
 PROTOKOLL 1(62) 
 2015-11-09 
KOMMUNSTYRELSEN 
 
Tid: kl 08:30 – 16:30  
 
Plats: Lokal Bäcken 
 
Ledamöter: Helena Öhlund, s,  ordförande  
 Tomas Egmark, s vice ordförande 
 Inger Grankvist, s 
 Sture Nordin, s  
 Jenny Dahlberg, s 
 Stefan Hortlund, s  
 Anneli Johansson, s  
 Kristina Sandsten, v 
 Göran Lundström, c 
 Inger Lundberg, fp  
 Sören Nilsson, sd 
Tjänstgörande ersättare: Agneta Nilsson, c 
 Robert Andersson, kd 
Ej tjänstgörande ersättare: Kjell-Åke Larsson, c 
 Johannes Granström, fp 
 
Övriga: Magnus Nordström  kommunchef 
 Lilian Johansson kommunsekreterare 
 Ingrid Karlsson, §§ 134-138,140 miljö- o byggchef 
 Hans Nyberg, §§118, 141-143 socialchef 
 Ulla Lundberg, §§ 126, 129 ekonomichef 
 Jan-Erik Backman, §§ 123, 125 skolchef 
 
Justeringsdag: 2015-11-16   
 
Paragrafer: § 113 - 145 
 
Justerare: Göran Lundström   
 
 
Lilian Johansson Helena Öhlund Göran Lundström   
kommunsekreterare ordförande justerare 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

ANSLAGSBEVIS 
Justeringen har tillkännagivits via anslag 

Organ Kommunstyrelsen 
 
Sammanträdesdatum 2015-11-09 
 
Protokollet är anslaget  2015-11-17  -- 2015-12-09    
  
Förvaringsplats för protokoll Kommunkansliet  
 Lilian Johansson 



 PROTOKOLL 2(62) 
 2015-11-09 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 113 Dnr 0428/15 - 000 
 
VERKSAMHETSUPPFÖLJNING KS 2015-11-09 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Ta del av informationen samt uppdra till personalutskottet att upprätta en 
kompetensförsörjningsplan. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunchef Magnus Nordström har sammanställt kommungemensam verk-
samhetsuppföljning enligt bilaga. 
 
Förslag till beslut 
Godkänna informationen och lägga den till handlingarna. 
 
Kommunstyrelsen 
♦ Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson föredrar sina ärenden. 
♦ Socialchef Hans Nyberg informerar om socialtjänstens verksamheter. 
♦ Skolchef Jan-Erik Backman informerar om förskolan och skolans 

verksamheter. 
♦ Ekonomichef Ulla Lundberg redogör för sammanträdets ekonomiärenden. 
 
Göran Lundström (c) föreslår att uppdra till personalutskottet att upprätta en 
kompetensförsörjningsplan med fokus på bristyrken.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget och Göran 
Lundströms förslag. Kommunstyrelsen bifaller förslagen. 
_____ 
 
 

 
 
 



 PROTOKOLL 3(62) 
 2015-11-09 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 114 Dnr 0396/15 - 000 
 
DELGIVNINGAR KS 2015-11-09 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Ta del av redovisade delgivningar samt uppdra till arbete och omsorgsutskottet 
att bjuda in överförmyndaren för information om sin verksamhet. 
 
Reservation 
Göran Lundström (c) och Sören Nilsson (sd) reserverar sig mot beslutet. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Handlingar i ärendet: 
 
Uppsägning medlemskap i Bothnian Arc ek fören (dnr 391/15, 106) 
 
Länsstyrelsen – Inspektion hos överförmyndaren (dnr 434/15,199) 
 
Arbete och Omsorgsutskottet – protokoll 2015-10-14 
 
Barn- och fritidsutskottet - protokoll 2015-09-10 
 
Personalutskottet – protokoll 2015-10-21 
 
Älvsbyns Energi AB – Styrelseprotokoll 2015-09-16, 2015-10-20 
 
Förslag till beslut 
Ta del av redovisade delgivningar. 
 
Kommunstyrelsen 
Göran Lundström (c) föreslår att en handlingsplan ska upprättas för kvalitets-
säkring av överförmyndaren. 
 
Ordföranden föreslår att uppdra till arbete och omsorgsutskottet att bjuda in 
överförmyndaren som får berätta om sin verksamhet. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Göran Lundströms förslag och eget 
förslag var för sig. Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag. 
 
Vidare ställer ordföranden proposition på beredningsförslaget vilket kommun-
styrelsen bifaller. 
_____ 
 
 



 PROTOKOLL 4(62) 
 2015-11-09 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 115 Dnr 0397/15 - 002 
 
DELEGATIONSRAPPORT KS 2015-11-09 

 
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) 
 
Enhetschef Arbete och Integration 
Avslag på ansökan om stöd till transport (dnr 386/15, 109) 
 
Fritids- och kulturchef 
PUMA – idrottsprojekt Avstamp Special Olympics (dnr 367/15, 109) 
Offensivare styrelsearbete – ÄMS (dnr 409/15, 109) 
 
Kommunchef 
Avtal badtransport för skolelever (dnr 387/15, 052) 
Avtal resebyråtjänst (dnr 372/15, 059) 
Avtal skolläkare (dnr 401/14, 055) 
Miljöåterställning Korsträskbäcken – medfinansiering (dnr 393/15, 142) 
 
Kommunstyrelsens ordförande 
Avtal Samverkan regional trafikstrategi – SARETS (dnr 382/15, 106) 
Samverkansavtal med North Sweden Datacenter Locations AB – NSDLAB 
(dnr 385/15, 106) 
 
Näringslivschef 
Beslut medfinansiering projekt Kompetens UnderLeverantörer (dnr 395/15-
146) 
 
VD Älvsbyns fastigheter AB 
Arrendeavtal med Bredsels VVO (dnr 410/15, 261) 
 
Arbete och Omsorgsutskottet 2015-10-14 
§ 109 Delgivningar 2 – domar etc 
§ 110 Omprövning enligt LVU § 13 
§ 111 Överklagan LVU 
§ 112-116 Övervägande vid placering 
§ 117-120 Utredning enligt 11 kap § 1 SoL 
§ 121-123 Övervägande om fortsatt vård 
 
Förslag till beslut 
Ta del av och godkänna redovisad delegationsrapport. 
         forts 



 PROTOKOLL 5(62) 
 2015-11-09 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 115 Dnr 0397/15 – 002 forts 
 
DELEGATIONSRAPPORT KS 2015-11-09 

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

 
 
 



 PROTOKOLL 6(62) 
 2015-11-09 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 116 Dnr 0361/15 - 003 
 
STRATEGISK PLAN FÖR ÄLVSBYNS KOMMUN 2016-2018 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Fastställa Strategisk plan för 2016-2018  enligt bilaga, med tillägg:  
- Redaktionella ändringar på sidan 1, ändring att kommunfullmäktige antar den 

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

intraprenadlösningar”.   
- Under medarbetare /prioriterade mål 2016, ”presentera intraprenadmodell”. 
 
Reservation 
Göran Lundström (c), Inger Lundberg (fp), Robert Andersson (kd) och Sören 
Nilsson (sd) reserverar sig mot beslutet till förmån för egna förslag. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Chef kommunledningskontoret Crister Lundgren har lämnat in en tjänste-
skrivelse gällande Strategisk Plan för Älvsbyns kommun 2016-2018, enligt 
bilaga. 
 
Kommunfullmäktige antar i november den strategiska planen som omfattar 
mål och resurser samt planeringsförutsättningar till kommunstyrelsen och dess 
verksamhetsområden. Den strategiska planen innehåller nedanstående delar 
som tillsammans utgör fullmäktiges styrning av kommunstyrelsen och de kom-
munala bolagen. 
 
1. Vision för Älvsbyns kommun 
2. Kommungemensamma visioner och mål i perspektiven 
- Medborgare/Kund 
- Tillväxt/Utveckling 
- Medarbetare 
- Ekonomi 
 

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

tering, resultat-, finansierings- och balansbudget för tre år 
 

 
forts 

 
 



 PROTOKOLL 7(62) 
 2015-11-09 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

KS § 116 Dnr 0361/15 – 003 forts 
 
STRATEGISK PLAN FÖR ÄLVSBYNS KOMMUN 2016-2018 

 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige har att fastställa en strategisk plan för 2016-2018. Planen 
görs för en rullande fyraårsperiod. 
 
Kommunstyrelsen 
Göran Lundström (c) föreslår redaktionella ändringar på sidan 1, ändring att 
kommunfullmäktige antar den strategiska planen i november samt 22 verksam-
hetsområden. 
 
Göran Lundström föreslår vidare: 
1) skapa förutsättningar för intraprenad ska in på styrkortet under priori-

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

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

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

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

Sören Nilsson (sd) reserverar sig mot beslutet. 
          forts 

 
 



 PROTOKOLL 8(62) 
 2015-11-09 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

KS § 116 Dnr 0361/15 – 003 forts 
 
STRATEGISK PLAN FÖR ÄLVSBYNS KOMMUN 2016-2018 

 
Ordföranden ställer proposition på Inger Lundbergs förslag gällande SIP, 
vilket kommunstyrelsen avslår. 
 
Reservation 
Inger Lundberg (fp) och Göran Lundström (c) reserverar sig mot beslutet. 
 
Ordföranden ställer vidare proposition på Göran Lundströms förslag 1) och 
eget förslag om intraprenad på styrkortet och finner att kommunstyrelsen 
bifaller förslagen. 
 
Slutligen ställer ordföranden Strategiska planen i övrigt under proposition och 
finner att kommunstyrelsen bifaller densamma.  
_____ 
 

 
 
 
 



 PROTOKOLL 9(62) 
 2015-11-09 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 117 Dnr 0411/15 - 006 
 
SAMMANTRÄDESPLAN 2016 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Fastställa upprättad sammanträdesplan för kommunfullmäktige, kommun-
styrelsen och Älvsbyns kommunföretag AB år 2015, enligt bilaga. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningskontorets kansli har upprättat förslag till sammanträdesplan 
för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, Älvsbyns kommunföretag AB 
samt budgetberedningen. 
 
Förslaget innehåller 8 + 2 sammanträdestillfällen för kommunstyrelsen, 5 för 
kommunfullmäktige, Älvsbyns Kommunföretag AB 3 + 1 och 8 tillfällen för 
budgetberedningen. 
 
Förslag till beslut 
Föreslå kommunfullmäktige fastställa upprättad sammanträdesplan för kom-
munfullmäktige, kommunstyrelsen och Älvsbyns kommunföretag AB år 2015, 
enligt bilaga. 
 
Kommunstyrelsen 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommun-
styrelsen bifaller. 
_____ 
 
 

 
 
 



 PROTOKOLL 10(62) 
 2015-11-09 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 118 Dnr 0344/15 - 007 
 
REVISIONSRAPPORT - GRANSKNING AV BISTÅNDSHAND-
LÄGGNING OCH VERKSTÄLLIGHET 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Godkänna kommentarer till revisionens rekommendationer enligt nedan samt 
anse revisionsrapporten vara besvarad. Svar skickas till KPMG senast den 19 
november 2015. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Socialchef Hans Nyberg har yttrat sig i ärendet om revisorernas granskning av 
biståndshandläggning och verkställighet.  
 
Kommunrevisionen har genomfört granskning av biståndshandläggning och 
verkställighet, enligt bilaga. Granskning av biståndshandläggning och verkstäl-
lighet från KPMG 2015-10-26. 
 
Kommentarer till de rekommendationer kommunrevisionen lämnat till kom-
munstyrelsen: 
 

 Genomförandeplanerna: Arbetet med att utveckla genomförandeplanerna 
pågår parallellt med införandet av Äldres behov i centrum (ÄBIC). 
Införandet av ÄBIC innebär en större tydlighet i beslutet samt 
genomgående samma terminologi i genomförandeplanen. 

 

 Tidsatta beslut: Inom socialtjänsten förekommer inte sällan att bistånds-
beslut som fattas tidsbegränsas och/eller förses med en omprövnings-
klausul. Särskilt vanligt är det inom äldre- och handikappomsorgen. En 
högfrekvent användning av tidsbegränsade beslut eller tidsburna ompröv-
ningar kan leda till flera problem. Ett problem är att det minskar den 
enskildes trygghet, ett annat problem är att biståndshandläggaren tvingas 
lägga ner avsevärd tid på omprövningar som i många fall är onödiga.  Ofta 
beror en högfrekvent användning av tidsbegränsade biståndsbeslut på en 
förhoppning om kostnadsbegränsningar och en missuppfattning av de 
juridiska skillnaderna mellan tidsbegränsade biståndsbeslut och beslut där 
bistånd ges tillsvidare. Tidsbegränsning av beslut om icke ekonomiskt 
bistånd bör inte ske schablonmässigt utan endast när särskild anledning 
föreligger. Det innebär ett betydande mer administrativt arbete. (Infosoc 
Rättsdata/ rättsfall/ 16770). Biståndshandläggare i Älvsbyns kommun tar 
idag beslut som innehåller en omprövningsklausul vilket innebär att beslu-
ten alltid kan omprövas vid förändrade förhållanden. 

 
forts 

 



 PROTOKOLL 11(62) 
 2015-11-09 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 118 Dnr 0344/15 – 007 forts 
 
REVISIONSRAPPORT - GRANSKNING AV BISTÅNDSHAND-
LÄGGNING OCH VERKSTÄLLIGHET 

 

 Interngranskning/stick prov: I dagsläget sker inga stickprov utan ärenden tas 
upp en gång/vecka i så kallande ärendedrag. Fortsättningsvis kommer det 
att tas ut ärenden slumpvis för uppföljning och granskning. 

 

 Kvalitetsledningssystem: Arbetet är prioriterat, arbetet pågår och sedan sep-
tember månad är en processledare tillsatt, arbetet beräknas pågå under hela 
2106. 

 

 Behörigheter i verksamhetssystemet: Mellan myndighet och utförare har vi en 
skarp gräns, allt som skrivs i utredningen går inte vidare till verkställigheten. 
Endast det som myndighetsutövningen anser att utförarna behöver för att 
kunna utföra insatsen går vidare. Rutiner och riktlinjer finns till exempel, 
loggkontroller, rutiner kring beställningar, behörigheter m.m. 

 

 Biståndshandläggarnas roll: I arbetet med upprättandet av ett kvalitetsled-
ningssystem kommer biståndshandläggarna roll att förtydligas. 

 

 Kedjan verkställighet - budget - utförda timmar: Det pågår ett utvecklingsarbete 
inom hemtjänstverksamheten som syftar till att effektivisera arbetet med 
planering av arbetstider, insatstider, körtider, vilket i slutändan innebär en 
högre flexibilitet och därmed en högre effektivitet. 

Förslag till beslut 
Godkänna kommentarer till revisionens rekommendationer enligt ovan samt 
anse revisionsrapporten vara besvarad. Svar skickas till KPMG senast den 19 
november 2015. 
 
Kommunstyrelsen 
Socialchef Hans Nyberg föredrar ärendet 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommun-
styrelsen bifaller. 
_____ 
 
 

 
 
 



 PROTOKOLL 12(62) 
 2015-11-09 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 119 Dnr 0128/15 - 008 
 
MEDBORGARFÖRSLAG OM ATT ÄLVSBYN SKA GÅ MED I 
KROGAR MOT KNARK (KMK) 

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

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

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

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

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att inte gå med i det nationella nätverket Krogar 
Mot Knark. 

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



 PROTOKOLL 13(62) 
 2015-11-09 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 120 Dnr 0215/15 - 008 
 
MEDBORGARFÖRSLAG OM ATT BYGGA EN LITEN SCEN I 
LOMTJÄRNSPARKEN 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget om att bygga en liten scen i Lomtjärnsparken återremit-
teras för ytterligare beredning. Åter till kommunstyrelsen senast maj 2016. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Jan Martinsson har lämnat in ett medborgarförslag om att bygga en liten scen 
med tak och ellutag i anslutning till befintlig paviljong i Lomtjärnsparken, 
enligt bilaga. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 27 april 2015, § 23, att överlämna ärendet till 
kommunstyrelsen för beredning och beslut senast den 9 november 2015. 
_____ 
 
VD Älvsbyns Fastigheter AB Lennart Lundgren har yttrat sig i ärendet. 
 
Uppskattad kostnad för att bygga en liten scen är ca 150 000 kr. Älvsbyns 
Fastigheter AB är positiva till detta förslag, det skulle kunna utveckla verksam-
heten i parken, men har inga pengar för att uppföra en scen.  
 
Förslag till beslut 
Avslå medborgarförslaget eftersom inga pengar finns avsatta för att uppföra 
en scen i parken.  
 
Kommunstyrelsen 
Inger Lundberg (fp) bifaller medborgarförslaget. 
 
Robert Andersson (kd) föreslår att ärendet återremitteras för ytterligare 
beredning. 
 
Tomas Egmark (s) yrkar bifall till återremiss, som ska återrapporteras till kom-
munstyrelsen senast maj 2016. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Robert Anderssons förslag och Tomas 
Egmarks tillägg, vilket kommunstyrelsen bifaller. 
_____ 
 
 

 
 
 



 PROTOKOLL 14(62) 
 2015-11-09 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 121 Dnr 0179/15 - 008 
 
MOTION (SD) - MINSKAD FLYKTINGMOTTAGNING - FLER 
LEDIGA LÄGENHETER 

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



 PROTOKOLL 15(62) 
 2015-11-09 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 121 Dnr 0179/15 – 008 forts 
 
MOTION (SD) - MINSKAD FLYKTINGMOTTAGNING - FLER 
LEDIGA LÄGENHETER 

 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer Sören Nilssons förslag och beredningsförslaget mot 
varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller beredningsförslaget. 
 
Omröstning 
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång. 
- den som röstar ja bifaller motionen 
- den som röstar nej avslår motionen 
 
Omröstningsresultat 
Med 1 ja-röst och 12 nej-röster enligt bifogad sammanträdeslista, beslutar 
kommunstyrelsen att avslå motionen. 
_____ 
 
 

 
 
 



 PROTOKOLL 16(62) 
 2015-11-09 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 122 Dnr 0214/15 - 008 
 
MOTION (C) - FÖRBÄTTRAD DEMOKRATI 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Avslå motionen om förbättrad demokrati. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Göran Lundström (c) har lämnat in en motion gällande förbättrad demokrati, 
enligt bilaga. 

 
Kommunfullmäktige beslutade 27 april 2015, § 26, att överlämna ärendet till 
kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för beslut 
senast den 30 november 2015.  
_____ 

 
Kommunchef Magnus Nordström har yttrat sig i ärendet om förbättrad 
demokrati. 
 
Motionen 
Centerpartiet belyser i sin motion ”Förbättrad demokrati” valet av ordförande 
i den kommunala revisionen och lekmannarevisor i de kommunala bolagen. 
Idag väljs ordförande i den kommunala revisionen och lekmannarevisor i de 
kommunala bolagen från majoriteten, vilket Centerpartiet anser vara felaktigt. 
Centerpartiet anser att Älvsbyns kommun inte följer praxis. Enligt en rapport 
(Faktabas Revision 2012) av SKL1 från 2011har 83 % av landets kommuner 
valt ordförande i den kommunala revisionen och lekmannarevisor i de 
kommunala bolagen från oppositionen. Centerpartiet menar att det är fel att 
den politiska majoriteten ska leda kontrollen av sig själva.  
 
Kommunalrättslig miljö 
Den kommunala revisionen regleras huvudsakligen i 9 kap 9 § Kommunal-
lagen och lekmannarevisonen i 10 kap 13 § Aktiebolagslagen. 
 
Den kommunala revisonen är ett lokalt demokratiskt kontrollinstrument.  
Uppdraget är att granska den kommunala verksamheten och att pröva om de 
förtroendevalda har utfört sitt uppdrag på ett bra sätt. Det är de förtroende-
valdas ansvar som granskas, bedöms och prövas. Revisorernas gransknings-
uppgift omfattar all den verksamhet, undantaget myndighetsutövning mot 
enskild, som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden i den omfattning 
som följer av god revisionssed. 
 
         forts 

                                                 
1 Sveriges kommuner och landsting 



 PROTOKOLL 17(62) 
 2015-11-09 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 122 Dnr 0214/15 – 008 forts 
 
MOTION (C) - FÖRBÄTTRAD DEMOKRATI 

 
Revisorerna prövar om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och 
om den interna kontrollen är tillräcklig. 
 
Lekmannarevisorns uppgift är att granska om bolagets verksamhet sköts på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt och om 
bolagets interna kontroll är tillräcklig. 
 
Kommunfullmäktige fastställer antal revisorer, måste vara minst 5, och väljer 
personer utifrån partiernas nomineringar. Ur gruppen valda revisorer utser 
fullmäktige också lekmannarevisorer i kommunens företag. Fullmäktige utser 
också en sammankallande/ordförande i revisionen.  
 
Varje revisor fullgör sitt uppdrag självständigt och kan därför lägga till sin egen 
mening i revisionsberättelsen eller skriva en egen revisionsberättelse. En en-
skild revisor kan inte röstas ner. Revisorerna utövar inte partipolitik i sin 
granskning.   
  
Att vara revisor är ett kommunalt förtroendeuppdrag som ska utövas på ett 
oberoende sätt. Det innebär att revisorerna självständigt, objektivt, opartiskt 
och sakligt ska granska och pröva den verksamhet som bedrivs inom 
styrelsens och nämndernas verksamhetsområde.  
 
De förtroendevalda revisorernas kompetens består i att de har kunskap om 
den politiska miljön, de har en politisk och ytterst medborgerlig förankring. 
 
Med ovan som utgångspunkt torde objektivt sett sammankallandes/ord-
förandes partipolitiska tillhörighet vara av sekundär betydelse. Den parti-
politiska tillhörigheten är mer av signaleffektsmässig karaktär.  
 
Slutligen så är det kommunfullmäktige som utser samankallande/ordförande 
och kommunstyrelsen får efter beredning föreslå fullmäktige att antingen avslå 
eller bifalla motionen.  
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att: 
1. Avslå motion. 
2. Bifalla motion. 
 
 
 
 

forts 



 PROTOKOLL 18(62) 
 2015-11-09 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 122 Dnr 0214/15 – 008 forts 
 
MOTION (C) - FÖRBÄTTRAD DEMOKRATI 

 
Kommunstyrelsen 
Göran Lundström (c) bifaller motionen. 
 
Ordföranden yrkar avslag på motionen. 
 
Robert Andersson (kd) och Inger Lundberg (fp) bifaller motionen. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer Göran Lundströms förslag och ordförandens förslag mot 
varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag. 
 
Omröstning 
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång. 
- den som röstar ja bifaller motionen 
- den som röstar nej avslår motionen 
 
Omröstningsresultat 
Med 5 ja-röst och 8 nej-röster enligt bifogad sammanträdeslista, beslutar 
kommunstyrelsen att avslå motionen. 
_____ 
 
 

 
 
 



 PROTOKOLL 19(62) 
 2015-11-09 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 123 Dnr 0216/15 - 008 
 
MOTION (FP) - INFÖR STADIESKOLOR I TÄTORTEN 

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



 PROTOKOLL 20(62) 
 2015-11-09 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 123 Dnr 0216/15 – 008 forts 
 
MOTION (FP) - INFÖR STADIESKOLOR I TÄTORTEN 

 
Kommunstyrelsen 
Skolchef Jan-Erik Backman föredrar ärendet. 
 
Inger Lundberg (fp) yrkar bifall till beredningsförslaget. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommun-
styrelsen bifaller. 
_____ 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 21(62) 
 2015-11-09 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 124 Dnr 0217/15 - 008 
 
MOTION (FP) - INFÖRANDE AV EN SAMHÄLLSBYGGNADS-
AVDELNING 

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



 PROTOKOLL 22(62) 
 2015-11-09 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 124 Dnr 0217/15 – 008 forts 
 
MOTION (FP) - INFÖRANDE AV EN SAMHÄLLSBYGGNADS-
AVDELNING 

 
Kommunstyrelsen 
Inger Lundberg (fp) föreslår att motionen ska anses vara besvarad. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer Inger Lundbergs förslag och beredningsförslaget mot var-
andra och finner att kommunstyrelsen bifaller beredningsförslaget. 
_____ 
 
 

 
 
 



 PROTOKOLL 23(62) 
 2015-11-09 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 125 Dnr 0360/15 - 041 
 
BUDGETRAMAR FÖR VERKSAMHETEN 2016 SAMT PLAN FÖR 
2017 OCH 2018 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1) Anse återremissen vara behandlad enligt fullmäktiges beslut. 
2) Justering inom budgetramar enligt socialdemokraternas/vänsterpartiets 

förslag, enligt bilaga. 
3) Fastställa budgetramar för verksamheten 

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

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

         forts 
 



 PROTOKOLL 24(62) 
 2015-11-09 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 125 Dnr 0360/15 – 041 forts 
 
BUDGETRAMAR FÖR VERKSAMHETEN 2016 SAMT PLAN FÖR 
2017 OCH 2018 

 
Robert Andersson (kd) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag 
gällande Vidsels högstadium. ”Kompensation kostnadsökningar sänks till  
1 % mot i förslaget angivna 1,5 %. Ger en besparing på ca 900 tkr i 2016 års 
budget.” 
 
Kristina Sandsten (v) reserverar sig mot beslutet gällande upphandling person-
lig assistans.   
_____ 
 
Kommunstyrelsen 28 september 2015, § 107 
Ordföranden yrkar bifall till budgetberedningens förslag. 
 
Göran Lundström (c) bifaller budgetberedningens förslag med undantag för 
samordning av högstadiet i Vidsel och centralorten.  
- Kompensation kostnadsökningar sänks från 2 800 tkr till 1 022 tkr.  
- Sparprojekt startas av skolan i Vidsel tillsammans med lokalsamhället Vidsel, 

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

företagen. 
- Plan för 2017 och 2018 utarbetas nästa år. 
 
Inger Lundberg (fp) föreslår en övergripande besparing om 5 % inom alla 
verksamhetsramar i ett år under 2016 samt uppdra till extern konsult eller 
liknande att se över alla kommunens verksamheter. 
 
Lena Hedman (ns) bifaller Inger Lundbergs (fp) förslag. 
 
Anneli Johansson (s) yrkar bifall till budgetberedningens förslag. 
 
Sören Nilsson (sd) föreslår en besparing om 1 % på alla budgetramars netto-

kostnader = 4 800 tkr. 
- Utöka skolans budget för att klara byaskolorna   3 300 tkr 
- Tilläggsanslag till vård och omsorg för äldre och barn 1 500 tkr 
- Översyn och effektivisering av leasingfordon 600 tkr som tillförs kommun-

styrelsen för oförutsedda kostnader. 
- Plan för 2017 och 2018. Avvakta med övertagande av Vägverkets sommar- 

och vinterunderhåll som planeras och inte finns budgeterade för år 2017-18. 
  
Kristina Sandsten (v) bifaller budgetberedningens förslag med undantag gäll-
ande upphandling personlig assistans, vilket ska finansieras från ”Kompensa-
tion kostnadsökningar” 2016-2018.    forts 

 



 PROTOKOLL 25(62) 
 2015-11-09 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 125 Dnr 0360/15 – 041 forts 
 
BUDGETRAMAR FÖR VERKSAMHETEN 2016 SAMT PLAN FÖR 
2017 OCH 2018 

  
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på samtliga förslag var för sig och finner att 
kommunstyrelsen bifaller budgetberedningens förslag. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige  
Fastställa budgetramar för verksamheten 
för 2016 till 476 756 tkr 
för 2017 till 472 637 tkr 
för 2018 till 472 637 tkr enligt bilaga. 
_____ 
 
Kommunfullmäktige 26 oktober 2015, § 89 
Kristina Sandsten (v) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med reserva-
tion gällande upphandling av personlig assistans. 
 
Helena Öhlund (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och till Kristina 
Sandstens (v) reservation gällande personlig assistans. Helena Öhlund (s) 
lägger vidare ett tilläggsförslag att högstadiet i Vidsel flyttas till låg- och mellan-
stadiets lokaler. Övrig undervisning samordnas med högstadiet i Älvsbyn. 
Ingen förändring inom KS ram. 
 
Berit Hardselius (c) tillsammans med övriga oppositionen lägger nytt förslag 
där skolan i Korsträsk och högstadiet i Vidsel blir kvar, enligt bilaga. Vidare 
återremitteras ärendet till kommunstyrelsen för ytterligare beredning och 
genomförande av konsekvensanalys. 
 
Sören Nilsson (sd), Robert Andersson (kd), Inger Lundberg (fp) och Lena 
Hedman (ns) bifaller Berit Hardselius förslag. 
 
Tomas Egmark (s) bifaller Helena Öhlunds (s) och Kristina Sandstens (v) 
förslag. 
 
Johan Johansson (c) och Matilda Wiklund (c) bifaller oppositionens förslag. 
 
Ajournering 
Ordföranden ajournerar sammanträdet för fikarast. Sammanträdet återupptas 
efter ca 20 minuter. 
 
 
 
 
         forts 



 PROTOKOLL 26(62) 
 2015-11-09 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 125 Dnr 0360/15 – 041 forts 
 
BUDGETRAMAR FÖR VERKSAMHETEN 2016 SAMT PLAN FÖR 
2017 OCH 2018 

 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på oppositionens förslag om återremiss av 
ärendet, för att ytterligare utreda om förslaget att flytta högstadiet i Vidsel och  
grundskolan i Korsträsk till centralorten, kan återtas. Kommunfullmäktige 
beslutar genom minoritetsåterremiss att återremittera ärendet. 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Budgetramar för verksamheten 2016 samt plan för 2017 och 2018 återremit-
teras till kommunstyrelsen för ytterligare beredning. 
 
Ärendet återremitteras för att ytterligare utreda om förslaget att flytta hög-
stadiet i Vidsel och grundskolan i Korsträsk till centralorten, kan återtas. 
_____ 
 
Budgetberedningen 6 november 2015, § 7 
Skolchef Jan-Erik Backman och kommunchef Magnus Nordström redovisar 
ytterligare utredningar gällande om förslaget att flytta högstadiet i Vidsel och 
grundskolan i Korsträsk till centralorten, kan återtas, enligt bilaga. 
 
Ordföranden redovisar socialdemokraternas och vänsterpartiets justeringsför-
slag inom ram, enligt bilaga. 
 
Robert Andersson (kd) redovisar oppositionens budgetjusteringar, enligt 
bilaga.  
 
Ajournering 
Ajournering begärs kl 11.45. Sammanträdet återupptas efter ca 10 min. 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer frågan om budgetberedningen anser att återremissen har 
behandlats enligt fullmäktiges beslut. Budgetberedningen svarar ja. 
 
Reservation 
Göran Lundström (c) reserverar sig mot beslutet 
 
Ordföranden ställer vidare proposition på socialdemokraternas/vänsterpartiets 
förslag och oppositionens förslag var för sig. Budgetberedningen bifaller 
socialdemokraternas/vänsterpartiets förslag. 
 
Reservation 
Göran Lundström (c) och Robert Andersson (kd) reserverar sig mot beslutet. 
         forts 



 PROTOKOLL 27(62) 
 2015-11-09 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 125 Dnr 0360/15 – 041 forts 
 
BUDGETRAMAR FÖR VERKSAMHETEN 2016 SAMT PLAN FÖR 
2017 OCH 2018 

 
Slutligt ställer ordföranden proposition på förslag om budgetramarna i sin 
helhet, och finner att budgetberedningen bifaller förslaget.  
 
Budgetberedningens förslag till kommunfullmäktige  
1) Anse återremissen vara behandlad enligt fullmäktiges beslut. 
2) Justering inom budgetramar enligt socialdemokraternas/vänsterpartiets 

förslag, enligt bilaga. 
3) Fastställa budgetramar för verksamheten 

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

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

beslutet. 
_____ 
 
Kommunstyrelsen 9 november 2015, § 125 
Skolchef Jan-Erik Backman redovisar utredningsuppdrag samordning hög-
stadieverksamheterna i Älvsbyns kommun. 
 
Göran Lundström (c) presenterar oppositionens ändrade budgetjustering, 
enligt bilaga. 
 
Sören Nilsson (sd) yrkar bifall till oppositionens nya budgetförslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på budgetberedningens förslag 1), vilket 
kommunstyrelsen bifaller. 
 
Ordföranden ställer proposition på budgetberedningens förslag 2) och opposi-
tionens nya förslag var för sig. Kommunstyrelsen bifaller budgetberedningens 
förslag. 
 
Slutligen ställer ordföranden proposition på förslag 3) om budgetramarna i sin 
helhet, och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget. 
 
Reservation 
Göran Lundström (c), Inger Lundberg (fp), Sören Nilsson (sd) och Robert 
Andersson (kd) reserverar sig mot beslut enligt förslag 2). 
_____ 



 PROTOKOLL 28(62) 
 2015-11-09 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 126 Dnr 0429/15 - 045 
 
UPPLÅNINGSRAM 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Fastställa upplåningsramen till 40 mkr. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ekonomichef Ulla Lundberg har lämnat in en tjänsteskrivelse om upplånings-
ram 2016. 
 
Enligt kommunens finansreglemente ska kommunfullmäktige i samband med 
beslut av årsbudget fastställa storleken av kommunens upplåning för kom-
mande budgetår.  
 
Upplåning kan enligt reglementet endast ske genom reverslån eller check-
räkningskredit. 
 
I samband med delårsrapporterna för april och augusti har rapporterats om en 
minskad likviditet. Inför budgetåret 2016 bedöms behovet av upplåning uppgå 
maximalt till 40 mkr. 
 
Förslag till beslut 
Fastställa upplåningsramen för 2016 till 40 mkr. 
 
Budgetberedningens förslag till kommunfullmäktige 
Fastställa upplåningsramen till 40 mkr. 
_____ 
 
Kommunstyrelsen 
Ekonomichef Ulla Lundberg föredrar ärendet. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommun-
styrelsen bifaller. 
_____ 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 29(62) 
 2015-11-09 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 127 Dnr 0418/15 - 041 
 
INVESTERINGSBUDGET 2016 SAMT PLAN FÖR 2017 OCH 2018 

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

2016 2017 2018

Älvsbyns Energi AB 3500 1500 0

Älvsbyns Fastigheter AB 5000 0 0

Socialtjänstens verksamhetsområde 1400 0 0

Kostverksamheten 500 0 0

Skolverksamheten 650 0 0

Förskolan, trådlöst 1000

Pärlans utemiljö 300

Kanis, skidskytte 300

Bredband 500

13150

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



 PROTOKOLL 30(62) 
 2015-11-09 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 127 Dnr 0418/15 – 041 forts 
 
INVESTERINGSBUDGET 2016 SAMT PLAN FÖR 2017 OCH 2018 

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



 PROTOKOLL 31(62) 
 2015-11-09 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 128 Dnr 0419/15 - 041 
 
SKATTESATS 2016 - UTDEBITERING 2016 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Fastställa skattesats för 2016 till 22,45 per skattekrona. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Den kommunala skattesatsen för 2015 fastställdes till 22,45 per skattekrona. 
 
Budgetberedningens förslag till kommunfullmäktige 
Fastställa skattesats för 2016 till 22,45 per skattekrona. 
_____ 
 
Kommunstyrelsen 
Ordföranden ställer proposition på budgetberedningens förslag om oföränd-
rad skattesats inför år 2016. Kommunstyrelsen bifaller förslaget. 
_____ 
 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 32(62) 
 2015-11-09 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 129 Dnr 0420/15 - 041 
 
DRIFT-, RESULTAT-, FINANS- OCH BALANSBUDGET 2016 
SAMT PLAN FÖR 2017 OCH 2018 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Fastställa driftbudget:  
för 2016 till 475 386 tkr 
för 2017 till 490 788 tkr 
för 2018 till 510 975 tkr 
 
Fastställa resultatbudget: 
för 2016 till 0 kr 
för 2017 till -4 823 tkr 
för 2018 till -14 487 tkr 
 
Strategiska planen kompletteras enligt fullmäktiges beslut rörande budget för 
verksamhetsåret 2016. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningskontoret ekonomi har sammanställt förslag till drift-, 
resultat-, finans- och balansbudget för år 2016 samt plan för 2017 – 2018 med 
utgångspunkt i budgetberedningens förslag till driftbudget, investeringsbudget 
och utdebitering, enligt bilaga. 
 
Förslag till beslut 
Fastställa driftbudget: 
för 2016 till 475 386 tkr 
för 2017 till 490 788 tkr 
för 2018 till 510 975 tkr 
 
Fastställa resultatbudget: 
för 2016 till 0 kr 
för 2017 till -4 823 tkr 
för 2018 till -14 487 tkr 
 
Strategiska planen kompletteras enligt fullmäktiges beslut rörande budget för 
verksamhetsåret 2016. 
 
Budgetberedningen 
Ekonomichef Ulla Lundberg föredrar ärendet 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget och finner att budget-
beredningen bifaller förslaget.     forts 



 PROTOKOLL 33(62) 
 2015-11-09 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 129 Dnr 0420/15 – 041 forts 
 
DRIFT-, RESULTAT-, FINANS- OCH BALANSBUDGET 2016 
SAMT PLAN FÖR 2017 OCH 2018 

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



 PROTOKOLL 34(62) 
 2015-11-09 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 130 Dnr 0115/13 - 106 
 
BESLUT ATT INTE INRÄTTA ETT GYMNASIEFÖRBUND INOM 
FYRKANTEN 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
- Rapporten/utredningen om ev kommunalförbund för de kommunala 

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

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

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

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

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

 
Kommunstyrelsen 
Skolchef Jan-Erik Backman föredrar ärendet.   forts 



 PROTOKOLL 35(62) 
 2015-11-09 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 130 Dnr 0115/13 – 106 forts 
 
BESLUT ATT INTE INRÄTTA ETT GYMNASIEFÖRBUND INOM 
FYRKANTEN 

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

 
 
 



 PROTOKOLL 36(62) 
 2015-11-09 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 131 Dnr 0422/15 - 106 
 
MEDFINANSIERING NORTH SWEDEN EUROPEAN OFFICE - 
NY PROJEKTPERIOD 2017-2023 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Fortsatt deltagande i projektet ”North Sweden European Office 2017-2023” 
och att medfinansiering sker med 3,70 kr/invånare/år under perioden år 2017-
2023. Kostnaderna belastar konto 11521, Eu-projekt. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Näringslivschef Pär Jonsson har lämnat in en tjänsteskrivelse om medfinan- 
siering North Sweden European Office 2017-2023. 
 
North Sweden European Office är ett samarbete sedan 1997 mellan Region 
Västerbotten, Kommunförbundet i Norrbotten, Länsstyrelsen i Norrbotten, 
Landstingen, Handelskamrarna och Företagarna i Västerbottens och Norr-
bottens län. Huvudsyftet med verksamheten är att påverka och bevaka region-
ens intressen i Bryssel. North Sweden har genom åren varit behjälplig med 
lobbyarbete vid utveckling av regionen.   
 
Huvudmännen har kommit fram till att verksamheten ska ha fokus på policy-
påverkan, att verksamheten ska koncentreras till en fullt ut Brysselbaserad 
organisation och att verksamheten ska bedrivas som ett långsiktigt arbete, men 
i projektform.  
 
Kostnaderna för den framtida verksamheten uppgår till 6 335 000 kr/år. 
Finansiering från Kommunförbundet/kommunerna i Norrbotten är totalt 
1 035 000 kr/år. Begärd medfinansiering från Älvsbyns kommun uppgår till 
3,70 kr/kommuninvånare/år eller cirka 30 236 kr/år för år 2017.  
 
Uppräkningen inför nästkommande verksamhetsår ska baseras på den löne-
kostnadsutveckling som fastslås utifrån omräknat arbetskostnadsindex för det 
så kallade omräkningstalet för löner i den av regeringen till riksdagen varje år 
framlagda vårbudgetpropositionen, med avrundning till jämt hundratal.  
 
Beslutet skickas till 
Kommunförbundet Norrbotten, Anita Lindfors 
Mail: anita.lindfors@bd.kommunforb.se 
Brev: Kommunförbundet Norrbotten, Box 947, 971 28 Luleå. 
 
Förslag till beslut 
Älvsbyns kommun beslutar om fortsatt deltagande i projektet ”North  
        
         forts 

mailto:anita.lindfors@bd.kommunforb.se


 PROTOKOLL 37(62) 
 2015-11-09 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 131 Dnr 0422/15 – 106 forts 
 
MEDFINANSIERING NORTH SWEDEN EUROPEAN OFFICE - 
NY PROJEKTPERIOD 2017-2023 

 
Sweden European Office 2017-2023” och att medfinansiering sker med 3,70 
kr/invånare/år under perioden år 2017-2023. Kostnaderna belastar konto 
11521, Eu-projekt. 
 
Kommunstyrelsen 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommun-
styrelsen bifaller. 
_____ 
 
 

 
 
 



 PROTOKOLL 38(62) 
 2015-11-09 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 132 Dnr 0379/15 - 109 
 
BIDRAG TILL BALETTEN TROLLTAGEN 2016 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Bifall till ansökan om bidrag om 150 tkr till 2016-års uppsättning av baletten 
Trolltagen. 100 tkr anvisas ur KS förfogande och 50 tkr ur fritid och kulturs 
budgetram. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Fritids- och kulturchef Kjell Tegnelund har lämnat in en tjänsteskrivelse om 
Event och balett i Storforsen som ansöker om bidrag till Trolltagen 2016. 
 
Event och balett i Storforsen ekonomisk förening ansöker om 150,0 Tkr av 
Älvsbyns kommun i bidrag/sponsring till 2016 års uppsättning av Trolltagen.  
 
Preliminär budget för Trolltagen 2016  
Inkomster 
Bidrag NLL   200,0 Tkr 
Bidrag kommun  150,0 Tkr 
Privat finansiering  230,0 Tkr 
Biljettintäkter  230,0 Tkr 
Summa   810,0 Tkr 
 
Utgifter 
Marknadsföring  250,0 Tkr 
Ljud och ljus    70,0 Tkr 
Projektledning, personal 300,0 Tkr 
Resor och logi    80,0 Tkr 
Hyror    50,0 Tkr 
Rekvisita m m    50,0 Tkr 
Övrigt     10,0 Tkr 
Summa   810,0 Tkr 
 
Slutredovisning 2015 års Trolltagen ger följande ekonomiska bild: 
Inkomster 
Bidrag NLL   100,0 Tkr 
Bidrag kommun  118,9 Tkr 
Privat finansiering  396,0 Tkr 
Biljettintäkter  304,0 Tkr 
Summa   918,9 Tkr 
 
 
 
         forts 



 PROTOKOLL 39(62) 
 2015-11-09 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 132 Dnr 0379/15 – 109 forts 
 
BIDRAG TILL BALETTEN TROLLTAGEN 2016 

 
Utgifter 
Marknadsföring  111,0 Tkr 
Ljud och ljus    51,0 Tkr     
Projektledning, personal 378,0 Tkr 
Resor och logi      90,0 Tkr 
Kostym och material   80,0 Tkr 
Provision Ralph L  mfl.   66,0 Tkr 
Summa   776,0 Tkr 
 
Under 2015 var publiksiffran ca 2 000 besökare. Antalet medarbetare uppges 
till 33 stycken. 
 
Att driva Baletten Trolltagen utan ekonomiskt stöd av offentliga/privata 
bidragsgivare är inte möjligt. Baletten Trolltagen är unikt för Storforsen. Ett 
konstnärligt specialskrivet arrangemang som ger Storforsen och kommunen 
ett stärkt varumärke i kulturella sammanhang. Vad är det värt?   
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen har att ta ställning till Baletten Trolltagens värde. Framtids-
rika Älvsbyn – Är Trolltagen en del av det och till vilket pris. 
 
Kommunstyrelsen 
Ordföranden bifaller baletten Trolltagens bidragsansökan. 100 tkr anvisas ur 
KS förfogande och 50 tkr ur fritid och kulturs budgetram. 
 
Göran Lundström (c) föreslår att 50 tkr anslås ur fritid och kulturs budgetram. 
 
Inger Lundberg (fp), Sören Nilsson (sd) och Robert Andersson (kd) yrkar 
bifall till Göran Lundströms förslag. 
 
Kristina Sandsten (v) bifaller ordförandens förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Göran Lundströms förslag och eget för-
slag var för sig. Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag. 
_____ 
 
 

 
 
 



 PROTOKOLL 40(62) 
 2015-11-09 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 133 Dnr 0369/15 - 142 
 
PROJEKT TMU - TILLVÄXTMOTOR FÖR UNDERLEVERAN-
TÖRER TILL BASINDUSTRIN 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Avslå ansökan om medfinansierar avprojektet TmU – Tillväxtmotor till 
basindustrin. Projektets inriktning är inte anpassat till Älvsbyns kommuns 
näringslivsprogram.    
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Näringslivschef Pär Jonsson har lämnat in yttrande om projekt TmU – 
Tillväxtmotor till basindustrin. 
 
Basindustrin och dess underleverantörer har en stor betydelse för norra 
Sveriges tillväxt. Utvecklingen inom basindustrin skapar möjligheter för 
underleverantörer att utveckla nya innovativa lösningar.    
 
Projektet TmU – Tillväxtmotor för underleverantörer till basindustrin riktar 
sig till industriella leverantörsföretag som vill växa på en global marknad. 
Målsättningen är att regionens leverantörsföretag kommersialiserar flera nya 
produkter och tjänster som utvecklar basindustrins verksamhet. Projektet vill 
även skapa metoder som bidrar till samverkan mellan olika aktörer på mark-
naden. 
 
För Älvsbyn kan det vara ett intressant koncept i ett senare skede, när vi har 
en större basindustri i drift. De närmaste åren kommer vi att satsa bredare, 
med fokus på förståelse för basindustrins behov för både potentiella leveran-
törsföretag och serviceföretag. 
 
Beslutsunderlag 
Projekttiden för projektet löper från 2015-11-01 till 2018-12-31.  
Projektet har en total budget av 26 557 284 kr. 
Älvsbyns medfinansiering är totalt 170 000 kr, fördelat på 20 000 kr år 2015, 
60 000 kr år 2016, 60 000 kr år 2017 samt 20 000 kr för år 2018.  
 
Beslutet skickas till 
IUC Norrbotten AB, Storgatan 11, 972 38 Luleå. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen medfinansierar inte projektet. Projektets inriktning är inte 
anpassat till Älvsbyns kommuns näringslivsprogram.    
 
 
         forts 



 PROTOKOLL 41(62) 
 2015-11-09 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 133 Dnr 0369/15 – 142 forts 
 
PROJEKT TMU - TILLVÄXTMOTOR FÖR UNDERLEVERAN-
TÖRER TILL BASINDUSTRIN 

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

 
 
 



 PROTOKOLL 42(62) 
 2015-11-09 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 134 Dnr 0417/15 - 206 
 
ÖVERSYN AV TAXOR INOM MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDENS 
VERKSAMHETSOMRÅDE 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Anta taxor enligt bilagor: 
1. Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 
2. Taxa för Älvsbyns kommuns prövning och offentliga kontroll av livsmedel 

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

detaljhandel med vissa receptfria läkemedel samt försäljning av folköl enligt 
alkohollagen 

4. Taxa för kontroll enligt strålskyddslagen 
5. Taxa för handläggning av trafikärenden 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson har lämnat in översyn av taxor inom 
miljö- och byggnämndens verksamhetsområde. 
 
Miljö- och byggkontort ser ett behov av att se över taxorna enligt de olika lag-
stiftningar där enheten bedriver tillsyn för att uppnå en högre grad av avgifts-
finansiering. Enheten ser helst att timtaxan blir enhetlig inom samtliga 
områden med undantag för livsmedel och byggärenden där det finns särskilda 
regler som måste följas. Förslag till taxor finns som bilagor till ärendet. 
 
Beslutet skickas till 
Miljö- och byggkontoret 
Fullmäktige för beslut 
 
Förslag till beslut 
Föreslå kommunfullmäktige anta taxor enligt bilagor: 
1. Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 
2. Taxa för Älvsbyns kommuns prövning och offentliga kontroll av livsmedel 

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

detaljhandel med vissa receptfria läkemedel samt försäljning av folköl enligt 
alkohollagen 

4. Taxa för kontroll enligt strålskyddslagen 
5. Taxa för handläggning av trafikärenden 
 
Kommunstyrelsen 
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson föredrar ärendet. 
 
         forts 



 PROTOKOLL 43(62) 
 2015-11-09 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 134 Dnr 0417/15 – 206 forts 
 
ÖVERSYN AV TAXOR INOM MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDENS 
VERKSAMHETSOMRÅDE 

 
Göran Lundström (c) föreslår att en lättöverskådlig tabell över samtliga taxor 
inkl nyckeltal upprättas. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommun-
styrelsen bifaller. 
 
Ordföranden ställer vidare proposition på Göran Lundströms tilläggsförslag, 
vilket kommunstyrelsen avslår. 
_____ 
 
 

 
 
 



 PROTOKOLL 44(62) 
 2015-11-09 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 135 Dnr 0331/15 - 209 
 
INVENTERING AV FYSISK TILLGÄNGLIGHET I FLERBO-
STADSHUS - INFORMATION TILL FASTIGHETSÄGARE 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen inbjuder fastighetsägare i Älvsbyn till ett möte i sessions-
salen under vintern för att informera om resultatet av den inventering som 
gjordes avseende tillgänglighet i flerbostadshusen i Älvsbyn samt uppdrar åt 
miljö- och byggkontoret att kalla till mötet. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson har lämnat in en tjänsteskrivelse om 
anordnande av informationsmöte för fastighetsägare i centrum angående 
inventering av tillgänglighet i flerbostadshus. 
 
Antalet äldre i befolkningen och antalet personer med fysiska funktionshinder 
ökar och det behövs därför fler tillgängliga bostäder. Tillgängliga bostäder är 
ett mervärde för alla i samhället, inte minst småbarnsföräldrar som lättare kan 
komma fram med barnvagnar men även för de som har någon funktionshind-
rad som vill komma på besök.  
 
Boverket tog initiativ till en inventering av flerbostadshusbeståndet i landet 
och beviljade under 2014 kommunen stöd för att genomföra en inventering 
och denna genomfördes 2014 i Älvsbyns kommun. Ungefär 39 procent av 
hela flerbostadsbeståndet inklusive särskilda boenden i Älvsbyns kommun är 
tillgängligt. 1,8 procent av bostäderna kan göras tillgängliga med små åtgärder 
medan merparten kräver mer omfattande ombyggnationer för att bli helt till-
gängliga. 
 
Vid nyproduktion av bostäder i flerbostadshus är tillgänglighet ett lagkrav. I 
det äldre beståndet är det upp till varje fastighetsägare att ta ansvar för att göra 
sin fastighet tillgänglig. Det är därför viktigt att nå ut med information om 
inventeringen för att på så sätt lyfta problematiken med ett ökande antal äldre 
som har andra behov än vad bostäderna idag är anpassade för. 
 
Miljö- och byggnämnden beslutade att delge kommunstyrelsen rapporten från 
inventeringen och föreslår att ett informationsmöte ordnas för fastighets-
ägarna till flerbostadshusen i kommunen för att försöka inspirera fler att åt-
gärda sina hus så att fler bostäder blir tillgängliga. Till mötet föreslår nämnden 
att en arkitekt anlitas som kan ge information. Mötet bör anordnas under 
vintern. 
 
 
          forts 



 PROTOKOLL 45(62) 
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KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 135 Dnr 0331/15 – 209 forts 
 
INVENTERING AV FYSISK TILLGÄNGLIGHET I FLERBO-
STADSHUS - INFORMATION TILL FASTIGHETSÄGARE 

 
Beslutsunderlag 
Rapport: Tillgängligheten i flerbostadshus – Inventering av den fysiska till-
gängligheten i flerbostadshusbeståndet i Älvsbyns kommun. 
 
Beslutet skickas till 
Miljö- och byggkontoret 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen inbjuder fastighetsägare i Älvsbyn till ett möte i sessions-
salen under vintern för att informera om resultatet av den inventering som 
gjordes avseende tillgänglighet i flerbostadshusen i Älvsbyn samt uppdrar åt 
miljö- och byggkontoret att kalla till mötet. 
 
Kommunstyrelsen 
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson föredrar ärendet. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommun-
styrelsen bifaller. 
_____ 
 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 46(62) 
 2015-11-09 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 136 Dnr 0232/15 - 214 
 
DETALJPLAN FÖR PARKERINGAR VID KNUT LUNDMARK-
SKOLAN 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Ställa ut förslag till detaljplan för granskning under perioden 2015-11-23 – 
2015-12-07.  
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson har lämnat in en tjänsteskrivelse gällande 
detaljplan för parkeringar vid Knut Lundmarkskolan. 
 
Ett förslag till detaljplan med syfte att möjliggöra anläggande av parkeringar 
vid Knut Lundmarkskolan har varit ute på samråd. Innan granskning kommer 
följande revideringar att göras i planhandlingarna med anledning av de 
synpunkter som har kommit under samrådet: 
 
Plankartan revideras enligt följande inför granskningen: 

 Strandskyddet upphävs. 

 
I planbeskrivningen läggs inför granskningen till att strandskyddet upphävs i 
planområdet i och med antagandet av detaljplanen. 
 
Till genomförandebeskrivningen görs följande tillägg:  

 Om flytt av ledningar och anläggningar behövs för genomförandet av detalj-
planen ska detta bekostas av Älvsbyns kommun enligt ett avtal som ska 
upprättas mellan Vattenfall och kommunen.  

 

 Elkabel ska rörförläggas under parkeringen och GC-vägar inom planområdet 
enligt anvisningar från Vattenfall.  

 

 Vattenfalls anläggningar måste hållas tillgängliga under alla skeden av 
genomförandet av projektet. 
 

 Fundament/elstolpar ska placeras på ett minsta avstånd av 2 meter till 
markkabelns närmaste fas. 

 
Beslutsunderlag 
Samrådsredogörelse har upprättats. Planhandlingarna är under revidering 
enligt ovan och kommer att finnas tillgängliga vid sammanträdet. 
 
Beslutet skickas till 
Miljö- och byggkontoret      forts 



 PROTOKOLL 47(62) 
 2015-11-09 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 136 Dnr 0232/15 – 214 forts 
 
DETALJPLAN FÖR PARKERINGAR VID KNUT LUNDMARK-
SKOLAN 

 
Förslag till beslut 
Ställa ut förslag till detaljplan för granskning under perioden 2015-11-23 – 
2015-12-07.  
 
Kommunstyrelsen 
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson föredrar ärendet. 
 
Göran Lundström (c) önskar lämna en protokollsanteckning till ärendet, vilket 
ordföranden godkänner.  
 
Protokollsanteckning 
”När kommunen tog beslut om att bygga Knut Lundmarkskolan 2010-2011, 
framförde bl a centerpartiet kritik mot det dåliga beslutsunderlaget. Detta 
ärende kring trafiksituationen för skolan, som kommer att beslutas under 
2016, visar att kritiken var befogad”. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommun-
styrelsen bifaller. 
_____ 
 
 

 
 
 



 PROTOKOLL 48(62) 
 2015-11-09 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 137 Dnr 0402/15 - 214 
 
ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR NYBERGSHÄGNAN - KV. 
GRANEN OCH DEL AV KV. TALLEN 

 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Meddela positivt planbesked samt uppdra åt miljö- och byggkontoret att 

ändra detaljplanen för kv. Granen med syfte att ändra användningsområdet 
från industri till bostäder och kontor samt för del av kv. Tallen ändra 
detaljplanen för att möjliggöra ett äldreboende alternativt flerbostadshus 
med fler än två våningar. 

 
2. Anslå 350 tkr från KS förfogande för att finansiera planen. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson har lämnat in en tjänsteskrivelse om 
ändring av detaljplan för Nybergshägnan – kv. Granen och del av kv. Tallen. 
 
Idag finns betydande konflikter mellan småindustri och bostadsbebyggelse i 
området kring Nybergshägnan med störningar i form av buller och upplag av 
material som föranlett klagomål från de som bor i området. Enligt översikts-
planen för Älvsbyns kommun ska området i framtiden användas för bostads-
ändamål. Miljö- och byggnämnden har beslutat föreslå kommunstyrelsen att 
ändra detaljplanen för kv. Granen och del av kv. Tallen enligt bilagt proto-
kollsutdrag och bilaga med planavgränsning. 
 
Plankostnaden beräknas uppgå till ca 350 tkr. Det finns primärkarta för om-
rådet. 
 
Beslutet skickas till 
Miljö- och byggnämnden 
 
Förslag till beslut 
1. Meddela positivt planbesked samt uppdra åt miljö- och byggkontoret att 

ändra detaljplanen för kv. Granen med syfte att ändra användningsområdet 
från industri till bostäder och kontor samt för del av kv. Tallen ändra 
detaljplanen för att möjliggöra ett äldreboende alternativt flerbostadshus 
med fler än två våningar. 

 
2. Anslå 350 tkr från KS förfogande för att finansiera planen. 
 
Kommunstyrelsen 
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson föredrar ärendet. 
 
         forts 



 PROTOKOLL 49(62) 
 2015-11-09 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 137 Dnr 0402/15 – 214 forts 
 
ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR NYBERGSHÄGNAN - KV. 
GRANEN OCH DEL AV KV. TALLEN 

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

 
 
 



 PROTOKOLL 50(62) 
 2015-11-09 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 138 Dnr 0435/15 - 214 
 
BEGÄRAN OM PLANBESKED FÖR ÄNDRING AV DEL AV 
DETALJPLAN FÖR ÄLVSBYN 25:1 NYA VÄSTERMALM 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Besluta bevilja positivt planbesked. Älvsbyns Fastigheter AB ska bekosta plan-
arbetet. Ett planavtal ska upprättas mellan miljö- och byggkontoret och 
bolaget innan planprocessen påbörjas. 
 
Uppdra till kommunchefen att utlysa en namntävling. Älvsbyns ungdomar får 
lämna förslag till namn på nya bostadsområdet. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson har lämnat in en tjänsteskrivelse gällande 
begäran om planbesked för ändring av del av detaljplan för Älvsbyn 25:1, nya 
Västermalm. 
 
Älvsbyns Fastigheter AB har genom VD Lennart Lundgren begärt planbesked 
för att ändra den del av tidigare detaljplanerat område för nya Västermalm 
som ligger mellan Stationsgatan och Korsträskbäcken. Syftet med plan-
ändringen är att möjliggöra etablering av bostäder närmast bäcken i den östra 
delen av planområdet. Området är i gällande plan avsatt som naturmark för att 
skydda naturmiljön i området mot bäcken och tillgodose allmänhetens tillgång 
till stranden vilket är strandskyddets syften. En remsa centralt i området 
mellan tomterna avser bolaget avsätta som naturmark istället för nuvarande 
område.  
 

 
         forts 



 PROTOKOLL 51(62) 
 2015-11-09 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 138 Dnr 0435/15 – 214 forts 
 
BEGÄRAN OM PLANBESKED FÖR ÄNDRING AV DEL AV 
DETALJPLAN FÖR ÄLVSBYN 25:1 NYA VÄSTERMALM 

 
Beslutet skickas till 
Lennart Lundgren Älvsbyns Fastigheter AB 
Miljö- och byggkontoret 
 
Förslag till beslut 
Besluta bevilja positivt planbesked. Älvsbyns Fastigheter AB ska bekosta plan-
arbetet. Ett planavtal ska upprättas mellan miljö- och byggkontoret och 
bolaget innan planprocessen påbörjas. 
 
Kommunstyrelsen 
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson föredrar ärendet. 
 
Göran Lundström (c) föreslår att uppdra till kommunchefen att utlysa en 
namntävling. Älvsbyns ungdomar får lämna förslag till namn på nya bostads-
området. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget och Göran 
Lundströms förslag. Kommunstyrelsen bifaller förslagen. 
_____ 
 
 

 
 
 



 PROTOKOLL 52(62) 
 2015-11-09 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 139 Dnr 0438/15 - 235 
 
FÖRSÄLJNING AV FASTIGHET ÄLVSBYN 25:92, BUSS-
STATIONEN 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Uppdra till Älvsbyns Fastigheter AB att genomföra försäljning av fastighet 
25:92 , busstationen Älvsbyn. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
VD Älvsbyns Fastigheter AB Lennart Lundgren har lämnat in en 
tjänsteskrivelse om försäljning av fastighet 25:92 , busstationen Älvsbyn. 
 
Älvsbyns Fastigheter AB har fått förfrågan av näringsidkare i kommunen om 
att köpa och utveckla fastigheten 25:92. De intressenter som är på fråga vill 
bygga ut fastigheten och idka handel, inte industriverksamhet. Detta faller väl 
in med vad kommunen vill med detta område. 
 
Förslag till beslut 
Uppdra till Älvsbyns Fastigheter AB att genomföra försäljning av ovan 
nämnda fastighet. 
 
Kommunstyrelsen 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommun-
styrelsen bifaller. 
_____ 
 
 

 
 
 



 PROTOKOLL 53(62) 
 2015-11-09 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 140 Dnr 0322/15 - 512 
 
HASTIGHETSSÄNKANDE ÅTGÄRDER PÅ GAMMELVÄGEN 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Uppdra åt Älvsbyns Energi AB att sätta ut tillfälliga farthinder med syfte att 
hastighetsbegränsningen 40 km i timmen ska hållas efter gatan. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson har lämnat in en skrivelse med begäran 
om hastighetssänkande åtgärder efter Gammelvägen. 
 
En skrivelse har inkommit från Robert Forsberg med begäran om att trafik-
säkerhetshöjande åtgärder på Gammelvägen behövs. Flera klagomål och ett 
medborgarförslag från boende efter Gammelvägen har tidigare inkommit till 
Älvsbyns kommun med klagomål över att bilar kör för fort och att det främst 
sommartid vid vissa fastigheter är störningar av buller från trafiken på gatan.  
 
Mätningar visar att det är förhållandevis stor trafikmängd på den aktuella 
gatan. Hastigheterna är i många fall för höga. Därför bör hastighetsreducer-
ande åtgärder vidtas. 
 
Beslutsunderlag 
Trafikmätning genomförd vecka 40 och resultatet redovisas i bilagan till 
ärendet. 
 
Ärendet 
Boende efter Gammelvägen har under en lång tid påtalat att fordon framförs 
med för hög hastighet efter gatan. Detta trots att gatan bitvis är smal och 
krokig. Miljö- och byggkontoret beställde en trafikmätning på gatan som gen-
omfördes av NTF Norrbotten under hela vecka 40.  
 
På Gammelvägen är tillåten hastighet 40 km i timmen. Trafikintensiteten på 
gatan är 482 fordon per dygn vid räkning i båda körriktningarna. 3 % var 
lastbilar eller fordon med släp. Högsta hastighet som uppmättes var 69 km i 
timmen. Fler än 15 % av fordonen körde för fort trots att mätningen gjordes i 
en kurva. 
 
I tidigare beslut uppdrog kommunstyrelsen åt miljö- och byggkontoret att ta 
med åtgärder på den berörda gatan i samband med arbetet med trafikstrategin 
och den fördjupade översiktsplanen för centrum. Eftersom det är så pass 
många fordon som kör för fort bedömer miljö- och byggchefen det angeläget 
att snarast vidta någon form av tillfälliga hastighetsreducerande åtgärder på 
gatan till dess att arbetet med trafikstrategin är klart och till dess att en mer 
permanent lösning kan erhållas.     forts 



 PROTOKOLL 54(62) 
 2015-11-09 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 140 Dnr 0322/15 – 512 forts 
 
HASTIGHETSSÄNKANDE ÅTGÄRDER PÅ GAMMELVÄGEN 

 
Beslutet skickas till 
Älvsbyns Energi AB 
Miljö- och byggkontoret 
 
Förslag till beslut 
Besluta uppdra åt Älvsbyns Energi AB att sätta ut tillfälliga farthinder med 
syfte att hastighetsbegränsningen 40 km i timmen ska hållas efter gatan. 
 
Kommunstyrelsen 
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson föredrar ärendet. 
 
Göran Lundström (c) yrkar avslag på beredningsförslaget. 
 
Inger Lundberg (fp) bifaller beredningsförslaget. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget och Göran 
Lundströms förslag var för sig. Kommunstyrelsen bifaller beredningsförslaget. 
_____ 
 
 

 
 
 



 PROTOKOLL 55(62) 
 2015-11-09 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 141 Dnr 0133/13 - 701 
 
KOMMUNAL EHÄLSA INOM SOCIALTJÄNSTEN (E-HÄLSA) 

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

 
Handlingsplan för eHälsa - övergripande mål 

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

- Öka andelen berörd personal inom socialtjänsten som har tillgång till 
säker roll och behörighetsidentifikation 

- Öka andelen berörd personal inom socialtjänsten som kan dokumentera 
och komma åt information mobilt 

- Öka användingen av Nationell PatientÖversikt ( NPÖ ) 
- Övergång från analoga trygghetslarm till digitala för att därmed ge för- 

bättrade möjligheter till en ökad trygghet och service i hemmet 
 

forts 



 PROTOKOLL 56(62) 
 2015-11-09 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 141 Dnr 0133/13 – 701 forts 
 
KOMMUNAL EHÄLSA INOM SOCIALTJÄNSTEN (E-HÄLSA) 

 
Handlingsplanen innehåller ett antal aktiviteter som är igång eller planeras.  
Här följer en lista av aktiviteter som är kopplade till eHälsa i Älvsbyns kom-
mun 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen antar handlingsplanen för eHälsa. 
 
Kommunstyrelsen 
Socialchef Hans Nyberg föredrar ärendet. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommun-
styrelsen bifaller. 
_____ 

Aktivitet Mål Tid 

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

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

Digitalisering av 
trygghetslarm 

2016 ska alla analoga larm vara 
utbytta till digitala inom 
hemtjänsten 

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

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

NPÖ är infört som 
konsument 
 

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

Uppstart hösten 2015 
Mål genomfört 2016 

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

Mål 2017 framtaget och 
driftsatt minst två nya e-
tjänster 



 PROTOKOLL 57(62) 
 2015-11-09 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 142 Dnr 0193/15 - 701 
 
STRATEGI BÄTTRE LIV FÖR SJUKA ÄLDRE I NORRBOTTENS 
LÄN 2015-2018 

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

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

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



 PROTOKOLL 58(62) 
 2015-11-09 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 142 Dnr 0193/15 – 701 forts 
 
STRATEGI BÄTTRE LIV FÖR SJUKA ÄLDRE I NORRBOTTENS 
LÄN 2015-2018 

 
Förslag till beslut 
Anta ”Strategi Bättre liv för sjuka äldre” i Norrbottens län 2015-2018. 
 
Kommunstyrelsen 
Socialchef Hans Nyberg föredrar ärendet. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommun-
styrelsen bifaller. 
_____ 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 59(62) 
 2015-11-09 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 143 Dnr 0390/15 - 732 
 
NATTILLSYN VIA KAMERA 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Bifall till förslaget att Älvsbyns kommun ska erbjuda insatsen nattillsyn via 
kamera. Insatsen debiteras enligt gällande hemtjänst taxa och ingår i maxtaxan. 
 
Utvärdering återrapporteras till kommunstyrelsen 6 månader efter igångsätt-
andet av nattillsyn via kamera. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Socialchef Hans Nyberg har lämnat in en tjänsteskrivelse om ny insats inom 
hemtjänsten. 
 
Nattillsyn via kamera: 
Idag kan Älvsbyns kommun enbart erbjuda trygghetsbesök nattetid genom 
nattpatrullen, som åker hem till respektive brukare. Det finns brukare som är 
lättväckta och blir störda när nattpatrullen kommer på sina trygghetsbesök. 
Det finns risk att de vaknar när personalen låser dörren efter sig och blir 
oroliga. Ibland vaknar brukaren under besöket. Detta kan man undvika om 
tillsynen genomförs via kamera. Socialtjänsten föreslår därför att erbjuda natt-
tillsyn via kamera för den enskilde för att ge den enskilde fler alternativ till 
trygghetsbesök nattetid.  
 
Nattillsynen via kamera kan användas som ett komplement till den tillsyn som 
finns idag. Kameran fungerar så att behörig personal på bestämda tider loggar 
in och kontrollerar att allt är bra med brukaren. Det kommer inte att lagras i 
någon fil utan det är tillsyn i realtid. När personalen tittar till brukaren via 
kameran är det ingen risk att han/hon vaknar av att någon är i rummet eller 
vid ytterdörren. Brukaren bestämmer själv, tillsammans med biståndshand-
läggare och enhetschef, vilka tider tillsynen ska genomföras. Endast behörig 
personal kan logga in och titta i kameran för att se om brukaren sover lugnt i 
sin säng. Om brukaren vid tillsynen inte ligger i sängen tittar personalen en 
extra gång efter några minuter, om brukaren fortfarande inte ligger i sängen så 
åker nattpatrullen hem till brukaren för att ge hjälp om så behövs. 
 
Den enskilde betalar för beviljad tid, samma taxa som för andra hemtjänstin-
satser. 
 
 
 
         forts 
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KS § 143 Dnr 0390/15 – 732 forts 
 
NATTILLSYN VIA KAMERA 

 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen har fattat beslut om att påbörja processen med att skapa 
möjligheter för ökad trygghet, service och delaktighet i hemmet inklusive 
övergång till digital teknik för samtliga trygghetslarm. Digitaliseringen av 
trygghetslarmen genomförs nu under hösten 2015. l dag har tekniken kommit 
så långt att vi även kan sköta vissa trygghetsbesök nattetid hos våra brukare via 
kamera. Detta innebär att vi vid överenskomna tider startar en kamera för att 
se att allt är lugnt hos brukaren.  
 
Hur fungerar det? 
Kameran är uppkopplad via modem. Kameran aktiveras på i förväg över-
enskomna tider. Kameran varken filmar eller fotar, utan fungerar mer som ett 
digitalt fönster som man kan titta genom när kameran är aktiv. Kameran visar 
en rörlig svart/vit bild, vanligtvis är kameran riktad mot kundens säng. Det 
krävs en inloggning för att få tillgång till att titta i kameran 
 
Finansiering 
Central upphandling av nattkamera sker via e-nämnden för länets samtliga 
kommuner, förutom Kiruna kommun. Avtalet innebär att vi gör ett avrop 
innan avtalet träder ikraft. Kostnad för finansiering tas i befintlig verksamhet. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget att Älvsbyns kommun ska erbjuda 
insatsen nattillsyn via kamera. Insatsen debiteras enligt gällande hemtjänst taxa 
och ingår i maxtaxan. 
 
Kommunstyrelsen 
Socialchef Hans Nyberg föredrar ärendet. 
 
Sören Nilsson (sd) föreslår att en utvärdering ska genomföras efter 6 månader. 
 
Ordföranden föreslår ett förtydligande, återrapport till kommunstyrelsen, 6 
månader efter igångsättandet av nattillsyn via kamera. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget och Sören Nilssons 
förslag om utvärdering, vilket kommunstyrelsen bifaller. 
_____ 
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KS § 144 Dnr 0441/15 - 737 
 
TAXA VID MATDISTRIBUTION 2016 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Fastställa föreslagen taxa vid matdistribution 2016 enligt bilaga. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kostchef Åsa Häggström har lämnat in en tjänsteskrivelse om ny taxa vid 
matdistribution 2016. 
 
Priserna på mat behöver justeras för att kostnaderna för maten ska täckas samt 
för att även fortsättningsvis kunna hålla hög kvalitet på maten. Till högtider  
(t ex jul, påsk, midsommar) ska maten dessutom anpassas och vara extra fest-
lig. Inom särskilt boende är dag cirka 50 % av luncher/middagar någon form 
av specialkost och de är dyra att producera eftersom speciella/alternativa pro-
dukter används. 
 
Föreslagen taxa gäller från 2016-01-01. 
 
Förslag till beslut 
Fastställa föreslagen taxa vid matdistribution 2016 enligt bilaga. 
 
Kommunstyrelsen 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommun-
styrelsen bifaller. 
_____ 
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KS § 145 Dnr 0421/15 - 750 
 
KVALITETSSÄKRING AV BARNAVÅRDSUTREDNINGAR 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Fastställa styrdokument ”Kvalitetsäkring av barnavårdsutredningar” enligt 
bilaga. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enhetschef Barn- och familjeenheten har lämnat in en tjänsteskrivelse gällande 
ändring av styrdokument ”Kvalitetssäkring av barnavårdsutredningar”. 
 
Nya lagregleringar och rutiner innebär att nuvarande styrdokument bör 
revideras enligt förslag, för att följa gällande lagstiftning. 
 
Genomstruken text föreslås utgå, röd text tillföras dokumentet. Övrig text 
oförändrad. 
 
Förslag till beslut 
Fastställa styrdokument ”Kvalitetsäkring av barnavårdsutredningar” enligt 
bilaga. 
 
Kommunstyrelsen 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommun-
styrelsen bifaller. 
_____ 
 
 
 
 
 

 


