
PROTOKOLL 1(46) 
2018-05-28 

KOMMUNSTYRELSEN 

Tid: kl 08:30 - 16:00 
kl 08:30 - 09:30 ajournering, KS städar – krafttag för en ren 
kommun. Sammanträdet återupptas kl 10.00. 

Plats: Lokal Bäcken 

Ledamöter: Helena Öhlund, s,  ordförande  
Tomas Egmark, s vice ordförande 
Anna Lundberg, s 
Sture Nordin, s 
Jenny Dahlberg, s 
Anita Backman, s 
Rikard Granström, s 
Wivianne Nilsson, v 
Göran Lundström, c 
Inger Lundberg, L  

Tjänstgörande ersättare: Kjell-Åke Larsson, c 
Göran Stenlund, L 
Orvo Hannlöv, sd 

Övriga: Magnus Nordström  kommunchef 
Lilian Johansson kommunsekreterare 
Ingrid Karlsson, §§ 44, 71-74 miljö- och byggchef 
Hans Nyberg, §§ 44, 59 socialchef 
Jan-Erik Backman, §§ 44, 60 skolchef 
Ulla Lundberg, §§ 44, 63-68 ekonomichef 

Justeringsdag: 2018-05-30 

Paragrafer: § 44 - 75

Justerare: Kjell-Åke Larsson 

Lilian Johansson Helena Öhlund Kjell-Åke Larsson 
kommunsekreterare ordförande justerare 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

ANSLAGSBEVIS 
Justeringen har tillkännagivits via anslag 

Organ Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 2018-05-28 
Protokollet är anslaget  2018-05-31  -- 2018-06-22 
Förvaringsplats för protokoll Kommunkansliet 

Lilian Johansson 



 PROTOKOLL 2(46) 
 2018-05-28 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 44 Dnr 0183/18 - 000 
 
VERKSAMHETSREDOVISNING KS 2018-05-28 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Ta del av och godkänna informationen enligt bilaga. 
_____ 
 
Kommunstyrelsen 
Kommunchef Magnus Nordström har sammanställt kommungemensam verk-
samhetsredovisning enligt bilaga. 
 
- Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson informerar om MBK-verksamhet, 

samverkan med Piteå kommun om genomförande av mätning, beräkning 
och kartläggning i egen regi. Bildande av KFF-kommun (kommunala 
förrättningsförberedelser för fastighetsbildning) i Piteå och Älvsbyns kom-
muner. Karlsson föredrar vidare förslag om antagande av detaljplaner kv 
Moroten och Lill-Korsträsk 1:15. 

- Socialchef Hans Nyberg redovisar socialtjänstens verksamheter samt 
föredrar svar på motion om äldres boendebehov och nybygge av SÄBO. 

- Skolchef Jan-Erik Backman redovisar skolans verksamheter samt svarar på 
motion om konsten att kunna läsa. 

- Ekonomichef Ulla Lundberg redovisar ekonomiärenden, delårsrapport 
och internkontrollplan. 

 
Förslag till beslut 
Ta del av och godkänna informationen enligt bilaga. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommunstyrel-
sen bifaller. 
_____ 
 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 3(46) 
 2018-05-28 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 45 Dnr 0133/18 - 000 
 
DELGIVNINGAR KS 2018-05-28 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Ta del av redovisade delgivningar. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Handlingar i ärendet: 
Älvsbyns kommunföretag AB – protokoll 2018-03-21. 
 
Älvsbyns Fastigheter AB – protokoll 2018-04-20 
 
Barn- och fritidsutskottet – protokoll 2018-05-08 
 
Consensus – Årsredovisning och revisionsrapport 2017 (dnr 152/18-759) 

 

Miljö- och byggnämnden - Ugglan 15 – Beslut om föreläggande samt beslut 
om avgift för extra offentlig kontroll (dnr 193/18-469) 
 
Personalutskottet – protokoll 2018-03-27 
 
Arbete och omsorgsutskottet – protokoll 2018-04-25 
 
Förslag till beslut 
Ta del av redovisade delgivningar. 
 
Kommunstyrelsen 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommunstyrel-
sen bifaller. 
_____ 
 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 4(46) 
 2018-05-28 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 46 Dnr 0182/18 - 002 
 
DELEGATIONSRAPPORT KS 2018-05-28 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Ta del av och godkänna redovisad delegationsrapport. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Följande ärende anmäls enligt KS § 47/17-05-29 (dnr 22/18-002) 

 

Barn- och fritidsutskottet 
0-intag NIU-gymnastik, BFU § 12 (dnr 172/18 - 612) 
 
Kommunstyrelsens ordförande 
Beslut om förnyad granskning avseende detaljplan för fastigheten 
Lillkorsträsk 1:15 (dnr 252/16-214) 

 
Arbete- och omsorgsutskottet 2018-04-25 
Delgivningar 2, domar etc. 
§ 37 Placeringsbeslut, vård enligt 11§ LVU  
§ 38 Överklagan kammarrättens mål nr 943-18 
§ 39 Beslut om umgängesbegränsning  
§ 40-41 Beslut om omplacering till annat familjehem 
§ 42 Faderskapsutredning 
§ 43 Övervägande  
§ 44 Ekonomiskt bistånd enligt 4 kap 2§ SoL  
 
Förslag till beslut 
Ta del av och godkänna redovisad delegationsrapport. 
 
Kommunstyrelsen 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommunstyrel-
sen bifaller. 
_____ 
 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 5(46) 
 2018-05-28 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 47 Dnr 0183/17 - 002 
 
DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Ändra kommunstyrelsens delegationsordning enligt bilaga. 
_____  
 
Sammanfattning av ärendet 
Den nya upplagan ersätter delegationsordning från 2016-04-25. 
 
Kansliets handläggare Michelle Engman har reviderat och utarbetat en ny 
upplaga av kommunstyrelsens delegationsordning med de ändringar som 
kommunstyrelsen fattat beslut på under 2016-2018, enligt bilaga. Eftersom 
kommunstyrelsens beslut redan finns på dessa ändringar är de inte särskilt 
markerade i bilagan till den nya delegationsordningen.   
 
Till denna revidering har det inte tagits hänsyn till ny organisation för 
socialsekreterare, enligt kommunstyrelsens beslut 9 april 2018, § 43. Under 
våren 2019 kommer ett nytt förslag till ändring utifrån den nya organisa-
tionen.  
 
De förslag till ändringar som inkommit är markerad med röd text, det 
innebär ny delegation, ändring eller tillägg och överstruken utgår. 
 
- 3.8 gällande yttrande angående upplåtelse av allmän plats för tillfälliga arr-

angemang/handel har receptionist ersatt kommunsekreterare. (s. 9) 
 
- 12.3 gällande delegat för kommunala bidrag till föreningar och organisa-

tioner har beloppet 20 000 kr ersatts av 100 000 kr. (s. 13) 
 
- Socialtjänsten 2.4 skuldsanering är borttaget och ersätts av ”budget- och 

skuldrådgivning” som ligger under fritid- och kultur, 12.4. (s. 13) 
 
- ”Beslutanderätten får användas när arbets- och omsorgsutskottets beslut 

inte kan avvaktas. KS har beslutat 2015-01-26, 2015-02-13, 2016-04-24 
samt 2018-05-28 att utse ordförande Anita Backman ledamöterna Agneta 
Nilsson och Sara Risberg, att fatta beslut enligt punkterna 1.1 till och med 
1.7” (s. 29) 

 
Förslag till beslut 
Ändra kommunstyrelsens delegationsordning enligt förslag.  
 
Kommunstyrelsen 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommunstyrel-
sen bifaller. 
_____ 



 PROTOKOLL 6(46) 
 2018-05-28 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 48 Dnr 0168/18 - 003 
 
ÄGARDIREKTIV ÄLVSBYNS ENERGI AB 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Fastställa upprättat förslag till ägardirektiv för Älvsbyns Energi AB, enligt 
bilaga. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har att fastställa årliga ägardirektiv för de helägda kom-
munala bolagen. 
 
Älvsbyns kommunföretag AB har vid sammanträde den 16 maj 2018 behand-
lat ärendet och godkänt upprättat förslag till ägardirektiv, enligt bilaga. 
 
Förslag till beslut 
Fastställa upprättat förslag till ägardirektiv för Älvsbyns Energi AB, enligt 
bilaga. 
 
Kommunstyrelsen 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommunstyrel-
sen bifaller. 
_____ 
 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 7(46) 
 2018-05-28 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 49 Dnr 0167/18 - 003 
 
ÄGARDIREKTIV ÄLVSBYNS FASTIGHETER AB 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Fastställa upprättat förslag till ägardirektiv för Älvsbyns Fastigheter AB, enligt 
bilaga. 
_____ 
 
Förslag till beslut 
Fastställa upprättat förslag till ägardirektiv för Älvsbyns Fastigheter AB, enligt 
bilaga. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har att fastställa årliga ägardirektiv för de helägda kom-
munala bolagen. 
 
Älvsbyns kommunföretag AB har vid sammanträde den 16 maj 2018 behand-
lat ärendet och godkänt upprättat förslag till ägardirektiv, enligt bilaga. 
 
Kommunstyrelsen 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommunstyrel-
sen bifaller. 
_____ 
 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 8(46) 
 2018-05-28 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 50 Dnr 0166/1 - 003 
 
ÄGARDIREKTIV ÄLVSBYNS KOMMUNFÖRETAG AB 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Fastställa upprättat förslag till ägardirektiv för Älvsbyns kommunföretag AB, 
enligt bilaga. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har att fastställa årliga ägardirektiv för de helägda kom-
munala bolagen. 
 
Älvsbyns kommunföretag AB har vid sammanträde den 16 maj 2018 behand-
lat ärendet och godkänt upprättat förslag till ägardirektiv, enligt bilaga. 
 
Förslag till beslut 
Fastställa upprättat förslag till ägardirektiv för Älvsbyns kommunföretag AB, 
enligt bilaga. 
 
Kommunstyrelsen 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommunstyrel-
sen bifaller. 
_____ 
 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 9(46) 
 2018-05-28 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 51 Dnr 0171/18 - 003 
 
BOLAGSORDNING ÄLVSBYNS ENERGI AB 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Godkänna bolagsordning för Älvsbyns Energi AB, enligt bilaga. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt bolagsordningarna måste ändringar i bolagsordningarna godkännas av 
fullmäktige innan fastställande kan göras på en bolagsstämma. 
 
Kommunfullmäktige har att fastställa bolagsordning för Älvsbyns Energi AB. 
 
Älvsbyns kommunföretag AB har vid sammanträde den 16 maj 2018 
behandlat ärendet och godkänt upprättat förslag till bolagsordning, enligt 
bilaga. 
 
Förslag till beslut 
Godkänna bolagsordning för Älvsbyns Energi AB, enligt bilaga. 
 
Kommunstyrelsen 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommunstyrel-
sen bifaller. 
_____ 
 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 10(46) 
 2018-05-28 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 52 Dnr 0170/18 - 003 
 
BOLAGSORDNING ÄLVSBYNS FASTIGHETER AB 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Godkänna bolagsordning för Älvsbyns Fastigheter AB, enligt bilaga. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt bolagsordningarna måste ändringar i bolagsordningarna godkännas av 
fullmäktige innan fastställande kan göras på en bolagsstämma. 
 
Kommunfullmäktige har att fastställa bolagsordning för Älvsbyns Fastigheter 
AB. 
 
Älvsbyns kommunföretag AB har vid sammanträde den 16 maj 2018 
behandlat ärendet och godkänt upprättat förslag till bolagsordning, enligt 
bilaga. 
 
Förslag till beslut 
Godkänna bolagsordning för Älvsbyns Fastigheter AB, enligt bilaga. 
 
Kommunstyrelsen 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommunstyrel-
sen bifaller. 
_____ 
 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 11(46) 
 2018-05-28 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 53 Dnr 0169/18 - 003 
 
BOLAGSORDNING ÄLVSBYNS KOMMUNFÖRETAG AB 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Godkänna bolagsordning för Älvsbyns kommunföretag AB, enligt bilaga. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt bolagsordningarna måste ändringar i bolagsordningarna godkännas av 
fullmäktige innan fastställande kan göras på en bolagsstämma. 
 
Kommunfullmäktige har att fastställa bolagsordning för Älvsbyns kommun-
företag AB. 
 
Älvsbyns kommunföretag AB har vid sammanträde den 16 maj 2018 
behandlat ärendet och godkänt upprättat förslag till bolagsordning, enligt 
bilaga. 
 
Förslag till beslut 
Godkänna bolagsordning för Älvsbyns kommunföretag AB, enligt bilaga. 
 
Kommunstyrelsen 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommunstyrel-
sen bifaller. 
_____ 
 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 12(46) 
 2018-05-28 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 54 Dnr 0053/18 - 003 
 
BALANSERAT STYRKORT - STRATEGISK PLAN FÖR ÄLVSBYNS 
KOMMUN 2019-2021 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Fastställa de prioriterade målen för 2019 i det kommungemensamma styr-
kortet, enligt bilaga.  
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Chef kommunledningskontoret Crister Lundgren har sammanställt budget-
beredningens prioriterade mål i det kommungemensamma styrkortet, kolum-
nen längst till höger enligt bilaga. 
 
Budgetberedningens förslag till kommunfullmäktige 
Fastställa de prioriterade målen för 2019 i det kommungemensamma styr-
kortet, enligt bilaga.  
_____ 
 
Kommunstyrelsen 
Ordföranden ställer proposition på budgetberedningens förslag vilket kom-
munstyrelsen bifaller. 
_____ 
 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 13(46) 
 2018-05-28 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 55 Dnr 0184/18 - 003 
 
INTERNKONTROLLPLAN 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1) Anta internkontrollplan för 2018, enligt bilaga. 
2) Internkontrollplanen återredovisas årligen vid bokslut. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ekonomichef Ulla Lundberg har utarbetat förslag till en internkontrollplan för 
2018, enligt bilaga. 
 
Intern kontroll handlar om att ha ordning och reda, veta att det som ska göras 
blir gjort och att det sker på ett bra och säkert sätt. 
 
Upprättad internkontrollplan för 2018 ska ses en början på ett långsiktigt 
arbete inom kommunen för att upprätthålla en god internkontroll kopplat till 
risk och väsentlighet. 
 
En väl fungerande internkontrollplan bör kontinuerligt utvecklas och för-
ändras i takt med att verksamheten och ekonomistyrningen förändras. 
 
Riskanalys bör genomföras en gång per mandatperiod medan internkontroll-
planen bör uppdateras och återrapporteras till kommunstyrelsen årligen samt 
följas upp kontinuerligt under löpande verksamhetsår. 
 
Förslag till beslut 
Anta internkontrollplan för 2018. 
 
Kommunstyrelsen 
Ekonomichef Ulla Lundberg föredrar ärendet. 
 
Ordföranden föreslår att internkontrollplanen återredovisas årligen vid 
bokslut. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget och eget förslag vilket 
kommunstyrelsen bifaller. 
_____ 
 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 14(46) 
 2018-05-28 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 56 Dnr 0160/18 - 003 
 
VALNÄMNDENS REGLEMENTE 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Fastställa valnämndens reglemente enligt bilaga. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningskontorets kansli har sammanställt förslag till reglemente för 
valnämnden enligt bilaga. 
 
Valnämnden beslutade 2 maj 2018 att fastställa reglementet. 
 
Förslag till beslut 
Fastställa valnämndens reglemente enligt bilaga. 
 
Kommunstyrelsen 
Ordföranden ställer proposition på valnämndens förslag vilket kommunstyrel-
sen bifaller. 
_____ 
 
 
 
 
 



PROTOKOLL 15(46) 
2018-05-28 

KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

KS § 57 Dnr 0195/18 - 003 

POLICY FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER I 
ÄLVSBYNS KOMMUN 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Anta styrdokumentet policy för behandling av personuppgifter i Älvsbyns 
kommun, enligt bilaga, att gälla t o m 31 december 2022. (mandatperiod). 
_____ 

Sammanfattning av ärendet 
Kval.handläggare M.P har utarbetat förslag till policy för behandling av 
personuppgifter i Älvsbyns kommun enligt bilaga. 

Personuppgiftslagen (PUL) ersätts den 25 maj 2018 av Europeiska Unionens 
dataskyddsförordning GDPR (Europaparlamentets och rådets förordning EU 
2016/679). GDPR innebär utökade rättigheter för den registrerade och syftar 
till att stärka skyddet för den personliga integriteten vid all behandling av 
personuppgifter. Upprättandet av en policy för behandling av personuppgifter 
bör betraktas som ett viktigt led i uppfyllandet av de ökade krav på dokumen-
tering och tillhandahållande av information som GDPR ställer.   Eftersom 
policyn utstakar de generella riktlinjerna för hur personuppgifter behandlas i 
Älvsbyns kommun, utgör den ett viktigt uttryck för öppenhetsprincipen.      

Denna policy ska ersätta styrdokumentet Instruktion för behandling av person-
uppgifter i Älvsbyns kommun (fastställd av KS 2015-12-14, dnr 483/15 - 003).  

Beslutsunderlag 
Art. 5 Dataskyddsförordningen, General Data Protection Regulation (GDPR) 
2016/679.  

Bilagor (1) 
- Policy för behandling av personuppgifter i Älvsbyns kommun. 

Förslag till beslut 
Föreslå att kommunfullmäktige antar styrdokumentet Policy för behandling av 
personuppgifter i Älvsbyns kommun. 

Kommunstyrelsen 
Jenny Dahlberg (s) föreslår att styrdokumentet ska gälla en mandatperiod 
t o m 31 december 2022. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget och Jenny Dahlbergs 
tillägg. Kommunstyrelsen bifaller förslagen. 
_____ 



 PROTOKOLL 16(46) 
 2018-05-28 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 58 Dnr 0404/17 - 008 
 
MEDBORGARFÖRSLAG OM UTÖKAD BELYSNING VID KANIS 
ELLJUSSPÅR 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslag om utökad belysning vid Kanis elljusspår återremitteras för 
ytterligare beredning.  
 
Uppdra till Älvsbyns Fastigheter AB att redovisa driftkonsekvenser, säker-
ställande av längd av belysningen samt vilket konto som ska belastas. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Orvo Hanlöv har lämnat in ett medborgarförslag om utökad belysning vid 
Kanis eljusspår. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 12 februari 2018, § 5, att överlämna ärendet till 
kommunstyrelsen för beredning och beslut senast den 28 maj 2018. 
_____ 
 
Lars Nyberg Älvsbyns Fastigheter AB har yttrat sig i ärendet. 
 
Nyanskaffning av 12 st stolpar med belysningsarmaturer, ny nedgrävd kabel 
samt montering av dessa armaturer kostar ca 100 tkr. 
 
Pengar måste tillskjutas för det årliga underhållet och den ökade driften. 
 
Förslag till beslut 
Bifall till förslag om utökad belysning vid Kanis elljusspår. 
 
Anslå 100 tkr för inköp av nya belysningsarmaturer, stolpar, 300 m kabel och 
montering av dessa. 
 
Kommunstyrelsen 
Ordföranden föreslår att ärendet återremitteras för ytterligare beredning. 
Älvsbyns Fastigheter AB får uppdrag att redovisa driftkonsekvenser, säker-
ställa längden av belysningen samt vilket konto som ska belastas. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på eget förslag vilket kommunstyrelsen 
bifaller. 
_____ 
 
 
 



 PROTOKOLL 17(46) 
 2018-05-28 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 59 Dnr 0046/18 - 008 
 
MOTION (SD) OM ÄLDRES BOENDEBEHOV OCH NYBYGGE 
AV SÄBO 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Motion om äldres boendebehov och nybygge av SÄBO anses vara besvarad. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Sören Nilsson (sd) har lämnat in en motion om äldres boendebehov och ny-
bygge av SÄBO, enligt bilaga. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 12 februari 2018, § 3, att överlämna ärendet till 
kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för beslut 
senast den 18 juni 2018. 
_____ 
 
Socialchef Hans Nyberg har yttrat sig i ärendet. 
 
I sin motion beskriver (sd) behovet av fler och förbättrade äldreboendeplatser 
som kan byggas i anslutning till Nybergas särskilda boende. De beskriver att 
ett väl grundat förslag tagits fram från en tjänstemannagrupp om ett framtida 
behov. Vidare anser de att alla partier ska involveras i ett beslut om var ett 
bygge lämpligast placeras samt att en tidsplan och förslag på kostnad/finansie-
ring ska tas fram under 2019. 
 
I KS 2016-03-07 togs ett inriktningsbeslut om alternativ 3, vilket innebär en 
nybyggnation av 80 SÄBO-platser. Enligt KF-beslut 2016-10-17 ska nytt sär-
skilt boende placeras på Västermalmshöjden.  
 
SD föreslår: 
- Att en parlamentarisk grupp av politiker och en tjänsteman/sekreterare till-

sätts. 
- Att ta fram förslag till beslut som kan föreläggas KS senast juni 2019. 
- Att ett eventuellt kompletterat förankrat politiskt beslut tas vid sista KF 

2019. 
 
Idag finns en utsedd arbetsgrupp bestående av tjänstemän som redovisat en 
rad olika förslag över tid. I senaste uppdraget, KS-beslut 2017-08-21 fick 
arbetsgruppen i uppdrag att: 
”Fortsätta processen med att fastställa storleken på det nya boendet genom att ta fram 
ritningar på Nyberga A och C-huset med fokus på kostnadseffektivitet, bra boendemiljö och 
arbetsmiljö.” Uppdraget redovisades på KS 2017-12-28 
         forts 
 



 PROTOKOLL 18(46) 
 2018-05-28 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 59 Dnr 0046/18 – 008 forts 
 
MOTION (SD) OM ÄLDRES BOENDEBEHOV OCH NYBYGGE 
AV SÄBO 

 
Kopplat till arbetsgruppens uppdrag finns idag arenor där politiken blir 
informerade och involverade. Vid behov bjuds gruppledarna in för informa-
tion samt att ledamöterna i KS informeras kontinuerligt. Utifrån dessa förut-
sättningar finns inte i dagsläget behov av att skapa ytterligare arbetsgrupper. 
Att ett konkret förslag till beslut om särskilt boende tas fram och beslutas 
politiskt under 2019 är av yttersta vikt så att vi kan erbjuda en så god omsorg 
som möjligt för den enskildes behov.   
 
Förslag till beslut 
Motion om äldres boendebehov och nybygge av SÄBO anses vara besvarad. 
 
Kommunstyrelsen 
Socialchef Hans Nyberg föredrar ärendet. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommunstyrel-
sen bifaller. 
_____ 
 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 19(46) 
 2018-05-28 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 60 Dnr 0066/18 - 008 
 
MOTION (C) KONSTEN ATT "KUNNA LÄSA" 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1) Motion om konsten att kunna läsa, att-sats 1 och 2 anses vara besvarade. 
2) Det systematiska kvalitetsarbetet ska årligen redovias till kommunstyrelsen, 

bifall till att-sats 3. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Berit Hardselius och Göran Lundström för Centerpartiet har lämnat in en 
motion om konsten att ”kunna läsa”, enligt bilaga. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 12 februari 2018, § 4, att överlämna ärendet till 
kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för beslut 
senast 18 juni 2018. 
_____ 
 
Skolchef Jan-Erik Backman har svarat på motionen. 
 
Centerpartiet har i motion Konsten att ”Kunna läsa” framfört tre förslag kop-
plat till vikten av att kunna läsa. En av de viktigaste framgångsfaktorerna för 
en elevs resultat i skolan är just att kunna ”knäcka läskoden”. Detta är som 
Centerpartiet mycket riktigt skriver, det som avgör om en elev ska ha en evig 
uppförsbacke eller en skolgång kopplat till ett hållbart och långsiktigt lärande. 
Älvsbyns kommun har i och med vt 18 genomfört Skolverkets läslyft i 
samtliga verksamheter från förskola till gymnasieskolan för att just kunna 
säkerställa att vi arbetar med en tydlig målsättning beträffande elevers läsning.  
I motionen föreslår Centerpartiet följande; 
- Att Älvsbyns kommun beslutar om en uttalad målsättning av att alla elever 

ska läsa bra i slutet av andra klass.  
- Att 100 % av eleverna ska ha klarat alla delprov i svenska respektive sven-

ska som andra språk i åk 3 i Öppna Jämförelser 
- Att ovanstående mål årligen redovisas för KS 
 
I dag görs en kontroll vad gäller läsning och läsförståelse i utgången av år 1, 
detta redovisas vid skolenhetens SKA1 årligen. De elever som inte klarar läs-
testet är kända och ges stöd för att utveckla sin läsning. Vad gäller målupp-
fyllelse i NP2 är ju den uttalade målsättningen att alla elever ska klara proven 
med godkänt resultat. Dock är ju tyvärr verkligheten en annan att alla inte 
lyckas med att nå godkänt resultat. Framförallt är det i SvA3 vi kan se att mål 

                                                 
1 SKA – Systematiskt kvalitetsarbete 
2 NP – Nationella prov  
3 SvA – Svenska som andraspråk         forts 



 PROTOKOLL 20(46) 
 2018-05-28 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 60 Dnr 0066/18 – 008 forts 
 
MOTION (C) KONSTEN ATT "KUNNA LÄSA" 

 
uppfyllelsen inte är godtagbar, detta beror dels på att tillgången till utbildade 
och behöriga lärare i SvA är begränsad men också att eleverna i många fall inte 
varit i landet en längre tid.   
 
Årligen bör naturligtvis skolans resultat redovisas till KS, idag görs den redo-
visningen bara till BFU. I och med införandet av Stratsys kommer vi att kunna 
leverera en bättre och tydligare SKA rapport.  
 
Förslag till beslut 
Motion om konsten att kunna läsa anses vara besvarad.  
 
Kommunstyrelsen 
Skolchef Jan-Erik Backman föredrar ärendet. 
 
Kjell-Åke Larsson (c) föreslår att det systematiska kvalitetsarbetet årligen ska 
redovias till kommunstyrelsen, bifall till motionens att-sats 3. 
 
Tomas Egmark (s) bifaller Kjell-Åke Larssons förslag. Att-satserna 1 och 2 
anses vara besvarade och att-sats 3 bifallen. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Kjell-Åke Larsson och Tomas Egmarks 
förslag vilket kommunstyrelsen bifaller. 
____ 
 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 21(46) 
 2018-05-28 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 61 Dnr 0146/18 - 008 
 
MOTION (L) REKRYTERINGSPOLICY GÄLLANDE KOMMUNA-
LA TJÄNSTER 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1) Återremiss av motion om rekryteringspolicy gällande kommunala tjänster.  
2) Riktlinje för rekrytering ska bifogas. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Inger Lundberg (L) har lämnat in en motion om rekryteringspolicy gällande 
kommunala tjänster, enligt bilaga. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 23 april 2018, § 19, att överlämna ärendet till 
kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för beslut 
senast den 18 juni 2018. 
_____ 
  
Personalchef Karin Berglund har yttrat sig i ärendet. 
 
Personalutskottet beslutade 2015-02-25 om Riktlinje för rekrytering vid 
Älvsbyns Kommun. Riktlinjen har arbetats fram i samverkan med de fackliga 
organisationerna. Syftet med riktlinjen är att kunna göra välgrundade profes-
sionella och effektiva rekryteringar.  
 
Det finns ett antal lagar och avtal som måste tas hänsyn till, bland annat Lagen 
om anställningsskydd, Medbestämmandelagen, Diskrimineringslagarna, All-
männa bestämmelser etc.  
 
Målsättningen med rekryteringsarbetet är att tillföra kommunen personella 
resurser med den för varje befattning bästa kompetensen. En viktig del i detta 
är att främja en intern rörlighet bland tillsvidareanställda som utvecklar både 
medarbetare och verksamhet. 
 
Ansvarig chef gör en behovsanalys och tar ställning till hur och på vilket sätt 
rekrytering ska ske när vakans uppstår i verksamheten. Samråd med facklig 
organisation sker vid rekryteringsprocessen. Vid tillsättning av chefer ska för-
handling enligt Medbestämmandelagen ske. 
 
Rekryteringsriktlinjen ses över årligen och revideras vid behov, då eventuella 
ändringar sker i olika lagstiftningar. 
 
Förslag till beslut 
Avslå motion om rekryteringspolicy gällande kommunala tjänster.  
         forts 



PROTOKOLL 22(46) 
2018-05-28 

KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

KS § 61 Dnr 0146/18 – 008 forts 

MOTION (L) REKRYTERINGSPOLICY GÄLLANDE KOMMUNA-
LA TJÄNSTER 

Kommunstyrelsen 
Ordföranden föreslår att ärendet återremitteras för ytterligare beredning, 
aktuellt styrdokument ska bifogas. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på förslag om återremiss vilket kommun-
styrelsen bifaller. 
_____ 



PROTOKOLL 23(46) 
2018-05-28 

KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

KS § 62 Dnr 0196/18 - 009 

DATASKYDDSOMBUD (DSO) FÖR ÄLVSBYNS KOMMUN 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Utse kval.handläggare M.P till dataskyddsombud för Älvsbyns kommun. 
_____ 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunchef Magnus Nordström har lämnat in en tjänsteskrivelse om data-
skyddsombud för Älvsbyns kommun. 

Skyddet för fysiska personer vid behandling av personuppgifter är en grund-
läggande rättighet. Enligt dataskyddsförordningen ska varje myndighet ha ett 
dataskyddsombud vars uppgift är att bedriva tillsyn av att nämndens hantering 
av bland annat personuppgifter är korrekt.  

Den 25 maj träder EU:s dataskyddsförordning i kraft. Varje myndighet har att 
utse ansvariga för att hanteringen av personuppgifter inom myndigheten följer 
förordningen. Miljö- och byggnämnden ansvarar för personuppgifter inom 
nämndens verksamhetsområde och kallas personuppgiftsansvarig. Inom myn-
digheten kan ett personuppgiftsbiträde utses. 

Undertecknad bedömer att kval.handläggare M.P är en lämplig person att utse 
till dataskyddsombud för Älvsbyns kommun. 

Beslutsunderlag 
EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 
2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på 
behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och 
om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) 

Principer, enligt bilaga. 

Förslag till beslut 
Utse kval.handläggare M.P till dataskyddsombud för Älvsbyns 
kommun. 

Kommunstyrelsen 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommunstyrelsen 
bifaller. 
_____ 



PROTOKOLL 24(46) 
2018-05-28 

KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

KS § 63 Dnr 0047/18 - 041 

BUDGETRAMAR 2019 SAMT PLAN FÖR 2020 OCH 2021 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Fastställa budgetramar för verksamheten  
för 2019 till 518 056 tkr 
för 2020 till 516 481 tkr 
för 2021 till 516 481 tkr enligt bilaga 1. 

Reservation 
Kjell-Åke Larsson (c) reserverar sig mot beslutet. 
_____ 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningskontoret ekonomi har sammanställt socialdemokraternas 
förslag, bilaga 1 och centerpartiets förslag, bilaga 2, till budgetramar för verk-
samheten 2019 samt plan för 2020 och 2021.  

Beslutsunderlag 
Budgetberedningens protokoll 15 maj 2018, § 6. 

Budgetberedningen 
Tomas Egmark (s) redovisar socialdemokraternas förslag till budgetramar, 
enligt bilaga 1.  

Kjell-Åke Larsson (c) redovisar centerpartiets förslag till budgetramar, enligt 
bilaga 2. 

Göran Stenlund (L) föreslår ett tillägg om förstärkning med 3 mkr till barn 
med särskilda behov inom grundskolans verksamhet och minska kommun-
övergripande verksamhet med 3 mkr. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på socialdemokraternas förslag och center-
partiets förslag var för sig. Budgetberedningen bifaller socialdemokraternas 
förslag. 

Omröstning 
Omröstning begärs. Budgetberedningen godkänner följande beslutsgång. 
- den som röstar ja bifaller socialdemokraternas förslag. 
- den som röstar nej bifaller centerpartiets förslag. 

Omröstningsresultat 
Med 4 ja-röster och 1 nej-röst enligt bifogad sammanträdeslista, beslutar 
budgetberedningen att bifalla socialdemokraternas förslag.   forts 



 PROTOKOLL 25(46) 
 2018-05-28 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 63 Dnr 0047/18 – 041 forts 
 
BUDGETRAMAR 2019 SAMT PLAN FÖR 2020 OCH 2021 

 
Ordföranden ställer vidare proposition på Liberarernas tilläggsförslag vilket 
budgetberedningen avslår. 
_____ 
 
Budgetberedningens förslag till kommunfullmäktige 
Fastställa budgetramar för verksamheten  
för 2019 till 517 056 tkr 
för 2020 till 515 481 tkr 
för 2021 till 515 481 tkr enligt bilaga 1. 
 
Reservation 
Kjell-Åke Larsson (c) och Göran Stenlund (L) reserverar sig mot beslutet. 
_____ 
  
Kommunstyrelsen 
Tomas Egmark (s) föreslår en ändring i socialdemokraternas förslag, bilaga 1, 
+ 1 mkr till gymnasieskolans ram. 
 
Kjell-Åke Larsson (c) yrkar bifall till centerpartiets förslag bilaga 2. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Tomas Egmarks förslag och Kjell-Åke 
Larssons förslag. Kommunstyrelsen bifaller Tomas Egmarks förslag. 
 
Omröstning 
Omröstning begärs. Budgetberedningen godkänner följande beslutsgång. 
- den som röstar ja bifaller socialdemokraternas förslag. 
- den som röstar nej bifaller centerpartiets förslag. 
 
Omröstningsresultat 
Med 11 ja-röster och 2 nej-röst enligt bifogad sammanträdeslista, beslutar 
kommunstyrelsen att bifalla socialdemokraternas förslag. 
_____ 
 
 
 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 26(46) 
 2018-05-28 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 64 Dnr 0048/18 - 041 
 
INVESTERINGSBUDGET 2019 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Fastställa kommunens investeringsbudget för 2019 till 14 307 tkr enligt nedan-
stående fördelningstabell. 
 

INVESTERINGAR S- förslag, 2018-05-14 Budget Plan Plan  

TKR 2019 2020 2021 

Nuddisar 100 0 0 

Utemiljö, Parkskolan 1 000 0 0 

Åtgärder från skyddsrond, Parkskolan 517 0 0 

Toaletter, Parkskolan 150 0 0 

En bättre skolmåltid, Parkskolan 500 0 0 

Elevskåp. Älvåkraskolan 200 0 0 

Byte av bänkar och stolar, Älvåkraskolan 200 0 0 

Carports, hemtjänsten 900 0 0 

Ombyggnad lokaler, AoI 400 0 0 

Fastigheter, parker och fritid 5 000 0 0 

Ska ingå:   byte underlag i ridhus       

förstudie badhus       

förstudie elevbygge       

Gång -och cykelväg Altuna, busshållplats 1 460 0 0 

Summa 10 427 0 0 

        

Beslutad nivesteringsplan 2018, gäller för 2019 och 2020     

Nätverk 300 0 0 

Sververrum/nodrum 200 0 0 

Fiberutbyggnad 500 0 0 

Köksmaskiner Fluxenköket 185 0 0 

Värmebox komb kyla 500 500 0 

Städmaskiner 200 200 0 

Inventarier gemensamhetsutrymmen, p-rum Ugglan 200 100 0 

Flyttning upprustning återvinningsstationer 295 295 0 

Lönngatan etapp 2 - Lövgatan 1 500 1 500 0 

Summa 3 880 2 595 0 

  

  
  

SUMMA INVESTERINGAR 14 307 2 595 0 

Reservation 
Kjell-Åke Larsson (c) reserverar sig mot beslutet. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningskontoret ekonomi har sammanställt investeringsäskanden 
enligt socialdemokraternas förslag, bilaga 1 och enligt centerpartiets förslag, 
bilaga 2.  
 
                                                                                                    forts 



 PROTOKOLL 27(46) 
 2018-05-28 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 64 Dnr 0048/18 – 041 forts 
 
INVESTERINGSBUDGET 2019 

 
Beslutsunderlag 
Budgetberedningens protokoll 15 maj 2018, § 7. 
 
Budgetberedningen 
Ordföranden föredrar socialdemokraternas förslag till investeringsäskanden, 
14 307 tkr enligt bilaga 1.  
 
Kjell-Åke Larsson (c) redovisar centerpartiets förslag till investeringsäskanden, 
15 647 tkr enligt bilaga 2. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer socialdemokraternas förslag och centerpartiets förslag mot 
varandra och finner att budgetberedningen bifaller socialdemokraternas 
förslag. 
 
Budgetberedningens förslag till kommunfullmäktige 
Fastställa kommunens investeringsbudget för 2019 till 14 307 tkr enligt nedan-
stående fördelningstabell. 
 
Reservation 
Kjell-Åke Larsson (c) reserverar sig mot beslutet. 
_____ 
 
Kommunstyrelsen 
Kjell-Åke Larsson (c) yrkar bifall till centerpartiets förslag, bilaga 2- 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer budgetberedningens förslag och Kjell-Åke Larssons 
förslag mot varandra. Kommunstyrelsen bifaller budgetberedningens förslag. 
_____ 
 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 28(46) 
 2018-05-28 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 65 Dnr 0049/18 - 041 
 
SKATTESATS 2019 - UTDEBITERING 2019 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Fastställa skattesats för 2019 till 22,45 per skattekrona. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Den kommunala skattesatsen för 2018 fastställdes till 22,45 per skattekrona. 
 
Beslutsunderlag 
Budgetberedningens protokoll 15 maj 2018, § 8. 
 
Budgetberedningens förslag till kommunfullmäktige 
Fastställa skattesats för 2019 till 22,45 per skattekrona. 
_____ 
 
Kommunstyrelsen 
Ordföranden ställer proposition på budgetberedningens förslag vilket kom-
munstyrelsen bifaller. 
_____ 
 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 29(46) 
 2018-05-28 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 66 Dnr 0051/18 - 041 
 
DRIFT-, RESULTAT-, FINANS- OCH BALANSBUDGET 2019 
SAMT PLAN FÖR 2020 OCH 2021 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1) Fastställa driftbudget:  

 för 2019 till 529 499 tkr 
 för 2020 till 553 367 tkr 
 för 2021 till 574 277 tkr 

 
2) Fastställa resultatbudget: 

för 2019 till 2 067 tkr 
för 2020 till -12 002 tkr 
för 2021 till -24 607 tkr 

 
3) Finans- och balansbudget 2019 översänds senare. 
 
4) Strategiska planen kompletteras enligt fullmäktiges beslut rörande budget 

för verksamhetsåret 2019. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningskontoret ekonomi har sammanställt förslag till drift-, 
resultat-, finans- och balansbudget för år 2019 samt plan för 2020-2021 med 
utgångspunkt i budgetberedningens förslag till driftbudget, investeringsbudget 
och utdebitering. 
 
Beslutsunderlag 
Budgetberedningens protokoll 15 maj 2018, § 9. 
 
Budgetberedningens förslag till kommunfullmäktige 
1) Fastställa driftbudget:  

 för 2019 till 551 499 tkr 
 för 2020 till 575 367 tkr 
 för 2021 till 596 277 tkr 

 
2) Fastställa resultatbudget: 

för 2019 till 3 067 tkr 
för 2020 till -11 002 tkr 
för 2021 till -23 607 tkr 

 
3) Finans- och balansbudget 2019 översänds senare. 
 
4) Strategiska planen kompletteras enligt fullmäktiges beslut rörande budget 
för verksamhetsåret 2019.       
_____         forts 



 PROTOKOLL 30(46) 
 2018-05-28 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 66 Dnr 0051/18 – 041 forts 
 
DRIFT-, RESULTAT-, FINANS- OCH BALANSBUDGET 2019 
SAMT PLAN FÖR 2020 OCH 2021 

 
Kommunstyrelsen 
Kjell-Åke Larsson (c) bifaller centerpartiets förslag till driftbudget. 
 
Ordföranden föreslår enligt kommunstyrelsens förslag till driftbudget, se 
budgetramar 2019. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Kjell-Åke 
Larssons förslag. Kommunstyrelsen bifaller kommunstyrelsens förslag. 
_____ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 31(46) 
 2018-05-28 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 67 Dnr 0191/18 - 041 
 
FINANSIELLA MÅL - GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING (GEH) 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Fastställa finansiella mål – GEH enligt följande: 
- Resultatet ska över tid uppgå till minst 2 % av skatter och statsbidrag. 
- Investeringsbudgeten bör inte uppgå till mer än 2 % av skatter och stats- 

bidrag. 
- Investeringar bör finansieras med egna medel. 
- Soliditeten ska förstärkas från 2017 års nivå. 
- Oförändrad utdebitering. 
- Avsätta 3 mkr för att möta pensionsutbetalningar. 
- Älvsbyns kommunföretag AB ska genom döttrarna lämna utdelning. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningskontoret ekonomi har sammanställt förslag till finansiella 
mål – God ekonomisk hushållning (GEH) enligt följande: 
- Resultatet ska över tid uppgå till minst 2 % av skatter och statsbidrag. 
- Investeringsbudgeten bör inte uppgå till mer än 2 % av skatter och stats- 

bidrag. 
- Investeringar ska finansieras med egna medel. 
- Soliditeten ska förstärkas från 2017 års nivå. 
- Oförändrad utdebitering. 
- Avsätta 3 mkr för att möta pensionsutbetalningar. 
- Älvsbyns kommunföretag AB ska genom döttrarna lämna utdelning. 
 
Beslutsunderlag 
Budgetberedningens protokoll 15 maj 2018, § 10. 
 
Budgetberedningens förslag till kommunfullmäktige 
Fastställa finansiella mål – GEH enligt följande: 
- Resultatet ska över tid uppgå till minst 2 % av skatter och statsbidrag. 
- Investeringsbudgeten bör inte uppgå till mer än 2 % av skatter och stats- 

bidrag. 
- Investeringar ska finansieras med egna medel. 
- Soliditeten ska förstärkas från 2017 års nivå. 
- Oförändrad utdebitering. 
- Avsätta 3 mkr för att möta pensionsutbetalningar. 
- Älvsbyns kommunföretag AB ska genom döttrarna lämna utdelning. 
_____ 
 
Kommunstyrelsen 
Göran Stenlund (L) föreslår en ändring under strecksats 3. - Investeringar bör 
finansieras med egna medel.      forts 



 PROTOKOLL 32(46) 
 2018-05-28 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 67 Dnr 0191/18 – 041 forts 
 
FINANSIELLA MÅL - GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING (GEH) 

 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på budgetberedningens förslag och Göran 
Stenslunds tillägg, vilket kommunstyrelsen bifaller. 
_____ 
 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 33(46) 
 2018-05-28 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 68 Dnr 0185/18 - 042 
 
DELÅRSRAPPORT PER 30 APRIL 2018 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1) Godkänna upprättad delårsrapport per april 2018, enligt bilaga. 
2) Uppdra till kommunchefen att till kommunstyrelsens sammanträde i 

september redovisa långsiktiga hållbara åtgärder för att få en budget i 
balans. 

_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen, ekonomi har på uppdrag av kommunstyrelsen 
upprättat delårsrapport per april 2018, enligt bilaga.  
 
Delårsrapporter upprättas per april och augusti som en del i den löpande plan-
lagda uppföljningen. 
 
I delårsrapporten per april har inga periodiseringar gjorts. 
 
Syftet med delårsrapporten är att vara;  
- en uppföljning av resultat och ställning för rapportperioden 
- en uppföljning av om verksamheten prognostiseras bedrivas inom fast- 

ställda ramar samt prognos för helåret 
- ett underlag för beslut 
 
Kommunens periodresultat uppgår till -1,3 mkr och årets resultat har prog-
nostiserats till -9,4 mkr vilket innebär att budgetavvikelsen för årets resultat 
prognostiseras till -14,7 mkr. 
 
Budgetunderskottet för verksamhetens ramar prognostiseras till -20,0 mkr. 
Den största obalansen återfinns inom gymnasieramen för vilken det prognosti-
seras ett sammantaget underskott om -6,3 mkr. Främsta orsaken är höga kost-
nader för undervisning inom Älvsbyns gymnasium. Avvikelsen beräknas till  
-4,8 mkr. För interkommunala ersättningar prognostiseras ett underskott på 
1,5 mkr. Vidare prognostiseras ett budgetunderskott på 4,5 mkr för ensam-
kommande flyktingbarn. Avvikelsen förklaras av ändrat ersättningssystem och 
avvecklingskostnader. Det kan noteras att även ramarna barn- och familj, kost, 
förskola, särskilt boende, hälso-och sjukvård samt personlig assistans prog-
nostiseras gå med underskott mot budget. 
 
För att inte kommunen i 2018 års bokslut ska redovisa ett negativt balans-
kravsresultat och därmed tvingas upprätta en handlingsplan för hur det nega-
tiva resultatet ska återställas måste de prognostiserade obalanserna snarast 
sättas i fokus och åtgärder vidtas för att komma till rätta med budgetavvikel-
serna.         forts 



 PROTOKOLL 34(46) 
 2018-05-28 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 68 Dnr 0185/18 – 042 forts 
 
DELÅRSRAPPORT PER 30 APRIL 2018 

 
Kommunens årsbudget för investeringar uppgår till 22,7 mkr och utfallet per 
april uppgår till 2,1 mkr. Det kan noteras att den största delen av kommunens 
investeringar genomförs under vår/sommar/höst.  
 
Förslag till beslut 
Godkänna upprättad delårsrapport per april 2018, enligt bilaga. 
 
Kommunstyrelsen 
Ekonomichef Ulla Lundberg föredrar ärendet. 
 
Skolchef Jan-Erik Backman redogör pågående besparingar inom skolans 
budgetramar. 
 
Ordföranden föreslår att uppdra till kommunchefen att till kommunstyrelsen i 
september redovisa långsiktiga hållbara åtgärder för att få en budget i balans. 
 
Ordföranden föreslår vidare att godkänna upprättad delårsrapport per april 
2018, enligt bilaga. 
 
Göran Lundström (c) önskar tillföra en anteckning till protokollet. 
 
Ordföranden tillåter inte protokollsanteckningar som belastar protokollet. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget och eget förslag. 
Kommunstyrelsen bifaller förslagen. 
_____ 
 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 35(46) 
 2018-05-28 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 69 Dnr 0173/18 - 106 
 
FÖRDELNING AV EXTRA ÄGARTILLSKOTT FILMPOOL NORD 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Anslå extra ägartillskott om 31 936 kronor till Filmpool Nord. Pengar anvisas 
ur näringslivs konto. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Fritid- och kulturchef Kjell Tegnelund har lämnat in en tjänsteskrivelse om 
fördelning av extra ägartillskott Filmpool Nord. 
 
Filmpool Nord har till ägarna tillskrivit äskande om ägartillskott om  
5 miljoner kronor. Region Norrbotten fick av övriga ägare i uppdrag att föreslå 
hur detta äskande ska fördelas i samband med ägarsamråd som genomfördes 
den 7 mars 2018. Uppdraget var att presentera ett sådant förslag i samband 
med bolagsstämman den 12 april 2018 och att förslaget inte ska vara tvingande 
för enskilda aktieägare. 
 
Region Norrbotten föreslår övriga ägare en fördelning som vilar på redan 
existerande finansieringsgrad. Denna extra finansiering ska vara frivillig för 
envar av ägarna att engagera sig i och påverkar inte aktieägandet eller inflyt-
andet i bolaget. 
 
För Älvsbyns kommuns vidkommande blir det extra ägartillskottet till 
Filmpool Nord 31 936 kronor. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen har att ta ställning om extra ägartillskott om 31 936 kronor 
till Filmpool Nord. 
 
Kommunstyrelsen 
Ordföranden föredrar ärendet samt föreslår bifall till förslaget, pengar anvisas 
ur näringslivs konto. 
 
Göran Lundström (c) bifaller förslaget. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommunstyrel-
sen bifaller. 
_____ 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 36(46) 
 2018-05-28 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 70 Dnr 0161/18 - 146 
 
FLYGBILSPROJEKT - REGIONALA KOLLEKTIVTRAFIK-
MYNDIGHETEN 2019-2023 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Från 2019 bidra med maximalt 100 000 kronor per år under perioden 4 april 
2019 – 3 april 2023 till Flygbilsprojektet. Beslutet gäller under förutsättning att 
övriga parter bidrar till trafiken enligt förslagen beräkningsmodell, enligt bilaga 
1. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Landsbygdsutvecklare Ulrica Hamsch har lämnat in en tjänsteskrivelse om 
flygbilsprojekt RKM 2019-2023. 
 
Regionala kollektivtrafikmyndigheten och Länstrafiken i Norrbotten vill till-
sammans med Trafikverket förbättra möjligheten att resa kollektivt till och 
från Luleå Airport. Ett gemensamt förslag på anslutningstrafik med bil under 
en försöksperiod har därför utformats. Kommuner utan egen flygtrafik kan få 
förbättrad tillgänglighet om anslutningarna till relativt närliggande flygplatser 
förbättras. I första hand i de norra delarna av landet där avstånden till 
exempelvis Stockholm är långa. Försöket har pågått sedan 2016. Haparanda, 
Jokkmokk, Älvsbyn och Övertorneå kommuner har deltagit i projektet.  
 
Regionala kollektivtrafikmyndigheten (RKM) förordar att från och med 4 april 
2019 ska Flygbilen finnas med som en anropsstyrd linje i det ordinarie 
trafikutbudet som Länstrafiken erbjuder. 
 
För att en ny upphandling av Flygbilen ska påbörjas krävs att alla deltagande 
kommuner, Trafikverket, Region Norrbotten, RKM Direktion har fattat beslut 
om deltagande och finansiering. 
 
Projektet syftar som ovan nämnt att förbättra möjligheten att resa kollektivt. 
Om Älvsbyns kommun inför i sina riktlinjer för resande att anställda om 
möjligt väljer Flygbilen istället för reguljär flygtaxi finns möjlighet att bespara 
resekostnader som reducerar den totala kostnaden för kommunen. 
 
Förslag till beslut 
Från 2019 bidra med maximalt 100 000 kronor per år under perioden 4 april 
2019 – 3 april 2023 till Flygbilsprojektet. Beslutet gäller under förutsättning att 
övriga parter bidrar till trafiken enligt förslagen beräkningsmodell, enligt bilaga 
1. 
 
 
         forts 



 PROTOKOLL 37(46) 
 2018-05-28 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 70 Dnr 0161/18 – 146 forts 
 
FLYGBILSPROJEKT - REGIONALA KOLLEKTIVTRAFIK-
MYNDIGHETEN 2019-2023 

 
Kommunstyrelsen 
Ordföranden föredrar ärendet. 
 
Göran Lundström (c) bifaller förslaget med tillägg att öka marknadsföring av 
flygbilsprojektet. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget och Göran 
Lundströms tillägg. Kommunstyrelsen bifaller förslagen. 
_____ 
 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 38(46) 
 2018-05-28 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 71 Dnr 0383/16 - 214 
 
DETALJPLAN FÖR DEL AV ÄLVSBYN 25:1 SAMT KV. MOROTEN 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Anta detaljplan för kvarteret Moroten samt del av fastigheten Älvsbyn 25:1 
enligt bilagor. 
_____ 
 
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 bostads-
fastigheter med möjlighet att inreda för bostad och kontor med goda parke-
ringsmöjligheter för arbetande, boende och deras gäster. 
 
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. 
 
Beslutsunderlag 
Plankarta, planbeskrivning samt granskningsutlåtande 
 
Beslutet skickas till 
Älvsbyns fastigheter AB 
 
Förslag till beslut 
Anta detaljplan för kvarteret Moroten samt del av fastigheten Älvsbyn 25:1 
enligt bilagor. 
 
Kommunstyrelsen 
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson föredrar ärendet. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommunstyrel-
sen bifaller. 
_____ 
 
 
 



 PROTOKOLL 39(46) 
 2018-05-28 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 72 Dnr 0252/16 - 214 
 
DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN LILL-KORSTRÄSK 1:15 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Anta detaljplan för fastigheten Lill-Korsträsk 1:15 enligt bilagor. 
 
Reservation 
Göran Lundström (c) reserverar sig mot beslutet. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ett förslag till detaljplan för fastigheten Lill-Korsträsk 1:15 har upprättats. 
Förslaget har ställts ut för granskning under perioden 12 juni t o m 12 juli 
2017. Planbeskrivningen och plankartan har efter den första granskningen 
ändrats med avseende på de granskningsyttranden som har kommit in, samt de 
synpunkter som länsstyrelsen anförde vid ett platsbesök som genomfördes 
vintern 2017 i samband med en dialog kring den kommuntäckande översikts-
planen som var under upprättande och där nya LIS- områden (områden för 
landsbygdsutveckling i strandnära lägen) föreslogs. Länsstyrelsen meddelade 
att eftersom området var tänkt som LIS-område i samrådshandlingen för den 
pågående översiktsplanen för Älvsbyn skulle det inte finnas något hinder mot 
att planen kunde antas med avseende på strandskyddet. Länsstyrelsen önskade 
dock ta del av samrådshandlingen för översiktsplanen och på nytt granska för-
slaget till detaljplan efter de ändringar som skulle göras. En ny granskning 

skedde under perioden 2018-04-19-- 2018-05-08. 
 
Beslutsunderlag 
Reviderade planhandlingar: 

 Plankarta med bestämmelser 

 Planbeskrivning med genomförandebeskrivning 

 Samrådsredogörelse 

 Granskningsutlåntanden (2 st) 
 
Beslutet skickas till 
Sakägare enligt sakägarförteckning som finns på miljö- och byggkontoret 
 
Förslag till beslut 
Anta detaljplan för fastigheten Lill-Korsträsk 1:15 enligt bilagor. 
 
Kommunstyrelsen 
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson föredrar ärendet. 
 
Göran Lundström (c) avslår förslaget. 
         forts 



 PROTOKOLL 40(46) 
 2018-05-28 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 72 Dnr 0252/16 – 214 forts 
 
DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN LILL-KORSTRÄSK 1:15 

 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer beredningsförslaget och Göran Lundströms förslag mot 
varandra. Kommunstyrelsen bifaller beredningsförslaget. 
_____ 
 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 41(46) 
 2018-05-28 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 73 Dnr 0138/18 - 249 
 
SAMVERKAN MED PITEÅ KOMMUN AVSEENDE MBK-VERK-
SAMHET 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Från och med 2019 ska Piteå kommun och Älvsbyns kommun i samverkan 
utföra MBK-verksamheten i egen regi.  
_____ 
 
Sammanfattning av förslaget 
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson har lämnat in en tjänsteskrivelse om sam-
verkan med Piteå kommun om genomförande av MBK (mätning, beräkning, 
kartläggning) i egen regi, enligt bilaga. 
 
Piteå och Älvsbyns kommuner har en etablerad samverkan sedan 2014 inom 
GIS området som möjliggör en effektiv samverkan inom MBK. 
 
- Förberedande arbete påbörjas under 2018, med ambition att MBK-verk-

samhet ska kunna bedrivas i egen regi från och med 2019. De personella 
resurser som krävs för MBK-verksamheten tillgodoses genom att Piteå 
kommun initialt anställer två mätningsingenjörer.  

- Ett nytt samverkansavtal, som även omfattar MBK verksamheten, tecknas 
mellan Piteå kommun och Älvsbyns kommun där Älvsbyn står för perso-
nalkostnader avseende en halvtidstjänst samt att övriga kostnader fördelas 
procentuellt utifrån kommunernas befolkning. 

- Investeringar som krävs initialt för genomförande är 800 tkr år 2019. 

- De löpande kostnaderna, inräknat personalkostnader och avskrivning av 
investeringar, beräknas uppgå till 2,3 mkr/år, vilket i princip täcks av av-
gifter för MBK tjänsterna.  

- Under första driftsåret kommer verksamheten att uppvisa ett underskott 
eftersom rutiner, system och teknik behöver anpassas vilket tar tid i an-
språk. Detta innebär att första driftsåret kommer att redovisa ett 
underskott på ca 110 tkr för Piteås del och 50 tkr för Älvsbyns del.  

Syfte och mål med genomförande och samverkan inom MBK 

För att bättre kunna möta det efterfrågade och ökande behovet av tjänster 
inom mät-, kart- och GIS-området, samt kunna erbjuda bättre service till 
medborgare och företag, bedöms Piteå kommun och Älvsbyns kommun 
behöva utföra mätning, beräkning och kartläggningsverksamhet (MBK) i egen 
regi.  

 

Målen är att Piteå och Älvsbyns kommuner ska kunna:  forts 
-  



 PROTOKOLL 42(46) 
 2018-05-28 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 73 Dnr 0138/18 – 249 forts 
 
SAMVERKAN MED PITEÅ KOMMUN AVSEENDE MBK-VERK-
SAMHET 

 
- Långsiktigt uppnå en kvalitetssäker och effektiv försörjning av MBK-  

tjänster och möta behovet kopplat till ett ökat samhällsbyggande. 
- Erbjuda medborgare och företag god service. 
- Skapa synergieffekter med samlad mätning för samhällsbyggande.  
- Utveckla verksamheten inom mät-, kart- och GIS-området.  
- Utöka avtalssamverkan mellan Piteå och Älvsbyns kommuner. 
- Möjliggöra utökad samverkan i fyrkanten. 
- Möjliggöra ett effektivt resursutnyttjande. 
 
Förslag till beslut 
Från och med 2019 ska Piteå kommun och Älvsbyns kommun i samverkan 
utföra MBK-verksamheten i egen regi.  
 
Kommunstyrelsen 
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson föredrar ärendet. 
 
Tomas Egmark (s) bifaller förslaget. 
 
Göran Lundström (c) bifaller förslaget. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommunstyrel-
sen bifaller. 
_____ 
 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 43(46) 
 2018-05-28 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 74 Dnr 0139/18 - 249 
 
ANSÖKAN HOS LANTMÄTERIMYNDIGHETEN OM ATT FÅ 
BILDA KFF-KOMMUN 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
För att kunna bidra till en mer effektiv samhällsbyggnadsprocess och kunna 
erbjuda god service till medborgare och företag beslutar Piteå kommun och 
Älvsbyns kommun om att gå vidare med ansökan om att bli KFF-kommuner 
från och med 2020.  
 
Piteå kommun och Älvsbyns kommun beslutar att: 
- Göra en gemensam skrivelse till lantmäteriet angående kommunernas 

ambition att kunna bidra till en effektivare samhällsbyggnadsprocess 
genom att utföra kommunala förrättningsförberedelser, KFF. Skrivelsen 
samordnas med övriga kommuner i fyrkanten. 

- Förbereda ett genomförande av KFF, i samverkan, i enlighet med bifogat 
förslag. KFF i samverkan innebär att kommunerna ansöker hos Lant-
mäterimyndigheten om att teckna ett avtal för KFF via den gemensamma 
servicenämnden. 

 
Beslutet förutsätter att Piteå och Älvsbyns kommuner beslutat att utföra MBK 
i egen regi. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson har lämnat in en tjänsteskrivelse om bild-
ande av KFF-kommuner (kommunala förrättningsförberedelser för fastighets-
bildning) i Piteå och Älvsbyns kommuner. 
 
Beslutsunderlag 
1. Genomförandeförslag MBK i egen regi, Piteå och Älvsbyn, 2018-04-12 
2. Förslag avseende KFF, Piteå och Älvsbyns kommun, 2018-04-12 
3. Förteckning, kommuner som tecknat nytt KFF avtal med Lantmäteri-

myndigheten, 2018-04-11 
4. MBK och KFF i fyrkanten, Slutrapport 2017-03-28 
5. Skrivelse från lantmäteriet, Angående utredning om MBK och KFF i 

fyrkanten, 2018-02-07. 
6. Åtta förslag för att effektivisera och utveckla svensk fastighetsbildning, 

Fastighetsägarna, Sveriges Byggindustrier och Byggherrarna, januari 2018.  
 
Förslag till beslut 
För att kunna bidra till en mer effektiv samhällsbyggnadsprocess och kunna 
erbjuda god service till medborgare och företag beslutar Piteå kommun och 
Älvsbyns kommun om att gå vidare med ansökan om att bli KFF-kommuner 
från och med 2020.        forts 



 PROTOKOLL 44(46) 
 2018-05-28 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 74 Dnr 0139/18 – 249 forts 
 
ANSÖKAN HOS LANTMÄTERIMYNDIGHETEN OM ATT FÅ 
BILDA KFF-KOMMUN 

 
Piteå kommun och Älvsbyns kommun beslutar att: 
- Göra en gemensam skrivelse till lantmäteriet angående kommunernas 

ambition att kunna bidra till en effektivare samhällsbyggnadsprocess 
genom att utföra kommunala förrättningsförberedelser, KFF. Skrivelsen 
samordnas med övriga kommuner i fyrkanten. 

- Förbereda ett genomförande av KFF, i samverkan, i enlighet med bifogat 
förslag. KFF i samverkan innebär att kommunerna ansöker hos 
Lantmäterimyndigheten om att teckna ett avtal för KFF via den 
gemensamma servicenämnden. 

 
Beslutet förutsätter att Piteå och Älvsbyns kommuner beslutat att utföra MBK 
i egen regi. 
 
Kommunstyrelsen 
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson föredrar ärendet. 
 
Tomas Egmark (s) bifaller förslaget. 
 
Göran Lundström (c) bifaller förslaget. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommunstyrel-
sen bifaller. 
_____ 
 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 45(46) 
 2018-05-28 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 75 Dnr 0102/18 - 860 
 
STIPENDIER 2018 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Utse Tobias Drejby till kulturstipendiat 2018. 
 
Utse Jonas Lindbäck, Älvsby Tennisklubb till ungdomsledarstipendiat 2018. 
 
Utdelning av stipendierna sker vid kommunfullmäktiges sammanträde 18 juni 
2018. 
_____ 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen har att utse kultur- och ungdomsledarstipendiater för 2018. 
Stipendieutdelningen sker på sista kommunfullmäktigesammanträdet innan 
sommaren. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Fritid- och kulturchef Kjell Tegnelund har lämnat in en tjänsteskrivelse om 
kultur- och ungdomsledarstipendium 2018. 
 
Älvsbyns kommun har att utse kultur- och ungdomsledarstipendiater för 2018. 
Stipendierna är på 6 000 kronor vardera. Stipendierna har varit utlysta på 
kommunens hemsida och i Älvsbybygdens annonsblad med sista ansöknings-
dag den 30 april 2018. 
 
Beslutsunderlag 
Inkomna ansökningar/nomineringar. 
Kulturstipendium 
Älvsbyns kommuns kulturstipendium utdelas till utövare och/eller främjare av 
verksamheter inom litteratur, konst, musik, teater eller inom kulturellt område 
så som folkbildning, hembygdsvård eller naturvård. 
 
Vid tilldelandet av stipendium har den företräde som sedan länge verkat inom 
Älvsbyns kommun. Stipendiet kan utdelas till enskild eller grupper. 
 
Stipendiet som utgör 6 000 kronor utdelas antingen helt eller delat. 
 
Ungdomsledarstipendium 
Älvsbyns kommuns ungdomsledarstipendium är avsett att stödja eller upp-
muntra insatser inom ungdomsverksamheten i Älvsbyns kommun. 
Stipendiet utdelas varje år till ungdomsledare bosatt i kommunen. 
 
Stipendiesumman får fritt användas enligt stipendiatens eget bestämmande. 
Stipendiet utdelas endast en gång till en och samma person. forts 



 PROTOKOLL 46(46) 
 2018-05-28 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 75 Dnr 0102/18 – 860 forts 
 
STIPENDIER 2018 

 
Vid tilldelandet av stipendium har den företräde som sedan länge verkat inom 
Älvsbyns kommun. 
 
Stipendiet som utgör 6 000 kronor utdelas antingen helt eller delat. 

 
Följande ansökningar/nomineringar har inkommit: 
Kulturstipendium 
Tobias Drejby 
 
Ungdomsledarstipendium 
Jonas Lindbäck, Älvsby Tennisklubb 
Vendela Olofsson, Älvsby IF Fotboll.  
Barn- och fritidsutskottet beslutade 8 maj 2018, § 9, att utse Vendela Olofsson 
till stipendiat för unga ledare.  
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen har att utse kultur- och ungdomsledarstipendiater för 2018. 
Stipendieutdelningen sker på sista kommunfullmäktigesammanträdet innan 
sommaren. 
 
Kommunstyrelsen 
Ordföranden föreslår att utse Tobias Drejby till kulturstipendiat och Jonas 
Lindbäck till ungdomsledarstipendiat. 
 
Göran Lundström (c) bifaller förslaget. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på eget förslag vilket kommunstyrelsen 
bifaller. 
_____ 
 
 
 
 
 

 




