
 PROTOKOLL 1(25) 
 2015-08-24 
KOMMUNSTYRELSEN 

 

  
Tid: kl 08:30 – 15:50  
 
Plats: Lokal Bäcken 
 
Ledamöter: Helena Öhlund, s,  ordförande  
 Tomas Egmark, s vice ordförande 
 Sture Nordin, s  
 Jenny Dahlberg, s 
 Stefan Hortlund, s  
 Anneli Johansson, s  
 Kristina Sandsten, v 
 Inger Lundberg, fp  
 Lena Hedman, ns  
 Sören Nilsson, sd 
 
Tjänstgörande ersättare: Kjell-Åke Larsson, c 
 Agneta Nilsson, c 
 Anita Backman, s 
  
Övriga: Magnus Nordström  kommunchef 
 Lilian Johansson kommunsekreterare 
 Birgit Nilsson, Britt Hällerstrand, Jan Öhrvall och en delega-  
  tion från Rombo Tanzania 
 Ulla Lundberg, §§ 88 o 95 ekonomichef 
 Hans Nyberg, §§ 88 o 101 socialchef 
 Jan-Erik Backman, § 88 skolchef 
 Kajsa Myrberg, § 88  dir. Kommunförbundet 
 
Justeringsdag: 2015-08-28   
 
Paragrafer: § 88 - 102 
 
Justerare: Lena Hedman   
 
 
Lilian Johansson Helena Öhlund Lena Hedman   
kommunsekreterare ordförande justerare 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

ANSLAGSBEVIS 
Justeringen har tillkännagivits via anslag 

 
Organ Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 2015-08-24 
 
Protokollet är anslaget  2015-08-31 – 2015-09-22      
  
Förvaringsplats för protokoll Kommunkansliets arkiv 
 
 
 Lilian Johansson 



 PROTOKOLL 2(25) 
 2015-08-24 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 88 Dnr 0319/15 - 000 
 
VERKSAMHETSUPPFÖLJNING KS 2015-08-24 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Godkänna informationen och lägga den till handlingarna. 
 
Reservation 
Sören Nilsson (sd) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunchef Magnus Nordström har sammanställt kommungemensam 
verksamhetsredovisning enligt bilaga. 
 
Förslag till beslut 
Godkänna informationen och lägga den till handlingarna. 
 
Kommunstyrelsen 
♦ Birgit Nilsson, Britt Hällerstrand, Jan Öhrvall tillsammans med en delega-

tion från Rombo i Tanzania besöker kommunstyrelsen. 
- Information om det internationella arbetet i Tanzania.  
- Demokratiutveckling. 
- Biogasanläggning. 

♦ Ekonomichef Ulla Lundberg redovisar det aktuella ekonomiska läget som 
visar på ett underskott om ca 10 mkr. 

♦ Socialchef Hans Nyberg informerar om socialtjänsten verksamheter.  
- Svårt att rekrytera sommarvikarier. 
- Kön till särskilt boende är hög ca 22-25. 
- Personal och chefer har lyckats bedriva en god verksamhet under 

sommaren. 
♦ Skolchef Jan-Erik Backman informerar om förskolan och skolans verk-

samheter. 
- Upphandling av skolskjuts har överklagats. 
- Nya rektorer. 
- Fina meritvärden för grundskolan. 

♦ Kommunchef Magnus Nordström berättar om: 
- Ansvarsfull politik. Politikerna måste fatta beslut som minskar kom-

munens kostnader. 
- Verksamhetsutveckling. 
- Gruvetableringen som rullar på. Ärendet ligger hos Bergsstaten. 

♦ Direktör Kommunförbundet Kajsa Myrberg informerar bl a om Kom-
munförbundets inriktning 2015-2018. 

 
          forts 
 



 PROTOKOLL 3(25) 
 2015-08-24 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 88 Dnr 0319/15 – 000 forts 
 
VERKSAMHETSUPPFÖLJNING KS 2015-08-24 

 
Yrkanden 
Sören Nilsson (sd) föreslår följande tillägg: 
- Utbildning ska kontrolleras innan anställning av vikarier. 
- Redovisning av ökat tidsbehov gällande svenskt språkstöd och eventuellt 

behov av tolkning. 
- Genomföra en enkät där brukare och anhöriga får betygsätta äldreom-

sorgen. Betygsskala 1-5. Enkäten ska redovisas. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Sören Nilssons tilläggsförslag och finner 
att kommunstyrelsen avslår förslaget. 
 
Ordföranden ställer vidare proposition på beredningsförslaget vilket kom-
munstyrelsen bifaller. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 4(25) 
 2015-08-24 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 89 Dnr 0290/15 - 000 
 
DELGIVNINGAR KS 2015-08-24 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Ta del av redovisade delgivningar. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Handlingar i ärendet 
 
Älvsbyns kommun  
- Svar på skrivelse ”Aktivering ett minne blott” (dnr 363/14-709) 
- Svar på IVO:s begäran om yttrande och förtydligande (dnr 363/14-709) 
 
Länsstyrelsen – Tillsyn av överförmyndarverksamheten 

Överenskommelse om samverkan inom räddningstjänsten i 
Norrbotten (dnr 173/15, 106) 

Uppsägning av anläggningsarrende angående hundkapplöpningsbanan 
vid Kanis (dnr 305/15, 261) 

Samarbetsavtal Resecentrum i Älvsbyn (dnr 321/15-106) 

Avsiktsförklaring – Älvsbyns tätort med Trafikverket (dnr 398/14-106) 

Teknikens Hus – Driftbidrag 2016 (dnr 237/15, 109) 

Miljö- och byggnämndens beslut – Föreläggande om vibrationsmätning på 
Björkgatan (MBN dnr 39/15-408) 

Arbete och Omsorgsutskottet - protokoll 2015-06-10 

Barn- och fritidsutskottet – protokoll 2015-05-19 

Personalutskottet – protokoll 2015-05-27 

Älvsbyns kommunföretag AB – styrelseprotokoll 2015-05-20 

Älvsbyns energi AB – styrelseprotokoll 2015-05-13 och 2015-06-22 

IT Norrbotten – protokoll från årsstämma 2015-04-30 
 
Förslag till beslut 
Ta del av redovisade delgivningar. 
 
Kommunstyrelsen 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommun-
styrelsen bifaller. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 5(25) 
 2015-08-24 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 90 Dnr 0291/15 - 002 
 
DELEGATIONSRAPPORT KS 2015-08-24 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Ta del av och godkänna redovisad delegationsrapport. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Följande ärenden anmäls enligt KS § 170/14-12-15 (dnr 255/14, 002). 
 
Fritids- och kulturchef 
Fördelning av föreningsbidrag 2015 (dnr 29/15-109) 
NBV – bidrag till motorsågsskulptör (dnr 222/15-109) 
ÄMS motorkollo 22-28 juni 2015 (dnr 254/15-109) 
Barnaktiviteter i Lomtjärnsparken 12 juni 2015 (dnr 268/15-109) 
Matfestival och internationell kulturdag 2015 (dnr 269/15-109) 
Utveckling av Lomtjärnsparken – avslag (dnr 275/15-109) 
Teaterbidrag till Korsträsk byaförening (dnr 282/15-109) 
Körprojekt för integration – avslag (dnr 292/15-109) 
Lönebidrag – Hjärt- och lungsjukas förening (dnr 301/15-109) 
Kulturdag i Storforsen 8 augusti 2015 (dnr 302/15-109) 
Porträtt av en by – avslag (dnr 129/15-109) 
 
Enhetschef Arbete och Integration 
Projektmedel för förstudie om integrationscenter för barn inom Luleå-
regionen (avslag) (dnr 286/15-109) 
Beslut om bidrag för integrationsläger 2015 (dnr 0267/109) 
 
Kommunchef 
Förlängning avtal sjukvårdsartiklar (dnr 177/11, 053) 
Styrdokument som förlängts utan ändring – Instruktion för kontrollanter i 
föreningslotterier (298/15-003), Lönebidrag till föreningar (299/15-003). 
 
Näringslivsutvecklare 
Byautvecklingspeng – Nystrands byaförening (dnr 312/15-109) 
Byautvecklingspeng – Arvidsträsk byaförening (dnr 313/15-109) 
Internetabonnemang – Bredsels bygdeförening (118/15-109) 
 
VD Älvsbyns Fastigheter AB 
Försäljning av fastigheten Korsträsk 1:110 del av (dnr 293/15-284) 
Arrendeavtal Vistheden 1:223 (område 2) (dnr 308/15-261) 
Arrendeavtal del av Älvsbyn 24:1 (Nygård) (dnr 317/15-262) 
 

 
         forts 



 PROTOKOLL 6(25) 
 2015-08-24 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 90 Dnr 0291/15 – 002 forts 
 
DELEGATIONSRAPPORT KS 2015-08-24 

 
Arbete och Omsorgsutskottet 2015-06-10 
§ 56 Ansökan om LVU 
§ 57 Delgivningar 2, domar etc 
§ 58 Ansökan om handräckning och avhysning 
§ 59 Begäran om ersättning för utlagda kostnader 
§ 60-61 Överflyttning av ärende 
§ 62 Ersättning vid placering 
§ 63 Faderskapsutredning 
§ 64-68 Utredning enligt 11 kap 1 § SoL 
§ 69 Särskild förordnad vårdnadshavare 
§ 70-72 Övervägande vid placering 
§ 73-77 Övervägande om fortsatt vård 
 
Arbete och Omsorgsutskottet 2015-07-02 
§ 78 Ansökan om LVU 
§ 79 Ansökan om LVM 
 
Förslag till beslut 
Ta del av och godkänna redovisad delegationsrapport. 
 
Kommunstyrelsen 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommun-
styrelsen bifaller. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 7(25) 
 2015-08-24 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 91 Dnr 0320/15 - 002 
 
BESLUT OM FULLMAKT TILL SOCIALSEKRETERARE 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Ge fullmakt till socialsekreterare Britt-Marie Larsson att föra talan för kom-
munstyrelsen i Älvsbyns kommun i målnummer 1000-15. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Socialsekreterare Britt-Marie Larsson har lämnat in en skrivelse gällande 
beslut om fullmakt till socialsekreterare. 
 
Kammarrätten i Sundsvall kräver en fullmakt från kommunstyrelsen som 
styrker att undertecknad äger rätt att föra kommunstyrelsen i Älvsbyns 
kommuns talan i målnummer 1000-15. 
 
Kommunstyrelsen 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommun-
styrelsen bifaller. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 8(25) 
 2015-08-24 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 92 Dnr 0423/14 - 003 
 
ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE - ÄNDRING 
AV § 46 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktiges arbetsordning ändras genom att § 46 stryks helt.  
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktiges ordförande Peter Eriksson meddelade vid kommun-
fullmäktige den 15 maj 2015, gällande ändring i fullmäktiges arbetsordning § 
46. 
”Tanken var inte att begränsa medias möjlighet att dokumentera från full-
mäktiges sammanträde och att presidiet kommer att se över arbetsordningen 
till kommunfullmäktiges sammanträde den 26 oktober 2015”. 
_____ 
 
Kommunchef Magnus Nordström har yttrat sig i ärendet. 
 
Våra grundläggande fri- och rättigheter är grundlagsskyddade och det finns 
inget principiellt förbud mot att ta upp ljud och bild vid allmänna och öppna 
tillställningar. Utvecklingen av socialmedia har dock gjort att diskussionen om 
begränsningar av möjligheten att fritt få ta upp ljud och bild har pågått under 
att antal år. Utgångspunkten har då varit att skydda enskilda mot intrång i den 
personliga integriteten, vilken också är grundlagsskyddad.  
 
Frågan är komplex och en entydig rättspraxis saknas. 
 
Med detta som utgångspunkt föreslås att § 46 i kommunfullmäktiges arbets-
ordning revideras och att utgångspunkten är tillåtande. Uppstår problem äger 
fullmäktiges ordförande rätt att tillrättavisa och i värsta fall utvisa. 
 
Förslag till beslut 
Fastställa följande ändring i kommunfullmäktiges arbetsordning gällande 
fotografering mm: 
 
Arbetsordningens § 46 ändras enligt följande (tidigare ordalydelse stryks i sin 
helhet):  
Fotografering, filmning och ljudupptagning är tillåten vid kommunfullmäktiges samman-
träden. Upplevs fotograferingen, filmningen eller ljudupptagningen som ordningsstörande 
eller lagstridig äger ordförande rätt att tillrättavisa. Ordföranden kan utvisa den som inte 
rättar sig efter tillsägelse. 
 
 
         forts 



 PROTOKOLL 9(25) 
 2015-08-24 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 92 Dnr 0423/14 – 003 forts 
 
ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE - ÄNDRING 
AV § 46 

 
Kommunstyrelsen 
Ordföranden föreslår att § 46 i kommunfullmäktiges arbetsordning stryks 
helt. 
 
Inger Lundberg (fp) bifaller ordförandens förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på eget förslag vilket kommunstyrelsen 
bifaller. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 10(25) 
 2015-08-24 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 93 Dnr 0281/15 - 008 
 
MOTION (SD) OM ÄNDRING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES 
ARBETSORDNING 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Avslå motionen om ändring av kommunfullmäktiges arbetsordning § 46. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Sören Nilsson (sd) har lämnat in en motion om ändring av tidigare antagen 
arbetsordning för kommunfullmäktige, enligt bilaga. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 15 juni 2015 att överlämna ärendet till kom-
munstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för beslut 
senast den 26 oktober 2015. 
_____ 
 
Kommunchef Magnus Nordström har yttrat sig i ärendet. 
 
Sverigedemokraterna i Älvsbyn anser att § 46 i den nya arbetsordningen ska 
ändras och få en annan lydelse. Sverigedemokraterna påtalar att det är helt fel 
att ta beslut som inskränker rätten till information i kommunens högsta 
beslutande organ. Vidare anser sverigedemokraterna att det inte råder någon 
tvekan att detta förbud att dokumentera i bild eller ljud inskränker allmän-
hetens och medias möjligheter till säker och saklig information från den poli-
tik som framförs i fullmäktige. Sverigedemokraterna förslår en förändring 
med följande lydelse:    
 
”Då demokrati/politik och öppenhet är viktiga styrord bör det alltid finnas 
möjlighet att seriöst dokumentera från Älvsbyns kommunfullmäktige. Om 
någon bedriver dokumentation som inte håller för en prövning enligt offent-
lighetsprincipen eller annan lagprövning får ordförande utvisa från full-
mäktiges möte.” 
 
Beredning 
Våra grundläggande fri- och rättigheter är grundlagsskyddade och det finns 
inget principiellt förbud mot att ta upp ljud och bild vid allmänna och öppna 
tillställningar. Utvecklingen av socialmedia har dock gjort att diskussionen om 
begränsningar av möjligheten att fritt få ta upp ljud och bild har pågått under 
att antal år. Utgångspunkten har då varit att skydda enskilda mot intrång i den 
personliga integriteten, vilken också är grundlagsskyddad.  
 
Frågan är komplex och en entydig rättspraxis saknas. 
 
         forts 



 PROTOKOLL 11(25) 
 2015-08-24 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 93 Dnr 0281/15 – 008 forts 
 
MOTION (SD) OM ÄNDRING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES 
ARBETSORDNING 

 
Med detta som utgångspunkt föreslås att § 46 i kommunfullmäktiges arbets-
ordning revideras och att utgångspunkten är tillåtande. Uppstår problem äger 
fullmäktiges ordförande rätt att tillrättavisa och i värsta fall utvisa. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att delvis bifalla motionen.  
 
Genomförandet av ändring bifalls, men Sverigedemokraternas förslag till 
ordalydelse avslås. 
 
Arbetsordningens § 46 ändras enligt följande (tidigare ordalydelse stryks i sin 
helhet):  
Fotografering, filmning och ljudupptagning är tillåten vid kommunfullmäktiges samman-
träden. Upplevs fotograferingen, filmningen eller ljudupptagningen som ordningsstörande 
eller lagstridig äger ordförande rätt att tillrättavisa. Ordföranden kan utvisa den som inte 
rättar sig efter tillsägelse. 
 
Kommunstyrelsen 
Ordföranden föreslår att motionen avslås eftersom kommunstyrelsen i före-
gående § 92, lämnar förslag till kommunfullmäktige att ändra arbetsordningen 
genom att stryka § 46. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på eget förslag vilket kommunstyrelsen 
bifaller. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 12(25) 
 2015-08-24 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 94 Dnr 0324/15 - 029 
 
GEMENSAM LÖNEADMINISTRATION - ÄLVSBYN OCH PITEÅ 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Uppdra till kommunchefen att fortsätta processen med att etablera en 
gemensam löneadministration tillsammans med Piteå kommun. Det 
gemensamma lönekontoret etableras i Älvsbyns kommun och ska vara 
driftsatt under 2016. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunchef Magnus Nordström har lämnat in en tjänsteskrivelse om 
gemensam löneadministration Älvsbyn – Piteå, enligt bilaga. 
 
För att långsiktigt kunna säkerställa hög kvalitet på samhällsservicen har mel-
lankommunal samverkan identifierat som en av de viktigare metoderna. I 
både Piteå och Älvsbyn finns en politiskt uttalad ambition att öka den mellan-
kommunala samvekan mellan de både kommunerna. Redan idag finns en på-
gående samverkan där en av kommunerna genomför tjänster åt båda, bland 
annat avseende gemensam räddningschef, gemensam alkoholhandläggare, 
gemensam WEB-GIS samt drift av lönesystem.  
 
Under hösten 2013 påbörjades en fördjupad samverkan mellan Piteå och 
Älvsbyns kommuner. Syftet med samverkan var att säkerställa långsiktig 
kompetensförsörjning, kvalité i verksamheterna och sänkta kostnader. 
Samverkansarbetet ska i första hand inrikta sig på verksamheter som inte är 
”medborgarnära”, det vill säga administrativa tjänster och olika former av 
nyckelfunktioner med svårrekryterad personal. Vidare är en grundläggande 
princip att den fördjupade samverkan definieras genom att funktionen bara 
ska finnas på en av orterna, men att den ger service till båda kommunerna. 
 
Förslag till beslut 
Uppdra till kommunchefen att fortsätta processen med att etablera en gemen-
sam löneadministration tillsammans med Piteå kommun. Det gemensamma 
lönekontoret etableras i Älvsbyns kommun och ska vara driftsatt under 2016. 
 
Kommunstyrelsen 
Kommunchef Magnus Nordström föredrar ärendet. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommun-
styrelsen bifaller. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 13(25) 
 2015-08-24 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 95 Dnr 0297/15 - 045 
 
KOMMUNINVEST - SÄRSKILD MEDLEMSINSATS ÅR 2015 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1) Kommunen ska under 2015 betala in en särskild insats till Kommuninvest 

ekonomisk förening så att kommunen uppnår den stadgemässigt högsta 
insatsnivån på 900 kronor per invånare räknat på invånarantalet vid 2015 
års ingång. Detta insatsbelopp motsvarar ca 2 680 tkr.  

 
2) Meddela Kommuninvest ekonomisk förening att kommunen önskar 

betala en extra insats upp till den stadgemässigt högsta nivån på 900 
kronor per invånare under 2015,  

 
3) Uppdra till ekonomichefen att under 2015 efter anfordran från Kommun-

invest utbetala ca 2 680 tkr som andelskapital.  
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ekonomichef Ulla Lundberg har lämnat in en tjänsteskrivelse om Kommun-
invest och särskild medlemsinsats år 2015, enligt bilaga. 
 
Från Kommuninvest ekonomisk förening har inkommit en skrivelse daterad 
2015-05-21 där föreningen med hänvisning till föreningsstämmans beslut 
2015-04-16 om nya stadgar för Kommuninvest ekonomisk förening vill höra 
hur respektive medlem vill utnyttja den nya möjligheten att kunna betala en 
särskild medlemsinsats i år. Kommunens svar är bindande.  
 
I stadgarna för föreningen har bl a tillkommit en möjlighet för medlemmarna 
att på eget initiativ och i egen takt betala en eller flera särskilda insatser för att 
snabbare fullgöra den obligatoriska insatsskyldighet som följer av medlem-
skapet.  
 
Förslag till beslut 
1) Kommunen ska under 2015 betala in en särskild insats till Kommuninvest 

ekonomisk förening så att kommunen uppnår den stadgemässigt högsta 
insatsnivån på 900 kronor per invånare räknat på invånarantalet vid 2015 
års ingång. Detta insatsbelopp motsvarar ca 2 680 tkr.  

 
2) Meddela Kommuninvest ekonomisk förening att kommunen önskar 

betala en extra insats upp till den stadgemässigt högsta nivån på 900 
kronor per invånare under 2015,  

 
3) Uppdra till ekonomichefen att under 2015 efter anfordran från Kommun-

invest utbetala ca 2 680 tkr som andelskapital.  
forts 



 PROTOKOLL 14(25) 
 2015-08-24 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 95 Dnr 0297/15 – 045 forts 
 
KOMMUNINVEST - SÄRSKILD MEDLEMSINSATS ÅR 2015 

 
Kommunstyrelsen 
Ekonomichef Ulla Lundberg föredrar ärendet. 
 
Sören Nilsson (sd) bifaller beredningsförslaget. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommun-
styrelsen bifaller. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 15(25) 
 2015-08-24 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 96 Dnr 0115/13 - 106 
 
BESLUT ATT INTE INRÄTTA ETT GYMNASIEFÖRBUND 
INOM FYRKANTEN - UTGÅR 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Ärendet om att inte inrätta ett gymnasieförbund inom Fyrkanten utgår. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Skolchef Jan-Erik Backman har lämnat in yttrande om beslut att inte inrätta 
ett gymnasieförbund inom Fyrkanten. 
 
2013 togs beslut i Fyrkantens kommuner att genomföra en utredning om 
bildandet av ett gymnasieförbund. Utredningen har under 2014 genomförts i 
respektive kommun och kommunicerats till uppdragsgivarna som bestått av 
kommunalråd och kommunchef i respektive kommun.  
 
Bodens kommun tydliggjorde och beslutade att intresse inte fanns för fortsatt 
arbete för bildandet av ett gymnasieförbund i Fyrkanten. I och med detta 
faller också grundtanken om ”en gemensam gymnasieskola” för övriga 
kommuner.  
 
Samverkan kommer att ske och uppdrag har givits till skolchef i respektive 
kommun att arbeta med fortsatt fördjupad samverkan.  
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att inte ingå i inrättandet av ett gymnasieförbund i 
Fyrkanten.  
 
Kommunstyrelsen 
Ordföranden föreslår att ärendet utgår då 4-kantskommunerna beslutat göra 
en gemensam skrivelse gällande gymnasieförbund. Kommunstyrelsen bifaller 
förslaget. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 16(25) 
 2015-08-24 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 97 Dnr 0296/15 - 142 
 
LOKALT LEDD UTVECKLING GENOM LEADERMETODEN 
2015-2020, EN LOKAL UTVECKLINGSSTRATEGI 

 
Kommunstyrelsens beslut 
1) Bifall till projekt Lokalt Ledd Utveckling genom Leadermetoden 2015-

2020. Medfinansieringen är 164 876 kronor/år för år 2015-2019. 
Kostnaderna belastar verksamhet 11521, medfinansiering EU- projekt. 

 
2) Utse Tomas Egmark (s) till ledamot i styrelsen och näringslivsutvecklare 

Ulrica Hamsch till tjänstemannastöd i beredningsgruppen. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Näringslivschef Pär Jonsson har lämnat in skrivelse om projekt Lokalt Ledd 
Utveckling genom Leadermetoden 2015-2020. 
 
Under våren 2014 tog Bodens kommun initiativ till att samla de kommuner 
som var intressenter i det gamla SPIRA samt Kalix och Haparanda kom-
muner för att diskutera processen med att bilda Leaderområden inför EU:s 
nya program. I det arbetet beslutades om den geografiska indelningen av ett 
nytt Leaderområde vid namn Spira Mare. Inom området Spira Mare ingår 
hela kommunerna Boden, Kalix, Luleå, Piteå och Älvsbyn samt Haparanda 
kommun söder om Europaväg 4. 
 
Projektet har 5 mål: 
1. Utveckling av områdets tillgänglighet och attraktivitet utifrån natur och 
kulturvärden. 
2. Utveckling av lokalsamhällets tillväxt utifrån sociala, ekonomiska och 
ekologiskt hållbara värden som gynnar områdets service- och värdskaps-
lösningar. 
3. Innovativ och särpräglad produkt- och tjänsteutveckling. 
4. Behovsstyrd kompetens- och metodutveckling. 
5. Främjande av kompetensutveckling samt ungdomars och integrerades 
deltagande i samverkan med aktiva partners. 
 
Projektet ligger i linje med de prioriterade aktiviteterna i kommunens 
näringslivsprogram. Vidare skapar projektet bättre förutsättningar för den 
lokala utvecklingen av landsbygden. 
 
Beslutsunderlag 
Projektet startar den 1 september 2015 och avslutas den 30 december 2019. 
Projektet har en total omsättning av totalt 43 379 147 kr.  
Älvsbyns kommuns medfinansiering är totalt 824 381 kr för år 2015-2019, 
vilket ger en kostnad av 164 876 kronor/år för år 2015-2019.   

forts 



 PROTOKOLL 17(25) 
 2015-08-24 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 97 Dnr 0296/15 – 142 forts 
 
LOKALT LEDD UTVECKLING GENOM LEADERMETODEN 
2015-2020, EN LOKAL UTVECKLINGSSTRATEGI 

 
Projektägare är Bodens kommun. 
 
Ärendet 
Kommunerna räknas i och med medfinansieringen som medlemmar i den 
ideella föreningen Spira Mare och har därmed genom sin ledamot rösträtt på 
den ideella föreningens årsmöte. För styrningen av projektet bör Älvsbyns 
kommun säkerställa en politisk ledamot i styrelsen samt en tjänsteman i 
beredningsgruppen. 
 
Beslutet skickas till 
Bodens kommun 
Landsbygdsutveckling 
Leif Engström 
961 86 Boden 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen bifaller projektet. Medfinansieringen är 164 876 kronor/år 
för år 2015-2019. Kostnaderna belastar verksamhet 11521, medfinansiering 
EU- projekt. 
 
Till ledamot i styrelsen utse Tomas Egmark (s) och till tjänstemannastöd i 
beredningsgruppen utse näringslivsutvecklare Ulrica Hamsch. 
 
Kommunstyrelsen 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommun-
styrelsen bifaller. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 18(25) 
 2015-08-24 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 98 Dnr 0279/15 - 146 
 
FLYGBILSPROJEKT - REGIONALA KOLLEKTIVTRAFIK-
MYNDIGHETEN 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Bifall till Flygbilsprojekt. Medfinansieringen är 100 000 kronor/ år för år 
2016-2018. Kostnaderna belastar verksamhet 11521, medfinansiering EU- 
projekt. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Näringslivschef Pär Jonsson har lämnat in en tjänsteskrivelse om Flygbils-
projekt – Regionala kollektivtrafikmyndigheten. 
 
Inom Regionala Kollektivtrafikmyndighetens arbetsutskott har en diskussion 
förts om kostnader för resor till Luleå Airport. En viktig del av en kommuns 
utveckling är bra kommunikationer till en flygstation. Haparanda, Kalix, 
Övertorneå, Överkalix, Jokkmokk och Älvsbyns kommuner är intresserade 
av att delta i ett projekt vars syfte är att stärka kommunikationen till Luleå 
Airport.  
 
Projektet ger företagare, allmänhet och kommunanställda möjligheter för 
samåkning till Luleå Airport. Från Älvsbyns kommun har diskussioner förts 
med företagarföreningen om kostnader för transporter till flygstationen. 
Trafiken är efterfrågestyrd och plats bokas dagen innan. Regionala Kollektiv-
trafikmyndigheten avser att upphandla ett fordon med upp till åtta passage-
rare. 
  
Beslutsunderlag 
Projektet startar preliminärt den 1 januari 2016 och avslutas den 31 december 
2018. Projektägare är Regionala Kollektivtrafikmyndigheten. 
 
Projektet har en omsättning av totalt 5 600 000 kr. Älvsbyns kommuns med-
finansiering är 100 000 kronor/år för år 2016-2018.  
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen bifaller projektet. Medfinansieringen är 100 000 kronor/ 
år för år 2016-2018. Kostnaderna belastar verksamhet 11521, medfinansiering 
EU- projekt. 
 
Kommunstyrelsen 
Ordföranden föredrar ärendet samt föreslår bifall till beredningsförslaget. 
 
Agneta Nilsson (c) bifaller beredningsförslaget. 
         forts 



 PROTOKOLL 19(25) 
 2015-08-24 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 98 Dnr 0279/15 – 146 forts 
 
FLYGBILSPROJEKT - REGIONALA KOLLEKTIVTRAFIK-
MYNDIGHETEN 

 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommun-
styrelsen bifaller. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 20(25) 
 2015-08-24 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 99 Dnr 0270/15 - 210 
 
ÄNDRAD BESLUTSORDNING FÖR DETALJPLANER MED 
STANDARDFÖRFARANDE 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Delegera beslutanderätten för detaljplaner som handlagts med standard-
förfarande till kommunstyrelsen. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Miljö- och byggkontoret föreslår att detaljplaner som handläggs med 
standardförfarande får beslutas av kommunstyrelsen. Eftersom kommun-
fullmäktige inte har så många sammanträden per år skulle planprocessen 
kunna snabbas upp något med en ändrad beslutsordning. 
 
För att detaljplaner ska kunna handläggas med standardförfarande ska de vara 
förenliga med kommunens översiktsplan och länsstyrelsens gransknings-
yttrande. De får inte vara av betydande intresse för allmänheten eller av 
principiell betydelse. De får inte heller innebära betydande miljöpåverkan. 
 
Förslag till beslut 
För att effektivisera planprocessen föreslår miljö- och byggnämnden kom-
munfullmäktige delegera beslutanderätten för detaljplaner som handlagts med 
standardförfarande till kommunstyrelsen. 
 
Miljö- och byggnämndens förslag till kommunfullmäktige 
Delegera beslutanderätten för detaljplaner som handlagts med standard-
förfarande till kommunstyrelsen. 
_____  
 
Kommunstyrelsen 
Miljö- och byggnadsnämndens ordförande Tomas Egmark (s) föredrar 
ärendet. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på miljö- och byggnämndens förslag vilket 
kommunstyrelsen bifaller. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 21(25) 
 2015-08-24 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 100 Dnr 0306/15 - 512 
 
ANLÄGGANDE AV FARTHINDER PÅ LÖNNGATAN 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Uppdra till Älvsbyns Energi AB att anlägga farthinder i samråd med ägaren 
till fastigheten Tallplantan 6 och övriga boende på Lönngatan samt miljö- och 
byggkontoret i samband med de återställningsarbeten på gatan som planeras 
2015.  
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Nils Renberg har skickat in en skrivelse angående att fordon kör med hög 
hastighet efter både Lönngatan och Björkgatan. Renberg vill att farthinder 
anläggs på Lönngatan i samband med att gatan återställs efter att ha varit 
uppgrävd för rörläggning, samt att hastigheten begränsas till 30 km i timmen på 
gatan.  
 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning  
Lönngatan är huvudsakligen en ren bostadsgata och där bör hastigheten vara 30 
km i timmen enligt Trafikverkets rekommendationer. När hastighetsgränsen 40 
km i timmen för gatorna i tätorten beslutades av dåvarande nämnden var det 
samhällets struktur med många genomfartsgator samt att det kan vara svårt för 
trafikanterna med många olika hastigheter som var skälet till att de beslutade 
införa 40 km i timmen istället för 30 km i timmen. Erfarenhetsmässigt är fysiska 
hinder i gatumiljön mer effektivt än föreskrifter om begränsad hastighet. 
Eftersom gatan ändå ska åtgärdas bedömer miljö- och byggchefen att det kan 
vara lämpligt att i samband med detta anordna fysiska farthinder som får ned 
farten efter Lönngatan.  
 
Beredningens förslag till beslut  
Föreslå kommunstyrelsen att uppdra åt Älvsbyns Energi AB att anlägga fart-
hinder i samråd med ägaren till fastigheten Tallplantan 6 och övriga boende på 
Lönngatan samt miljö- och byggkontoret i samband med de återställningsarbeten 
på gatan som planeras 2015.  
 
Miljö- och byggnämndens förslag till kommunstyrelsen  
Uppdra åt Älvsbyns Energi AB att anlägga farthinder i samråd med ägaren till 
fastigheten Tallplantan 6 och övriga boende på Lönngatan samt miljö- och 
byggkontoret i samband med de återställningsarbeten på gatan som planeras 
2015.  
_____  
 
Kommunstyrelsen 
Ordföranden ställer proposition på miljö- och byggnämndens förslag vilket 
kommunstyrelsen bifaller. 
_____ 



 PROTOKOLL 22(25) 
 2015-08-24 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 101 Dnr 0162/15 - 739 
 
FÖRSTUDIE ÄLDREBOENDE 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Arbetsgruppen fortsätter enligt framtaget förslag och redovisar olika metod-
alternativ vid kommunstyrelsen den 28 september 2015. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Socialchef Hans Nyberg har lämnat in en tjänsteskrivelse gällande förstudie 
äldreboende. 
 
Den 9 januari 2012 lämnade äldreomsorgsberedningen sin slutrapport ”Fram-
tida äldreomsorg i Älvsbyns kommun”. Syftet med beredningen var att skapa 
en målbild för framtidens äldreomsorg i kommunen. Uppgiften var att 
komma med förslag på en resurseffektiv äldreomsorg som matchar 
prognosticerad efterfrågan och politisk kvalitet. Slutrapporten visar på behov 
av strukturella förändringar i verksamheten. Under hösten 2013 genomfördes 
en översyn av äldreomsorgens verksamhet. Syftet var att beskriva och kart-
lägga vilka strukturella förändringar kommunen behöver göra i sin äldreom-
sorgsverksamhet för att möta framtida behov och krav. Resultatet av denna 
översyn ledde fram till sex focusområden varav ”Ny struktur i särskilt 
boende” var ett område som beskrev ett behov av 36 äldreboendeplatser 
samt att lägga ned Nybergas D-hus. 
 
Vid kommunstyrelsen den 30 april 2015 beslutades att en arbetsgrupp skulle 
tillsättas i syfte att ta fram förslag på framtida äldreboende. Innehållet i för-
slaget ska beskriva tidsplan, investeringskostnad, driftskostnad, behovet av 
antalet platser samt inriktning av verksamhetsinnehåll. 
 
En arbetsgrupp har skapats bestående av representanter från kommunled-
ningskontoret, socialtjänsten samt Älvsbyns fastigheter AB. Arbetsgruppen 
har träffats vid två tillfällen och kommer vid kommunstyrelsens sammanträde 
den 28 september redovisa olika metodalternativ för det fortsatta arbetet och 
konsekvenser av dessa. Vid detta sammanträde ger kommunstyrelsen styr-
ningar för det fortsatta arbetet. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att arbetsgruppen fortsätter enligt framtaget för-
slag och redovisar olika metodalternativ vid kommunstyrelsen den 28 sep-
tember 2015. 
 
Kommunstyrelsen 
Socialchef Hans Nyberg föredrar ärendet. 
 
         forts 



 PROTOKOLL 23(25) 
 2015-08-24 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 101 Dnr 0162/15 – 739 forts 
 
FÖRSTUDIE ÄLDREBOENDE 

 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommun-
styrelsen bifaller. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 24(25) 
 2015-08-24 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 102 Dnr 0309/15 - 759 
 
ANSLUTNING TILL SAMMANSATT BASTJÄNST EKONOMISKT 
BISTÅND (SSBTEK) 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Teckna anslutningsavtal för Sammansatt bastjänst Ekonomiskt Bistånd 
(SSBTEK), beställa tjänsten SSBTEK och bekräftar därmed Försäkrings-
kassans angivna villkor. Avtalet är dessutom ett personuppgiftsbiträdesavtal 
där kommunstyrelsen ger Försäkringskassan uppdrag att vara personuppgifts-
biträde vid tillhandahållande av tjänsten.  
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enhetschef Arbete och Integration Mikael Olofsson har lämnat in en tjänste-
skrivelse gällande anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd 
(SSBTEK). 
 
SSBTEK står för Sammansatt bastjänst för ekonomiskt bistånd. Detta är en 
tjänst som utvecklats inom ramen för E-delegationens projekt Effektiv infor-
mationsförsörjning. Via tjänsten ska handläggare inom socialtjänstens verk-
samhetsområde ekonomiskt bistånd genom sitt verksamhetssystem kunna få 
utlämnat information från a-kassorna, Arbetsförmedlingen, Centrala 
studiestödsnämnden (CSN), Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och 
Skatteverket (SKV). SSBTEK driftsattes i maj 2014. För att kunna använda 
tjänsten krävs en anpassning av kommunernas verksamhetssystem. 
Försäkringskassan ansvarar för teknisk förvaltning av tjänsten på uppdrag av 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). 
 
SSBTEK möjliggör en smidig inhämtning av information vid handläggning 
av ekonomiskt bistånd från betydligt fler relevanta myndigheter än nuvarande 
tjänst LEFI har tillgång till. De kommuner som redan anslutit sig till tjänsten 
uttrycker att de är nöjda med systemet och att detta möjliggör en effektivare 
handläggning vilket både gynnar individen och arbetssituationen för social-
sekreterare.  
 
I nuläget använder ekonomiskt bistånd sig av LEFI + SKV Beskattningsupp-
gifter till en kostnad om 18 150 kr/år. LEFI används även inom äldreom-
sorgen för att hantera avgifter.  
 
Kostnaden för SSBTEK skulle bli 19 980 kr/år vilket är beräknat efter kom-
munstorlek. LEFI kan emellertid inte helt sägas upp då det fortfarande 
behövs inom äldreomsorgen men erbjuds till ett reducerat pris om 6 600 
kr/år i det fall kommunen ansluter sig till SSBTEK. Kostnaderna avser för-
ändringar i avtal med ILAB som hanterar verksamhetssystemet VIVA som 
kommunen använder.      forts 



 PROTOKOLL 25(25) 
 2015-08-24 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 102 Dnr 0309/15 – 759 forts 
 
ANSLUTNING TILL SAMMANSATT BASTJÄNST EKONOMISKT 
BISTÅND (SSBTEK) 

Den faktiska prisskillnaden blir således en ökning med 8 430 kr/år vilket kan 
anses som en mindre kostnad för ett betydligt bättre system. För att ansluta 
sig till tjänsten måste kommunstyrelsen fatta beslut om detta och bekräfta de 
villkor som är angivna i den bilagda handlingen Anslutningsavtal, punkt 6. 
Kostnadsökningen hanteras inom ram.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att skriva under anslutningsavtal för Sammansatt 
bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK), beställa tjänsten SSBTEK och 
bekräftar därmed Försäkringskassans angivna villkor. Avtalet är dessutom ett 
personuppgiftsbiträdesavtal där kommunstyrelsen ger Försäkringskassan upp-
drag att vara personuppgiftsbiträde vid tillhandahållande av tjänsten.  
 
Kommunstyrelsen 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommun-
styrelsen bifaller. 
_____ 
 

 


