslutning till planens framtagande. Under förutsättning att inga nya områden 
tas i anspråk mot Korsträskbäcken bör dispens kunna beviljas. Prövning sker 
av myndighetsnämnden. 
 
Planen bedöms kunna antas tidigast den 28 oktober 2013 under förutsättning 
att alla planhandlingar har inkommit i tid inför samråd och granskning. 
Granskningen måste vara avslutad innan augusti månads utgång för att denna 
tid ska kunna hållas.  
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar meddela ett positivt planbesked samt inleda en 
planprocess för ändring av detaljplanen för Nyfors campinganläggning.  
 
För samtliga kostnader avseende upprättande av de handlingar som krävs 
som underlag för beslut om detaljplanen, samt de kostnader som uppkommer 
för kommunen under planprocessen ansvarar Nyfors konferens och Camping 
AB.  
 
Planen bedöms kunna antas av kommunfullmäktige den 28 oktober 2013 
endast under förutsättning att planhandlingar har inkommit så att samråd och 
granskning kan ske innan augusti månads utgång.  
 
Kommunstyrelsen 
Kommunchef Magnus Nordström föredrar ärendet. 
 
Bill Nilsson (s) föreslår bifall till beredningsförslaget. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget och finner att kom-
munstyrelsen bifaller förslaget. 
 
Beslutsunderlag 
Ansökan om planbesked, 10 januari 2013. 
Avsiktsförklaring  
Skissförslag  
Plankarta 
_____ 



 PROTOKOLL 36(43) 
 2013-01-28 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 21 Dnr 0175/09 - 214 
 
ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR SMÅINDUSTRI TILL SMÅ-
INDUSTRI OCH BOSTADSÄNDAMÅL - SÅGFORS 1:67 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Låta planförslaget för fastigheten Sågfors 1:67 visas för granskning i tre 
veckor under perioden februari – mars, enligt bilaga. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson har lämnat in tjänsteutlåtande gällande 
ändring av detaljplan från småindustri till småindustri och bostadsändamål – 
Sågfors 1:67. 
 
Miljö- och byggkontoret har upprättat ett planförslag avseende ändring av del 
av detaljplan inom Sågfors industriområde från småindustri till kombinerad 
småindustri och bostadsändamål. Planen omfattar fastigheten Sågfors 1:67.  
 
Förslag till beslut 
Låta planförslaget för fastigheten Sågfors 1:67 visas för granskning i tre 
veckor under perioden februari – mars, enligt bilaga. 
 
Kommunstyrelsen 
Ordföranden föredrar ärendet. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget och finner att kom-
munstyrelsen bifaller förslaget. 
 
Beslutsunderlag 
Behovsbedömning 
Länsstyrelsens yttrande 
Planbeskrivning detaljplan Sågfors 1:67 
Plankarta med bestämmelser 
Kommunstyrelsens protokoll 25 maj 2009, § 90. 
_____ 
 
 
 



 PROTOKOLL 37(43) 
 2013-01-28 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 22 Dnr 0132/11 - 296 
 
ETABLERING AV INDUSTRILOKAL/FÖRRÅD PÅ ÄLVSBYNS 
INDUSTRIOMRÅDE 

 
Kommunstyrelsens beslut 
VD för Älvsbyns Fastigheter fortsätter med planering för etablering av 
industrihus, i första hand genom att privat entreprenör erbjuds att bygga, för 
egen del och för uthyrning.  
 
Återkoppling sker vid kommunstyrelsens sammanträde den 15 april 2013. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade enhälligt 14 mars 2011, § 66, uppdra till VD för 
Älvsbyns Fastigheter AB att fortsätta utreda möjligheten till etablering av ett 
industrihus på industriområdet. Utredningen ska innehålla kostnadskalkyl, 
tidplan och ett förslag till finansiering.  
_____ 
 
Kommunstyrelsen beslutade 5 november 2012, § 197, uppdra till VD för 
Älvsbyns Fastigheter AB att i samråd med näringslivskontoret, lokala 
näringslivet samt miljö- bygg och räddning, utse förslag på lämpliga tomter 
för etablering av ett industrihus. 
_____ 
 
VD Älvsbyns Fastigheter AB Anders Nilsson har lämnat in tjänsteutlåtande 
gällande budgetkostnader för geotekniska undersökningar och markprojekt-
ering och totalentreprenadhandlingar för ett nytt industrihus.  
 
Sammanfattningsvis fördelas budgeten enligt nedan: 
Geoteknisk undersökning   120 tkr 
Markprojektering   130 tkr 
Bygghandling   270 tkr 
Totalt    520 tkr 
 
Förslag till beslut 
Anslå 520 000 kr för geoteknisk undersökning, markprojektering och total-
entreprenadhandlingar för nytt industrihus. 
 
Kommunstyrelsen 
VD Älvsbyns Fastigheter AB Anders Nilsson föredrar ärendet. 
 
         forts 



 PROTOKOLL 38(43) 
 2013-01-28 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 22 Dnr 0132/11 – 296 forts 
 
ETABLERING AV INDUSTRILOKAL/FÖRRÅD PÅ ÄLVSBYNS 
INDUSTRIOMRÅDE 

 
Ordföranden föreslår att VD för Älvsbyns Fastigheter fortsätter med 
planering för etablering av industrihus, i första hand genom att privat 
entreprenör erbjuds att bygga, för egen del och för uthyrning.  
 
Robert Andersson (kd) föreslår att en återkoppling sker vid kommun-
styrelsens sammanträde den 15 april. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på eget förslag och Robert Anderssons 
förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller förslagen. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens ordförande, PM 28 februari 2011. 
Kommunstyrelsens protokoll 14 mars 2011, § 66. 
Kommunstyrelsens protokoll 5 november 2012, § 197. 
Ritningsförslag 
Älvsbyns Fastigheter AB, VD tjänsteskrivelse, budgetkostnader 15 januari 
2013. 
_____ 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 39(43) 
 2013-01-28 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 23 Dnr 0001/13 - 700 
 
FÖRORDNANDE OM BESLUTANDERÄTT ENLIGT LAG, S.K. 
KOMPLETTERANDE BESLUTANDERÄTT 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Förordna Stefan Hortlund (s) ordförande i arbete och omsorgsutskottet 
tillsammans med ledamöterna Harry Nyström (v), och Agneta Nilsson (c), 
ska besluta enligt ovanstående lagrum när beslut brådskar och inte går att 
avvakta. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Socialchef Hans Nyberg har lämnat in tjänsteutlåtande om förslag till för-
ordnande om beslutanderätt enligt lag, s k kompletterande beslutanderätt. 
 
Rätten att fatta beslut om omedelbart omhändertagande enligt 6 § LVU och 
13 § LVM får i brådskande fall förordnas till en ledamot. Det är i dessa fall 
inte fråga om delegering i den mening som avses i kommunallagen. Ett för-
ordnande skiljer sig från delegation genom att nämnden måste namnge vem 
förordnandet gäller. 
 
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 31 januari 2011, § 32, beslutat 
att utse ordförande i arbete och omsorgsutskottet Helena Öhlund (s) samt 
ledamöterna Harry Nyström (v) och Agneta Nilsson (c) att fatta beslut om 
omedelbart omhändertagande enligt 6 § LVU och 13 § LVM när beslutet 
brådskar och inte går att avvakta. Helena Öhlund (s) har, från och med 1 
januari 2013, avgått som ordförande för arbete och omsorgsutskottet 
 
Förslag till beslut 
Utse vem som, tillsammans med ledamöterna Harry Nyström (v), och Agneta 
Nilsson (c), ska förordnas att besluta enligt ovanstående lagrum när beslut 
brådskar och inte går att avvakta. 
 
Kommunstyrelsen 
Ordföranden föreslår att utse Stefan Hortlund (s) ordförande i arbete och 
omsorgsutskottet. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på eget förslag och finner att kommun-
styrelsen bifaller förslaget. 
_____ 
 
 



 PROTOKOLL 40(43) 
 2013-01-28 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 24 Dnr 0475/12 - 779 
 
DELEGERAD HÄLSO- OCH SJUKVÅRD FÖR 0- 17 ÅR 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Teckna avtal om delegerad hälso- och sjukvård för 0 – 17 år enligt förslag till 
avtal. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Socialchef Hans Nyberg har lämnat in tjänsteutlåtande gällande delegerad 
hälso- och sjukvård för 0-17 år. 
 
Efter beslut i samtliga kommuner och i landstinget kommunaliseras hälso- 
och sjukvården i ordinärt boende (hemsjukvård) för personer 18 år och äldre 
från 1 februari 2013. Skatteväxling sker med landstinget från den 1 januari 
2013. 
 
Vid kommunförbundets styrelsesammanträde 2012-12-13 beslutades att 
rekommendera kommunerna att anta förslag om ansvarsfördelning och 
tjänsteköp av delegerad hälso- och sjukvård i ordinärt boende för personer 0-
18 år. 
 
Förslaget innebär att landstinget ansvarar även fortsättningsvis hälso- och 
sjukvård för barn och unga 0-17 år. Förslaget till överenskommelse inför 1 
februari 2013 är att kommunerna kostnadsfritt utför delegerad hälso- och 
sjukvård för personer 0-17 år i ordinärt boende i samband med hemtjänst 
eller personlig assistansinsats. 
Överenskommelsen upprättas för att undvika dubbla organisationer och 
onödiga kostnader för samhället. 
 
Förslag till beslut 
Teckna avtal om delegerad hälso- och sjukvård enligt förslag till avtal. 
 
Kommunstyrelsen 
Ordföranden föredrar ärendet. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget och finner att 
kommunstyrelsen bifaller förslaget. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunförbundet Norrbotten, protokoll § 60, följebrev 14 december 2012 
och avtal. 
_____ 



 PROTOKOLL 41(43) 
 2013-01-28 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 25 Dnr 0477/12 - 779 
 
RIKTLINJER, SAMVERKAN OCH POLICY GÄLLANDE HJÄLP-
MEDEL 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Godkänna samverkansdokument och riktlinjer för hjälpmedel, enligt bilaga. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Socialchef Hans Nyberg har lämnat in tjänsteutlåtande gällande riktlinjer, 
samverkan och policy gällande hjälpmedel. 
 
Efter beslut i samtliga kommuner och i landstinget kommunaliseras hälso-
och sjukvård i ordinärt boende (hemsjukvård) för personer 18 år och äldre 
från den 1 februari 2013. Skatteväxlingen sker med landstinget från den 1 
januari 2013. 
 
En samverkansgrupp bestående av representanter från kommunerna samt 
landstinget har arbetat fram ett förslag till samverkans- och policydokument, 
samt riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel till personer i ordinärt boende. 
 
Vid kommunförbundets sammanträde 2012-12-13 beslutade styrelsen att 
rekommendera kommunerna att godkänna samverkansdokumentet och 
riktlinjer för hjälpmedel. Detta är ett kompletterande beslut i anledning av 
kommunaliseringen av hälso- och sjukvården. 
 
Förslag till beslut 
Godkänna samverkansdokument och riktlinjer för hjälpmedel, enligt bilaga. 
 
Kommunstyrelsen 
Ordföranden föredrar ärendet. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget och finner att 
kommunstyrelsen bifaller förslaget. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunförbundet Norrbotten, protokoll § 59, följebrev 14 december 2012 
och riktlinjer. 
_____ 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 42(43) 
 2013-01-28 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 26 Dnr 0476/12 - 779 
 
KÖP AV DIETISTKOMPETENS I SÄRSKILT BOENDE 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Teckna avtal enligt förslag till avtal om tjänsteköp av dietistkompetens, enligt 
bilaga. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Socialchef Hans Nyberg har lämnat in tjänsteutlåtande gällande köp av 
dietiskkompetens i särskilt boende. 
 
Efter beslut i samtliga kommuner och i landstinget kommunaliseras hälso- 
och sjukvården i ordinärt boende (hemsjukvård) för personer över 18 år och 
äldre från den 1 februari 2013. Skatteväxling sker med landstinget från den 1 
januari 2013. 
 
Kommunförbundet har vid sammanträde 2012-12-13 beslutat att rekom-
mendera kommunerna i länet att anta ett förslag till avtal mellan kom-
munerna och landstinget gällande ansvarsfördelning och tjänsteköp av 
dietistkompetens i särskilt boende från landstinget. Avtalet gäller från 1 
januari 2013. 
 
Avtalet innebär att landstinget även fortsättningsvis ansvarar för att kostnads-
fritt tillhandahålla dietistkompetens i ordinärt boende. För särskilt boende har 
parterna kommit överens om att kommunerna ansvarar för dietistkompeten-
sen. Förslag till avtal har upprättats för att undvika dubbla organisationer 
samt onödiga kostnader vilket ger kommunerna rätt till att köpa tjänsten av 
landstinget. 
 
Förslag till beslut 
Teckna avtal enligt förslag till avtal om tjänsteköp av dietistkompetens, enligt 
bilaga. 
 
Kommunstyrelsen 
Ordförande föredrar ärendet. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget och finner att 
kommunstyrelsen bifaller förslaget. 
 
 
         forts 



 PROTOKOLL 43(43) 
 2013-01-28 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 26 Dnr 0476/12 – 779 forts 
 
KÖP AV DIETISTKOMPETENS I SÄRSKILT BOENDE 

 
Beslutsunderlag 
Kommunförbundet Norrbotten, protokoll § 61, följebrev 14 december 2012 
och avtal. 
_____ 
 
 
 
 
 

 


