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 PROTOKOLL 2(36) 
 2013-11-04 
KOMMUNSTYRELSEN 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 123 Dnr 0347/13 - 000 
 
VERKSAMHETSUPPFÖLJNING KS 2013-11-04 

 
Kommunstyrelsens beslut 
1) Uppdra till kommunchefen att utarbeta förslag på tillfällig lösning gäll-

ande akut behov av fler särskilt äldreboendeplatser. Förslaget redovisas 
vid kommunstyrelsens sammanträde 16 december 2013. 

2) VD och ordförande i Älvsbyns Energi AB kallas till kommunstyrelsens 
sammanträde 16 december 2013. 

3) I övrigt godkänna informationen. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunchef Magnus Nordström har sammanställt kommungemensam 
verksamhetsredovisning enligt bilaga 
 
Kommunstyrelsen 
Skolchef Jan-Erik Backman och socialchef Hans Nyberg redogör för sina 
respektive verksamheter. 
 
Kommunchef Magnus Nordström informerar om Euro Apartments AB, 
som har lämnat in en stämningsansökan till tingsrätten om skadestånd 
gällande Bergsparken. Tvisteförhandlingar pågår. 
 
Förslag 
Uppdra till kommunchefen att: 
1) Utarbeta förslag på tillfälliglösning gällande akut behov av fler SÄBO-

platser. Förslaget redovisas vid kommunstyrelsens sammanträde 16 
december 2013. 

2) VD och ordförande Älvsbyns Energi AB kallas till kommunstyrelsens 
sammanträde 16 december 2013. 

3) I övrigt godkänna informationen. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på förslaget och finner att kommunstyrelsen 
bifaller förslaget. 
 
Förslag till beslut 
Godkänna informationen. 
_____ 
 
 
 



 PROTOKOLL 3(36) 
 2013-11-04 
KOMMUNSTYRELSEN 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 124 Dnr 0297/13 - 000 
 
DELGIVNINGAR KS 2013-11-04 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Ta del av redovisade delgivningar. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
1. Länsstyrelsen i Norrbottens län - 

Överenskommelse om samverkan (dnr 268/13-180) 
 
2. Älvsbyns kommun -  

Svar på remiss – Länstransportplan 2025 (dnr 123/13-509) 
Remissvar – Norrbottens kulturplan 2014 – 2016 (dnr 279/13-860) 
Femkantens vuxenutbildning – samverkansavtal (dnr 214/13-615) 
Räddningstjänstens verksamhetsberättelse 2012 

 
3.  Kommunförbundet Norrbotten/Norrbottens läns landsting -  

Gemensamma riktlinjer för samverkan, samordnad individuell plan (dnr 
441/12-709) 

 
4. Budgetberedningen – Protokoll 2013-09-16 
5. Personalutskottet – Protokoll 2013-09-11 
6. Barn- och fritidsutskottet – Protokoll 2013-09-04 
7. Älvsbyns Energi AB – Protokoll styrelsen 2013-09-17 
8. Älvsbyns kommunföretag AB – Protokoll 2013-09-17 
9. Handikapp- och pensionärsrådet – Protokoll 2013-09-24 
 
Förslag till beslut 
Ta del av redovisade delgivningar. 
_____ 
 
 



 PROTOKOLL 4(36) 
 2013-11-04 
KOMMUNSTYRELSEN 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 125 Dnr 0298/13 - 002 
 
DELEGATIONSRAPPORT KS 2013-11-04 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Ta del av och godkänna redovisad delegationsrapport. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Följande ärenden anmäls enligt KS § 47/13-04-15 (dnr 120/13, 002) 
 
Administrativ chef 
Kurser och konferenser 
 
Enhetschef Arbete och integration 
Tillfälligt tillstånd att servera alkoholdrycker (dnr 314/13, 702) 

 
Fritids- och kulturchef 
Kommunalt lönebidrag – Hjärt- och lungsjukas förening (dnr 300/13, 109) 

Bidrag till konstföreläsningar – Älvsby konstförening (dnr 302/13, 109) 

PUMA-bidrag – Julkonsert (dnr 327/13, 109) 

 
Kommunchef 
Försäljning fastigheten Sågfors 1:70 och 1:71 (dnr 332/13, 284) 

Försäljning fastigheten Älvsbyn 24:1 del av (dnr 346/13, 284) 

Styrdokument (förlängning utan ändring)  
 
Näringslivschef 
Medfinansiering Projekt TräIn 2014 (dnr 320/13, 142) 

 
Skolchef 
Interkommunal ersättning (dnr 147/13, 611) 

 
Socialchef 
Tillfälligt tillstånd att servera alkoholdrycker Älvsbyns Folketshusförening 
(dnr 232/13-702) 

 
Rektor 
Uppskjuten skolplikt (dnr 313/13, 611) 

 
Förslag till beslut 
Ta del av och godkänna redovisad delegationsrapport. 
_____ 
 
 



 PROTOKOLL 5(36) 
 2013-11-04 
KOMMUNSTYRELSEN 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 126 Dnr 0325/13 - 006 
 
SAMMANTRÄDESPLAN 2014 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Fastställa upprättad sammanträdesplanering för kommunfullmäktige, kom-
munstyrelsen och Älvsbyns kommunföretag AB år 2014, enligt bilaga. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Fastställa upprättad sammanträdesplanering för budgetberedning, barn- och 
fritidsutskottet, arbete och omsorgsutskottet samt personalutskottet år 2014, 
enligt bilaga. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till sammanträdesplanering 
för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, Älvsbyns kommunföretag AB, 
budgetberedning, barn- och fritidsutskottet, arbete och omsorgsutskottet  
och personalutskottet år 2014 enligt bilaga. 
 
Förslaget innehåller 8 + 2 sammanträdestillfällen för kommunstyrelsen och 6 
för kommunfullmäktige. Arbete och omsorgsutskottet 7, barn- och fritids-
utskottet 6, personalutskottet 6. Därutöver finns budgetberedningssam- 
manträden inplanerade 9 st och sammanträden för Älvsbyns kommunföretag 
AB 3 + 1 st.  
 
Förslag till beslut 
Fastställa upprättad sammanträdesplanering för budgetberedning, barn- och 
fritidsutskottet, arbete och omsorgsutskottet samt personalutskottet år 2014, 
enligt bilaga. 
 
Föreslå kommunfullmäktige fastställa upprättad sammanträdesplanering för 
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och Älvsbyns kommunföretag AB år 
2014, enligt bilaga. 
 
Kommunstyrelsen 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget och finner att kom-
munstyrelsen bifaller förslaget. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 6(36) 
 2013-11-04 
KOMMUNSTYRELSEN 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 127 Dnr 0073/13 - 008 
 
MEDBORGARFÖRSLAG OM SKRIDSKOBANA PÅ LOMTJÄRN 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Anse medborgarförslaget om skridskobana på Lomtjärn vara besvarat. 
_____ 
 
Sammanställning av ärendet 
Julia Lestander har lämnat in ett medborgarförslag om skridskobana på 
Lomtjärn, enligt bilaga. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 6 maj 2013, § 20 att överlämna ärendet till 
kommunstyrelsen för beredning och beslut senast den 4 november 2013. 
 
VD Älvsbyns Fastigheter AB, Anders Nilsson har yttrat sig i ärendet. 
 
Det har kommit in ytterligare ett medborgarförslag om att hålla Lomtjärn 
plogad (senast 2010) nu även med önskemål om vattning, skottning, slipning 
m.m. på grund av att förslagställaren menar att det är för fullt i ishallen.  
 
Under flera vintrar har isen plogats, då det varit gynnsamma väderförhåll-
anden och då det inte varit kastat mycket sten på isen. Tyvärr verkar det vara 
populärt att slänga ut sten på isen för att se om den håller. Detta får till 
konsekvens att det är riskabelt att åka skridskor om det finns fastfrusna stenar 
i isen.  De senaste åren har det vissa år varit alldeles för mycket sten och 
skräp fastfruset och andra år har det varit så dålig is att det inte varit möjligt 
att ploga.  
 
Ambitionen från Älvsbyns Fastigheter AB är att när väderförhållandena och 
nedskräpningen gör en plogning meningsfull så ska isen plogas. Däremot har 
Älvsbyns Fastigheter AB inte någon möjlighet att spola (det finns inget 
vintervatten i parken) och inte heller resurser (varken personella eller 
ekonomiska) att skotta och slipa efter varje nederbörd. Slipning kräver 
ismaskin och den som finns i ishallen är inte godkänd att köra i trafiken med.  
 
Förslag till beslut 
Anse medborgarförslaget om skridskobana på Lomtjärn vara besvarat. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges protokoll 6 maj 2013, § 20. 
 
Kommunstyrelsen 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget och finner att kom-
munstyrelsen bifaller förslaget. 
_____ 



 PROTOKOLL 7(36) 
 2013-11-04 
KOMMUNSTYRELSEN 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 128 Dnr 0116/13 - 008 
 
MEDBORGARFÖRSLAG OM DANS PÅ FORUM 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Avslå medborgarförslaget om att kommunen ska ordna vuxen sällskapsdans 
på Forum. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Mats Berglund har lämnat in ett medborgarförslag om dans på Forum, enligt 
bilaga. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 6 maj 2013, § 22 att överlämna ärendet till 
kommunstyrelsen för beredning och beslut senast den 4 november 13. 
 
Fritids- och kulturchef Kjell Tegnelund har yttrat sig i ärendet. 
 
Förslagsställaren menar att ett samarbete med Piteå kring danserna borde 
kunna ordnas så inte danserna krockar med närliggande ort. Dessa danser 
borde enligt förslagsställaren dra deltagare från hela fyrkanten och även från 
Skellefteå. 
 
I dag stödjer kommunen Dansdraget med lokaler så föreningen kan utöva sin 
dansverksamhet. Dansdraget, kommunen och andra intressenter har även 
dansutbildning till de mindre barnen under namnet ”Stuffa” som arrangeras 
under några fredagskvällar per termin.  
 
I skolan under elevens val för årskurs 6-9 arrangerar kulturskolan dans i sam-
verkan med Dans i Nord för ett tjugotal elever. Just i dagarna kommer kultur-
skolan i samverkan med Dans i Nord att erbjuda dans till årskurs 1-6 under 
åtta tillfällen under hösten efter skoldagens slut på Forum.  
 
När det gäller vuxen sällskapsdans på Forum finns motionsdans i PRO:s regi 
en gång i månaden plus under annandag jul och nyårsafton. 
 
Förslag till beslut 
I dag finns inte resurser att i kommunal regi ordna sällskapsdans för vuxna på 
Forum. Därmed föreslås avslag på medborgarförslaget om att kommunen ska 
ordna vuxen sällskapsdans på Forum. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges protokoll 6 maj 2013, § 22. 
 
         forts 



 PROTOKOLL 8(36) 
 2013-11-04 
KOMMUNSTYRELSEN 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 128 Dnr 0116/13 – 008 forts 
 
MEDBORGARFÖRSLAG OM DANS PÅ FORUM 

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



 PROTOKOLL 9(36) 
 2013-11-04 
KOMMUNSTYRELSEN 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 129 Dnr 0141/13 - 008 
 
MOTION (V) - BYGGA FLERFAMILJSHUS PÅ LEKENTOMTEN 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Avslå motionen om att uppföra flerfamiljshus på Lekentomten.  
 
Reservation 
Annsofi Holmström (v) reserverar sig mot beslutet. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Harry Nyström (v) har lämnat in en motion om att bygga flerfamiljshus på 
Lekentomten, enligt bilaga. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 6 maj 2013, § 23 att överlämna ärendet till 
kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för beslut 
senast den 25 november 2013. 
 
VD Älvsbyns Fastigheter AB, Anders Nilsson har yttrat sig i ärendet. 
 
Det har kommit in en motion med förslag att uppföra flerfamiljshus på 
Lekentomten. Motionären skriver att ”Älvsbyn har sedan en tid tillbaka stor 
efterfrågan på lägenheter och trycket är stort och vi vet att det framöver 
kommer att öka”. Motionären föreslår att kommunfullmäktige uppdrar åt 
ÄFAB att uppföra flerfamiljshus på Lekentomten samt inleda förhandlingar 
med Landstinget om en flytt av vårdcentralen till lokaler på Lekentomten. 
 
Älvsbyns Fastigheter AB har inte upplevt att det finns någon stor efterfrågan 
på bostäder. Alla har hittills fått bostad inom tre månader, om man inte sökt 
lägenhet inom något specifikt bostadsområde och uppfyllt de ÄFAB´s 
kriterier för att få lägenhet. Detta att jämföras med Luleå och Piteå som har 
flera års kötid. Således är det inte någon stor akut bostadsbrist.  
 
Älvsbyns Fastigheter AB kommer under vintern/våren att bygga om så att 
det skapas ca 15 nya lägenheter och med det täcks behoven åtminstone några 
år framåt. 
 
Att bygga nya lägenheter på Lekentomten skulle bli mycket dyrt och innebära 
att hyresnivån per m² på dessa skulle bli ca 70 % dyrare än genomsnittshyran 
inom ÄFAB och ca 50 % dyrare än de dyraste i Älvsbyn. Redan nu är det 
svårare att hyra ut de dyrare lägenheterna. Att bygga nytt skulle vara ett 
mycket stort risktagande då det enligt erfarenhet skulle bli mycket svårt att 
hitta hyresgäster som är villiga att betala erforderlig hyra och det är stor risk  
         forts 



 PROTOKOLL 10(36) 
 2013-11-04 
KOMMUNSTYRELSEN 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 129 Dnr 0141/13 – 008 forts 
 
MOTION (V) - BYGGA FLERFAMILJSHUS PÅ LEKENTOMTEN 

 
för tomma lägenheter.  Därmed riskerar bolaget stora förluster. Det är inte 
längre tillåtet för allmännyttan att kommunen skjuter till pengar, varken till 
investering eller till förlusttäckning för bostäder. 
 
Det är redan inlett diskussioner med Landstinget om eventuell flytt av vård-
centralen. Landstinget lär inte vara beredda att betala överpris på hyran så att 
det på något sätt skulle bidra till lägre hyror på bostäderna. Dessutom uppstår 
problemet med tomma lokaler på Ugglan om vårdcentralen flyttar.  
 
Förslag till beslut 
Avslå motionen om att uppföra flerfamiljshus på Lekentomten.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges protokoll 6 maj 2013, § 23. 
 
Kommunstyrelsen 
Ordföranden ställer Harry Nyströms förslag mot beredningsförslaget och 
finner att kommunstyrelsen bifaller beredningsförslaget. 
_____ 
 
 



 PROTOKOLL 11(36) 
 2013-11-04 
KOMMUNSTYRELSEN 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 130 Dnr 0164/13 - 008 
 
MOTION (C) OM UTÖKNING AV SÄRSKILDA BOENDE-
PLATSER INOM ÄLDREBOENDET 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Bordläggning av motionen i väntan på slutrapport från förstudien inom äldre-
omsorgen. Motionen bereds vid kommunstyrelsens sammanträde i januari 
2014. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Agneta Nilsson (c) och Göran Lundström (c) har lämnat in en motion om 
utökning av särskilda boendeplatser inom äldreboendet, enligt bilaga. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 6 maj 2013, § 24 att överlämna ärendet 
till kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för 
beslut senast den 25 november 2013. 
 
Socialchef Hans Nyberg har yttrat sig i ärendet. 
 
Centerpartiet har i sin motion beskrivit en rad förslag och yrkanden i sam-
band med att beslut ska tas om byggande av fler särskilda boendeplatser i 
kommunen. I dagsläget pågår förstudien av äldreomsorgen där en slutrapport 
kommer att presenteras vid KS sammanträde 2013-12-16. I denna förstudie 
genomlyses flera av de områden samt yrkanden som centern beskriver i sin 
motion. Innan beslut tas gällande motionen bör slutrapporten från äldre-
beredningen inväntas.  
 
När rapporten har presenterats finns ett underlag som beskriver förslag till 
den framtida inriktningen inom äldreomsorgen i Älvsbyn sett ur ett helhets-
perspektiv. Dessa förslag till beslut finns då med i ett underlag med fler 
perspektiv på behoven inom framtidens äldreomsorg, vilket underlättar ett 
ställningstagande till de yrkanden som centern beskriver. 
 
Förslag till beslut 
Invänta slutrapport från förstudien inom äldreomsorgen som presenteras vid 
KS 2013-12-16. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges protokoll 6 maj 2013, § 24. 
 
 
 
         forts 



 PROTOKOLL 12(36) 
 2013-11-04 
KOMMUNSTYRELSEN 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 130 Dnr 0164/13 – 008 forts 
 
MOTION (C) OM UTÖKNING AV SÄRSKILDA BOENDE-
PLATSER INOM ÄLDREBOENDET 

 
Kommunstyrelsen 
Agneta Nilsson (c) och Robert Andersson (kd) föreslår att i väntan på slut-
rapport från förstudien om äldreomsorgen, bordlägga ärendet till kommun-
styrelsens sammanträde  januari 2014. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Agneta Nilssons förslag och finner att 
kommunstyrelsen bifaller förslaget om bordläggning. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 13(36) 
 2013-11-04 
KOMMUNSTYRELSEN 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 131 Dnr 0182/13 - 008 
 
MOTION (FP) OM ÄMNESANKNUTEN FORTBILDNING FÖR 
ÄLVSBYNS LÄRARE I GRUND- OCH GYMNASIESKOLA 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Avslå motion om ämnesknuten fortbildning för lärare.  
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Inger Lundberg (fp) har lämnat in en motion om ämnesanknuten fortbildning 
för Älvsbyns lärare i grund- och gymnasieskola, enligt bilaga. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 6 maj 3013, § 25, att överlämna ärendet 
till kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för 
beslut senast den 25 november 2013. 
 
Skolchef Jan-Erik Backman har yttrat sig i ärendet. 
  
I motion från folkpartiet framkommer följande förslag gällande fortbildning 
för lärare; 
1. En inventering av lärares önskemål och behov av ämnesfortbildning 

genomförs. 
2. Inventering ska göras snarast. 
3. Skolchefen undersöker och föreslår nya former för fördelning av medel. 

Det mest kostnadseffektiva sättet är kanske inte att dela ut det per skol-
enhet utan per ämne. 

4. Ämnesfortbildningsanslaget ska ökas och öronmärkas. 
 
Ansvarig rektor genomför årligen vid bland annat medarbetarsamtalen en 
inventering av enskilda arbetstagares behov och önskemål gällande fort-
bildningsinsatser. Det är också rektor som ansvarar för skolans inre 
organisation (skollagen 2010:800, kap 2 §§9-10) och också för kvaliteten i 
utbildningen. Detta innefattar också eventuella behov av fortbildning samt 
fördelning av resurser för dessa, oavsett ämne. Dessa rutiner harmoniserar 
med rektors uppdrag enligt såväl skollagen som LGR11.  
 
Något behov av förändring kring dagens fördelning av medel föreligger inte i 
nuläget då verksamheterna anser sig tillgodogöra sig de fortbildningsbehov 
som finns. Vad gäller eventuell ökning av anslag för lärarfortbildning ligger 
inte detta i skolchefens beslut.  
 
Förslag till beslut 
Avslag på motion om ämnesknuten fortbildning för lärare.  
         forts 



 PROTOKOLL 14(36) 
 2013-11-04 
KOMMUNSTYRELSEN 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 131 Dnr 0182/13 – 008 forts 
 
MOTION (FP) OM ÄMNESANKNUTEN FORTBILDNING FÖR 
ÄLVSBYNS LÄRARE I GRUND- OCH GYMNASIESKOLA 

 
Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges protokoll 6 maj 2013, § 25. 
 
Kommunstyrelsen 
Skolchef Jan-Erik Backman föredrar ärendet. 
 
Inger Grankvist (s) yrkar avslag på motionen. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget och finner att kom-
munstyrelsen bifaller förslaget. 
_____ 
 
 



 PROTOKOLL 15(36) 
 2013-11-04 
KOMMUNSTYRELSEN 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 132 Dnr 0274/13 - 041 
 
INVESTERINGSBUDGET 2014 SAMT PLAN FÖR 2015 OCH 2016 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Fastställa kommunens investeringsbudget 
för 2014 till 11 335,5 tkr 
för 2015 till      1 000 tkr 
för 2016 till         500 tkr, enligt bilaga 
 
Översyn vattenskyddsområden läggs på gaturamen. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningskontoret ekonomi har sammanställt kommunens invest-
eringsäskanden för 2014 med plan för 2015 och 2016, enligt bilaga. 
 
Budgetberedningen 
Ekonomichef Ulla Lundberg redogör för kommunens investeringsäskanden 
och föreslår att posten översyn vattenskyddsområden läggs på gaturamen. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget och finner att budget-
beredningen bifaller förslaget, enligt bilaga. 
_____ 
 
Kommunstyrelsen 
Ekonomichef Ulla Lundberg föredrar ärendet. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på budgetberedningens förslag och finner att 
kommunstyrelsen bifaller förslaget. 
_____ 
 
 



 PROTOKOLL 16(36) 
 2013-11-04 
KOMMUNSTYRELSEN 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 133 Dnr 0341/13 - 041 
 
SKATTESATS 2014 - UTDEBITERING 2014 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Fastställa skattesats för år 2014 till 22,45 per skattekrona. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ekonomichef Ulla Lundberg föredrar ärendet. Den kommunala skattesatsen 
för 2013 fastställdes till 22,45 per skattekrona.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att budgetberedningen föreslår kommunfullmäktige 
fastställa oförändrad skattesats inför år 2014. Budgetberedningen bifaller 
förslaget.  
_____ 
  
Kommunstyrelsen 
Ordföranden ställer proposition på budgetberedningens förslag och finner att 
kommunstyrelsen bifaller förslaget. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 17(36) 
 2013-11-04 
KOMMUNSTYRELSEN 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 134 Dnr 0328/13 - 041 
 
DRIFT- OCH RESULTATBUDGET 2014 MED PLAN FÖR 2015 
OCH 2016 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Fastställa drift- och resultatbudget  
för 2014 till 449 073 tkr 
för 2015 till 460 511 tkr 
för 2016 till 476 555 tkr, enligt bilaga. 
 
Fastställa resultatbudget 
för 2014 till         0  kr 
för 2015 till -1 496 tkr 
för 2016 till -2 732 tkr, enligt bilaga. 
 
Strategiska planen kompletteras enligt fullmäktiges beslut rörande budget för 
verksamhetsåret 2014. 
_____ 
 
Sammanställning av ärendet 
Ekonomichef Ulla Lundberg föredrar ärendet. 
 
Kommunledningskontoret, ekonomi har sammanställt förslag till drift- och 
resultatbudget för år 2014 samt plan för 2015-2016 med utgångspunkt i 
budgetberedningens förslag till driftbudget, investeringsbudget och 
utdebitering, enligt bilaga. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget och finner att 
budgetberedningen bifaller förslaget. 
_____  
 
Kommunstyrelsen 
Ekonomichef Ulla Lundberg föredrar ärendet. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på budgetberedningens förslag och finner att 
kommunstyrelsen bifaller förslaget. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 18(36) 
 2013-11-04 
KOMMUNSTYRELSEN 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 135 Dnr 0256/13 - 106 
 
FOUI I NORRBOTTENS KOMMUNER - FORSKNING OCH UT-
VECKLING/INNOVATION 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Bifall till samverkansavtal med länets kommuner om FoUI skola. Finansiering 
via KS till förfogande enligt förslag på finansiering med 4 kr per kommun-
innevånare.   
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Skolchef Jan-Erik Backman har lämnat in en tjänsteskrivelse gällande FoUI i 
Norrbotten, enligt bilaga. 
 
Verksamhetsidé, övergripande mål och syfte  
Från och med den 1 januari 2014 föreslås att en gemensam FoUI-enhet bildas 
för de kommunala verksamheterna. Verksamhetsidén är att FoUI Norrbotten 
ska stärka samarbetet mellan länets kommuner vad gäller kunskapsutveck-
lingen inom den kommunala verksamheten; socialtjänstområdet, skolan, sam-
hällsbyggnad, styrning och ledning, ekonomi m m. Det övergripande målet är 
att FoUI ska bidra till att bredda och fördjupa den kommunalpolitiskt rele-
vanta kunskapsbildningen till stöd för en långsiktigt hållbar samhällsutveck-
ling i såväl glesbygd som tätort.  
 
Syftet är att FoUI Norrbotten ska  

 utveckla samverkan kring forskning, utveckling och innovation i länets 
kommuner, skapa förutsättningar för verksamhetsutveckling/professions-
utveckling som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet,  

 styra forskning/utveckling/innovation mot för kommunen intressanta 
områden, samt  

 utgå från kommunernas behov baserad på omvärldsbevakning  
 
Det innebär att FoUI Norrbotten ska vara ett stöd för kommunerna i deras 
uppgift att tillhandahålla verksamheter med hög kvalitet för medborgarna.  
 
Förslag till beslut 
Bifall till samverkansavtal med länets kommuner om FoUI skola. Finansiering 
via KS till förfogande enligt förslag på finansiering/kostnad per kommun-
innevånare.   
 
Kommunstyrelsen 
Skolchef Jan-Erik Backman föredrar ärendet. 
 
         forts 



 PROTOKOLL 19(36) 
 2013-11-04 
KOMMUNSTYRELSEN 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 

KS § 135 Dnr 0256/13 – 106 forts 
 
FOUI I NORRBOTTENS KOMMUNER - FORSKNING OCH 
UTVECKLING/INNOVATION 

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



 PROTOKOLL 20(36) 
 2013-11-04 
KOMMUNSTYRELSEN 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 136 Dnr 0175/09 - 214 
 
ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR SMÅINDUSTRI TILL 
SMÅINDUSTRI OCH BOSTADSÄNDAMÅL - SÅGFORS 1:67 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Ställa ut förslag till detaljplan för fastigheten Sågfors 1:67 under perioden 
2013-11-01--2013-11-30. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson har lämnat in tjänsteskrivelse gällande 
utställning av detaljplan för fastigheten Sågfors 1:67. 
 
Ett förslag till detaljplan för fastigheten Sågfors 1:67 har varit ute på samråd 
under perioden 2013-02-06--02-27. De synpunkter som inkommit under 
samrådstiden har inte medfört några ändringar och därför är de gransknings-
/utställningshandlingar som upprättats inte ändrade efter samrådet annat än 
redaktionellt.  
 
Eftersom planen handläggs enligt den äldre plan- och bygglagen ska planen 
ställas ut och föreslås hållas utställd under perioden 2013-11-01--11-30. 
 
Beslutet skickas till 
Länsstyrelsen samt berörda sakägare tillsammans med planhandlingarna. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar ställa ut förslag till detaljplan för fastigheten 
Sågfors 1:67 under perioden 2013-11-01--11-30. 
 
Kommunstyrelsen 
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson föredrar ärendet. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget och finner att kom-
munstyrelsen bifaller förslaget. 
_____ 
 
 



 PROTOKOLL 21(36) 
 2013-11-04 
KOMMUNSTYRELSEN 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 137 Dnr 0309/12 - 214 
 
ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHETEN 
ÄLVSBYN 25:10 STRYCKHEDEN 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Anta detaljplanen för fastigheten Älvsbyn 25:10 Stryckheden enligt bilagda 
antagandehandlingar.  
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson har lämnat in en tjänsteskrivelse om 
förslag till detaljplan för fastigheten Älvsbyn 25:10 Stryckheden. 
 
Ett förslag till detaljplan för fastigheten Älvsbyn 25:10 Stryckheden har varit 
utställt för granskning. Antagandehandlingar har framtagits och finns som 
bilagor till ärendet.  
 
Planförfarandet är enkelt planförfarande. Ett särskilt utlåtande finns som 
bilaga till ärendet. 
 
Beslutet skickas till 
Länsstyrelsen i Norrbotten 
Lantmäteriet 
Samtliga sakägare 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta detaljplanen enligt 
bilagda antagandehandlingar.  
 
Kommunstyrelsen 
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson föredrar ärendet. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget och finner att 
kommunstyrelsen bifaller förslaget. 
_____ 
 
 



 PROTOKOLL 22(36) 
 2013-11-04 
KOMMUNSTYRELSEN 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 138 Dnr 0339/13 - 214 
 
ÄNDRING AV DETALJPLANEN FÖR ALTUNA INDUSTRI-
OMRÅDE 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Upprätta ett förslag till planändring för Altuna industriområde med avgräns-
ning enligt bilaga samt anslå 550 tkr för upprättande av planförslag samt 200 
tkr för geotekniska utredningar för att underlätta projektering av framtida 
gator och järnvägsspår. Del av kostnaden för upprättande av planen bör 
täckas genom planavgift i samband med bygglov inom området eller i sam-
band med försäljning av industritomter. 
 
Uppdra till kommunchefen att se över priset för industritomter. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson har lämnat in en tjänsteskrivelse om 
ändring av detaljplanen för Altuna industriområde. 
 
Behovet av industritomter förutspås öka kraftigt i framtiden varför kom-
munen behöver se över de detaljplaner som upprättades för drygt tjugo år 
sedan för Altuna industriområde. Redan nu ses en ökad efterfrågan av 
industritomter, flera befintliga verksamheter har behov som strider mot 
befintlig detaljplan.  
 
För att möjliggöra utveckling av godsterminal för framtida transporter av slig 
samt utveckling av befintliga verksamheter och etablering av nya företag 
behöver detaljplanen för Altuna industriområde omgående utökas och revi-
deras.  
 
I samband med att planen utökas för att möjliggöra godsterminal för omlast-
ning av slig från en framtida gruva föreslår miljö- och byggchefen att detalj-
planen för Altuna industriområde från Polarbröd och västerut mot Nyfors 
camping, samt från järnvägen och norrut mot Industrileden (se bilaga) 
revideras. Den nya planen ska möjliggöra avstyckning av större fastigheter än 
vad som är möjligt idag på grund av de grönområden som är inplanerade 
mellan industritomterna i nu gällande detaljplan och som är ett hinder för 
avstyckning av större tomter. Mark avsätts i planen för behov som finns och 
kommer att uppstå i en nära framtid av industrispår och terminal. I samband 
med planändringen kan man även se över det behov som finns av parkering 
för långtidsuppställning av lastbilar samt trafiksituationen i området.  
 
 
         forts 



 PROTOKOLL 23(36) 
 2013-11-04 
KOMMUNSTYRELSEN 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 138 Dnr 0339/13 – 214 forts 
 
ÄNDRING AV DETALJPLANEN FÖR ALTUNA INDUSTRI-
OMRÅDE 

 
Kostnaden för detaljplaneändringen bedöms uppgå till ca 550 tkr, kostnader 
för geotekniska undersökningar för järnväg och gator bedöms uppgå till cirka 
200 tkr. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar upprätta ett förslag till planändring för Altuna 
industriområde med avgränsning enligt bilaga samt anslå 550 tkr för upp-
rättande av planförslag samt 200 tkr för geotekniska utredningar för att 
underlätta projektering av framtida gator och järnvägsspår. Del av kostnaden 
för upprättande av planen bör täckas genom planavgift i samband med bygg-
lov inom området eller i samband med försäljning av industritomter. 
 
Kommunstyrelsen 
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson föredrar ärendet. 
 
Sture Nordin (s) föreslår en översyn av priset för industritomter. 
 
Tomas Egmark (s) yrkar bifall till beredningsförslaget. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget och Sture Nordins 
förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller förslagen. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 24(36) 
 2013-11-04 
KOMMUNSTYRELSEN 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 139 Dnr 0080/11 - 219 
 
DETALJPLANERING AV OMRÅDE KRING FASTIGHETERNA 
SPARVEN 20, 21 OCH 22 PÅ PRÄSTGÄRDAN 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Låta förslaget om ny detaljplan för del av kvarteret Sparven gå ut för samråd. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson har lämnat in en tjänsteskrivelse om 
förslag om ny detaljplan för del av kvarteret Sparven gå ut för samråd. 
 
Miljö- och byggkontoret har tagit fram ett förslag till planhandlingar för 
ändringar av detaljplanen för kvarteret Sparven. Syftet med planen är att 
möjliggöra anläggande av gång- och cykelväg samt avsätta ett område för 
allmän naturmark/lekplats. 
 
Beslutsunderlag 
Plankarta med bestämmelser 
Planbeskrivning med genomförandebeskrivning 
Sakägarförteckning 
 
Boende på kvarteret Sparven har efterfrågat att området mellan de avstyckade 
fastigheterna iordningsställs med gång- och cykelväg samt att ett 
grönområde/lekpark anordnas och att avvattningen av området ses över i 
samband med detta.  
 
Miljö- och byggkontoret har upprättat ett förslag till ny detaljplan för det 
aktuella området.  
 
Länsstyrelsen har efter samråd gjort ett yttrande att de inte anser att planför-
slaget leder till betydande miljöpåverkan. 
 
Förslag till beslut 
Låta förslaget om ny detaljplan för del av kvarteret Sparven gå ut för samråd. 
 
Kommunstyrelsen 
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson föredrar ärendet. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget och finner att kom-
munstyrelsen bifaller förslaget. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 25(36) 
 2013-11-04 
KOMMUNSTYRELSEN 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 
 

KS § 140 Dnr 0241/13 - 459 
 
SKÖTSEL AV ALLMÄNNA SOPKÄRL OCH HUNDLATRINER 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Delegera till Älvsbyns Energi AB, ansvaret för tömning och skötsel av 
hundlatriner samt sommartid även av Älvsbyns Fastigheter AB utställda 
sopkorgar. Årlig kostnad för ändamålet är 120 000 kr. 
 
Miljökontoret, i samarbete med Älvsbyns Energi ABs renhållningsverksam-
het, avgör och beslutar i vissa ärenden, t ex illegal dumpning i skog och 
bebyggelse. Nuvarande årlig kostnad är 30 000 kr. Erforderliga skattemedel 
avsätts för dessa ändamål. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
VD Älvsbyns Energi AB, Jan Sipola har lämnat in tjänsteskrivelse gällande 
allmänna sopkärl, hundlatriner och illegal dumpning i skog och bebyggelse. 
 
Ansvar för nedskräpning innefattas inte i den kommunala renhållnings-
skyldigheten enligt miljöbalken. Den kommunala renhållningsskyldigheten 
enligt 15 kap. 8 § miljöbalken begränsas när det gäller hushållsavfall som 
genereras genom nedskräpning av vad som anges i Lag (1998:814) med 
särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning (LGS). 
Finaniseringen av detta ska ske genom skattemedel. Idag finansierar ren-
hållningstaxan tömning av hundlatriner, vissa sopkorgar samt städning av 
illegal dumpning i skog och nedskräpning i bebyggelse. 
 
Beslutsunderlag 
Lagen (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skylt-
ning (LGS) samt miljöbalken. 
 
Ärendet 
Av 15 kap. 30 § miljöbalken (MB) framgår att ingen får skräpa ned utomhus 
på en plats som allmänheten har tillträde eller insyn till. Bestämmelsen inne-
bär ett allmänt förbud mot nedskräpning. Lag (1998:814) med särskilda 
bestämmelser om gaturenhållning och skyltning (LGS) reglerar detta område 
Åtgärder enligt lag (1998:814) ovan är inte något som ska finansieras genom 
avfallstaxan utan genom skattemedel. Detta gäller även för hundlatriner och 
sopkärl. 
 
Älvsbyns Energi AB har idag ansvaret för tömning och skötsel av hundlatri- 
 
         forts 



 PROTOKOLL 26(36) 
 2013-11-04 
KOMMUNSTYRELSEN 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 140 Dnr 0241/13 – 459 forts 
 
SKÖTSEL AV ALLMÄNNA SOPKÄRL OCH HUNDLATRINER 

 
ner. Älvsbyns Fastigheter AB har ansvar för vissa sopkorgar som är utställda  
under sommaren. Detta bör samordnas med övriga sopkärl/hundlatriner, 
som är uppsatta året om. 
 
Förslag till beslut 
Uppdra åt kommunfullmäktige att till Älvsbyns Energi AB delegera ansvaret 
för tömning och skötsel av hundlatriner samt sommartid även av Älvsbyns 
Fastigheter AB utställda sopkorgar. Årlig kostnad för ändamålet är 120 000 
kr. 
 
Miljökontoret, i samarbete med Älvsbyns Energi ABs renhållningsverksam-
het, avgör och beslutar i vissa ärenden, t ex illegal dumpning i skog och be-
byggelse. Nuvarande årlig kostnad är 30 000 kr. Erforderliga skattemedel 
avsätts för dessa ändamål. 
 
Kommunstyrelsen 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget och finner att kom-
munstyrelsen bifaller förslaget. 
_____ 
 
 



 PROTOKOLL 27(36) 
 2013-11-04 
KOMMUNSTYRELSEN 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 141 Dnr 0324/13 - 612 
 
VÅRD OCH OMSORGSCOLLEGE, AVSIKTSFÖRKLARING 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Ställa sig positiv till att ingå som samverkanspart till regionalt Vård- och om-
sorgscollege i Norrbotten samt till lokalt Vård- och omsorgscollege i Älvsbyn. 
 
Uppdra till socialchefen att underteckna samarbetsavtal för regionalt och 
lokalt Vård- och omsorgscollege. 
 
Godkänna bilagd redovisning. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Socialchef Hans Nyberg har lämnat in en tjänsteskrivelse gällande avsikts-
förklaring Vård och omsorgscollege, VO-college, enligt bilaga. 
 
Arbetsgivare, fackförbund och utbildare har ett gemensamt intresse av att 
skapa ett ökat intresse för utbildningar och yrken inom vård och omsorg. 
Genom att bilda regionalt VO-college avser parterna att stärka utbildningens 
attraktionskraft bland blivande gymnasieungdomar, Samordnad utbildning 
och gemensamt utvecklingsarbete ska leda till ökad kvalitet inom ungdoms- 
och vuxenutbildningen. Sammantaget bidrar VO-college till en ökad status på 
utbildningen och yrkesområdet. Detta ska på sikt skapa en större rekry-
teringsbas av kvalificerad arbetskraft i länet och trygga personalförsörjningen 
för omvårdnadssektorn i länet. För personal som redan befinner sig i arbets-
livet öppnar VO-college möjligheter till kompetensutveckling och vidare-
utbildning. 
 
Förslag till beslut 

 Ställa sig positiv till att ingå som samverkanspart till regionalt Vård- och 
omsorgscollege i Norrbotten samt till lokalt Vård- och omsorgscollege i 
Älvsbyn 

 Ge socialchefen uppdraget att underteckna samarbetsavtal för regionalt 
och lokalt Vård- och omsorgscollege 

 Godkänna bilagd redovisning 
 
Kommunstyrelsen 
Socialchef Hans Nyberg föredrar ärendet. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget och finner att kom-
munstyrelsen bifaller förslaget. 
_____ 



 PROTOKOLL 28(36) 
 2013-11-04 
KOMMUNSTYRELSEN 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 142 Dnr 0307/13 - 701 
 
ÖVERENSKOMMELSE OM SAMARBETE FÖR PERSONER MED 
PSYKISK FUNKTIONSNEDSÄTTNING - MELLAN KOMMUNER 
OCH LANDSTING I NORRBOTTEN 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Anta överenskommelsen mellan kommuner och landstinget angående sam-
arbete för personer med psykisk funktionsnedsättning, samt att i samarbete 
med landstinget upprätta lokala handlingsplaner för detta arbete. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommuner och landsting är skyldiga att ha överenskommelser om samarbete 
när det gäller personer med psykiska funktionsnedsättningar enligt bestäm-
melser i hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och i Socialtjänstlagen (SoL). 
Skyldigheten att ingå överenskommelser syftar till att utifrån gemensamma 
mål identifiera områden där det är nödvändigt med ett gemensamt ansvar för 
vård och stöd till personer med psykiska funktionsnedsättningar.  
 
I syfte att långsiktigt åstadkomma konkreta och varaktiga förbättringar för 
personer med psykisk sjukdom och funktionsnedsättning har regeringen an-
tagit en Plan för riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2012-2016 
(PRIO-plan). För att stödja huvudmännen i ledning, styrning och utveckling 
av vård och omsorg har Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) antagit En 
långsiktig handlingsplan för Psykisk hälsa, 2012-2016. Utifrån sina respektive 
handlingsplaner och mål har regeringen och SKL tecknat överenskommelsen 
Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2013. 
 
Av överenskommelsen om samarbete för personer med psykisk funktions-
nedsättning framgår vilka målgrupper som omfattas, gemensamma mål för 
landstingens och kommunernas verksamheter, rutiner för samarbete och hur 
individuella planer ska upprättas, ansvarsfördelningen på områden där 
gemensamma insatser krävs samt former för hur tvister mellan parter ska 
lösas.  
 
Prioriterade målgrupper är:  

 Barn och unga mellan 0-25 år som har eller riskerar att utveckla psykisk 

ohälsa och sjukdom. 

 

 Personer som har en psykisk funktionsnedsättning med väsentliga svårig-
heter att utföra aktiviteter inom viktiga livsområden och dessa begräns-
ningar har funnits eller kan bestå under en längre tid. Svårigheterna ska 
vara en konsekvens av psykisk ohälsa. 

forts 



 PROTOKOLL 29(36) 
 2013-11-04 
KOMMUNSTYRELSEN 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 142 Dnr 0307/13 – 701 forts 
 
ÖVERENSKOMMELSE OM SAMARBETE FÖR PERSONER MED 
PSYKISK FUNKTIONSNEDSÄTTNING - MELLAN KOMMUNER 
OCH LANDSTING I NORRBOTTEN 

 
Det övergripande målet är: 
att personer med psykiska funktionsnedsättningar, oavsett ålder, ska få vård, 
stöd och rehabilitering och möjlighet till återhämtning så att de, utifrån egna 
önskemål och förutsättningar, kan leva i samhällsgemenskap med andra.  
Huvudmännen ska särskilt uppmärksamma psykiskt funktionsnedsattas barns 
situation och verka för att deras behov tillgodoses. 
 
Denna överenskommelse har utarbetats i samråd med nätverket för brukar- 
och närståendeorganisationer i länet (NSPH). Överenskommelsen är ett 
ramverk för lokala överenskommelser mellan huvudmännen. Utifrån lokala 
ambitioner och förutsättningar ska lokala handlingsplaner upprättas.  
 
Överenskommelsen ska gälla från 2013-11-01 och tillsvidare. Samtliga vård- 
och omsorgsgivare som har avtal med huvudmännen i Norrbottens län 
omfattas av denna överenskommelse. 
 
Uppföljning ska ske en gång per år i samråd med brukar- och närstående-
organisationer. Ansvarig för uppföljning är Länsstyrgruppen i Norrbottens 
län. 
 
Förslag till beslut 
Överenskommelsen mellan kommuner och landstinget angående samarbete 
för personer med psykisk funktionsnedsättning antas, samt att i samarbete 
med landstinget upprätta lokala handlingsplaner för detta arbete. 
 
Kommunstyrelsen 
Socialchef Hans Nyberg föredrar ärendet. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget och finner att kom-
munstyrelsen bifaller förslaget. 
_____ 
 
 
 



 PROTOKOLL 30(36) 
 2013-11-04 
KOMMUNSTYRELSEN 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 143 Dnr 0294/13 - 706 
 
TILLÄMPNINGSREGLER AVGIFTSTAXA SÄRSKILT BOENDE 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Antar tillämpningsregel vid särskilt boende, enligt bilaga. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Socialchef Hans Nyberg har lämnat in en tjänsteskrivelse om 
tillämpningsregler vid särskilt boende. 
 
I dagsläget tillämpas ingen reducering av avgiften för matkostnad när om-
sorgstagare som bor på särskilt boende vistas på sjukhus. 
 
En ändring av denna tillämpningsregel föreslås enligt följande. Omsorgs-
tagare som bor på särskilt boende får sin matkostnad reducerad med 1/30 del 
per dag vid sjukhusvård. 
 
Beslutsunderlag 
Förslag till tillämpningsregler avgiftstaxa särskilt boende. 
 
Beslutet skickas till 
Biståndshandläggare 
Avgiftshandläggare 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige antar tillämpningsregler enligt bilaga. 
 
Kommunstyrelsen 
Socialchef Hans Nyberg föredrar ärendet. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget och finner att kom-
munstyrelsen bifaller förslaget. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 31(36) 
 2013-11-04 
KOMMUNSTYRELSEN 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 144 Dnr 0299/13 - 709 
 
POLICY FÖR ANHÖRIGSTÖD 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Anta reviderat styrdokument ”Policy för anhörigstöd” enligt bilaga.  
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Socialchef Hans Nyberg har lämnat in tjänsteskrivelse gällande policy för 
anhörigstöd. 
 
Syftet med policydokumentet är att tydliggöra och kvalitetssäkra kommunens 
anhörigstödjande insatser. Anhörigstöd ska genomsyra hela Älvsbyns 
kommun, politiker, tjänstemän och omsorgspersonal. Policydokumentet ska 
hållas ”levande” och vara känt på alla plan i vår verksamhet. 
 
Då mycket av arbetet hittills har fokuserats kring anhöriga till äldre, finns ett 
stort behov att utvidga perspektivet att omfatta hela socialtjänstens område 
vilka framgår av nedanstående beslutsunderlag.  
 
De tillägg/förändringar/omformuleringar som är föreslagna är markerade 
med kursiv stil. 
 
Beslutsunderlag 
Förslag till policy för anhörigstöd. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen antar reviderat styrdokument ”Policy för anhörigstöd” 
enligt förslag.  
 
Kommunstyrelsen 
Socialchef Hans Nyberg föredrar ärendet. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget och finner att kom-
munstyrelsen bifaller förslaget. 
_____ 
 
 



 PROTOKOLL 32(36) 
 2013-11-04 
KOMMUNSTYRELSEN 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 145 Dnr 0316/12 - 720 
 
PROJEKTUPPDRAG FULLMÄKTIGEBEREDNING – FÖRBÄTT-
RAD INTEGRATION 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen godkänner och överlämnar slutrapport – Förbättrad 
integration till kommunfullmäktige för beslut. 
_____ 

 
Sammanfattning av ärendet 
Enhetschef Arbete och integration Mikael Olofsson har lämnat in en tjänste-
skrivelse gällande slutrapport – Förbättrad integration. 
 
Kommunfullmäktige beslutade efter förslag från Folkpartiet Älvsbylibe-
ralerna, att tillsätta en tillfällig beredning ”förbättrad integration”. Syftet med 
beredningen är att arbeta fram ett underlag till en handlingsplan innehållande 
aktiviteter för en förbättrad integration i Älvsbyns kommun.  
 
Beredningen har identifierat ett antal specifika aktiviteter som bör ses som 
prioriteringsområden när det gäller kommunens integrationsfrämjande arbete. 
Prioriteringsområdena syftar till Etablering (utbildning, arbete, sysselsätt-
ning), Barn- och unga och Samhällsservice.   
 
Beslutsunderlag 
Rapport – Förbättrad integration 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen antar att helt eller delvis genomföra åtgärder enligt 

handlingsplanen i syfte att förbättra integrationen i Älvsbyns kommun.   

 
Kommunstyrelsen 
Socialchef Hans Nyberg föredrar ärendet. 
 
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen godkänner och överlämnar 
rapporten vidare till kommunfullmäktige för beslut. Kommunstyrelsen 
bifaller förslaget.  
_____ 
 



 PROTOKOLL 33(36) 
 2013-11-04 
KOMMUNSTYRELSEN 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 146 Dnr 0319/13 - 739 
 
PRESTATIONSERSÄTTNING LOKALA VÄRDIGHETSGARAN-
TIER - ANSÖKAN 1 OCH 2 FÖR 2013 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Ansökan om statsbidrag för insatser i värdegrundsarbetet ur pott 1:  
80 445 kr samt ur pott 2: 40 841 kr godkänns. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Anhörigkonsulent Annelee Mickelsson har lämnat in en tjänsteskrivelse 
gällande ansökan om prestationsersättning. 
 
Den 1 januari 2011 trädde en ny bestämmelse i socialtjänstlagen (2001:453) i 
kraft som innebär att socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att 
äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. För att höja 
kvaliteten i äldreomsorgen och tydliggöra för målgruppen vad de kan för-
vänta sig av kommunernas äldreomsorg kan kommunerna införa lokala 
värdighetsgarantier, vilket kommunstyrelsen gjorde 1 februari 2013.  
 
Socialstyrelsen har fått regeringens uppdrag att under 2013 fördela ytterligare 
98 miljoner kronor till kommuner för att införa lokala värdighetsgarantier 
inom äldreomsorgen. Medlen är uppdelade i två potter, 65 respektive 33 
miljoner kronor. Syftet med den prestationsbaserade ersättningen är att 
stimulera kommunerna i arbetet med att ta fram lokala värdighetsgarantier 
för att göra det tydligt för äldre personer, anhöriga och allmänhet vad de kan 
förvänta sig av äldreomsorgen.  

Pott 1 utgörs av 65 miljoner kronor och kan sökas av kommuner som har 
utformat och infört minst tre lokala värdighetsgarantier med stöd av Social-
styrelsens vägledning och lämnar in en plan för när och hur dessa garantier 
ska följas upp. Pott 2 avser 33 miljoner kr och innebär att ytterliga upprätta 
tre värdighetsgarantier. Älvsbyns kommun får ansöka om prestationsersätt-
ning enligt en fördelningsram som räknats fram utifrån hur stor andel av 
landets personer 75 år och äldre som bor i kommunen, och för kommun-
styrelsen innebär det medel på pott 1: 80 445 kronor samt pott 2: 40 841 
kronor. För ansökan se bilaga 1, bilaga 2 samt bilaga 3. 

  
Statsbidraget ger en möjlighet att fortsätta det långsiktiga arbetet med värde-
grundsarbete. Älvsbyns kommun har enligt tilldelningsramen möjlighet att 
ansöka om 180 000 kronor. 
 
 
         forts 



 PROTOKOLL 34(36) 
 2013-11-04 
KOMMUNSTYRELSEN 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 146 Dnr 0319/13 – 739 forts 
 
PRESTATIONSERSÄTTNING LOKALA VÄRDIGHETSGARAN-
TIER - ANSÖKAN 1 OCH 2 FÖR 2013 

 
Förslag till beslut 
Ansökan om statsbidrag för insatser i värdegrundsarbetet ur pott 1:  
80 445 kr samt ur pott 2: 40 841 kr godkänns. 
 
Kommunstyrelsen 
Socialchef Hans Nyberg föredrar ärendet. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget och finner att kom-
munstyrelsen bifaller förslaget. 
_____ 
 
 



 PROTOKOLL 35(36) 
 2013-11-04 
KOMMUNSTYRELSEN 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 147 Dnr 0293/13 - 750 
 
RIKTLINJER EKONOMISKT BISTÅND ENLIGT SOL KAP 4 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Anta reviderat styrdokument ”Riktlinjer ekonomiskt bistånd enligt SoL  
kap 4” enligt bilaga. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enhetschef Arbete och Integration, Mikael Olofsson har lämnat in en tjänste-
skrivelse gällande riktlinjer ekonomiskt bistånd enligt SoL kap 4. 
 
Syftet med revideringen är att riktlinjerna ska vara uppdaterade. Förändringar 
har gjorts för att överensstämma med gällande delegationsordning, föränd-
ringar i lagtext samt för att anpassa språket efter vad som är brukligt för eko-
nomiskt bistånd.  
 
Förslag på ändringar gällande rubrikerna Barntillägg, Fritidsaktiviteter samt 
Rekreation, semester, fritidsaktiviteter har gjorts med anledning av att de till 
viss del syftar till samma sak och därmed kunnat inrymmas under en och 
samma rubrik. Inaktuell text och längre förklaringar som inte bedöms vara av 
vikt för detta dokument, då det exempelvis som för missbruksbehandlingar 
regleras i andra riktlinjer, föreslås tas bort.  
 
De tillägg/förändringar/omformuleringar som är föreslagna är markerade 
med kursiv stil. Text som föreslås tas bort är överstruken.  
 
Beslutsunderlag 
Förslag till riktlinjer för ekonomiskt bistånd enligt SoL kap 4. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen antar reviderat styrdokument ”Riktlinjer ekonomiskt bi-
stånd enligt SoL kap 4” enligt förslag. 
 
Kommunstyrelsen 
Socialchef Hans Nyberg föredrar ärendet. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget och finner att kom-
munstyrelsen bifaller förslaget. 
_____ 
 
 



 PROTOKOLL 36(36) 
 2013-11-04 
KOMMUNSTYRELSEN 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 148 Dnr 0339/12 - 633 
 
UTÖKAT BEHOV AV PLATSER I FÖRSKOLAN 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Bifall till fortsatt drift av Älvans förskola vårterminen 2014. Kostnaderna 
täcks via omfördelningar inom skolans budget 2014.  
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Skolchef Jan-Erik Backman har lämnat in en tjänsteskrivelse gällande fortsatt 
drift av Älvans förskola vårterminen 2014. 
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde 26 augusti föredrog skolchefen ärendet 
om fortsatt drift av Älvans förskola under 2014 på grund av högt tryck på 
platser. Kommunstyrelsen uppdrog till skolchef att inkomma med ett lång-
siktigt förslag gällande tillgång till förskoleplatser i tätorten samt att avsluta 
verksamheten vid Älvans förskola 31 december 2013.  
 
I dag är kösituationen sådan att om Älvans förskola stängs vid årsskiftet ska 
35 (25 i kö och 10 på Älvans fsk) barn placeras i januari 2014 samt ytterligare 
15 barn ska placeras under vt 2014. Antalet lediga platser i januari uppgår till 
15. Detta skulle innebära att antalet överinskrivningar av barn per avdelning 
inte är godtagbar, vare sig ur ett barnperspektiv eller ur ett arbetsmiljöpers-
pektiv, där barnperspektivet naturligtvis tar sin utgångspunkt i barnkonven-
tionen, som fastslår att alla beslut rörande barn ska ha just detta fokus. 
 
Den långsiktiga lösningen är tillbyggnad av Pärlans förskoleenhet för att på 
kort tid kunna anpassa antalet platser till gällande behov, denna lösning torde 
kunna vara verklighet från och med höstterminen 2014.  
 
Förslag till beslut 
Bifall till fortsatt drift av Älvans förskola vårterminen 2014. Kostnaderna 
täcks via omfördelningar inom skolans budget 2014.  
 
Kommunstyrelsen 
Skolchef Jan-Erik Backman föredrar ärendet. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget och finner att kom-
munstyrelsen bifaller förslaget. 
_____ 
 
 

 


