
 PROTOKOLL 1(48) 
 2019-05-20 
KOMMUNSTYRELSEN 

 

 
Tid: kl 08:30 - 16:50 
 
Plats: Lokal Bäcken 
 
Ledamöter: Tomas Egmark, s,  ordförande  
 Anna Lundberg, s vice ordförande 
 Rikard Granström, s 
 Sara Risberg, s  
 Anita Backman, s  
 Wivianne Nilsson, v 
 Berit Hardselius, c 
 Inger Lundberg, L  
 Peter Lundberg, kd 
 Maria Hortlund, L 
Tjänstgörande ersättare: Birger Wallgren, s 
 Anders Isaksson, c 
 Monika Aidantausta, sd 
Ej tjänstgörande ersättare: Louice Majunge, v 
  
Övriga: Magnus Nordström  kommunchef 
 Lilian Johansson kommunsekreterare 
 Torbjörn Johansson, § 66, 86 räddningschef 
 Elever från Vidselsskolan, § 66  
 Barbro Skoglund, § 66 konsult 
 Överförmyndarnämnd, § 66 Ordf, vice ordf och handl. 
 Nataliya Nilsson, § 66, 90-91 chef SIF 
 Ulla Lundberg, 66, 84 ekonomichef 
 
Justeringsdag: 2019-05-24 
 
Paragrafer: § 66 - 92 
 
Justerare: Monika Aidantausta 
 
 
Lilian Johansson Tomas Egmark Monika Aidantausta 
kommunsekreterare ordförande justerare 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

ANSLAGSBEVIS 
Justeringen har tillkännagivits via anslag 

Organ Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 2019-05-20 
Protokollet är anslaget  2019-05-24 -- 2019-06-17  
Förvaringsplats för protokoll Kommunkansliet 
 
 Lilian Johansson 
 



 PROTOKOLL 2(48) 
 2019-05-20 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 66 Dnr 0210/19 
 
VERKSAMHETSREDOVISNING KS 2019-05-20 

 
Kommunstyrelsens beslut 
1) Ta del av och godkänna informationen enligt bilaga. 
 
2) Uppdra till socialutskottet att utreda behov, förutsättningar, lokalisering 

och storlek på gruppboende enligt LSS, som ska återredovisas till kom-
munstyrelsen den 4 november 2019. 

_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunchef Magnus Nordström har sammanställt kommungemensam 
verksamhetsredovisning enligt bilaga. 
 
- Räddningschef Torbjörn Johansson informerar om gemensam räddnings-

tjänst Piteå och Älvsbyn. 
- Elever från Vidselsskolan åk 7-9, återkoppling från ungdomstinget. 
- Barbro Skoglund redovisar utredning Älvsbyns gymnasieskolan, enligt 

bilaga. 
- Ordförande, vice ordförande och handläggare vid överförmyndarnämnden 

Piteå och Älvsbyn informerar om nämndens arbete. 
- Chef stöd till individ och familj Nataliya Nilsson redovisar socialtjänstens 

verksamheter samt avgifter för socialtjänsten.  
- Ekonomichef Ulla Lundberg föredrar delårsrapport per april 2019. 
- Kommunchef Magnus Nordström redogör övrigt om näringslivsutveckling, 

ägande av bron över Varjisån samt skadegörelse vid Knut Lundmarkskolan. 
 
Förslag till beslut 
Ta del av och godkänna informationen enligt bilaga. 
 
Kommunstyrelsen 
Ordföranden föreslår att godkänna informationen enligt bilaga samt uppdra till 
socialutskottet att utreda behov, förutsättningar, lokalisering och storlek på 
gruppboende enligt LSS som ska återredovisas till kommunstyrelsen den 4 
november 2019. 
 
Ordföranden ställer proposition på eget förslag vilket kommunstyrelsen bi-
faller. 
_____ 
 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 3(48) 
 2019-05-20 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 67 Dnr 0208/19 - 000 
 
DELGIVNINGAR KS 2019-05-20 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Ta del av redovisade delgivningar 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Handlingar i ärendet: 
 
Personalutskottet – protokoll 2019-02-27 och 2019-04-01 
 
Älvsbyns kommunföretag AB – protokoll 2019-03-27 
 
Arbete och omsorgsutskottet – protokoll 2019-03-13 
 
Socialutskottet – protokoll 2019-04-24 
 
Förslag till beslut 
Ta del av redovisade delgivningar 
 
Kommunstyrelsen 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommunstyrel-
sen bifaller. 
_____ 
 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 4(48) 
 2019-05-20 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 68 Dnr 0209/19 - 002 
 
DELEGATIONSRAPPORT KS 2019-05-20 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Ta del av och godkänna redovisad delegationsrapport. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Följande ärende anmäls enligt KS § 47/2018-05-28 (dnr 183/17-002) 

 

Kommunstyrelsens ordförande 
Föreläggande vid vite – Utebliven skolgång (dnr 122/19 – 611)   
 
Kommunchef 
Förlängning av styrdokument som inte medför materiella förändringar: 
-Säkerhetsskyddsplan för Älvsbyns kommun (dnr 207/19-167) 

-Regler för utmärkelse för rådig insats (dnr 206/19-009)  

-Stipendium för unga ledare (dnr 205/19-009) 

 

Fritids- och kulturchef 
Avslag på bidragsansökan – Gunnar Kieri-sällskapet (dnr 99/19-109) 

Må Bra Dag/Idrottens Dag (dnr 182/19-819) 
 
Arbete och omsorgsutskottet 2019-03-13 
§33  Delgivningar 2  
§34  Övervägande fortsatt familjehemsplacering 
§35  Beslut om fortsatt stödboende 
§36   Övervägande fortsatt familjehemsplacering 
§37–38 Beslut om fortsatt stödboende 
§39  Övervägande fortsatt stödboende 
§40  Beslut om fortsatt familjehemsplacering 
§41   Beslut om 10 veckors behandling på Alfa:s behandlingshem 
 
Arbete och omsorgsutskottet 2019-03-18 
§42  Beslut om fortsatt placering enligt 4 kap 1§ SoL 
 
Socialutskottet 2019-04-11 
§43  Föreläggande i kammarrättens mål nr 1075-19 
 
Socialutskottet 2019-04-24 
§51  Delgivningar 2 
§52  Begäran om överflyttning av faderskapsärende 
§53-56 Faderskapsutredningar 
Socialutskottet 2019-04-24 forts.  
§57-59 Övervägande fortsatt vård enligt LVU   forts 



 PROTOKOLL 5(48) 
 2019-05-20 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 68 Dnr 0209/19 – 002 forts 
 
DELEGATIONSRAPPORT KS 2019-05-20 

 
§60  Övervägande fortsatt familjehemsplacering 
§61  Beslut om att avslutade pågående insats 
§62-63 Beslut om fortsatt stödboende 
§64-65 Övervägande om fortsatt vård 
§66-67 Beslut om fortsatt stödboende 
§68  Beslut om förlängd behandlingstid 
§69-70 Överklagan till förvaltningsrätten i Luleå 
 
Socialutskottet 2019-04-29 
§71  Överklagan till kammarrätten i mål nr 1075-19 
§72  Ansökan om vård enligt lagen om vård av unga (LVU) 
§73  Delgivning om omedelbart omhändertagande (LVU)  
       
Förslag till beslut 
Ta del av och godkänna redovisad delegationsrapport. 
 
Kommunstyrelsen 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommunstyrel-
sen bifaller. 
_____ 
 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 6(48) 
 2019-05-20 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 69 Dnr 0211/19 - 002 
 
ÄNDRING AV KS DELEGATIONSORDNING 2019 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Godkänna förslag till ändringar av KS delegationsordning, enligt bilaga. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Nedan kommer följande ändringar som kvalificerad handläggare Michelle 
Engman har som förslag: 
 
1) På sida 1 står det ”Vem man inte kan delegera till” varav den sista punkten 

är ”en anställd i kommunalt bolag”. Det är enligt kommunal-lagen vilka 
kommunstyrelsen inte får delegera till. Detta är en vilse-ledande skrivning 
eftersom kommunstyrelsen kan delegera till kommun-chefen som i sin tur 
kan vidaredelegera till anställd i kommunalt bolag. På grund av att det kan 
uppkomma missförstånd har kommunchef kommit med förslaget att vi tar 
bort hela stycket enligt nedan.  
Vem man inte kan delegera till  
en grupp av anställda 
en anställd tillsammans med en ledamot eller ersättare (det kallas blandad 
delegering) 
en anställd i kommunalt bolag.  

2) Där ”Arbete och omsorgsutskottet” och ”AOU” nämnas ska det istället stå 
”socialutskottet” och ”SU” enligt KS beslut 2019-03-18 § 24 

3) Förtydligande på sida 27, socialtjänstens förstasida där det står följande: 
 
Brådskande ärende 
I ärenden, som är så brådskande att arbete och omsorgsutskottets avgörande inte kan 
avvaktas, beslutar utskottets ordförande, med socialchefen som ersättare. Besluten 
anmäls till utskottet på nästföljande sammanträde. 
 
Enligt kommunallagen 6 kap 38§ om delegeringsförbud får ärenden som rör 
myndighetsutövning mot enskilda och som är av principiella beskaffenhet eller 
av större vikt (p3) inte delegeras till tjänstemän. Det innebär att beslut som 
utskottet vanligtvis fattar beslut på enligt delegationsordning inte får vid ett 
brådskande ärende beslutas av tjänsteman, dvs socialchef som ovanstående 
text tyder på.  
 
Förslag på ny formulering: 
 
Brådskande ärende 
I ärenden, som är så brådskande att socialutskottets avgörande inte kan avvaktas kan  
 
   forts 



 PROTOKOLL 7(48) 
 2019-05-20 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 69 Dnr 0211/19 – 002 forts 
 
ÄNDRING AV KS DELEGATIONSORDNING 2019 

 
beslut tas av de ledamöter, Anita Backman, Sara Risberg eller Agneta Nilsson, som har  
utökad beslutanderätt enligt KS 2018-05-28 §47. Detta är i ärenden som socialutskottet 
ska fatta besluta om enligt KS delegationsordning.  
 
I brådskande ärenden där det inte står klart i KS delegationsordning att beslutet ska tas av 
socialutskottet kan socialchef fatta beslut. 

 
Se även ”1. Tjänsteskrivelse – Ändring av delegationsordning socialtjänsten” 
och ”bilaga – ändringar delegationsordningen (socialtjänsten)” som Hanna 
Samuelsson vid stöd till individ och familj har sammanställt.  
 
Beslutsunderlag 
1.Tjänsteskrivelse – Ändring av KS delegationsordning 2019 
1. Tjänsteskrivelse – Ändring av delegationsordning socialtjänsten 
Bilaga – ändringar delegationsordningen (socialtjänsten) 
 
Förslag till beslut 
Att godkänna ändringar av KS delegationsordning 
 
Kommunstyrelsen 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommunstyrel-
sen bifaller. 
_____ 
 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 8(48) 
 2019-05-20 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 70 Dnr 0221/19 - 003 
 
INFORMATIONSPOLICY FÖR ÄLVSBYNS KOMMUN 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Fastställa informationspolicy för Älvsbyns kommun, enligt bilaga. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Informatör Peter Lundberg har uppdaterat informationspolicy för Älvsbyns 
kommun, enligt bilaga. 
 
Förslag till beslut 
Fastställa informationspolicy för Älvsbyns kommun, enligt bilaga. 
 
Kommunstyrelsen 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommunstyrel-
sen bifaller. 
_____ 
 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 9(48) 
 2019-05-20 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 71 Dnr 0200/19 - 003 
 
ÄGARDIREKTIV FÖR 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 15 maj 2019 behand-
lat ärendet och godkänt upprättat förslag till ägardirektiv, enligt bilaga. 
 
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
 
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 10(48) 
 2019-05-20 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 72 Dnr 0199/19 - 003 
 
ÄGARDIREKTIV FÖR ÄLVSBYNS FASTIGHETER AB 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
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 15 maj 2019 behand-
lat ärendet och godkänt upprättat förslag till ägardirektiv, enligt bilaga. 
 
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
 
Förslag till beslut 
Fastställa upprättat förslag till ägardirektiv för Älvsbyns Fastigheter AB, enligt 
bilaga. 
 
Kommunstyrelsen 
Jäv 
Rikard Granström (s) anmäler jäv och deltar inte i handläggning av ärendet. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommunstyrel-
sen bifaller. 
_____ 
 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 11(48) 
 2019-05-20 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 73 Dnr 0201/19 - 003 
 
ÄGARDIREKTIV FÖR 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 15 maj 2019 behand-
lat ärendet och godkänt upprättat förslag till ägardirektiv, enligt bilaga. 
 
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
 
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 12(48) 
 2019-05-20 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 74 Dnr 0203/19 - 003 
 
BOLAGSORDNING FÖR 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 15 maj 2019 
behandlat ärendet och godkänt upprättat förslag till bolagsordning, enligt 
bilaga. 
 
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
 
Förslag till beslut 
Godkänna bolagsordning för Älvsbyns Energi AB, enligt bilaga. 
 
Kommunstyrelsen 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommunstyrel-
sen bifaller. 
_____ 
 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 13(48) 
 2019-05-20 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 75 Dnr 0202/19 - 003 
 
BOLAGSORDNING FÖR 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 15 maj 2019 
behandlat ärendet och godkänt upprättat förslag till bolagsordning, enligt 
bilaga. 
 
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
 
Förslag till beslut 
Godkänna bolagsordning för Älvsbyns Fastigheter AB, enligt bilaga. 
 
Kommunstyrelsen 
Jäv 
Rikard Granström (s) anmäler jäv och deltar inte i handläggning av ärendet. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommunstyrel-
sen bifaller. 
_____ 
 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 14(48) 
 2019-05-20 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 76 Dnr 0204/19 - 003 
 
BOLAGSORDNING FÖR 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 15 maj 2019 
behandlat ärendet och godkänt upprättat förslag till bolagsordning, enligt 
bilaga. 
 
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
 
Förslag till beslut 
Godkänna bolagsordning för Älvsbyns kommunföretag AB, enligt bilaga. 
 
Kommunstyrelsen 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommunstyrel-
sen bifaller. 
_____ 
 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 15(48) 
 2019-05-20 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 77 Dnr 0168/19 - 007 
 
REVISIONEN - GRUNDLÄGGANDE GRANSKNING 2018 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen har tagit till sig revisionens iakttagelser och kommer i möj-
ligaste mån revidera styrdokument och rutiner i enlighet med revisionens 
rekommendationer. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Revisorerna granskar årligen, i enlighet med Kommunallagen (KL 9 kap 9§), 
all verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområde. 
Grundläggande granskning är den granskning som varje år genomförs avse-
ende styrelse/nämnder och utskott. Den grundläggande granskningen är till 
sin karaktär en löpande insamling av fakta och iakttagelser. Granskningen ska 
ge underlag för att bedöma styrelsens/nämndernas/utskottens styrning, upp-
följning och kontroll, säkerhet i redovisningssystem och rutiner samt mål-
uppfyllelse, för att kunna uttala sig i ansvarsfrågan.  
 
Efter genomförd granskning 2018 lämnar revisionen följande rekommenda-
tioner: 
1. Kommunstyrelsen bör se över samt tydliggöra utskottens roll och ansvar.  
2. Kommunstyrelsen ska följa upp verksamhetsmålen med bäring mot god 

ekonomisk hushållning, i samband med delårsrapporterna. Detta för att 
kunna få styrinformation om hur måluppfyllelsen ser ut och för att kunna 
vidta relevanta åtgärder för förbättrad måluppfyllelse. 

3. Information om måluppfyllelse och avvikelser bör återspeglas i beslut om 
åtgärder på ett tydligt sätt i protokoll. Det är i protokollen som politikerna 
visar sin styrförmåga. 

4. Kommunstyrelsen bör prioritera arbetet med att införa nyckeltal/mätetal i 
verksamheten i syfte att öka kvalitéten i uppföljningen, möjliggöra korrige-
ringar samt göra jämförelser med andra. 

 
Kommunchef Magnus Nordström har yttrat sig i ärendet. 
 
Yttrande på revisionens grundläggande granskning 2018 
Yttrandet fokuserar på de fyra rekommendationer revisionen lyfter fram efter 
genomförd granskning: 
Kommunstyrelsen bör se över samt tydliggöra utskottens roll och ansvar 
Kommunstyrelsen jobbar kontinuerligt med att se över utskottens roller och 
ansvar. Detta tar sitt uttryck i en kontinuerlig revidering av gällande styrdoku-
ment, exempelvis delegationsordning och arbetsordning. Naturligtvis 
framkommer det med jämna mellanrum att vissa ärenden bör hanteras av  
 
         forts 



 PROTOKOLL 16(48) 
 2019-05-20 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 77 Dnr 0168/19 – 007 forts 
 
REVISIONEN - GRUNDLÄGGANDE GRANSKNING 2018 

 
styrelsen i stället för utskotten och vise versa. Vi de tillfällena anpassas  
styrdokumenten för att kunna organisationen ska kunna hantera dessa på ett 
effektivt och tydligt sätt.   
 
Kommunstyrelsen ska följa upp verksamhetsmålen med bäring mot god ekonomisk 
hushållning, i samband med delårsrapporterna. Detta för att kunna få styrinformation om 
hur måluppfyllelsen ser ut och för att kunna vidta relevanta åtgärder för förbättrad 
måluppfyllelse 
Tidigare år har uppföljning av dessa mål bara genomförts som en del av 
årsredovisningen. Från och med delårsrapport per sista augusti 2019 kommer 
verksamhetsmålen med bäring mot god ekonomisk hushållning följas upp vid 
samtliga delårsrapporter och årsredovisningar.    
 
Information om måluppfyllelse och avvikelser bör återspeglas i beslut om åtgärder på ett 
tydligt sätt i protokoll. Det är i protokollen som politikerna visar sin styrförmåga 
De beslut som fattas av kommunstyrelsen med anledning av måluppfyllelse 
och avvikelser framgår i huvudsak på ett tydligt sätt i protokollen. Naturligtvis 
beror beslutsformuleringar på beslutens andemening och karaktär, men de 
påvisar alltjämt vilja och styrförmåga. Kommunstyrelsen kommer 
fortsättningsvis att vara mera explicita i sina beslutsformuleringar.    

 
Kommunstyrelsen bör prioritera arbetet med att införa nyckeltal/mätetal i verksamheten i 
syfte att öka kvalitéten i uppföljningen, möjliggöra korrigeringar samt göra jämförelser med 
andra 
Arbetet med att införa nyckeltal/mätetal som ger förutsättningar för jämförel-
ser med vår omvärld är påbörjad. I samband med implementeringen av 
Stratsys och framtagandet av 2020 år målsättningar kommer en anpassning till 
de nyckeltal/mätetal som nyttjas i Kolada göras. Nyttjandet av likartade 
nyckeltal/mätetal är en grundförutsättning för att vi ska kunna jämföra oss 
med andra och göra rättvisande analyser som kan ligga till grund för styrning 
och leding. 
 
En grundutbildning med samtliga chefer och personal från ekonomiavdelning-
en är genomförd. Utbildningen genomfördes av RKA, Rådet för främjande av 
kommunala analyser, och vid det tillfället redovisade de även en rad exempel 
på hur deras statisk kan nyttjas för jämförande analyser. Vid den redovisningen 
deltog även kommunstyrelsen. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen har tagit till sig revisionens iakttagelser och kommer i möj-
ligaste mån revidera styrdokument och rutiner i enlighet med revisionens 
rekommendationer.       forts 



 PROTOKOLL 17(48) 
 2019-05-20 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 77 Dnr 0168/19 – 007 forts 
 
REVISIONEN - GRUNDLÄGGANDE GRANSKNING 2018 

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



 PROTOKOLL 18(48) 
 2019-05-20 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 78 Dnr 0397/18 - 007 
 
GRANSKNING AV KOMMUNENS MÅLSTYRNING 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Godkänna redovisad uppföljning. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning av 
kommunens målstyrning.  
 
Chef kommunledningskontoret Crister Lundgren har yttrat sig i ärendet. 
 
Bedömningen är att kommunstyrelsen behöver utveckla arbetet med att ända-
målsenligt arbete med mål och riktlinjer som är av betydelse för god ekono-
misk hushållning och att dessa bör följas upp i delårsrapport april och augusti. 
 
Vid Kommunstyrelsen 2018-12-17 redovisades nedanstående åtgärder på revisionens 
granskning: 
 
Under hösten 2018 har ett införandeprojekt för systemet Stratsys genomförts. 
Denna del av införandet har avsett Strategisk Plan (Verksamhetsplan, enligt 
Stratsys definition). I samband med detta arbete har kommunens styrmodell 
uppdaterats och anpassats utifrån erfarenheter av tidigare styrmodell och revi-
sionens intentioner. Uppdaterad styrmodell och konsekvenserna av denna 
redovisades för kommunstyrelsen 2018-11-05. 
 
Tidigt 2019 kommer arbetet med Strategisk Plan 2020-22 att påbörjas. I sam-
band med detta genomförs utbildning i Stratsys, uppdaterad styrmodell, mål-
styrning, målformulering samt indikatorer. I samband med Strategisk Plan 
2020-22, införs uppdaterad styrmodell fullt ut. 
 
I och med detta utvecklingsarbete bedöms revisionens rekommendationer 1, 
2, 3, 4 och 7 hanteras. 
 
Rekommendation 5. Vid styrelsemötena som avhandlar delårsrapporterna får 
kommunstyrelsen en föredragning om ekonomi, måluppfyllelse och avvikelser. 
Detta ligger till grund för beslut och återspeglas i protokollsformuleringarna. 
Huruvida det på ett tydligt sätt påvisar styrförmåga eller inte beror nog på be-
slutets karaktär och omfattning. Kommunstyrelsen kommer särskild uppmärk-
samma detta under 2019. 
 
Vad gäller rekommendation 6, är den införd i och med delårsrapport augusti 
2018. 
         forts 



 PROTOKOLL 19(48) 
 2019-05-20 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 78 Dnr 0397/18 – 007 forts 
 
GRANSKNING AV KOMMUNENS MÅLSTYRNING 

 
Vid kommunstyrelsen 2018-12-17 fattade kommunstyrelsen följande beslut: 
1) Kommunstyrelsen har tagit till sig revisionens synpunkter och rekom-

mendationer och kommer att hantera dessa enligt nedan. 
2) Uppföljning ska ske den 20 maj 2019. 

 
Uppföljning av de aktiviteter, utifrån ovan redovisade handlingsplan, som är genom-
förda till dagens datum är följande: 
 

- Den del i Stratsys som avser planering, genomförande och uppföljning av 
Strategisk Plan (benämns Verksamhetsplan i Stratsys) är införd i 
organisationen. 

- I samband med införandet/driftsättning av Stratsys uppdaterades kom-
munens styrmodell. 

- Vid KS Strategidag 2019-01-29 genomfördes utbildning av politiker av 
upplägg i stort samt utbildning på ny styrmodell.  

- Vid KS Strategidag 2019-01-29 påbörjades det politiska målarbetet inför 
2020, detta arbete avslutas innan halvårsskiftet. 

- Ett antal utbildningstillfällen och skrivarstugor är genomförda för enhets-
chefer inom kommunen 

- En ”Stratsysgrupp” är bildad inom organisationen.  Där diskuteras an-
vändning, förvaltning, utveckling och utbildning av systemet. 

- Delårsrapport april 2019 är genomförd i Stratsys. 
- Direkt efter semestern påbörjas, enligt ny styrmodell, verksamheternas 

målarbete. 
 
Förslag till beslut 
Lägesrapport är lämnad och uppföljning enligt KS beslut 2018-12-17 är gen-
omförd. 
 
Kommunstyrelsen 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommunstyrel-
sen bifaller. 
_____ 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 20(48) 
 2019-05-20 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 79 Dnr 0044/19 - 008 
 
MEDBORGARFÖRSLAG - IDROTTSFÖRENINGAR ANHÅLLER 
OM LÄNGRE ÖPPETTIDER VID SPORTHALLEN  

 
Kommunstyrelsens beslut 
Bifall till medborgarförslaget om längre öppettider vid sporthallen, t o m 30 
juni och öppnar igen den 1 augusti 2019.  
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Älvsby Basketbollklubb, TAIF Innebandy och Älvsby Tennisklubb har inläm-
nat ett medborgarförslag om längre öppettider vid sporthallen, enligt bilaga. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 18 februari 2019, § 7 att överlämna ärendet till 
kommunstyrelsen för beredning och beslut senast den 20 maj 2019. 
_____ 
 
Fritids- och kulturchef Kjell Tegnelund har yttrat sig i ärendet. 
 
Älvsby Basketbollklubb, TAIF Innebandy och Älvsby Tennisklubb har inläm-
nat ett medborgarförslag med en önskan om att sporthallen är öppen t.om. 
30/6 och öppnar igen den 1/8 i stället som nu vid skolstart. Föreningarna an-
ger att längre öppettider ger Älvsbyföreningarna större konkurrenskraft i 
respektive serier. 
 
Förslag till beslut 
Bifall till medborgarförslaget under förutsättning att personal för lokalvård 
finns på anläggningen, då kommer föreningarnas önskemål om längre öppettid 
vid sporthall att beaktas positivt.  
 
Kommunstyrelsen 
Anna Lundberg (s) bifaller medborgarförslaget. 
 
Inger Lundberg (L) yrkar bifall till medborgarförslaget. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Anna Lundberg och Inger Lundbergs 
förslag vilket kommunstyrelsen bifaller. 
_____ 
 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 21(48) 
 2019-05-20 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 80 Dnr 0180/19 - 008 
 
MOTION (L) MATA ÄLVSBYNS BIN I SOMMAR 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Bifall till motion (L) om att ”Mata Älvsbyns bin i sommar”, utan utökat eko-
nomiskt anslag. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Liberalerna i Älvsbyn har lagt en motion: Mata Älvsbyns bin i sommar, enligt 
bilaga. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 6 maj 2019, § 29, att överlämna ärendet till 
kommunstyrelsen för beredning och vidare till fullmäktige för beslut senast 
den 17 juni 2019. 
_____ 
 
VD Älvsbyns Fastigheter AB, Annelie Vinsa har yttrat sig i ärendet. 
 
Älvsbyns kommun har gett Älvsbyns Fastigheter AB i uppdrag att inventera 
vilka gräsytor som kan undantas från gräsklippning.  
 
I dag finns inga naturligt blomrika gräsytor. Ska man få ett bra resultat för bin 
och humlor borde gräsytorna sås in med ängsblommor. Vide och sälg är också 
viktiga för humlor och bin på våren. Som vidare åtgärd skulle byggprogram-
met på gymnasiet kunna bygga humleholkar och bon för vildbin. Det skulle 
ytterligare kunna öka förutsättningar för ett utökat bestånd av bin och humlor. 
Viktigt är dock att man inte får glömma bort att oklippt gräs skapar goda för-
hållanden för råttor, ormar och andra djur. 
 
Älvsbyns Fastigheter AB har inventerat sina gräsytor och kommit fram till följ-
ande förslag. 
 
Älvsbyn 
- Grönyta mellan gamla veterinären och Björkgatan; ytan sås in med ängs-

blommor vid återställning efter VA-arbetet som pågått i området. 
- Gräsytan på Övrabyn, även den måste återställas efter VA-arbeten som 

utförts i området och skulle då kunna sås in med ängsblommor. Älvsbyns 
Energi AB ansvarar för återställning av markarbetena för ledningsbyten. 

 
Områdena nedan, dvs del av ängsmark, lämnas oklippta: 
- Vid reningsverket upp efter Gammelvägen. 
- Gräsyta vid Altuna/Timmersvansen även bullervall 
- Grönyta mellan Nyberga och Apeln 
- Yttervägen mot Älvsbyhus     forts 



 PROTOKOLL 22(48) 
 2019-05-20 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 80 Dnr 0180/19 – 008 forts 
 
MOTION (L) MATA ÄLVSBYNS BIN I SOMMAR 

 
Vidsel 
- Grönyta nedanför skolan mot älven 
 
Vistträsk 
- Grönyta vid första infarten till Vistträsk 

 
Korsträsk 
- Grönyta mellan 94 an och Smedjevägen 
 
Under hösten måste dessa ytor klippas för bättre återväxt och för att undvika 
slybildning. När detta höga gräs ska klippas ger oss kostnadsökning på ca 
20´per år, samt införskaffa en ny slagslåttare för 80 kkr. Totalt ca 100´.  
Skulle det krävas ny sådd av gräsytorna så krävs det ytterligare utökat anslag. 
 
Förslag till beslut 
Bifall till motion (L) om att ”Mata Älvsbyns bin i sommar”. 
 
Kommunstyrelsen 
Ordföranden föreslår bifall till motionen utan utökat ekonomiskt anslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på eget förslag vilket kommunstyrelsen bi-
faller. 
_____ 
 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 23(48) 
 2019-05-20 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 81 Dnr 0193/19 - 008 
 
MOTION (C) OM ATT UPPDATERA ÄLVSBYNS INFORMA-
TIONSPOLICY 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Bifall till motionen att uppdatera och lägga till om sociala medier till informa-
tionspolicyn, se KS § 70, Informationspolicy för Älvsbyns kommun (dnr 

221/19-003). 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
David Strandlund (c) har lämnat in en motion om att uppdatera Älvsbyns 
informationspolicy, enligt bilaga. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 6 maj 2019, § 33, att överlämna ärendet till 
kommunstyrelsen för beredning och vidare till fullmäktige för beslut senast 
den 17 juni 2019. 
_____ 
 
Informatör Peter Lundberg har yttrat sig i ärendet. 
 
Centerpartiet vill uppdatera Älvsbyns kommuns informationspolicy och inklu-
dera sociala medier i policyn. 
 
Undertecknad har reviderat och uppdaterat Älvsbyns kommuns informations-
policy och lagt till om sociala medier till policyn. se KS ärende 5, Informa-
tionspolicy för Älvsbyns kommun (dnr 221/19-003). 
 
Förslag till beslut 
Bifall till motionen att uppdatera och lägga till om sociala medier till informa-
tionspolicyn, se KS § 70, Informationspolicy för Älvsbyns kommun (dnr 

221/19-003). 
 
Kommunstyrelsen 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommunstyrel-
sen bifaller. 
_____ 
 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 24(48) 
 2019-05-20 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 82 Dnr 0290/17 - 020 
 
HELTID SOM NORM 

 
Kommunstyrelsens beslut 
1) Fastställa den reviderade handlingsplanen Heltid som norm där målet för 

2019 flyttas till att börja gälla 2020-01-01. 
2) Behålla skall-kravet i handlingsplanen.  
_____ 

 
Sammanfattning av ärendet 
HR-chef Anna-Karin Andersson har lämnat in en tjänsteskrivelse och redogör 
för den handlingsplan som tidigare beslutats om.  

 
Ett omtag är nödvändigt för att processen och de beslut som fattas ska vara 
baserade på bra beslutsunderlag. 

 
Föremål för revidering av handlingsplanen är: 
-skall-kravet om att alla nyanställningar inom särskilt boende och omsorgen 
om funktionshindrade från 1 januari 2019 ska vara på heltid är ändrat till bör 
vara heltid. 
 
Ambitionen är fortfarande att anställa på heltid vid nyanställningar, men det 
har framkommit en del faktorer som gör att ett omtag är nödvändigt. Att skall-
kravet är borttaget ger verksamheterna större chans till anpassning i det om-
fattande förändringsarbete som heltid som norm faktiskt innebär. 
Verksamhetschefer har efterfrågat större delaktighet och inflytande. En arbets-
grupp som består av Kommunal, fyra verksamhetschefer och representant 
från HR-avdelningen har därför bildats, med syfte att tillgodose önskemålet 
om större delaktighet. När skall-kravet är borttaget ges arbetsgruppen bättre 
förutsättningar i arbetet. Arbetsgruppen har även till uppgift att försöka be-
svara ett antal frågeställningar som behöver utredas av ”verksamhetskunniga” 
för att på bästa sätt kunna gå vidare med heltidsresan. 
 
Förslag till beslut  
Fastställa den reviderade handlingsplanen Heltid som norm. 
 
Personalutskottet 
HR-chef Anna-Karin Andersson redogör för ärendet. Socialchef Hans Nyberg 
beskriver de utmaningar som finns inom äldreomsorgen och omsorgen om 
funktionshindrade för att anpassa organisationen till heltid som norm.  
 
Ordförande Tomas Egmark föreslår att fastställa den reviderade handlings-
planen Heltid som norm där målet för 2019, det vill säga att nyanställningar  
         forts 
 



 PROTOKOLL 25(48) 
 2019-05-20 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 82 Dnr 0290/17 – 020 forts 
 
HELTID SOM NORM 

 
inom äldreomsorgen och omsorgen om funktionshindrade ska vara på heltid, 
flyttas till att börja gälla 2020-01-01, samt att behålla skall-kravet i handlings-
planen. Utskottet bifaller förslaget.  
 
Personalutskottets förslag till kommunstyrelsen 
1) Fastställa den reviderade handlingsplanen Heltid som norm där målet för 

2019 flyttas till att börja gälla 2020-01-01. 
2) Behålla skall-kravet i handlingsplanen.  
_____ 
 
Kommunstyrelsen 
 
Ordföranden ställer proposition på personalutskottets förslag vilket kommun-
styrelsen bifaller. 
_____ 
 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 26(48) 
 2019-05-20 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 83 Dnr 0087/19 - 021 
 
SEMESTER- OCH LÖNEVÄXLING 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Införa semesterväxling och löneväxling. HR-chef ges i uppdrag att verkställa 
beslutet senast 2020-01-01.  
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
HR-chef Anna-Karin Andersson har lämnat in en tjänsteskrivelse och föredrar 
ärendet.  
 
Älvsbyns Kommun har under de senaste åren, tillsammans med fackliga par-
ter, arbetat fram konkreta förslag för att kommunen ska vara en attraktiv 
arbetsgivare. Både semesterväxling och löneväxling har framkommit som 
lämpliga alternativ. 
 
Semesterväxling innebär att en medarbetare har möjlighet att byta in semester-
dagstillägget mot lediga dagar.  
 
Löneväxling är ett månatligt bruttolöneavdrag som innebär att du byter in lön 
mot extra tjänstepension. 
 
Förslag till beslut 
Införa semesterväxling och löneväxling. HR-chef ges i uppdrag att verkställa 
beslutet senast 2020-01-01.  
 
Personalutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Införa semesterväxling och löneväxling. HR-chef ges i uppdrag att verkställa 
beslutet senast 2020-01-01.  
_____ 
 
Kommunstyrelsen 
Ordföranden ställer proposition på personalutskottets förslag vilket kommun-
styrelsen bifaller. 
_____ 
 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 27(48) 
 2019-05-20 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 84 Dnr 0220/19 - 042 
 
DELÅRSRAPPORT PER 30 APRIL 2019 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
- Godkänna upprättad delårsrapport per april 2019, enligt bilagor. 
- Kommunstyrelsen ser allvarligt på det prognostiserade underskottet på 

ramarna och framhåller vikten av att fortsätta översynen av verksamhet-
erna, så att kommunen får långsiktig balans, struktur och ett positivt resul-
tat. 

- Se över kostnader och intäkter i hela koncernen. 
- Kommunchefen genomför budgetdialog med samtliga verksamheter som 

prognostiserar underskott. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen, ekonomi har på uppdrag av kommunstyrelsen 
upprättat delårsrapport per april 2019, enligt bilagor. 
 
Delårsrapporter upprättas per april och augusti som en del i den löpande 
planlagda uppföljningen. 
 
Syftet med delårsrapporten är att vara; 

• En uppföljning av resultat och ställning för rapportperioden 

• En uppföljning av om verksamheten prognostiseras bedrivas inom 
fastställda ramar samt prognos för helåret 

• Ett underlag för beslut 
 
Kommunens periodresultat uppgår till 7,6 mkr och årets resultat prognosti-
seras till -14,2 mkr vilket innebär en budgetavvikelse för årets resultat prog-
nostiseras till -16,3 mkr. 
 
Budgetunderskottet för verksamhetens ramar prognostiseras till -13,4 mkr. 
Den största obalansen återfinns inom ramen Stöd till individ och familj för 
vilken det prognostiseras ett sammantaget underskott på 6,2 mkr. Främsta 
orsaken är kostnader för LVU-placeringar. Det kan noteras att även för 
ramarna överförmyndare, förskola, grundskola, gymnasieskola, hemtjänst samt 
hälso- och sjukvård prognostiseras underskott. 
 
För att inte kommunen i samband med 2019 års bokslut ska redovisa ett 
negativt balanskravsresultat och därmed tvingas upprätta en handlingsplan för 
hur det negativa resultatet ska återställas måste de prognostiserade 
underskotten snarast sättas i fokus och åtgärder vidtas för att komma till rätta 
med budgetavvikelserna. 
         forts 
 



 PROTOKOLL 28(48) 
 2019-05-20 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 84 Dnr 0220/19 – 042 forts 
 
DELÅRSRAPPORT PER 30 APRIL 2019 

 
Kommunens årsbudget inklusive tilläggsanslag för investeringar uppgår till 
16,3 mkr och per april har 1,0 mkr upparbetats.  
 
Förslag till beslut 
Godkänna upprättad delårsrapport per april 2019, enligt bilagor. 
 
Kommunstyrelsen 
Ordföranden informerar att kommunens internkontrollplan kommer att redo-
visas vid höstens delårsrapport. 
 
Kommunchef Magnus Nordström informerar om att risk- och konsekvens-
analys kommer att genomföras vid kommunstyrelsens strategidag den 11 
oktober 2019. 
 
Ordföranden föreslår följande:  
- Kommunstyrelsen ser allvarligt på det prognostiserade underskottet på 

ramarna och framhåller vikten av att fortsätta översynen av verksamhet-
erna, så att kommunen får långsiktig balans, struktur och ett positivt 
resultat. 

- Översyn av kostnader och intäkter i hela koncernen. 
- Kommunchefen genomför budgetdialog med samtliga verksamheter som 

prognostiserar underskott. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget och eget förslag. 
Kommunstyrelsen bifaller förslagen. 
_____ 
 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 29(48) 
 2019-05-20 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 85 Dnr 0081/19 - 104 
 
FÖRSLAG PÅ REVIDERING AV ÄLVSBYNS KOMMUNS ARVO-
DESREGLEMENTE OCH RIKTLINJE FÖR PARTISTÖD MED 
AVSEENDE PÅ INSYNSARVODET 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Återremiss av ärendet där revisionen får yttra sig avseende insynsarvodet samt 
ytterligare beredning av centerpartiets förslag, att avskaffa insynsarvodet och 
minska ordförandearvoden med motsvarande belopp (405 720 kr). 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 8 april 2019, § 56, att återremittera ärendet för 
ytterligare beredning, där revisionen och kvalificerad handläggare får yttra sig i 
ärendet, avseende insynsarvodet. 
_____ 
 
Kommunförvaltningen vidhåller sin ståndpunkt om att insynsarvodet bör av-
skaffas med hänvisning till vad som tidigare anförts som motivering.  
 
Med centerpartiets skrivelse i särskild åtanke vill undertecknad erinra om att 
Regeringsrätten i flera domar betonat vikten av att beakta den kommunala lik-
ställighetsprincipen (kap. 2 § 3 KL) vid utdelning av partistöd. Detta innebär 
att inget parti som är företrätt i fullmäktige ska kunna uteslutas vare sig från 
grundstöd eller mandatstöd (se t.ex. RÅ 1994 ref. 104).    
 
För att kunna utöva sin rätt till insyn på lika premisser har samtliga partier 
möjlighet att begagna sig av de instrument som kommunallagen och regerings-
formen ställer till ledamöternas förfogande, det vill säga motioner, interpella-
tioner, enkla frågor samt rätten att begära ut allmänna handlingar med stöd av 
offentlighetsprincipen. I Älvsbyns kommun har oppositionspartierna dess-
utom närvarorätt och /eller representation i budgetberedningen, kommun-
styrelsen, miljö- och byggnämnden samt utskotten. De har således samma fak-
tiska förutsättningar att utöva sin insyn i de kommunala verksamheterna som 
majoritetspartierna.  
 
Betraktat mot denna bakgrund rimmar ett arvode som enbart kommer opposi-
tionspartierna till gagn illa med de grundläggande demokratiska principerna 
om rättvisa och att valutslaget ska ha företräde framför minoritetsintresset (se 
prop. 1990/91:117, s. 75-76).  
 
Sammanfattningsvis kan konstateras att det saknas både sakliga och objektivt 
grundade skäl för att rättfärdiga ett partistöd som helt utesluter majoritets-
partierna. Kommunen överskrider sina befogenheter genom att betala ut ett 
insynsarvode som gynnar oppositionspartierna på ett otillbörligt sätt.     forts 



 PROTOKOLL 30(48) 
 2019-05-20 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 85 Dnr 0081/19 – 104 forts 
 
FÖRSLAG PÅ REVIDERING AV ÄLVSBYNS KOMMUNS ARVO-
DESREGLEMENTE OCH RIKTLINJE FÖR PARTISTÖD MED 
AVSEENDE PÅ INSYNSARVODET 

 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 8 april 2019, § 56. 
 
Förslag till beslut 
Insynsarvodet bör avskaffas med hänvisning till vad som tidigare anförts som 
motivering.  
 
Kommunstyrelsen 
Revisionen har inte lämnat in något yttrande. 
 
Berit Hardselius (c) föreslår att insynsarvodet avskaffas och att ordförande-
arvoden minskas med motsvarande belopp (405 720 kr.) 
 
Wivianne Nilsson (v) yrkar bifall till tidigare beredningsförslag att insynsarvo-
det om 405 720 kr, delas av fullmäktiges samtliga partier á 57 960 kr. 
 
Inger Lundberg (L) yrkar bifall till Berit Hardselius (c) förslag. 
 
Berit Hardselius (c) föreslår att ärendet återremitteras för ytterligare beredning. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Berit Hardselius återremissförslag vilket 
kommunstyrelsen bifaller. 
_____ 
 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 31(48) 
 2019-05-20 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 86 Dnr 0237/19 - 170 
 
GEMENSAM RÄDDNINGSTJÄNST  

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1) Fastställa avtal om samverkan i gemensam nämnd för räddningstjänst-

verksamhet i Piteå och Älvsbyns kommuner. 
2) Inrätta gemensam räddningsnämnd i Piteå och Älvsbyns kommuner från 

och med den 1 januari 2020. 
3) Anta reglemente för gemensam räddningsnämnd i Piteå och Älvsbyns 

kommuner.  

 
Reservation 
Inger Lundberg (L), Berit Hardselius (c), Peter Lundberg (kd) och Monika 
Aidantausta (sd) reserverar sig mot beslutet. 

_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
I Piteå kommuns riktlinjer för ökad samverkan, fastställd 2013-01-28, anges att 
kommunen bland annat på grund av demografiska utmaningar har ett behov 
av ökad samverkan med andra kommuner. På grund av sin närhet till Piteå 
kommun nämns särskilt Älvsbyns kommun som en strategisk part för samver-
kan. 
 
Piteå kommun och Älvsbyns kommun har som näraliggande kommuner sam-
arbetat i olika frågor sedan lång tid tillbaka. Sedan år 2014 har kommunerna 
arbetat aktivt i syfte att fördjupa sin samverkan. Arbetet leds av en styrgrupp 
som består av kommunchef i respektive kommun och motsvarande admin-
istrativa chefer på strategisk nivå. Sedan 2017 finns en gemensam projektledare 
utsedd. 
 
Styrgruppen har utsett fem samverkansområden att särskilt utredas för sam-
verkan. Arbetet har resulterat i en gemensam servicenämnd med ett gemen-
samt lönecenter där Älvsbyn är värdkommun (2017) och en gemensam över-
förmyndarnämnd med överförmyndarverksamhet med Piteå som värdkom-
mun (2019). Arbetet inriktar sig nu på att skapa en gemensam räddnings-
nämnd med Piteå kommun som värdkommun. 
 
En förstudie avseende samverkan i gemensam räddningsnämnd redovisades 
för styrgruppen 2017-10-25. Förstudien visade att det finns goda förutsätt-
ningar att samverka i gemensam nämnd för räddningstjänstverksamhet. I för-
studien konstateras att räddningstjänsterna i Piteå och Älvsbyns kommuner 
under lång tid har samverkat inom räddningstjänstens alla arbetsområden att 
samverkan inom vissa områden har varit formaliserad och kontinuerlig. 
Kommunerna har genom samverkansavtal haft gemensam räddningschef och  
         forts 



 PROTOKOLL 32(48) 
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KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 86 Dnr 0237/19 – 170 forts 
 
GEMENSAM RÄDDNINGSTJÄNST  

 
räddningschef i beredskap sedan 2011-01-01. I övrigt har samverkan skett vid 
behov och med full kostnadstäckning. I förstudien konstaterades att följande 
kvalitetshöjande effekter kan väntas vid samverkan i gemensam nämnd jäm-
fört med nu gällande samverkansavtal.  
 

• Fler människor och kompetenser höjer kvalitén i verksamheterna. 

• Starkare och mindre sårbara organisationer. 

• Gemensam introduktionsutbildning av räddningspersonal i beredskap (del-
tidare) 

• Kunskapsöverföring 

• Dela materiella resurser och övningsfält 

• Förbättrad övning och utbildning inom såväl räddningstjänst som kris-
hantering  

 
Förstudien rekommenderade fördjupad utredning med fokus på att tydliggöra 
hur verksamheterna ska styras politiskt samt grundligt beskriva hur verksam-
heterna ska bedrivas organisatoriskt och personellt. Vid styrgruppsmöte 2017-
11-09 beslutades att fördjupad studie skulle genomföras i enlighet med rekom-
mendationen. Den fördjupade studien utmynnade i en organisationsbeskriv-
ning av den gemensamma räddningstjänstverksamheten, ”Förslag Organisa-
tionsstruktur Räddningstjänsten Piteå/Älvsbyn”, bilaga 1, en ”Risk- och kon-
sekvensbedömning med handlingsplan inför förändring”, bilaga 2, och en eko-
nomisk utredning med bland annat beräkning av fördelning av kostnader, 
”Gemensam räddningstjänst Piteå/Älvsbyn”, bilaga 3. 

 
Sammantaget bedöms samverkan i gemensam nämnd för räddningstjänstverk-
samhet i Piteå och Älvsbyns kommuner ge bättre förutsättningar att bedriva 
en effektiv räddningstjänstverksamhet i båda kommunerna än idag. Samverkan 
i gemensam räddningsnämnd är också förenligt med Piteå kommuns uttalade 
mål i fråga om ökad samverkan med andra kommuner. 
 
Beslutsunderlag 
Bilaga 1 Förslag organisationsstruktur Gemensam räddningstjänsten Piteå/ 

Älvsbyn 
Bilaga 2  Risk- och konsekvensbedömning med handlingsplan inför föränd-

ring  
Bilaga 3 Gemensam räddningstjänst Piteå/Älvsbyn 

Bilaga 4 Avtal om samverkan i gemensam nämnd för räddningstjänstverk-
samhet i Piteå och Älvsbyns kommuner 

Bilaga 5  Reglemente för gemensam räddningsnämnd i Piteå och Älvsbyns 
kommuner      forts 



 PROTOKOLL 33(48) 
 2019-05-20 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 86 Dnr 0237/19 – 170 forts 
 
GEMENSAM RÄDDNINGSTJÄNST  

 
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige Piteå kommun 
Kommunfullmäktige Älvsbyns kommun 
Räddningschef Piteå 
Styrgruppen Samverkan mellan Älvsbyns och Piteås kommuner 
Projektledare Samverkan mellan Älvsbyns och Piteås kommuner 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige fastställer Avtal om samverkan i gemensam nämnd för 
räddningstjänstverksamhet i Piteå och Älvsbyns kommuner. 
 
Kommunfullmäktige inrättar Gemensam räddningsnämnd i Piteå och 
Älvsbyns kommuner från och med den 1 januari 2020. 
 
Kommunfullmäktige antar Reglemente för gemensam räddningsnämnd i Piteå 
och Älvsbyns kommuner.  
 
Kommunstyrelsen 
Räddningschef Torbjörn Johansson föredrar ärendet. 
 
Inger Lundberg (L) föreslår att ärendet återremitteras för ytterligare beredning, 
gällande granskning av ekonomi. 
 
Ordföranden yrkar bifall till beredningsförslaget. 
 
Wivianne Nilsson (v) bifaller beredningsförslaget. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer Inger Lundbergs förslag om återremiss mot berednings-
förslaget. Kommunstyrelsen bifaller beredningsförslaget. 
_____ 
 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 34(48) 
 2019-05-20 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 87 Dnr 0330/18 - 353 
 
ANSÖKAN OM KOMMUNALT AVLOPP GRANTRÄSK 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Avslå ansökan om kommunalt avlopp för rubricerade sex fastigheter i 
Granträsk, med hänvisning till antagen VA-strategi 2016-05-16. 
_____ 

Sammanfattning av ärendet 
Rubricerade fastigheter har tillskrivit miljö- och byggkontoret i Älvsbyn daterat 
2018-09-12 i ärendet. 

VD Älvsbyns Energi AB Jan Sipola har yttrat sig i ärendet. 
 
Skrivelsen anger att rubricerade fastigheter inte är överens om att bygga om 
gemensam anläggning. Skrivelsen anger att gemensamt avloppsvattenverk/ 
brunn förvärvas av Älvsbyns kommun. 

 
Älvsbyns kommun har inget ansvar för privata brunnar. Älvsbyns Energi AB 
är huvudman för VA-verksamheten, men har inget ansvar för enskilda brun-
nar eller enskilda avlopp 
 
Älvsbyns kommun har 2016-05-12 antagit VA-strategi för Älvsbyns kommun. 
I strategin, sidan 33, anges att ”minsta underlag för en allmän VA- anläggning 
är 20-30 fastigheter som ligger någotsånär samlat”. 
 
Miljöpåverkan bedöms som liten vid införande av ett verksamhetsområde för 
dessa 6 fastigheter. Vid ett eventuellt verksamhetsområde är det policy att även 
ta med dricksvatten i verksamhetsområdet. Anledningen är att de löpande 
kostnaderna debiteras utifrån det förbrukade vattnet, men även att vattnets 
kvalitet avspeglas på det slam som kommunen/Älvsbyns Energi AB blir an-
svarig för omhändertagande av. 
 
Älvsbyns Energi AB avstyrker ärendet med detta yttrande. 
 
Förslag till beslut 
kommunstyrelsen avslår ansökan om kommunalt avlopp för rubricerade sex 
fastigheter i Granträsk, med hänvisning till antagen VA-strategi 2016-05-16. 
 
Kommunstyrelsen 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommunstyrel-
sen bifaller. 
_____ 
 
 



 PROTOKOLL 35(48) 
 2019-05-20 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 88 Dnr 0181/19 - 406 
 
REVIDERING AV TAXA ENL TOBAKSLAGEN, ALKOHOL-
LAGEN SAMT LAGEN OM FÖRSÄLJNING AV RECEPTFRIA 
LÄKEMEDEL 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Anta förslag till reviderad taxa med anledning av ny lag om tobak och liknande 
produkter LTLP enligt bilaga 1. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Livsmedelsinspektör Louise Södersten har lämnat in en tjänsteskrivelse om 
förslag till nya taxor enligt tobakslagen, alkohollagen samt lagen om försäljning 
av receptfria läkemedel. 
 
Den nya lagen LTLP inför tillståndsplikt på försäljningsstället av den företag-
are som vill sälja tobak. Kommunen blir tillståndsgivande myndighet. I och 
med detta så har kommunen rätt att ta ut en prövningsavgift av sökande. 
Prövningsavgiften föreslås att bli 6 060 kr för stadigvarande tillstånd, 3 030 kr 
för tillfälligt försäljningstillstånd av tobak för en dag och för ytterligare dagar 
1 010 kr per dag. Den maximala avgiften för ett tillfälligt tillstånd kan aldrig bli 
högre än för ett stadigvarande tillstånd. Avgifter enligt ovan och enligt övriga 
avgifter LTLP framgår av bilaga 1. 
 
Motivering 
Den 1 juli 2019 får vi en ny lag. Lagen om tobak och liknande produkter 
LTLP (SFS 2018–2088). Den nya lagen ersätter både Tobakslagen (1993:581) 
och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare (2017:425). Med 
den nya lagen införs tillståndsgivning på tobaksförsäljning. Kommunerna blir 
tillståndsgivande myndighet. Två olika försäljningstillstånd införs, ett till detalj-
handeln och ett till partihandeln. Det medför att ansökningsförfarandet och 
enheten föreslår en prövningsavgift.  
 
Prövningsavgift 
Enligt LTLP 8 kap 1 § får kommunen ta ut en avgift för prövningen av ansö-
kan om försäljningstillstånd enligt 5 kap 1 §, enligt de grunder som beslutas av 
kommunfullmäktige. 
 
Vid en ansökan om försäljningstillstånd av tobak ska kommunen pröva sökan-
des vandel, ekonomiska förhållande och omständigheter i övrigt. Detta för att 
bedöma sökandes lämplighet att utöva verksamheten samt att verksamheten 
kommer att drivas enligt de krav som lagen ställer. Enligt LTLP ska det ske 
genom att sökande ska styrka sin lämplighet.  
 
         forts 
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KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 
 

KS § 88 Dnr 0181/19 – 406 forts 
 
REVIDERING AV TAXA ENL TOBAKSLAGEN, ALKOHOL-
LAGEN SAMT LAGEN OM FÖRSÄLJNING AV RECEPTFRIA 
LÄKEMEDEL 

 
Om ansökan gäller försäljning i detaljhandeln får kommunen även begära ett 
yttrande av polisen om det anses nödvändigt för prövningen. Om ansökan 
gäller försäljning i partihandel får inte tillstånd ges utan yttrande från både 
polis och tull. 
 
Det är den sökande som ska bevisa att hen är lämplig för att få beviljat till-
stånd. Prövningen inför tobakstillstånd är något mindre än prövningen för 
serveringstillstånd och beräknas därför ta något mindre tid i anspråk. I pröv-
ningen för tobakstillstånd ska till exempel ingen försäljningsyta insynas och det 
finns inget krav på kök.  
 
Det är inte lätt att göra en jämförelse med andra kommuners prövningsav-
gifter eftersom lagen är ny och alla kommuner jobbar för fullt med att föreslå 
och besluta om nya avgifter. De kommuner som miljö- och byggkontoret haft 
kontakt med är främst fyrkantskommunerna. Där är man inne på att ta mellan 
70–80 % av kostnaden för ett alkoholtillstånd. Länsstyrelsens rekommenda-
tion är att avgiften för tobak ska ligga på ca 80 % av alkoholtaxan. Med nuvar-
ande alkoholtaxa för ansökan om stadigvarande tillstånd till allmänheten är av-
giften på 7 500 kr i Älvsbyn. Det kan nämnas att en del kommuner nu även ser 
över sin alkoholtaxa.  
 
De s.k. A-kommunerna kommer enligt uppgifter troligen att hamna mellan 
7 000–8 000 kr, Piteå 6 345 kr, Skellefteå 6 000 kr och Umeå 7 784 kr. Det är 
för ett tillstånd som gäller tillsvidare. Sen spretar övriga avgifter inom den nya 
lagen betydlig mera. Några exempel på vad tobakstaxorna ligger på i övriga 
landet: Bergs kommun 10 000 kr, Göteborg 9 000 kr, Gävle 10 650 kr och 
Östersund 9 000 kr. Tilläggas kan att de flesta kommuner beräknar en tidsåt-
gång på 5–6 timmar för handläggning av ett tillstånd. 

 
För Älvsbyns del föreslår miljö- och bygg en avgift om ca 80 % av vad alko-
holtaxan är för stadigvarande tillstånd till allmänhet, samt haft i åtanke att 
summan ska vara delbar med 1 010 kr (vilket motsvarar timtaxa enligt övrig 
lagstiftning) vilket blir 6 060 kr (80,8 % av 7 500 kr och motsvarar 6 timmar). 
Avgift tas enligt förslaget till taxa ut även vid avslag på ansökan. Det går inte 
att få sänkt prövningsavgift. 
 
 
 
         forts 
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KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 88 Dnr 0181/19 – 406 forts 
 
REVIDERING AV TAXA ENL TOBAKSLAGEN, ALKOHOL-
LAGEN SAMT LAGEN OM FÖRSÄLJNING AV RECEPTFRIA 
LÄKEMEDEL 

Prövningsavgiften för tillfälligt tillstånd för tobaksförsäljning föreslås bli 3 030  

kr för dag 1 och 1 010 kr per dag för ytterligare dagar, exempel en        
näringsidkare söker tillfälligt tillstånd för att sälja tobak i tre dagar. 
Kostnaderna blir enligt tabell nedan: 

    
Dag  Kostnad 

Dag 1   3 030 kr 

Dag 2 +1 010 kr 

Dag 3 +1 010 kr 

Summa    5 050 kr 

Vid en ev fjärde dag så hamnar man på maxgränsen på 6 060 kr. Den maxima-
la avgiften för ett tillfälligt tillstånd kan aldrig bli högre än för ett stadigvarande 
tillstånd. Prövningsavgiften tas ut även vid avslag på ansökan. Det går inte att 
få sänkt prövningsavgift. 

 
Tillsynsavgifter 
Enligt LTLP8 kap 2 § får kommunen ta ut avgifter för tillsynen av den som bedriver till-
ståndspliktig försäljning enlig 5 kap 1 § (tobak) och av den som bedriver anmälningspliktig 
försäljning enligt 5 kap 15 § (e-cigaretter) 
 
Lagstiftarens intentioner är att tobaksbruket i landet ska minskas och tillgäng-
ligheten ska begränsas. Tillståndsplikten är en del av begränsningen och inne-
bär en större granskning av tobakshandeln. Tillsynen av tobaksförsäljningen 
kommer att utökas med en inre tillsyn, i och med tillståndskravet. En inre till-
syn betyder granskning av ekonomi och att näringsidkaren betalar skatter och 
avgifter som denne ska.  
 
Tillsynsavgiften i Älvsbyn för tobak och liknande produkter, folköl och 
receptfria läkemedel för 2019 föreslås bli 
 

 
 
 
 
 
 
 
Två av ovanstående verksamheter (1 – 4)  3 030 kr 
Tre av ovanstående verksamheter (1 – 4)  4 040 kr forts 

1 Enbart försäljning eller servering av 
folköl 

2 020 kr per år 

2 Enbart försäljning av tobak och 
liknande produkter  

2 020 kr per år 

3 Enbart försäljning av vissa receptfria 
läkemedel       

2 020 kr per år 

4 Enbart försäljning av elektroniska 
cigaretter och/eller påfyllningsbehållare 

2 020 kr per år 
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REVIDERING AV TAXA ENL TOBAKSLAGEN, ALKOHOL-
LAGEN SAMT LAGEN OM FÖRSÄLJNING AV RECEPTFRIA 
LÄKEMEDEL 

 
Samtliga ovanstående verksamheter (1 – 4)   5 050 kr 

 
För extra offentlig kontroll vid upptäckta brister föreslås en timavgift tas ut 
som är 1 010 kronor per timme. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
- Anta förslag till reviderad taxa med anledning av ny lag om tobak och liknan-
de produkter LTLP enligt bilaga 1. 
 
Kommunstyrelsen 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommunstyrel-
sen bifaller. 
_____ 
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FÖRSLAG OM INRÄTTANDE AV KOMMUNJÄGARE  

 
Kommunstyrelsens beslut 
Avslå förslag om att utbildade eftersöksjägare blir kommunjägare. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ett förslag har kommit in från Jägareförbundet i Älvsbyn via Samuel Nilsson 
om att utbildade eftersöksjägare blir kommunjägare för att bedriva kommunal 
skyddsjakt, bland annat i byar. De önskar att kommunen tar initiativ till ett 
möte dit även polisen bjuds in och att frågor som ersättning till jägare, försäk-
ringar under jakt m m, hur skyddsjakten ska vara upplagd och hur rapportering 
ska ske kan diskuteras. 
 
Det enligt 3 kap 6§ ordningslagen förbjudet att utan tillstånd från Polismyn-
digheten skjuta med eldvapen inom detaljplanelagt område. Kommunen är 
normalt remissinstans i sådana ärenden hos Polisen. Kommunen brukar van-
ligtvis tillstyrka att skyddsjakt får ske om den är motiverad och kan utföras på 
ett sådant sätt att inte allmänhetens säkerhet kan hotas.  
 
Detaljplaner finns idag i centrala Älvsbyn, Korsträsk, Vistträsk och Vidsel samt 
ett par mindre områden i Teuger och Gransel. Övriga delar av kommunen är 
inte detaljplanelagda och där har inte kommunjägare rätt att bedriva skyddsjakt. 
Fastighetsägare och förvaltare inom detaljplanelagda områden kan ansöka hos 
Polisen om skyddsjakt. 
 
Det är endast på allmän mark, det vill säga kommunal mark som kommunal 
skyddsjakt får bedrivas. Det har främst i tätorten vid några tillfällen förekom-
mit klagomål på katter, mås- och kråkfåglar samt råttor de senaste åren. Klago-
mål till kommunen över vilda djur som far illa är ytterst ovanliga. Kommunen 
har därför inte bedömt behovet så stort att det har funnits anledning att organi-
sera kommunal skyddsjakt på allmän plats.  
 
Tidigare har kommunal skyddsjakt mot ersättning bedrivits på avgränsade om-
råden, bland annat i Korsträsk vid avfallsanläggningen. Det har inte sedan 
början av 2000-talet betalats ut någon sådan ersättning från kommunen. Det 
idag vanligt att fåglar och råttor bekämpas av verksamheter och fastighetsägare 
som anlitar olika saneringsföretag. När det gäller förvildade katter är det polis-
en som har att hantera dessa idag. Kommunen har inte hanterat ärenden om 
andra levande vilda djur. 
 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
För närvarande finns inga budgetmedel avsatta för att lämna ersättning till  
         forts 
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FÖRSLAG OM INRÄTTANDE AV KOMMUNJÄGARE  

 
jägare för skyddsjakt på allmän mark. Kommunen behöver göra en upphand-
ling om den ska köpa tjänster för skyddsjakt, oavsett om det är från ett företag, 
en organisation eller en privatperson.  
 
Eftersom antalet ärenden för närvarande är förhållandevis få bedömer miljö- 
och byggkontoret att det för närvarande inte är aktuellt att göra en 
upphandling för att bedriva skyddsjakt på allmän mark. 
 
Förslag till beslut 
Föreslå kommunstyrelsen avslå förslag om att utbildade eftersöksjägare 
blir kommunjägare. 
 
Beslutet skickas till 
Samuel Nilsson 
trailernilsson@hotmail.com 
Kansliet 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Föreslå kommunstyrelsen avslå förslag om att utbildade eftersöksjägare 
blir kommunjägare. 
_____ 
 
Kommunstyrelsen 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommunstyrel-
sen bifaller. 
_____ 
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 PROTOKOLL 41(48) 
 2019-05-20 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 90 Dnr 0150/19 - 701 
 
REKOMMENDATION TILL KOMMUNERNA OM GEMENSAM 
FINANSIERING AV ETT SAMLAT SYSTEM FÖR KUNSKAPS-
STYRNING INOM SOCIALTJÄNSTENS VERKSAMHETER 

 
Kommunstyrelsens beslut 
1) Bifall till SKL:s förslag på gemensam finansieringsmodell för en långsiktig 

kunskapsstyrning inom socialtjänstensverksamheter. 
2) Anta rekommendationen från SKL och dess styrelse om att följa den 

framtida gemensamma finansieringsmodellen. 
3) Meddela SKL:s kansli sitt ställningstagande senast den 15 juni 2019. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Socialchef Hans Nyberg har lämnat in en tjänsteskrivelse om rekommendation 
till kommunerna om gemensam finansiering av ett mer samlat system för kun-
skapsstyrning i socialtjänstens verksamheter. 
 
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har vid sammanträde 
den 14 december 2018 beslutat: 
 
1. att rekommendera kommunerna att gemensamt, till SKL, finansiera viktiga 

förutsättningar för att arbeta evidensbaserat inom områdena uppföljning 
och nationell samordning till en kostnad av maximalt 19,5 mkr, vilket inne-
bär ca 1,95 kr/invånare i kommunen. Finansieringen gäller för fyra år  
(2020-2023). 

 
2. att kostnaden fördelas per kommun utifrån beräkningsmodellen för SKL:s 

medlemsavgift. Medlemsavgiften baseras på befolkningen i respektive kom-
mun. 

 
3. att en uttalad avsikt är att finansiering och organisering permanentas, där 

kommunerna så väl som staten bidrar långsiktig. 
 
4. att i en skrivelse informera kommunerna om rekommendationen samt be 

dem meddela SKL sitt ställningstagande till det samlade förslaget senast 15 
juni 2019. 

 
Den föreslagna rekommendationen kommer om gemensam finansiering med 
tillhörande lednings-och styrningsmodell kommer att gälla från 2020 förutsatt 
att tillräckligt många kommuner antar rekommendationen. Av ställningstagan-
det ska det framstå om rekommendationen antas eller inte. För att SKL:s 
kansli ska kunna planera sitt arbete inför 2020 så behöver kommunen meddela 
SKL sitt ställningstagande senast den 15 juni 2019. 
         forts 



 PROTOKOLL 42(48) 
 2019-05-20 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 90 Dnr 0150/19 – 701 forts 
 
REKOMMENDATION TILL KOMMUNERNA OM GEMENSAM 
FINANSIERING AV ETT SAMLAT SYSTEM FÖR KUNSKAPS-
STYRNING INOM SOCIALTJÄNSTENS VERKSAMHETER 

 
Finansiering: Medel från övergripande ram i socialtjänsten. 
 
Förslag till beslut 
KS beslutar enligt SKL:s förslag på gemensam finansieringsmodell för en lång-
siktig kunskapsstyrning inom socialtjänstensverksamheter. 
 
Anta rekommendationen från SKL och dess styrelse om att följa den framtida 
gemensamma finansieringsmodellen. 
 
Kommunstyrelsen 
Chef stöd till individ och familj Nataliya Nilsson föredrar ärendet. 
 
Anna Lundberg (s) yrkar bifall till beredningsförslaget. 
 
Peter Lundberg (kd) yrkar bifall till beredningsförslaget. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommunstyrel-
sen bifaller. 
_____ 
 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 43(48) 
 2019-05-20 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 91 Dnr 0225/19 - 706 
 
AVGIFTER SOCIALTJÄNSTEN 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Anta föreslagna avgifter för de tjänster och nyttigheter som kommunen till-
handahåller enligt följande:  
o Avgift på 200 kr/timme för familjerådgivning. 
o Avgift för uppehälle för den som erhåller stöd- och hjälpinsats av behand-

lingskaraktär enligt den ersättning som regeringen fastställt, 80 kr/dag. 
Avgiften omräknas årligen enligt den ersättning som föreskrivs i social-
tjänstförordningen utan att avgiften tas upp på nytt för beslut.  

o Avgift för del av kommunens kostnader för barn som genom socialnämn-
dens försorg får vård i annat hem än det egna. Avgifterna tas ut enligt reg-
lerna för underhållsstöd i socialtjänstförordningen och omräknas årligen 
enligt de belopp som föreskrivs för underhållsstöd utan att avgiften tas upp 
på nytt för beslut.  

o Avgift för plats på korttidsboende i väntan på särskilt boende för de som 
inte har någon annan bostadshyra att betala, avgiften tas ut enligt social-
tjänstens reglering, en tolftedel av 0,5539 prisbasbelopp vilket motsvarar 
2146 kr/månad. Avgiften omräknas årligen enligt gällande prisbasbelopp 
utan att avgiften tas upp på nytt för beslut. 

o Avgiften för måltider vid korttidsvistelse för barn och unga baseras på åld-
ersgrupper (0-11 år, 12-15 år samt 16 år och äldre) och följa Konsument-
verkets referensvärden. Avgiften omräknas årligen enligt Konsumentverk-
ets referensvärden utan att avgiften tas upp på nytt för beslut.  

Förslag till beslut att föreslagna avgifter träder i kraft från och med 1 oktober 
2019. 

 _____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Chef för stöd till individ och familj, Nataliya Nilsson har lämnat in en tjänste-
skrivelse om avgifter socialtjänsten. 
 
Enhetschef för Stöd till Individ och Familj har fått i uppdrag av socialchef 
Hans Nyberg att göra en översyn av socialtjänstens avgifter och taxor samt av-
giftssystem. Syfte med översynen är att få en helhetssyn kring avgifter och 
taxor; se om avgifterna är rätt utformade; ge ett underlag för vidare arbete med 
avgiftsfrågor. Översynen är även en del av det pågående arbete som har fokus 
på god resursanvändning och hållbar långsiktig planering för att säkra den eko-
nomiska långsiktigheten i socialtjänsten. 
 
Översyn av avgifter och taxor inom socialtjänsten planeras att pågå under 
2019 – 2020.        forts 



 PROTOKOLL 44(48) 
 2019-05-20 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 91 Dnr 0225/19 – 706 forts 
 
AVGIFTER SOCIALTJÄNSTEN 

Beslutsunderlag 

Ärendet avser förslag på avgifter för tjänster och nyttigheter som kommunen 
tillhandahåller samt revidering av befintlig avgift. Redogörelse för samtliga för-
slag på avgifter framgår i sin helhet i bilaga 1. Bilagan beskriver även regelverk 
och tillämpningsområden, förslag på eventuell revidering samt ekonomiska 
effekter av avgiftsuttaget för den enskilda och för finansieringen av kommun-
ens vård och omsorg. 
Bilaga 2 innehåller en sammanställning av nuvarande avgifter och förslag på 
ändringar.  
 
Förslag till beslut 
Anta föreslagna avgifter för de tjänster och nyttigheter som kommunen till-
handahåller enligt följande:  
o Avgift på 200 kr/timme för familjerådgivning. 
o Avgift för uppehälle för den som erhåller stöd- och hjälpinsats av behand-

lingskaraktär enligt den ersättning som regeringen fastställt, 80 kr/dag. 
Avgiften omräknas årligen enligt den ersättning som föreskrivs i social-
tjänstförordningen utan att avgiften tas upp på nytt för beslut.  

o Avgift för del av kommunens kostnader för barn som genom socialnämnd-
ens försorg får vård i annat hem än det egna. Avgifterna tas ut enligt reg-
lerna för underhållsstöd i socialtjänstförordningen och omräknas årligen 
enligt de belopp som föreskrivs för underhållsstöd utan att avgiften tas upp 
på nytt för beslut.  

o Avgift för plats på korttidsboende i väntan på särskilt boende för de som 
inte har någon annan bostadshyra att betala, avgiften tas ut enligt social-
tjänstens reglering, en tolftedel av 0,5539 prisbasbelopp vilket motsvarar 
2146 kr/månad. Avgiften omräknas årligen enligt gällande prisbasbelopp 
utan att avgiften tas upp på nytt för beslut. 

o Avgiften för måltider vid korttidsvistelse för barn och unga baseras på åld-
ersgrupper (0-11 år, 12-15 år samt 16 år och äldre) och följa Konsument-
verkets referensvärden. Avgiften omräknas årligen enligt Konsumentverk-
ets referensvärden utan att avgiften tas upp på nytt för beslut.  

Förslag till beslut att föreslagna avgifter träder i kraft från och med 1 oktober 
2019. 

 
Kommunstyrelsen 
Chef för stöd till individ och familj, Nataliya Nilsson föredrar ärendet. 
 
Peter Lundberg (kd) föreslår att familjerådgivning ska vara avgiftsfritt de tre 
första timmarna därefter kosta 220 kr/tim. 
 
         forts 



 PROTOKOLL 45(48) 
 2019-05-20 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 91 Dnr 0225/19 – 706 forts 
 
AVGIFTER SOCIALTJÄNSTEN 

 
Monika Aidantausta (sd) yrkar bifall till Peter Lundbergs förslag. 
 
Maria Hortlund (L) yrkar bifall till beredningsförslaget. 
 
Ordföranden bifaller beredningsförslaget. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Peter Lundbergs förslag och berednings-
förslaget. Kommunstyrelsen bifaller beredningsförslaget. 
_____ 
 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 46(48) 
 2019-05-20 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 92 Dnr 0158/19 - 889 
 
NOMINERINGAR STIPENDIATER 2019 

 
Kommunstyrelsens beslut 
1) Utse Jimmy Stenman till kulturstipendiat 2019. 
2) Utse Stefan Edström till ungdomsledarstipendiat 2019.  
3) Hänskjuta Smilla Isakssons nominering till ungdomsledarstipendium vida-

re till barn- och fritidsutskottets beredning, gällande ”stipendium för unga 
ledare”. 

4) Stipendieutdelningen sker på kommunfullmäktiges sammanträde den 17 
juni 2019. 

_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Fritids- och kulturchef Kjell Tegnelund har lämnat in en tjänsteskrivelse om 
nomineringar stipendiater 2019. 
 
Älvsbyns kommun har att utse kultur- och ungdomsledarstipendiater för 2019. 
Stipendierna är på 6 000 kronor vardera. Stipendierna har varit utlysta på kom-
munens hemsida och i Älvsbybygdens annonsblad med sista ansökningsdag 
den 30 april 2019. 
 
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. 
 
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: 
 
         forts 



 PROTOKOLL 47(48) 
 2019-05-20 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 92 Dnr 0158/19 – 889 forts 
 
NOMINERINGAR STIPENDIATER 2019 

 
Kulturstipendium 
Föreningen SIK (Storforsens ideella kulturförening) 
Johanna Borgenstål 
Jimmy Stenman 
Christina Nilsson 
 
Ungdomsledarstipendium 
Emil Ebenfelt,  
Samuel Lidström 
Smilla Edit Alvina Isaksson 
Monica Johansson 
Stefan Edström 

Beslutsunderlag 

Inkomna ansökningar/nomineringar. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen har att utse kultur- och ungdomsledarstipendiater för 2019. 
Stipendieutdelningen sker på sista kommunfullmäktigesammanträdet innan 
sommaren. 
 
Kommunstyrelsen 
Inger Lundberg (L) föreslår att utse Jimmy Stenman till kulturstipendiat 2019. 
 
Anders Isaksson (c) föreslår att utse Johanna Borgenstål. 
 
Anita Backman (s) bifaller Anders Isakssons förslag. 
 
Johanna Borgenstål är inte folkbokförd inom Älvsbyns kommun. Därmed kan kommun-
styrelsen inte utses henne till kulturstipendiat.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Inger Lundbergs förslag gällande kultur-
stipendiet, vilket kommunstyrelsen bifaller. 
 
Ordföranden föreslår vidare att barn- och fritidsutskottet får bereda Smilla 
Edit Alvina Isakssons nominering till ”stipendium för unga ledare”, i stället för 
ungdomsledarstipendiet. Kommunstyrelsen bifaller förslaget. 
 
Anders Isaksson (c) föreslår att utse Emil Ebenfelt till ungdomsledarstipendiat 
2019. 
         forts 



 PROTOKOLL 48(48) 
 2019-05-20 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 92 Dnr 0158/19 – 889 forts 
 
NOMINERINGAR STIPENDIATER 2019 

 
Anna Lundberg (s) föreslår att Stefan Edström utses till ungdomsledarstipen-
diat 2019. 
 
Inger Lundberg (L) bifaller förslag att utse Stefan Edström till ungdomsledar-
stipendiat. 
 
Berit Hardselius (c) föreslår att Emil Ebenfelt och Stefan Edström får dela på 
ungdomsledarstipendiet. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Anders Isakssons, Anna Lundbergs och 
Berit Hardselius förslag var för sig. Kommunstyrelsen bifaller Anna 
Lundbergs förslag att utse Stefan Edström till stipendiat. 
_____ 
 
 
 
 
 

 


