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 PROTOKOLL 2(29) 
 2017-04-24 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 16 Dnr 0152/17 - 008 
 
ENKEL FRÅGA OM INHYRNING AV HÄLSOCENTRAL OCH 
FOLKTANDVÅRD I PLANERAT SÄBO 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Enkel fråga om inhyrning av hälsocentral och folktandvård i planerat SÄBO, 
anses vara besvarad. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Inger Lundberg (L) har lämnat in en enkel fråga om inhyrning av hälsocentral 
och folktandvård i planerat SÄBO, enligt bilaga. 
 
Kommunfullmäktige 
Inger Lundberg (L) redogör för sin fråga. ”Kommer vi i god tid att få ta ställ-
ning till om det lönar sig för Älvsbyns kommun att erbjuda Regionen Norr-
botten att hyra in sig i vårt planerade SÄBO med Hälsocentral och Folktand-
vård?” 
 
Helena Öhlund (s) kommunstyrelsens ordförande svarar: Ja, ärendet kommer 
att beredas i god tid. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att frågan därmed anses vara besvarad vilket kommun-
fullmäktige bifaller. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 3(29) 
 2017-04-24 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 17 Dnr 0146/17 - 008 
 
INTERPELLATION (C) ANGÅENDE FRAKTURER FÖR ÄLDRE 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Interpellation (c) angående frakturer för äldre, besvaras vid kommunfull-
mäktiges sammanträde den 19 juni 2017. 
_____  
 
Sammanfattning av ärendet 
Agneta Nilsson och Göran Lundström för Centerpartiet har lämnat in en 
interpellation angående frakturer för äldre, enligt bilaga. 
 
Kommunfullmäktige 
Ordföranden föreslår att interpellationen besvaras på nästa sammanträde den 
19 juni 2017. Kommunfullmäktige bifaller förslaget. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 4(29) 
 2017-04-24 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 18 Dnr 0147/17 - 008 
 
INTERPELLATION (C) ANGÅENDE OLÄMPLIGA LÄKEMEDEL 
FÖR ÄLDRE 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Interpellation (c) angående olämpliga läkemedel för äldre, besvaras vid kom-
munfullmäktiges sammanträde den 19 juni 2017. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Agneta Nilsson och Göran Lundström för Centerpartiet har lämnat in en 
interpellation angående olämpliga läkemedel för äldre, enligt bilaga. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att interpellationen besvaras på nästa sammanträde den 
19 juni 2017. Kommunfullmäktige bifaller förslaget. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 5(29) 
 2017-04-24 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 19 Dnr 0153/17 - 008 
 
INTERPELLATION (SD) OM ELEVERS FRÅNVARO I SKOLAN 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Interpellation (sd) om elevers frånvaro i grundskolan, besvaras vid kommun-
fullmäktiges sammanträde den 19 juni 2017. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Donald Sundh (sd) har lämnat in en interpellation om elevers frånvaro i 
grundskolan, enligt bilaga. 
 
Kommunfullmäktige 
Ordförande föreslår att interpellationen besvaras på nästa sammanträde den 
19 juni 2017. Kommunfullmäktige bifaller förslaget. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 6(29) 
 2017-04-24 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 20 Dnr 0154/17 - 008 
 
INTERPELLATION (L) TILL KS ORDFÖRANDE OM LSS-
LAGEN 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Interpellation (L) till KS ordförande om LSS-lagen, besvaras vid kommunfull-
mäktiges sammanträde den 19 juni 2017. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Inger Lundberg (L) har lämnat in en interpellation till KS ordförande om 
LSS-lagen, enligt bilaga. 
 
Kommunfullmäktige 
Ordföranden föreslår att interpellationen besvaras på nästa sammanträde den 
19 juni 2017. Kommunfullmäktige bifaller förslaget. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 7(29) 
 2017-04-24 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 21 Dnr 0148/17 - 008 
 
MOTION (C) - ATTRAKTIV RASTPLATS, TÄTORTENS 
ANSIKTE UTÅT 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Överlämna ärendet - Attraktiv rastplats, tätortens ansikte utåt, till kommun-
styrelsen för beredning och vidare till komunfullmäktige för beslut senast den 
19 juni 2017. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Berit Hardselius och Göran Lundström för Centerpartiet har lämnat in en 
motion om attraktiv rastplats, tätortens ansikte utåt, enligt bilaga. 
 
Kommunfullmäktige 
Ordföranden föreslår att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för 
beredning och vidare till komunfullmäktige för beslut senast den 19 juni 
2017. 
_____ 
 
 



 PROTOKOLL 8(29) 
 2017-04-24 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 22 Dnr 0083/17 - 008 
 
MEDBORGARFÖRSLAG OM BYGDEGÅRD I ÄLVSBYNS 
KOMMUN 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Medborgarförslag om bygdegård i Älvsbyns kommun överlämnas till kom-
munstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för beslut 
senast den 19 juni 2017. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Jan Öberg, har lämnat in ett medborgarförslag om bygdegård i Älvsbyns 
kommun, enligt bilaga. 
 
Kommunfullmäktige 
Ordföranden föreslår att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för bered-
ning och vidare till kommunfullmäktige för beslut senast den 19 juni 2017. 
Kommunfullmäktige bifaller förslaget. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 9(29) 
 2017-04-24 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 23 Dnr 0131/17 - 000 
 
DELGIVNINGAR KF 2017-04-24 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Ta del av redovisade delgivningar. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Handlingar i ärendet. 
 
Länsstyrelsen  
- Ny ledamot/ersättare (ns) för ledamot i kommunfullmäktige (dnr 92/17-

102) 

- Ny ledamot/ersättare (v) för ledamot i kommunfullmäktige (dnr 124/17-

102) 
 

Arbete och omsorgsutskottet – Statistikrapport ej verkställda beslut enligt 
SoL och LSS – kvartal 4 2016 (dnr 10/17-709) 

 
Älvsbyns Fastigheter AB – Årsredovisning 2016 (dnr 110/17-042) 

 

Älvsbyns Energi AB – Årsredovisning 2016 (dnr 111/17-042) 

 
Älvsbyns kommunföretag AB – Årsredovisning 2016 (dnr 112/17-042) 

 
Fastigheten Älvsbyn 24:33 AB – Årsredovisning 2016 (dnr 141/17-042) 
 
Förslag till beslut 
Ta del av redovisade delgivningar. 
 
Kommunfullmäktige 
Ordförande föreslår att besluta enligt förslaget vilket kommunfullmäktige 
bifaller. 
_____ 
 
 



 PROTOKOLL 10(29) 
 2017-04-24 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KF § 24 Dnr 0066/17 - 003  
 
HANDLINGSPLAN MOT VÅLDSBEJAKANDE EXTREMISM  

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Anta handlingsplan mot våldsbejakande extremism enligt bilaga. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enhetschef arbete och integration, Nataliya Nilsson har lämnat in en tjänste-
skrivelse gällande handlingsplan mot våldsbejakande extremism.  
 

 December 2015: Överenskommelse om en nationell strategi mot terro-
rism med målet att skydda Sverige mot terrorism. Poängteras att kom-
munerna har ett ansvar för ett strukturerat och konkret arbete med att 
förebygga radikalisering och rekrytering till våldsbejakande grupper. För 
att förebygga våldsbejakande extremism - krävs ett väl fungerande och 
långsiktigt samarbete mellan de aktörer som på olika sätt berörs av frågan: 
offentlig verksamhet (kommun, skola, fritidsverksamhet, socialtjänst, polis 
och säkerhetspolis) samt andra aktörer inom civilsamhället – idrotts-
föreningar, ungdomsorganisationer och religiösa samfund.  

 

 Januari 2016: Älvsbyn - Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till enhets-
chef på arbete och integration, att påbörja framtagandet av handlingsplan 
genom att föra en dialog med föreslagna befintliga forum, gällande deras 
roll vid implementeringen. (BRÅ, skola/polis/soc, Blåslampan).  

 

 September 2016: Vid Brottsförebyggande rådets (BRÅ) sammanträde togs 
beslut om att upprätta och skicka ut enkät för att ta fram en lokal läges-
bild om närvaro och aktiviteter inom höger-, vänster- och religiöst extre-
mismmiljö i Älvsbyns kommun. Enkäten skickas ut till skola, socialtjänst, 
representant från civilsamhälle, räddningstjänst. Syfte med enkäten är att 
ta fram lokal lägesbild om närvaro och aktiviteter inom: 

 Vit makt-miljön (högerextremism) 

 Autonom miljön (vänsterextremism) 

 Islamistisk extremismmiljö 
 

Utifrån kartläggningen identifiera behov av generella, specifika och indi-
vidinriktade insatser för att förebygga våldsfrämjande extremism.  

 

 November 2016: Vid BRÅ:s sammanträde genomgång av resultat av 
kvantitativ enkät samt egna iakttagelser från verksamheter och föreningar 
samt enskilda. Lokal lägesbild visar att det existerar någon form av vålds-
bejakande extremism i kommunen. Viktigt att poängtera att de som angav 
att det existerar våldsbejakande extremism uppger att de har  

forts 



 PROTOKOLL 11(29) 
 2017-04-24 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KF § 24 Dnr 0066/17 - 003 forts 
 
HANDLINGSPLAN MOT VÅLDSBEJAKANDE EXTREMISM  

 
uppmärksammat politisk och religiös extremism. Även kännetecken på 
religiös och höger extremism (i form av klistermärken, klotter) har räknats 
på samma sätt som om det finns faktiska anhängare till någon av 
rörelserna. Framtagande av handlingsplanen bygger på lokal lägesbild. 
Beslut om att kontaktperson färdigställer handlingsplan, skickas ut på 
remiss under januari 2017 till berörda aktörer.  

 

 Februari 2017: Handlingsplanen fastställs på BRÅ:s sammanträde.  
 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 6 mars 2017, § 21. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Anta handlingsplan mot våldsbejakande extremism enligt bilaga. 
_____ 
 
Kommunfullmäktige 
Matilda Wiklund (c) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag vilket kom-
munfullmäktige bifaller. 
_____ 
 

 
 



 PROTOKOLL 12(29) 
 2017-04-24 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 25 Dnr 0069/17 - 003 
 
RIKTLINJER FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING OCH 
RESULTATUTJÄMNINGSRESERV 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Fastställa riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsre-
serv, enligt bilaga. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ekonomichef Ulla Lundberg har lämnat in förslag till riktlinjer för god eko-
nomisk hushållning och resultatutjämningsreserv, enligt bilaga. 
 
Kommunfullmäktige ska besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning 
för kommunen. Om kommunen har inrättat en resultatutjämningsreserv ska 
riktlinjerna även omfatta hanteringen av denna.  
 
Styrdokumentet är utformat för att svara upp mot kommunallagens krav på 
riktlinjer för god ekonomisk hushållning. 
 
Riktlinjerna avser i huvudsak den skattefinansierade verksamheten. För den 
verksamhet som drivs i bolagsform sker styrningen via ägardirektiv och andra 
styrande dokument. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 6 mars 2017, § 22. 
 
Förslag till beslut 
Föreslå kommunfullmäktige fastställa riktlinjer för god ekonomisk hus-
hållning och resultatutjämningsreserv, enligt bilaga. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Fastställa riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsre-
serv, enligt bilaga. 
_____ 
 
Kommunfullmäktige 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag vilket 
kommunfullmäktige bifaller. 
_____ 
 

 
 



 PROTOKOLL 13(29) 
 2017-04-24 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 26 Dnr 0056/17 - 008 
 
INTERPELLATION (SD) OM FÖRBUD MOT FORDONSTRAFIK 
I KORSNINGEN NYGRENSVÄGEN-NYGRENSVÄGEN 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Interpellation (sd) om förbud mot fordonstrafik i korsningen Nygrensvägen-
Nygrensvägen anses vara besvarad. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Sören Nilsson (sd) har lämnat in en interpellation om förbud mot fordons-
trafik i korsningen Nygrensvägen – Nygrensvägen, enligt bilaga. 
 
Tomas Egmark (s) ordförande i miljö- och byggnämnden har lämnat skriftligt 
svar enligt bilaga. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 13 februari 2017, § 4. 
 
Kommunfullmäktige 
Sara Risberg (s) redovisar Tomas Egmarks interpellationssvar. 
 
Sören Nilsson (sd) redogör för sin interpellation. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden föreslår interpellationsdebatten avslutad och att interpellationen 
ska anses vara besvarad, vilket kommunfullmäktige bifaller. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 14(29) 
 2017-04-24 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 27 Dnr 0392/16 - 008 
 
MOTION (C) - ÅTGÄRDER KRING FÖRBÄTTRAD KOSTNADS-
EFFEKTIVITET 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen (c) om åtgärder kring förbättrad kostnadseffektivitet anses vara 
besvarad. 
 
Reservation 
Berit Hardselius (c), Inger Lundberg (L), Sören Nilsson (sd) och Robert 
Andersson (kd)  och Jörgen Afvander (ns) reserverar sig mot beslutet. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Centerpartiet anser i sin motion ”Åtgärder kring förbättrad kostnadseffek-
tivitet” att konkurrens kan ske på olika sätt. Ett sätt är att jämföra sig med 
andra som gör samma saker som en själv, enligt bilaga. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 28 november 2016, § 92, att överlämna 
ärendet till kommunstyrelsen för beredning och vidare till 
kommunfullmäktige för beslut senast den 24 april 2017. 
_____ 
 
Kommunchef Magnus Nordström har yttrat sig i ärendet. 
 
Älvsbyns kommun lät i början av 2016 SKL1 göra en analys av den verksam-
het som kommunen bedriver. I analysen ingick en jämförelse med andra lik-
värdiga kommuner. Kommuner som har samma verksamheter som Älvsbyn 
men som har andra resultat på både ekonomi och kvalitet. Centerpartiet anser 
att vi konkurrerar med dessa jämförbara kommuner om att bedriva en bra 
och kostnadseffektiv verksamhet.  
 
Den analys som SKL gjorde påvisade inom 6 huvudområden stor skillnad på 
kostnadseffektiviten. De 6 områdena är infrastruktur, fritid, förskola, utbild-
ning, äldreomsorg samt affärsverksamhet.  
 
Med anledning av det föreslår Centerpartiet följande: 

 Älvsbyns kommun gör en djupanalys över var dessa fördyrningar uppstår 
inom dessa 6 områden. 

 I denna analys redovisas även hur ”tillkommande kostnader” vid räken-
skapssammanställningen påverkar fördyringen.  

 
forts 

                                                 
1 Sveriges Kommuner och Landsting 



 PROTOKOLL 15(29) 
 2017-04-24 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KF § 27 Dnr 0392/16 – 008 forts 
 
MOTION (C) - ÅTGÄRDER KRING FÖRBÄTTRAD KOSTNADS-
EFFEKTIVITET 

 

 Ett förändringsprogram tas fram för att Älvsbyns kommun ska kunna 
bedriva sin verksamhet med samma kostnadseffektivitet som hos de jämför-
bara kommunerna. 

 Eventuellt kan en parlamentarisk ”styrgrupp” utses för detta förändrings-
arbete.  

 
Älvsbyns kommun jobbar systematiskt med verksamhetsutveckling där målet 
hela tiden är att öka organisationens resurseffektivitet. Verksamhetsutveckling 
handlar om det organisationsinterna perspektivet. Här är det den inre 
effektiviteten som ska ökas. Det innebär ett kontinuerligt arbete med att hela 
tiden utveckla och effektivisera verksamheten och anpassa den efter rådande 
förhållande, behov och krav.  
 
Verksamhetsutveckling är ett brett område som handlar om att hitta effektiva 
processer, utvecklande arbetssätt och bra systemstöd. Verksamhetsutveckling 
innebär utveckling av en befintlig verksamhet och i vissa fall utveckling av en 
ny verksamhet.  
 
Det finns många olika metoder att använda sig av när man vill arbeta syste-
matiskt med verksamhetsutveckling. Älvsbyns kommun har valt en metod 
som kan kallas ”ständiga förbättringar”. Grunden för verksamhetsutveckling 
med hjälp av ständiga förbättringar kan sägas vara att ”allt går att göra bättre”. 
Den bärande tanken är att det alltid finns ett sätt att åstadkomma högre 
kvalitet till en lägre kostnad. Ständiga förbättringar är något som bör sitta i 
ryggmärgen hos alla medarbetare.  
 
En väl fungerande verksamhetsutveckling kräver en organisationskultur som 
har ett brukarorienterat förhållningssätt och handlar om att hela tiden ha klart 
för sig vem jag finns till för. Ett arbete med ständiga förbättringar måste 
präglas av att alla i organisationen deltar. Att alla ser och förstår att det är vårt 
gemensamma ansvar att aktivt arbeta för att identifiera svagheter och brister i 
verksamheten och vara med att bidra till att dessa åtgärdas.  
 
I Älvsbyns kommun styrs verksamhetsutvecklingen politiskt genom den 
Strategiska planen där kommande fokusområden tydliggörs. Dessa utreds, 
återredovisas, beslutas om och implementeras. Utöver det uppdras tjänste-
mannaorganisationen med jämna mellanrum ytterligare verksamhetsutveck-
lingsuppdrag av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.     
 
Det initiala utredningsarbetet genomförs antingen med egna resurser eller med 
hjälp av sakkunnigt konsultstöd. Implementeringen av eventuella förändringar 
verkställs av ordinarie organisation.     forts 



 PROTOKOLL 16(29) 
 2017-04-24 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KF § 27 Dnr 0392/16 – 008 forts 
 
MOTION (C) - ÅTGÄRDER KRING FÖRBÄTTRAD KOSTNADS-
EFFEKTIVITET 

 
I detta fall finns det ett par olika sätt att hantera resultatet av SKL-analysen, 
antingen som en del i den systematiska verksamhetsutvecklingen eller som en 
sammanhållen verksamhetsutvecklingsaktivitet. I det förstnämnda alterna-
tivet delas analysresultatet upp i olika aktiviteter, förs in i Strategiska planen, 
återredovisas och eventuellt fattas beslut om förverkligande. En process som 
tar ett antal år innan samtliga områden i analysen är genomarbetade. I det 
andra alternativet hålls hela analysresultatet samman i ett mer övergripande 
projekt som borde bli relativt komplext och resurskrävande, men som 
påskyndar processen avsevärt. 
 
Arbetet med resultatet i SKL-analysen påbörjades relativt snabbt efter att den 
redovisats, och i vissa fall hade utvecklingsaktiviteter redan påbörjats sedan 
tidigare. Av de 6 huvudområdena har arbetet med äldreomsorg, förskola och 
affärsverksamhet kommit relativt långt. I praktiken kan det nästan påstås att 
redan idag hanteras resultatet av SKL-analysen som en naturlig del av den 
systematiska verksamhetsutvecklingen. Om vi å andra sidan vill nå ett snab-
bare resultat bör vi överväga ett annat tillvägagångssätt.    
 
Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges protokoll 28 november 2016, § 92. 
Kommunstyrelsens protokoll 3 april 2017, § 36. 
 
Förslag till beslut 
Motionen om åtgärder kring förbättrad kostnadseffektivitet anses vara 
besvarad/bifallen/avslagen. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Motionen om åtgärder kring förbättrad kostnadseffektivitet anses vara 
besvarad. 
 
Reservation 
Göran Lundström (c), Inger Lundberg (L), Sören Nilsson (sd) och Robert 
Andersson (kd) reserverar sig mot beslutet. 
 
Göran Lundström (c) yrkar bifall till motionen samt lämnar en protokollsan-
teckning till protokollet. 
 
Protokollsanteckning 
”I kommunens årsredovisning under avsnittet ”God ekonomisk hushållning” 
skriver man att ”verksamheten ska bedrivas ändamålsenligt, effektivt och 
med hög produktivitet”. Vi kan konstatera efter SKL-analysen i fjol att  
         forts 



 PROTOKOLL 17(29) 
 2017-04-24 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KF § 27 Dnr 0392/16 – 008 forts 
 
MOTION (C) - ÅTGÄRDER KRING FÖRBÄTTRAD KOSTNADS-
EFFEKTIVITET 

 
kommunen i varje fall inte lyckas med de två senare målsättningarna 
eftersom verksamheten inom 6 huvudområden var ca 68 mkr dyrare än 
jämförbara kommuner. Enligt den nyligen presenterade rapporten om 
äldreomsorgens kostnader står det att läsa på sidan 3 under resultat att ”Vi 
har inte kunnat förklara och härleda omfattningen av en del av dessa 
kostnadsfördyringar….”. Den tidigare förskoleutredningen, där rapporten 
ännu inte är politiskt behandlad, anger: ”Älvsbyns redovisade kostnader i 
årsredovisningar skiljer sig märkbart från de redovisade totalkostnader som 
uppges i SIRIS-databas. Dessa är hämtade från SCB och grundat på de 
räkenskapssammandrag (RS) som kommunen lämnar in”. Räknat som ovan 
angett är påslaget via RS för förskolan 48,93 % på kostnaden i 
årsredovisningen och för äldreomsorgen på 43,45 %. Älvsbyns kommun 
bedriver inte en kostnadseffektiv verksamhet och tar inte reda på var hela 
skillnaderna uppstår mot jämförbara kommuner. Vi frågar oss varför, är det 
på grund att man inte vill, inte kan eller inte vill påvisa att man skött detta 
dåligt över tid. Som ursäkt för resultat i olika sammanhang får vi även 
återkommande höra att Älvsbyn är bättre än andra att redovisa vår 
verksamhet enligt riktlinjer (skola-äldreomsorg). Vill man göra något åt 
redovisningen, bör kommunen begära förtydligande kring riktlinjer för 
redovisning. Med detta klarläggande av vår uppfattning anser Centerpartiet 
att vår motion är ännu viktigare i dag än någonsin tidigare och yrkar bifall till 
den i sin helhet.” 

_____ 
 
Kommunfullmäktige 
Berit Hardselius (c) redogör för motionen samt bifaller densamma. 
 
Göran Lundström (c) bifaller motionen. 
 
Helena Öhlund (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Inger Lundberg (L) yrkar bifall till motionen. 
 
Sören Nilsson (sd) yrkar bifall till motionen. 
 
Linus Sköld (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Matilda Wiklund (c) bifaller motionen. 
 
 
 
         forts 



 PROTOKOLL 18(29) 
 2017-04-24 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KF § 27 Dnr 0392/16 – 008 forts 
 
MOTION (C) - ÅTGÄRDER KRING FÖRBÄTTRAD KOSTNADS-
EFFEKTIVITET 

 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag och Berit Hardselius m fl 
förslag mot varandra och finner att kommunfullmäktige bifaller kommun-
styrelsens förslag. 
 
Omröstning  
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång. 
- den som röstar ja bifaller kommunstyrelsens förslag.  
- den som röstar nej bifaller Berit Hardselius förslag. 
 
Omröstningsresultat 
Med 17 ja-röster, 12 nej-röster och 2 frånvarande enligt bifogad samman-
trädeslista, beslutar kommunfullmäktige bifalla kommunstyrelsens förslag. 
_____ 
 
 
 



 PROTOKOLL 19(29) 
 2017-04-24 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 28 Dnr 0447/16 - 008 
 
MOTION (SD) LÄCKER LAVERGRUVAN ELLER LÄCKER INTE 
LAVERGRUVAN 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
1) Avslå motionen ”Läcker eller läcker inte Lavergruvan” med avseende på 

det konkreta förslaget att rapportera och analysera egna mätdata eftersom 
kommunen inte har några sådana data. 

 
2) I den del som avser frågeställningarna i övrigt anses motionen besvarad. 
 

Reservation 

Sören Nilsson (sd) reserverar sig mot beslutet. 

_____ 

Sammanfattning av ärendet 
Sverigedemokraterna genom Sören Nilsson har inlämnat en motion den 29 
december 2016 med rubriken ”Läcker Lavergruvan eller läcker inte Laver-
gruvan!”, enligt bilaga. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 13 februari 2017, § 2, att överlämna ärendet 
till kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för 
beslut senast den 19 juni 2017. 
_____ 
  
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson har yttrat sig i ärendet, enligt bilaga. 
  
Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges protokoll 13 februari 2017, § 2. 
Kommunstyrelsens protokoll 3 april 2017, § 37. 
 
Förslag till beslut 
Avslå motionen ”Läcker eller läcker inte Lavergruvan” med avseende på det 
konkreta förslaget att rapportera och analysera egna mätdata eftersom kom-
munen inte har några sådana data. 
 
I den del som avser frågeställningarna i övrigt anses motionen besvarad. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1) Avslå motionen ”Läcker eller läcker inte Lavergruvan” med avseende på 

det konkreta förslaget att rapportera och analysera egna mätdata eftersom 
kommunen inte har några sådana data. 

 
2) I den del som avser frågeställningarna i övrigt anses motionen besvarad. 

forts 



 PROTOKOLL 20(29) 
 2017-04-24 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KF § 28 Dnr 0447/16 - 008 
 
MOTION (SD) LÄCKER LAVERGRUVAN ELLER LÄCKER INTE 
LAVERGRUVAN 

 
Reservation 
Sören Nilsson (sd) reserverar sig mot beslutet. 

_____ 

Kommunfullmäktige 
Sören Nilsson (sd) redogör för sin motion samt yrkar bifall till densamma. 
 
Bill Nilsson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer Sören Nilssons förslag och kommunstyrelsens förslag 
mot varandra och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens 
förslag. 
_____ 
 
 
 



 PROTOKOLL 21(29) 
 2017-04-24 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 29 Dnr 0068/17 - 042 
 
ÅRSREDOVISNING 2016 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
1) Godkänna årsredovisningen för verksamhetsåret 2016 med ett årsresultat 

om 11 910 tkr. 
 
2) Av resultatet 2016 avsätta 1 mkr till inrättad resultatutjämningsreserv 

(RUR).  
 
3) Redaktionella ändringar av årsredovisningen 2016 kommer att ske. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunen uppvisar för 2016 ett positivt resultat på 11 910 tkr att jämföra 
med det budgeterade resultatet på 0 mkr. Årets resultat är även en förbättring 
med 11 910 tkr jämfört med 2015.  
 
I årets resultat ingår inga jämförelsestörande poster. I 2015 års bokslut ingick 
en återbetalning från AFA på 4 796 tkr. I resultatet ingår inte heller några 
intäkter för extra statsbidrag. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunens årsredovisning för 2016 utgör beslutsunderlag i ärendet. 
Bokslutsberedningens protokoll 16 mars 2016, § 1. 
Kommunstyrelsens protokoll 3 april 2017, § 39. 
  
Förslag till beslut 
Fastställa resultatet för kommunstyrelsens budgetområde för verksamhetsåret 
2016 enligt bilaga. Verksamheterna redovisar ett sammantaget budgetöver-
skott på 8 192 tkr 
 
Fastställa kommunens årsresultat för verksamhetsåret 2016 till 11 910 tkr. 
 
Bokslutsberedningens förslag till kommunstyrelsen 
1) Avsluta räkenskaperna och fastställa resultatet avseende kommun-

styrelsens budgetområde för verksamhetsåret 2016, enligt bifogad 
årsredovisning. 

 
2) Av resultatet 2016 avsätta 1 mkr till inrättad resultatutjämningsreserv 

(RUR).  
 
Bokslutsberedningens förslag till kommunfullmäktige 
1) Godkänna årsredovisningen för verksamhetsåret 2016 med ett årsresultat 

om 11 910 tkr.       forts  



 PROTOKOLL 22(29) 
 2017-04-24 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KF § 29 Dnr 0068/17 – 042 forts 
 
ÅRSREDOVISNING 2016 

 
2) Av resultatet 2016 avsätta 1 mkr till inrättad resultatutjämningsreserv 

(RUR).  
 
3) Redaktionella ändringar av årsredovisningen 2016 kommer att ske. 
_____ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
1) Avsluta räkenskaperna och fastställa resultatet avseende kommun-

styrelsens budgetområde för verksamhetsåret 2016, enligt bifogad 
årsredovisning. 

 
2) Av resultatet 2016 avsätta 1 mkr till inrättad resultatutjämningsreserv 

(RUR).  
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1) Godkänna årsredovisningen för verksamhetsåret 2016 med ett årsresultat 

om 11 910 tkr. 
 
2) Av resultatet 2016 avsätta 1 mkr till inrättad resultatutjämningsreserv 

(RUR).  
 
3) Redaktionella ändringar av årsredovisningen 2016 kommer att ske. 
_____ 
 
Kommunfullmäktige 
Ekonomichef Ulla Lundberg föredrar ärendet. 
 
Ordföranden ger allmänheten tillfälle att ställa frågor angående årsredovis-
ningen 2016. En fråga ställs: Har kommunen anställda läkare? 
 
Ekonomichefen Ulla Lundberg svarar: Nej, det är utanför kommunens 
ansvar. 
 
Helena Öhlund (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag vilket kom-
munfullmäktige bifaller. 
_____ 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 23(29) 
 2017-04-24 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 30 Dnr 0137/17 - 042 
 
REVISIONEN - REVISIONSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2016 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Bevilja nämnder och styrelser samt förtroendevalda ansvarsfrihet för år 2016 
samt godkänna kommunens årsredovisning för år 2016. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Revisorerna har upprättat revisionsberättelse för verksamhetsåret 2016, enligt 
bilaga. Revisorerna bedömer att: 
♦ Kommunstyrelsen har i allt väsentligt bedrivit verksamheten på ett ända-

målsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. 
 

♦ Räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande med följande reservation: 
- Intäkterna från generella statsbidrag är 12 mkr för låga. Detta beror på att 

kommunen inte har periodiserat erhållet statsbidrag i enlighet med 
yttrande från RKR (Rådet för kommunal redovisning). 

 
♦ Kommunstyrelsens och nämndernas interna kontroll generellt är tillräcklig. 
 
♦ De finansiella målen inte nås fullt ut. 
 
Revisorerna tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelsen och 
nämnden samt enskilda ledamöter i dessa organ och att kommunens årsredo-
visning för 2016 fastställs. 
 
Förslag till beslut 
Revisorerna föreslår att kommunfullmäktige beviljar nämnder och styrelser 
samt förtroendevalda ansvarsfrihet för år 2016 samt godkänner kommunens 
årsredovisning för år 2016. 
 
Kommunfullmäktige 
Kommunens lekmannarevisor Bo Johansson (s) föredrar revisionens revi-
sionsberättelse för verksamhetsåret 2016 och föreslår att kommunfullmäktige 
bifaller revisorernas förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på revisionens förslag att kommunfull-
mäktige meddelar ansvarsfrihet till nämnder och styrelser med hänvisning till 
revisionsrapporten. Kommunfullmäktige bifaller förslaget. 
_____ 
 
 



 PROTOKOLL 24(29) 
 2017-04-24 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 31 Dnr 0098/17 - 041 
 
ANSLAGSÖVERFÖRINGAR AV INVESTERINGAR FRÅN 2016 
TILL 2017 ÅRS INVESTERINGSBUDGET 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Bevilja anslagsöverföringar från 2016 till 2017 års investeringsbudget med 
5 708 tkr, enligt sammanställning. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ekonomiavdelningen har sammanställt äskanden om anslagsöverföringar från 
2016 till 2017 års investeringsbudget. Se sammanställning nedan: 

 

Benämning Startår 
Tot 
budget 

Årsbudget  Upparbetat Överföring 

Byte golvbeläggningar 2016 188 188 0 188 

Rep tak badhus, FFU 2016 460 460 96 364 

Maskiner och inventarier 2016 270 141 0 141 

Ombyggnation högst. Vidsel 2016 650 650 616 34 

Åsens fsk, byte staket 2016 180 180 74 106 

Lekutrustning 2016 299 299 184 115 

Pärlans förskola, utemiljö 2016 300 300 173 127 

Värmevagnar 2016 180 180 0 180 

Utbyggnad Kanisområdet 2016 1 000 1 000 615 385 

Ombyggn Ugglan 2 rum 
SÄBO 

2016 650 650 0 0 

Byte kök Ugglan 2016 800 800 681 119 

Inst/inköp lås Ugglan SÄBO 2016 550 550 0 550 

Skyltar/markiser SÄBO 2015 450 307 159 148 

Byte möbler SÄBO 2015 50 50 45 0 

Inglasning altan, Lärkan 
SÄBO 

2015 140 140 81 0 

Fiberutbyggnad 2016 500 500 49 451 

Lönngatan, Lövgatan 2016 2 800 2 800 0 2 800 

  

9 467 9 195 2 773 5 708 
 

     

 
Den totala investeringsbudgeten för 2017 uppgår efter anslagsöverföringen till 
25 021 tkr (19 304 tkr investeringsbudget 2017). 
 
Beslutsunderlag 
Bokslutsberedningens protokoll 16 mars 2017, § 2. 
Kommunstyrelsens protokoll 3 april 2017, § 38. 
 
         forts 



 PROTOKOLL 25(29) 
 2017-04-24 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KF § 31 Dnr 0098/17 – 041 forts 
 
ANSLAGSÖVERFÖRINGAR AV INVESTERINGAR FRÅN 2016 
TILL 2017 ÅRS INVESTERINGSBUDGET 

 
Förslag till beslut 
Bevilja anslagsöverföringar från 2016 till 2017 års investeringsbudget med 
5 708 tkr. 
 
Bokslutsberedningens förslag till kommunfullmäktige 
Bevilja anslagsöverföringar från 2016 till 2017 års investeringsbudget med 
5 708 tkr, enligt sammanställning. 
_____ 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Bevilja anslagsöverföringar från 2016 till 2017 års investeringsbudget med 
5 708 tkr, enligt sammanställning. 
_____ 
 
Kommunfullmäktige 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att 
kommunfullmäktige bifaller förslaget. 
_____ 
 
 
 



 PROTOKOLL 26(29) 
 2017-04-24 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 32 Dnr 0093/17 - 102 
 
VAL AV LEDAMOT/ERSÄTTARE (NS) I KOMMUNSTYRELSEN 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Utse Robert Andersson (kd) till ny ledamot i kommunstyrelsen. 
Utse Jan Norberg (L) till ny ersättare i kommunstyrelsen. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Lena Hedman (ns) har avsagt sig uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige 
och ledamot i kommunstyrelsen. 
 
Länsstyrelsen utser ny ledamot i kommunfullmäktige och kommunfull-
mäktige utser ny ledamot och ersättare i kommunstyrelsen. 
 
Liberalerna, kristdemokraterna och Norrbottens sjukvårdsparti har ingått 
valteknisk samverkan inför och under mandatperioden 2014-2018. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunala valberedningens protokoll 24 april 2017, § 3. 
 
Förslag till beslut 
Utse ny ledamot och ersättare i kommunstyrelsen. 
 
Kommunfullmäktige 
Ordförande i kommunala valberedningen Helena Öhlund (s) redovisar val-
beredningens förslag att utse Robert Andersson (kd) till ledamot och Jan 
Norberg (L) till ersättare i kommunstyrelsen.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på valberedningens förslag vilket kommun-
fullmäktige bifaller. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 27(29) 
 2017-04-24 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 33 Dnr 0125/17 - 102 
 
VAL AV LEDAMOT (V) I KS, AOU, ÄLVSBYNS ENERGI AB, 
GODE MÄN ENL FAST.BILDN.LAGEN OCH ERSÄTTARE I 
BUB, PU OCH SNPÄ 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Utse Wivianne Nilsson (v) till ledamot i kommunstyrelsen. 
Utse Sara Risberg (s) till ledamot i arbete och omsorgsutskottet. 
Utse Ulf Lundberg (v) till ledamot i Älvsbyns Energi AB. 
Utse Ulf Lundberg (v) till ledamot i Gode män enligt fastighetsbildnings-
lagen. 
 
Utse Wivianne Nilsson (v) till ersättare i budgetberedningen, personalut-
skottet och i servicenämnd Piteå & Älvsbyn. 
 
Utse Kerstin Backman (s) till ersättare i kommunstyrelsen och arbete och 
omsorgsutskottet. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Birger Wallgren (v) har avsagt sig samtliga politiska uppdrag. Uppdrag som 
nämndeman fortsätter till den mandatperiodens slut, 31 december 2019. 
 
Länsstyrelsen utser ny ledamot (v) i kommunfullmäktige. 
 
Kommunfullmäktige utser ny ledamot (v) i kommunstyrelsen, Älvsbyns 
Energi AB och Gode män enligt fastighetsbildningslagen samt ersättare i 
servicenämnd Piteå & Älvsbyn. 
 
Kommunstyrelsen utser ny ledamot (v) i arbete och omsorgsutskottet, 
budgetberedningen samt ersättare i personalutskottet. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunala valberedningens protokoll 24 april 2017, § 4. 
 
Förslag till beslut 
Utse ledamot (v) i KS, AOU, Älvsbyns Energi AB, Gode män enligt 
fastighetsbildningslagen och ersättare i BUB, PU och SNPÄ. 
 
Kommunfullmäktige 
Kommunala valberedningens ordförande Helena Öhlund (s) redovisar val-
beredningens förslag enligt följande: 
 
Utse Wivianne Nilsson (v) till ledamot i kommunstyrelsen. 
         forts 



 PROTOKOLL 28(29) 
 2017-04-24 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KF § 33 Dnr 0125/17 – 102 forts 
 
VAL AV LEDAMOT (V) I KS, AOU, ÄLVSBYNS ENERGI AB, 
GODE MÄN ENL FAST.BILDN.LAGEN OCH ERSÄTTARE I 
BUB, PU OCH SNPÄ 

 
Utse Sara Risberg (s) till ledamot i arbete och omsorgsutskottet. 
Utse Ulf Lundberg (v) till ledamot i Älvsbyns Energi AB. 
Utse Ulf Lundberg (v) till ledamot i Gode män enligt fastighetsbildnings-
lagen. 
 
Utse Wivianne Nilsson (v) till ersättare i budgetberedningen, personalut-
skottet och i servicenämnd Piteå & Älvsbyn. 
 
Utse Kerstin Backman (s) till ersättare i kommunstyrelsen och arbete och 
omsorgsutskottet. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på valberedningens förslag vilket kommun-
fullmäktige bifaller. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 29(29) 
 2017-04-24 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 34 Dnr 0113/17 - 104 
 
PARTISTÖD - RIKTLINJE OCH BLANKETT FÖR REDOVIS-
NING 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Fastställa riktlinje för partistöd enligt bilaga. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningskontoret har reviderat riktlinjer för kommunalt partistöd 
fastställt av fullmäktige 2016-02-15, § 17. 
 
Styrdokumentet är helt omarbetat och en blankett är framtagen för att för-
enkla redovisning av hur partistödet har använts. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 3 april 2017, § 40. 
 
Förslag till beslut 
Fastställa riktlinje för partistöd enligt bilaga. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Fastställa riktlinje för partistöd enligt bilaga. 
_____ 
 
Kommunfullmäktige 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag vilket 
kommunfullmäktige bifaller. 
_____ 
 

 
 

 


