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PROTOKOLL 2(19) 
2018-03-05 

KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

KS § 12 Dnr 0073/18 - 000 

VERKSAMHETSREDOVISNING KS 2018-03-05 

Kommunstyrelsens beslut 
Ta del av och godkänna informationen enligt bilaga. 
_____ 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunchef Magnus Nordström har sammanställt kommungemensam verk-
samhetsredovisning enligt bilaga. 

Förslag till beslut 
Ta del av och godkänna informationen enlig bilaga. 

Kommunstyrelsen 
● Avgående VD Älvsbyns Fastigheter AB, David Wimander och tillträdande

VD Annelie Vinsa föredrar utredning av nybyggnad alternativt renovering
av badhuset, enligt bilaga. Badhus är svårt och dyrt.

● Handläggare Michelle Engman berättar om ändrade regler gällande delega-
tion och webbaserad anslagstavla samt vidare tillsammans med överför-
myndare Ingemar Larsson informerar om överförmyndarverksamheten nu
och i framtiden.

● Risk- och säkerhetssamordnare Margareta Lundberg redovisar nya/revi-
derade styrdokument gällande informationssäkerhet.

● Fredrik Mandelin KAP och pensionsspecialist Birgitta Östlund informerar
om OPF-KL politikerpension.

● Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson och samhällsplanerare Erik Isaksson
informerar om översiktsplaner.

● Handläggare M.P informerar om justering av maxtaxan inom för-skola 
och fritids.

● Socialchef Hans Nyberg och skolchef Jan-Erik Backman redovisar sina
respektive verksamheter.

● Ekonomichef Ulla Lundberg redovisar interna rutiner och ärendet avskriv-
ning av lån.

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommunstyrel-
sen bifaller. 
_____ 



 PROTOKOLL 3(19) 
 2018-03-05 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 13 Dnr 0056/18 - 000 
 
DELGIVNINGAR KS 2018-03-05 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Ta del av redovisade delgivningar. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Handlingar i ärendet: 
Älvsbyns Energi AB – Protokoll 11 januari 2018 
 
Älvsbyns Fastigheter AB – Protokoll 11 januari 2018 
 
Arbete- och omsorgsutskottet – Protokoll 7 februari 2018 
 
Älvsbyns kommun - Polisen – Medborgarlöfte 2018 (dnr 76/18-106) 
 
Förslag till beslut 
Ta del av redovisade delgivningar. 
 
Kommunstyrelsen 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommunstyrel-
sen bifaller. 
_____ 
 
 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 4(19) 
 2018-03-05 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 14 Dnr 0055/18 - 002 
 
DELEGATIONSRAPPORT KS 2018-03-05 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Ta del av och godkänna redovisad delegationsrapport. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Följande ärende anmäls enligt KS § 47/17-05-29 (dnr 183/17-002) 

 
Kommunstyrelsens ordförande 
Undertecknande av handlingar inom kommunstyrelsen (dnr 22/18-002) 

 

Kommunchef 
Revidering av styrdokument – förlängning utan ändring 
Riktlinjer säkerhetsarbete (dnr 68/18-180) 

Policy säkerhetsarbete (dnr 69/18-180) 
 

Förskolechef (Vidsel, Vistträsk och Korsträsk) 
Avslag på ansökan om plats i förskola (Dnr 42/18 - 633). 

Avslag på ansökan om plats i förskola (Dnr 60/18 - 633) 

 
Näringslivsutvecklare 
Byautvecklingspeng – Lillträsk byaförening (dnr 231/17-109) 

 
Arbete- och omsorgsutskottet 2018-02-07 
Delgivningar 2, domar etc. 
§6 Begäran om överflyttning av ärende, EKB 
§7 Utredning avseende familjehem, EKB 
§8-15 Övervägande om fortsatt vård, EKB 
§16 Placering i familjehem för vård enligt LVU, BoF 
§17 Beslut om placering, BoF 
§18-19 Övervägande vid placering, BoF 
 
Förslag till beslut 
Ta del av och godkänna redovisad delegationsrapport. 
 
Kommunstyrelsen 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommunstyrel-
sen bifaller. 
_____ 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 5(19) 
 2018-03-05 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 15 Dnr 0183/17 - 002 
 
ÄNDRING I DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYREL-
SEN 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Ändra kommunstyrelsens delegationsordnings 4 första sidor enligt förslag. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Den 1 januari 2018 trädde en ny kommunallag (2017:725) i kraft. Enligt nu-
varande delegationsordning tillsammans med tidigare kommunallag ska alla 
beslut som tagits genom delegation anmälas till kommunstyrelsen. 
 
I den nya kommunallagen har reglerna för anmälan av delegationsbeslut för-
enklats genom att det är upp till kommunstyrelsen och utskotten att själva be-
sluta om vilka delegationsbeslut som ska anmälas.  
 
Delegering innebär att befogenheten att fatta beslut överlämnas och att det 
delegerade beslutet sedan fattas på kommunstyrelsens vägnar. Det är med 
andra ord uppgiften som delegeras och inte ansvaret som sådant.  
 
Kommunstyrelsen är ytters ansvarig för verksamheten och det är därför ange-
läget att kommunstyrelsen ska ha full insyn i de beslut som fattas på delega-
tion. Därför bör beslut som tagits på delegation fortsättningsvis anmälas till 
kommunstyrelsens nästkommande sammanträde.  
 
I och med ny kommunallag har kommunledningskontorets kansli reviderat de 
4 första sidorna på kommunstyrelsens delegationsordning i enlighet med gäll-
ande lagstiftning, aktuella lagrumshänvisningar och ny rubriksättning för 
lättare översiktlig läsning.  
 
Förslag till beslut 
Ändra kommunstyrelsens delegationsordnings 4 första sidor enligt förslag. 
 
Kommunstyrelsen 
Handläggare Michelle Engman föredrar ärendet. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommunstyrel-
sen bifaller. 
_____ 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 6(19) 
 2018-03-05 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 16 Dnr 0188/17 - 003 
 
STYRNING AV KOMMUNALA BOLAG - ÅTGÄRDER FÖR BÄT-
TRE STYRNING  

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Uppmana partierna att inför kommande mandatperiod ta hänsyn till fack-

kompetens och könsfördelning vid nomineringarna till de kommunägda 
bolagens styrelser. 

2. Uppdra till kommunstyrelsen att överse möjligheten till resursförstärkning 
i samhällsbyggnadsprocessen inför budgetår 2019. 

3. Personunion ska från och med bolagsstämma 2019 råda mellan kom-
munstyrelsen och styrelsen i Älvsbyns kommunföretag AB, det vill säga 
kommunstyrelsen utgör tillika styrelse i Älvsbyns kommunföretag AB.  

4. Uppdra till VD Älvsbyns Fastigheter AB att genomföra en nulägesanalys 
av fastighetsnyttjandet i kommunkoncernen och redovisa en plan för 
fastighetsbeståndet ska utvecklas långsiktigt, vilka fastigheter ska utvecklas 
och vilka ska avvecklas. 

5. Uppdra till kommunchefen att inför 2019-års budget utveckla uppdrags-
dialogen, vilken ska leda till en skriftlig överenskommelse mellan Älvsbyns 
kommun (beställare) och de kommunalägda bolagen (utförare) omfattan-
des kvantitet och kvalitet på beställda tjänster. 
_____ 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunchef Magnus Nordström har lämnat in en tjänsteskrivelse gällande 
åtgärder för förbättrad styrning av kommunala bolag, enligt bilaga. 
 
Älvsbyns kommun bolagiserade den tekniska förvaltningen 2007, en om-
organisation syftandes till samordningsvinster och större effektivitet. 
Omorganisationen innebar att den kommunaltekniska verksamheten utlokali-
serades till Älvsbyns kommuns fastighetsbolag och energibolag. Efter det att 
denna förändring genomfördes så har relationen mellan kommunen och bo-
lagen varit ansträngd. Olika politiska företrädare och ledande tjänstemän har 
ansett att bolagen inte klarat av sitt uppdrag och att ägaren Älvsbyns kommun 
inte erhållit önskad effekt av omorganisationen. 
 
2017 genomförde en extern konsult en utredning av Älvsbyns kommuns bo-
lagsorganisation och styrningen av denna. Den rådgivande rapporten har slut-
redovisats för kommunstyrelsen och med dess slutsatser som grund genom-
fördes ytterligare en utredning under 2017, processkartläggning av samhälls-
byggnadsprocessen. Med dessa två utredningar som grund föreslås nu kom-
munfullmäktige fatta en rad beslut syftandes till en förbättrad styrning av de 
kommunala bolagen.      forts 
 



 PROTOKOLL 7(19) 
 2018-03-05 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 16 Dnr 0188/17 – 003 forts 
 
STYRNING AV KOMMUNALA BOLAG - ÅTGÄRDER FÖR BÄT-
TRE STYRNING  

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 
1) Uppmana partierna att inför kommande mandatperiod ta hänsyn till fack-

kompetens och könsfördelning vid nomineringarna till de kommunägda 
bolagens styrelser. 

2) Uppdra till kommunstyrelsen att överse möjligheten till resursförstärkning 
i samhällsbyggnadsprocessen inför budgetår 2019. 

3) Personunion ska från och med bolagsstämma 2019 råda mellan kom-
munstyrelsen och styrelsen i Älvsbyns kommunföretag AB, det vill säga 
kommunstyrelsen utgör tillika styrelse i Älvsbyns kommunföretag AB.  

4) Uppdra till VD Älvsbyns Fastigheter AB att genomföra en nulägesanalys 
av fastighetsnyttjandet i kommunkoncernen och redovisa en plan för 
fastighetsbeståndet ska utvecklas långsiktigt, vilka fastigheter ska utvecklas 
och vilka ska avvecklas. 

5) Uppdra till kommunchefen att inför 2019-års budget utveckla uppdrags-
dialogen, vilken ska leda till en skriftlig överenskommelse mellan Älvsbyns 
kommun (beställare) och de kommunalägda bolagen (utförare) omfatt-
andes kvantitet och kvalitet på beställda tjänster. 

Kommunstyrelsen 
Kommunchef Magnus Nordström föredrar ärendet. 
 
Göran Lundström (c) föreslår tillägg punkt 6) att lönehantering, samordning 
av inköp, fakturahantering och HR frågor överförs till kommunen. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på centerpartiets förslag och beredningsför-
slaget var för sig och finner att kommunstyrelsen bifaller beredningsförslaget. 
_____ 
 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 8(19) 
 2018-03-05 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 17 Dnr 0034/18 - 003 
 
INSTRUKTION FÖR KOMMUNDIREKTÖR I ÄLVSBYNS KOM-
MUN 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Anta föreslagen instruktion för kommundirektör i Älvsbyns kommun, enligt 
bilaga. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Mot bakgrund av nya kommunallagen som träder i kraft den 1 januari 2018 ska 
kommunstyrelsen i en instruktion fastställa hur direktören ska leda förvaltning-
en under styrelsen. Det är styrelsen som beslutar vilka av direktörens arbets-
uppgifter som ska regleras i instruktionen. Bestämmelsen om instruktion för 
kommundirektör innebär inget förbud mot att delegera delar av detta ansvar. 
 
Förslag till beslut 
Anta föreslagen instruktion ör kommundirektör i Älvsbyns kommun, enligt 
bilaga. 
 
Kommunstyrelsen 
Ordföranden föredrar ärendet samt bifaller detsamma. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommunstyrel-
sen bifaller. 
_____ 
 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 9(19) 
 2018-03-05 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 18 Dnr 0067/18 - 003 
 
POLICY FÖR INFORMATIONSSÄKERHET I ÄLVSBYNS 
KOMMUN 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Anta ny policy för informationssäkerhet enligt bilaga. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Risk- och säkerhetssamordnare Margareta Lundberg har utarbetat en policy 
för informationssäkerhet enligt bilaga. 
 
Revisorerna har gett KPMG i uppdrag att granska hanteringen av behörigheter 
och åtkomstkontroll i Viva. I rapporten som presenterades för kommunstyrel-
sen så framkom att styrdokument i viss mån saknas och brister finns när det 
gäller styrdokumenten för informationssäkerhet.  
 
Policy och riktlinjer för säkerhetsarbetet är uppdaterade och reviderade samt 
ny policy för informationssäkerhet är framtagen. Riktlinjer för informations-
säkerhet är inte klara ännu. Ett samarbete med Piteå och Skellefteå kommuner 
är initierat i denna fråga och där ska arbetet med riktlinjerna påbörjas. 
 
Beslutsunderlag 
Policy för säkerhetsarbetet i Älvsbyns kommun 
Riktlinjer för säkerhetsarbetet i Älvsbyns kommun 
 
Förslag till beslut 
Anta ny policy för informationssäkerhet enligt bilaga. 
 
Kommunstyrelsen 
Risk- och säkerhetssamordnare Margareta Lundberg föredrar ärendet, enligt 
bilaga. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommunstyrel-
sen bifaller. 
_____ 
 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 10(19) 
 2018-03-05 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 19 Dnr 0078/18 - 045 
 
AVSKRIVNING AV LÅN 

 
Kommunstyrelsens beslut 
De ränte- och amorteringsfria lånen till Bredsels bygdegårdsförening, Lillträsk 
byaförening, Granträsk byaförening och Älvsbyns ryttarförening uppgående 
till sammantaget 337 700 kr avskrivs.  
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ekonomichef Ulla Lundberg har lämnat in en tjänsteskrivelse om avskrivning 
av lån. 
 
Älvsbyns kommun har sammantaget 4 utlämnade lån till föreningar.  
 
Bredsels bygdeförening   64 000 kr KF § 43/76 
Lillträsk byaförening   84 000 kr  KF § 43/93 
Gransträsk byaförening 102 800 kr KF § 54/93 
Älvsbyns ryttarförening   83 930 kr KS § 245/97 
Summa   337 700 kr 
 
Lånens är ränte- och amorteringsfria men ska vid anmodan återbetalas till 
kommunen.  
 
Kommunens revisorer har vid granskningen av 2016 år årsbokslut och års-
redovisning framfört att en genomgång bör göras av kommunens utestående 
långfristiga fordringar för att säkerställa att dessa är balansgilla och värdet på 
tillgången kvarstår. 
 
Ekonomiavdelningens bedömning är att de ovan förtecknade utlämnade 
lånen/långfristiga fordringar har en motpart som inte kan bedömas ha eko-
nomiska resurser för en återbetalning till kommunen. 
 
Förslag till beslut 
Att de ränte- och amorteringsfria lånen till Bredsels bygdegårdsförening, 
Lillträsk byaförening, Granträsk byaförening och Älvsbyns ryttarförening 
uppgående till sammantaget 337 700 kr avskrivs.  
 
Kommunstyrelsen 
Ekonomichef Ulla Lundberg föredrar ärendet. 
 
Jäv 
Göran Lundström (c) och Rikard Granström (s) anmäler jäv och deltar inte i 
handläggning av ärendet. 
         forts 



 PROTOKOLL 11(19) 
 2018-03-05 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 19 Dnr 0078/18 – 045 forts 
 
AVSKRIVNING AV LÅN 

 
Kjell-Åke Larsson (c) som ersätter Göran Lundström yrkar bifall till bered-
ningsförslaget. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommunstyrel-
sen bifaller. 
_____ 
 
 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 12(19) 
 2018-03-05 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 20 Dnr 0007/14 - 212 
 
FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN FÖR ÄLVSBYNS TÄTORT  

 
Kommunstyrelsens beslut 
Låta förslag till fördjupad översiktsplan Älvsbyns tätort ställas ut för gransk-
ning under perioden 12 mars – 12 juni 2018. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enheten Miljö och bygg har tagit fram ett förslag till en fördjupad översikts-
plan för Älvsbyns tätort, enligt bilaga.  
 
Översiktsplanen har varit utställd för samråd från 12 juni – 12 augusti 2017. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2014-04-14 att upprätta en fördjupad översikts-
plan för Älvsbyns centrum. Nämnden ville att hänsyn skulle tas till befintliga 
estetiska värden samtidigt som man undersökte var fler bostäder kunde bygg-
as, hur handeln skulle kunna utvecklas och hur parkeringsfrågor, tillgänglighet 
och trygghetsfrågor i framtiden skulle kunna lösas. Under planeringens gång 
har även trafikstrategiska frågor kommit att lyftas in i planarbetet eftersom 
trafikfrågor är viktiga ur ett planperspektiv för att skapa ett attraktivt, säkert 
och hållbart samhälle. Då den kommuntäckande översiktplanen är under upp-
rättande, där trafikfrågor också identifierats samtidigt som de trafikstrategiska 
frågorna i Älvsbyns tätort till stor del är avhängda på RV 94 har arbetet med 
de trafikstrategiska frågorna vuxit ur tätorten till att bli ett kommuntäckande 
eget dokument – Trafikstrategi Älvsbyn. 
 
Beslutsunderlag 
Fördjupad översiktsplan Älvsbyns tätort och samrådsredogörelse. 
 
Förslag till beslut 
Låta det bilagda förslaget till fördjupad översiktsplan Älvsbyns tätort ställas ut 
för granskning under perioden 12 mars – 12 juni 2018. 
 
Kommunstyrelsen 
Samhällsplanerare Erik Isaksson föredrar ärendet. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommunstyrel-
sen bifaller. 
_____ 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 13(19) 
 2018-03-05 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 21 Dnr 0085/18 - 212 
 
TRAFIKSTRATEGI ÄLVSBYN 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Låta förslag till Trafikstrategi Älvsbyn ställas ut för granskning under perioden 
12 mars – 4 maj 2018. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enheten Miljö och bygg har tagit fram ett förslag till en kommuntäckande 
trafikstrategi för Älvsbyn enligt bilaga.  
 
Trafikstrategin har varit utställd för samråd parallellet med Fördjupad 
översiktsplan över Älvsbyns tätort från 12 juni – 12 augusti 2017. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2014-04-14 att upprätta en fördjupad översikts-
plan för Älvsbyns centrum. Nämnden ville att hänsyn skulle tas till befintliga 
estetiska värden samtidigt som man undersökte var fler bostäder kunde 
byggas, hur handeln skulle kunna utvecklas och hur parkeringsfrågor, till-
gänglighet och trygghetsfrågor i framtiden skulle kunna lösas. Under plan-
eringens gång har även trafikstrategiska frågor kommit att lyftas in i plan-
arbetet eftersom trafikfrågor är viktiga ur ett planperspektiv för att skapa ett 
attraktivt, säkert och hållbart samhälle. Då den kommuntäckande översikt-
planen är under upprättande, där trafikfrågor också identifierats samtidigt som 
de trafikstrategiska frågorna i Älvsbyns tätort till stor del är avhängda på RV 
94 har arbetet med de trafikstrategiska frågorna vuxit ur tätorten till att bli ett 
kommuntäckande eget dokument – Trafikstrategi Älvsbyn. 
 
Beslutsunderlag 
- Trafikstrategi Älvsbyn 
- Samrådsredogörelse 
 
Förslag till beslut 
Låta det bilagda förslaget till Trafikstrategi Älvsbyn ställas ut för granskning 
under perioden 12 mars – 4 maj 2018. 
 
Kommunstyrelsen 
Samhällsplanerare Erik Isaksson föredrar ärendet. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommunstyrel-
sen bifaller. 
_____ 
 
 
 



 PROTOKOLL 14(19) 
 2018-03-05 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 22 Dnr 0144/16 - 212 
 
AKTUALITETSFÖRKLARING AV ÄLVSBYNS KOMMUNS ÖVER-
SIKTSPLAN 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Låta bilagt förslag till översiktsplan för Älvsbyns kommun gå ut på samråd 
under tiden 2018-03-12 – 2018-05-12.  
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Miljö- och byggkontoret har tagit fram ett förslag till reviderad kommun-
täckande översiktsplan för Älvsbyns kommun enligt bilaga. Den tidigare 
översiktsplanen från 2011 har uppdaterats och kompletterats med nya kartor 
och hänvisningar samt förslag till ställningstaganden. 
 
Beslutsunderlag 
Förslag till översiktsplan 2018. 
 
Förslag till beslut 
Låta bilagt förslag till översiktsplan för Älvsbyns kommun gå ut på samråd 
under tiden 2018-03-12 – 2018-05-12.  
 
Kommunstyrelsen 
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson föredrar ärendet. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommunstyrel-
sen bifaller. 
_____ 
 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 15(19) 
 2018-03-05 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 23 Dnr 0383/16 - 214 
 
GRANSKNING FÖR DETALJPLAN FÖR DEL AV ÄLVSBYN 25:1 
SAMT KV. MOROTEN 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Låta förslag till detaljplan för kvarteret Moroten samt del av Älvsbyn 25:1 
ställas ut för granskning under perioden 2018-03-12 – 2018-04-06. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Miljö- och byggkontoret har upprättat en detaljplan för att möjliggöra veteri-
närstation inom kvarteret Moroten inom Grekland. Syftet med detaljplanen är 
att skapa planmässiga förutsättningar för veterinärmottagning med tillhörande 
parkering. Utöver detta syftar planen till att skapa förutsättningar för fyra bo-
stadsfastigheter med möjlighet att indela huvudbyggnad i upp till 3 bostads-
lägenheter och inreda kontor, samt parkering som kan användas av boende, 
deras gäster och av veterinärstationens besökare. Inom planområdet regleras 
även park för lek. 
 
Beslutsunderlag 
Plankarta 
Planbeskrivning 
Samrådsredogörelse 
 
Ärendet är en följd av att utlokalisera industrier inom området Nybergshägnan 
i enighet med gällande översiktsplan. Älvsbyns veterinärstation finns idag 
inom detta område. Kvarteret Moroten pekas dock ut som ett boendeområde i 
gällande översiktsplan, varför ärendet handläggs med utökat planförfarande 
enligt PBL (2010:900) 5 kap. 7 § p.1. Skeendena vid utökat planförfarande är: 
Kungörelse om samråd –> Samrådstid om minst 3 veckor där sakägare under-
rättas –> Samrådsredogörelse –> Granskningstid om minst 3 veckor där sak-
ägare underrättas –> Granskningsutlåtande –> Antagande –> Laga kraft . 
 
Förslag till beslut 
Låta förslag till detaljplan för kvarteret Moroten samt del av Älvsbyn 25:1 
ställas ut för granskning under perioden 2018-03-12 – 2018-04-06. 
 
Kommunstyrelsen 
Samhällsplanerare Erik Isaksson föredrar ärendet. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommunstyrel-
sen bifaller. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 16(19) 
 2018-03-05 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 24 Dnr 0057/18 - 633 
 
REVIDERING AV REGLER, TAXA OCH TILLÄMPNINGSFÖRE-
SKRIFTER FÖR FÖRSKOLA OCH FRITIDSVERKSAMHET MED 
ANLEDNING AV SKOLVERKETS JUSTERING AV MAXTAXA 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1) Fastställa revideringen av avgiftsnivåerna för maxtaxa i förskolans och 

fritidsverksamhetens regelföreskrifter enligt Skolverkets årliga uppräkning. 
2) Delegera till kommunstyrelsen att fastställa taxor och avgifter inom ramar 

och enligt de grunder som fullmäktige bestämt samt besluta om indexmäs-
sigt betingade ändringar i taxor och avgifter antagna av fullmäktige. 

_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
En förutsättning för att kommunen kan erhålla statsbidrag enligt bilagda beslut 
från Skolverket är att en viss högsta avgift (maxtaxa) tillämpas för plats i 
förskola och fritidshem. Skolverket har på årlig basis fastställt avgiftsnivåerna 
för maxtaxa i enlighet med förordning (2001:160) om statsbidrag till kom-
muner som tillämpar maxtaxa inom förskolan och fritidshemmet. De nya 
högsta avgifterna för 2018 har räknats upp enligt följande: 
   
Förskola Avgiftstak            Högst      
Barn 1 3 % (av bruttoinkomsten)    1 382 kr (2017: 1362 kr) 
Barn 2 2 %                       922 kr (908 kr) 
Barn 3 1 %                              461 kr (454 kr) 
 
Fritidshem    
Barn 1 2 %                       922 kr (908 kr) 
Barn 2 1 %                       461 kr (454 kr) 
Barn 3 1 %                       461 kr (454 kr) 
 
Inkomsttaket (hushållets bruttoinkomst per månad) har justerats till 46 080 kr 
(2017: 45 390 kr). 
 
Förslag till beslut 
Att revidera avgiftsnivåerna för maxtaxa i förskolans och fritidsverksamhetens 
regelföreskrifter i enlighet med Skolverkets årliga uppräkning.  
 
Beslutsunderlag 
Maxtaxa, fastställda bidragsramar för 2018 (Dnr 13/18 - 630) 
Barn- och fritidsutskottets protokoll 13 februari 2018, § 5. 
 
 
 
         forts 



PROTOKOLL 17(19) 
2018-03-05 

KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

KS § 24 Dnr 0057/18 – 633 forts 

REVIDERING AV REGLER, TAXA OCH TILLÄMPNINGSFÖRE-
SKRIFTER FÖR FÖRSKOLA OCH FRITIDSVERKSAMHET MED 
ANLEDNING AV SKOLVERKETS JUSTERING AV MAXTAXA 

Barn- och fritidsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Barn- och fritidsutskottet föreslår att kommunstyrelsen fastslår revideringen av 
avgiftsnivåerna för maxtaxa i förskolans och fritidsverksamhetens 
regelföreskrifter enligt Skolverkets årliga uppräkning. 
_____ 

Kommunstyrelsen 
Handläggare M.P föredrar ärendet. 

Ordföranden bifaller beredningsförslaget med tillägg att fullmäktige delegerar 
till kommunstyrelsen att fastställa taxor och avgifter inom ramar och enligt de 
grunder som fullmäktige bestämt samt besluta om indexmässigt betingade 
ändringar i taxor och avgifter antagna av fullmäktige. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på utskottets förslag och eget förslag. Kom-
munstyrelsen bifaller förslagen. 
_____ 



 PROTOKOLL 18(19) 
 2018-03-05 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 25 Dnr 0072/1 - 709 
 
STRATEGI OM INFÖRANDE AV VÄLFÄRDSTEKNIK INOM 
SOCIALTJÄNSTEN 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Anta strategin samt den gemensamma handlingsplanen för införande av väl-
färdteknik inom socialtjänsten, enligt bilaga. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Socialchef Hans Nyberg har lämnat in en tjänsteskrivelse om strategi gällande 
införande av välfärdsteknik inom socialtjänsten i Norrbotten. 
 
I april 2016 enades regeringen och Sveriges kommuner och landsting, SKL om 
att Sverige år 2025 ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens 
möjlighetet för att främja en jämlik hälsa och välfärd samt att ta tillvara och 
stärka individens egna resurser för ökad självständighet och delaktighet i sam-
hället. 
 
Norrbotten står för inför en demografisk utmaning där det blir allt fler äldre i 
kommunerna samtidigt som tillgången till personal minskar. För att över-
brygga glappet och klara av att erbjuda kvalitativt bra service och tjänster till 
medborgarna så behöver kommunen införa alternativa arbetssätt. Det krävs att 
takten i digitaliseringsprocessen ökar. Ledorden bör vara; Digitalt först – 
personligt där det behövs. 
 
Handlingsplanen är tänkt som stöd till kommuner i fortsatt planering och 
arbete för digitalisering inom socialtjänsten. Samverkan och gemensamma 
alternativ ska genomsyra hela arbetet för att på bästa sätt tillvarata länets 
gemensamma resurser och på ett samordnat sätt möta markanden som en part. 
 
Genom samverkan, Norrbottens kommuner och Norrbottens e-nämd som 
plattform kan länets kommuner tillsammans driva gemensamma initiativ som 
sedan blir gemensamma alternativ för länets kommuner. 
 
Förslag till beslut 
Anta strategin samt den gemensamma handlingsplanen för införande av väl-
färdteknik inom socialtjänsten, enligt bilaga. 
 
Kommunstyrelsen 
Socialchef Hans Nyberg föredrar ärendet. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommunstyrel-
sen bifaller. 
_____ 



 PROTOKOLL 19(19) 
 2018-03-05 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 26 Dnr 0419/17 - 869 
 
ANSÖKAN OM BIDRAG - TROLLTAGEN, EN MAGISK BALETT I 
STORFORSEN 6-8 JULI 2018  

 
Kommunstyrelsens beslut 
Anslå 100,0 tkr ur verksamhet KS till förfogande, så att arbetsgruppen med 
Trolltagen får det ekonomiska stöd som behövs för genomförandet av 
eventet. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Event och balett i Storforsen ekonomisk förening ansöker om 150,0 tkr av 
Älvsbyns kommun i stöd för 2018 års uppsättning av baletten Trolltagen. 
Baletten Trolltagen som hade sin första föreställning 1987 är unik för 
Norrbotten och Storforsen.  
 
I år är planeringen att baletten uppförs 6-8 juli på Storforsens utescen. 
Totalt dansar 25 personer varav 12 är barn. Till detta tillkommer projektledare, 
scenarbetare m.fl. så totalt blir det 35 personer i projektet. 
 
Stöd är sökt från: 
Region Norrbotten   250,0 tkr 
Älvsbyns kommun   150,0 tkr 
Sparbanken Nord    100,0 tkr 
Stiftelsen Greta   150,0 tkr 
Biljetter och egen insats  170,0 tkr 
Summa    820,0 tkr 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen har att ta ställning till ansökan från Event och balett i 
Storforsen ekonomisk förening om stöd till Trolltagen 2018. Fritid & Kultur 
kan stödja Trolltagen med 50,0 tkr och önskvärt är att kommunstyrelsen kan 
gå in med resterande 100,0 tkr så att arbetsgruppen med Trolltagen får det 
ekonomiska stöd som behövs för genomförandet av eventet. 
 
Kommunstyrelsen 
Göran Lundström (c) yrkar bifall till förslaget. 
 
Robert Andersson (kd) och ordföranden bifaller Göran Lundströms förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Göran Lundströms förslag vilket kom-
munstyrelsen bifaller. 
_____ 
 

 


