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 PROTOKOLL 2(38) 
 2018-04-23 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 18 Dnr 0104/18 - 008 
 
MEDBORGARFÖRSLAG - SIMMA TILL ETT FRISKARE OCH 
RIKARE LIV 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Medborgarförslag om att simma till ett friskare och rikare liv överlämnas till 
kommunstyrelsen för beredning och beslut senast den 27 augusti 2018. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Anette Burström har lämnat in ett medborgarförslag om att simma till ett 
friskare och rikare liv, enligt bilaga. 
 
Kommunfullmäktige 
Ordföranden föreslår att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för bered-
ning och beslut senast den 27 augusti 2018, vilket kommunfullmäktige bi-
faller. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 3(38) 
 2018-04-23 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 19 Dnr 0146/18 - 008 
 
MOTION (L) REKRYTERINGSPOLICY GÄLLANDE KOMMUNA-
LA TJÄNSTER 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Motion (L) om rekryteringspolicy gällande kommunala tjänster överlämnas 
till kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för 
beslut senast den 18 juni 2018.   
_____  
 
Sammanfattning av ärendet 
Inger Lundberg (L) har lämnat in en motion om rekryteringspolicy gällande 
kommunala tjänster, enligt bilaga. 
 
Kommunfullmäktige 
Ordföranden föreslår att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för bered-
ning och vidare till kommunfullmäktige för beslut senast den 18 juni 2018. 
Kommunfullmäktige bifaller förslaget. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 4(38) 
 2018-04-23 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 20 Dnr 0147/18 - 008 
 
MOTION (L) NYTÄNK LÄRARNAS ARBETSUPPGIFTER - 
MINDRE STRESS - MER TID ÖVER TILL UNDERVISNING 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Motion (L) om nytänk lärarnas arbetsuppgifter – mindre stress – mer tid över 
till undervisning, överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och vidare 
till kommunfullmäktige för beslut senast den 26 november 2018.   
_____  
 
Sammanfattning av ärendet 
Inger Lundberg (L) har lämnat in en motion om nytänk lärarnas arbetsupp-
gifter – mindre stress – mer tid över till undervisning, enligt bilaga. 
 
Kommunfullmäktige 
Ordföranden föreslår att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för bered-
ning och vidare till kommunfullmäktige för beslut senast den 26 november 
2018. Kommunfullmäktige bifaller förslaget. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 5(38) 
 2018-04-23 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 21 Dnr 0148/18 - 008 
 
MOTION (KD) INFÖRANDE AV BARNSKÖTARTJÄNSTER 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Motion (kd) om barnskötartjänster överlämnas till kommunstyrelsen för 
beredning och vidare till kommunfullmäktige för beslut senast den 26 
november 2018.   
_____  
 
Sammanfattning av ärendet 
Robert Andersson (kd) har lämnat in en motion om barnskötartjänster, enligt 
bilaga. 
 
Kommunfullmäktige 
Ordföranden föreslår att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för bered-
ning och vidare till kommunfullmäktige för beslut senast den 26 november 
2018. Kommunfullmäktige bifaller förslaget. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 6(38) 
 2018-04-23 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 22 Dnr 0149/18 - 008 
 
MOTION (KD) INFÖRANDE AV SJUKVÅRDSBITRÄDESTJÄNST-
ER 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Motion (kd) om sjukvårdsbiträdestjänster överlämnas till kommunstyrelsen 
för beredning och vidare till kommunfullmäktige för beslut senast den 26 
november 2018.   
_____  
 
Sammanfattning av ärendet 
Robert Andersson (kd) har lämnat in en motion om sjukvårdsbiträdestjänster, 
enligt bilaga. 
 
Kommunfullmäktige 
Ordföranden föreslår att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för bered-
ning och vidare till kommunfullmäktige för beslut senast den 26 november 
2018. Kommunfullmäktige bifaller förslaget. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 7(38) 
 2018-04-23 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 23 Dnr 0127/18 - 008 
 
INTERPELLATION (L) OM RUTINER KRING REKRYTERING 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Interpellation (L) om rutiner kring rekrytering anses vara besvarad. 
_____  
 
Sammanfattning av ärendet 
Inger Lundberg (L) har lämnat in en interpellation om rutiner kring rekry-
tering, enligt bilaga. 
 
Kommunfullmäktige 
Inger Lundberg (L) redogör för sin interpellation.  
 
Helena Öhlund (s) redovisar sitt svar, enligt bilaga och hänvisar till gällande 
regler, rutiner eller lagar. 
 
Inger Lundberg (L) tackar för svaret och informerar att hon inlämnat en 
motion om rekryteringspolicy gällande kommunala tjänster. 
 
Berit Hardselius (c) - viktigt att följa regler och riktlinjer. För öppenhetens 
skull ska tjänster annonseras ut. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden föreslår interpellationsdebatten avslutad och att interpellationen 
ska anses vara besvarad, vilket kommunfullmäktige bifaller. 
_____ 
 
 
 



 PROTOKOLL 8(38) 
 2018-04-23 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 24 Dnr 0153/18 - 008 
 
INTERPELLATION (C) ANGÅENDE PERSONALKONTINUI-
TET INOM HEMTJÄNST 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Interpellation (c) om personalkontinuitet inom hemtjänsten besvaras vi kom-
munfullmäktiges sammanträde den 18 juni 2018. 
_____  
 
Sammanfattning av ärendet 
Agneta Nilsson (c) och Göran Lundström (c) har lämnat in en interpellation 
om personalkontinuitet inom hemtjänsten, enligt bilaga. 
 
Kommunfullmäktige 
Ordföranden föreslår att interpellationen besvaras på nästa sammanträde den 
18 juni 2018. Kommunfullmäktige bifaller förslaget. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 9(38) 
 2018-04-23 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 25 Dnr 0154/18 - 008 
 
INTERPELLATION (C) ANGÅENDE FALL OCH FRAKTURER 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Interpellation (c) om fall och frakturer besvaras vi kommunfullmäktiges sam-
manträde den 18 juni 2018. 
_____  
 
Sammanfattning av ärendet 
Agneta Nilsson (c) och Göran Lundström (c) har lämnat in en interpellation 
om fall och frakturer, enligt bilaga. 
 
Kommunfullmäktige 
Ordföranden föreslår att interpellationen besvaras på nästa sammanträde den 
18 juni 2018. Kommunfullmäktige bifaller förslaget. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 10(38) 
 2018-04-23 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 26 Dnr 0155/18 - 008 
 
INTERPELLATION (C) ANGÅENDE ANTIPSYKOTISKA LÄKE-
MEDEL FÖR ÄLDRE 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Interpellation (c) om antipsykotiska läkemedel för äldre besvaras vi kommun-
fullmäktiges sammanträde den 18 juni 2018. 
_____  
 
Sammanfattning av ärendet 
Agneta Nilsson (c) och Göran Lundström (c) har lämnat in en interpellation 
om antipsykotiska läkemedel, enligt bilaga. 
 
Kommunfullmäktige 
Ordföranden föreslår att interpellationen besvaras på nästa sammanträde den 
18 juni 2018. Kommunfullmäktige bifaller förslaget. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 11(38) 
 2018-04-23 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 27 Dnr 0122/18 - 000 
 
DELGIVNINGAR KF 2018-04-23 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Ta del av redovisade delgivningar. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Handlingar i ärendet: 
 
Arbete och omsorgsutskottet – statistikrapport ej verkställda beslut enligt 
SoL och LSS – kvartal 4 2017 (dnr 24/18-709) 
 
Älvsbyns Fastigheter AB – Årsredovisning och granskningsrapport 2017 
(dnr 119/18-042) 
 
Älvsbyns Energi AB – Årsredovisning och granskningsrapport 2017 (dnr 

120/18-042) 
 
Revisionen – Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2017 (dnr 135/18-

042) 

 
Förslag till beslut 
Ta del av redovisade delgivningar. 
 
Kommunfullmäktige 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommunfull-
mäktige bifaller. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 12(38) 
 2018-04-23 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 28 Dnr 0188/17 - 003 
 
STYRNING AV KOMMUNALA BOLAG - ÅTGÄRDER FÖR BÄT-
TRE STYRNING  

 
Kommunfullmäktiges beslut 
1. Uppmana partierna att inför kommande mandatperiod ta hänsyn till fack-

kompetens och könsfördelning vid nomineringarna till de kommunägda 
bolagens styrelser. 

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

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

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

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

 
Återrapportering om hur processen fortskrider ska återrapporteras i oktober 
2018. 
 
Reservation 
Centerpartiet reserverar sig mot beslutet. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunchef Magnus Nordström har lämnat in en tjänsteskrivelse gällande 
åtgärder för förbättrad styrning av kommunala bolag, enligt bilaga. 
 
Älvsbyns kommun bolagiserade den tekniska förvaltningen 2007, en om-
organisation syftandes till samordningsvinster och större effektivitet. 
Omorganisationen innebar att den kommunaltekniska verksamheten utlokali-
serades till Älvsbyns kommuns fastighetsbolag och energibolag. Efter det att 
denna förändring genomfördes så har relationen mellan kommunen och bo-
lagen varit ansträngd. Olika politiska företrädare och ledande tjänstemän har 
ansett att bolagen inte klarat av sitt uppdrag och att ägaren Älvsbyns kommun 
inte erhållit önskad effekt av omorganisationen. 
         forts 
 



 PROTOKOLL 13(38) 
 2018-04-23 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 28 Dnr 0188/17 – 003 forts 
 
STYRNING AV KOMMUNALA BOLAG - ÅTGÄRDER FÖR BÄT-
TRE STYRNING  

 
2017 genomförde en extern konsult en utredning av Älvsbyns kommuns bo-
lagsorganisation och styrningen av denna. Den rådgivande rapporten har slut-
redovisats för kommunstyrelsen och med dess slutsatser som grund genom-
fördes ytterligare en utredning under 2017, processkartläggning av samhälls-
byggnadsprocessen. Med dessa två utredningar som grund föreslås nu kom-
munfullmäktige fatta en rad beslut syftandes till en förbättrad styrning av de 
kommunala bolagen. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 5 mars 2018, § 16. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Uppmana partierna att inför kommande mandatperiod ta hänsyn till fack-

kompetens och könsfördelning vid nomineringarna till de kommunägda 
bolagens styrelser. 

2. Uppdra till kommunstyrelsen att överse möjligheten till resursförstärk-
ning i samhällsbyggnadsprocessen inför budgetår 2019. 

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

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

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

 
Kommunfullmäktige 
Kjell-Åke Larsson (c) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag samt föreslår 
tillägg till ny punkt 6) Lönehantering, samordning av inköp, fakturahantering, 
ekonomi och HR frågor överförs till kommunen och att återrapportering av 
hur processen fortskrider ska ske i oktober 2018. 
 
Inger Lundberg (L) bifaller kommunstyrelsens förslag. 
 
         forts 



 PROTOKOLL 14(38) 
 2018-04-23 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 28 Dnr 0188/17 – 003 forts 
 
STYRNING AV KOMMUNALA BOLAG - ÅTGÄRDER FÖR BÄT-
TRE STYRNING  

 
Helena Öhlund (s) bifaller kommunstyrelsens förslag samt centerpartiets för-
slag om återrapportering i oktober 2018. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på centerpartiets tilläggsförslag om punkt 6). 
Kommunfullmäktige avslår förslaget. 
 
Vidare ställer ordföranden proposition på centerpartiets förslag om återrap-
portering vilket kommunfullmäktige bifaller.  
 
Slutligen ställer ordföranden proposition på kommunstyrelsens förslag 1 - 5 
och finner att kommunfullmäktige bifaller förslagen. 
_____ 
 
 
 



 PROTOKOLL 15(38) 
 2018-04-23 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 29 Dnr 0067/18 - 003 
 
POLICY FÖR INFORMATIONSSÄKERHET I ÄLVSBYNS KOM-
MUN 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Anta ny policy för informationssäkerhet enligt bilaga. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Risk- och säkerhetssamordnare Margareta Lundberg har utarbetat en policy 
för informationssäkerhet enligt bilaga. 
 
Revisorerna har gett KPMG i uppdrag att granska hanteringen av behörigheter 
och åtkomstkontroll i Viva. I rapporten som presenterades för kommunstyrel-
sen så framkom att styrdokument i viss mån saknas och brister finns när det 
gäller styrdokumenten för informationssäkerhet.  
 
Policy och riktlinjer för säkerhetsarbetet är uppdaterade och reviderade samt 
ny policy för informationssäkerhet är framtagen. Riktlinjer för informations-
säkerhet är inte klara ännu. Ett samarbete med Piteå och Skellefteå kommuner 
är initierat i denna fråga och där ska arbetet med riktlinjerna påbörjas. 
 
Beslutsunderlag 
Policy för säkerhetsarbetet i Älvsbyns kommun 
Riktlinjer för säkerhetsarbetet i Älvsbyns kommun 
Kommunstyrelsens protokoll 5 mars 2018, § 18. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Anta ny policy för informationssäkerhet enligt bilaga. 
_____ 
 
Kommunfullmäktige 
Helena Öhlund (s) bifaller kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag vilket kommun-
fullmäktige bifaller. 
_____ 
 
 
 



 PROTOKOLL 16(38) 
 2018-04-23 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 30 Dnr 0101/18 - 003 
 
REGLEMENTE FÖR ÄLVSBYNS KOMMUNS REVISORER  

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Fastställa reviderat reglemente för kommunens revisorer, enligt bilaga. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Revisorerna har till följd av nya kommunallagen upprättat nytt förslag till 
reglemente enligt bilaga. Förslaget är presenterat för presidiet. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 9 april 2018, § 30. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Fastställa reviderat reglemente för kommunens revisorer, enligt bilaga. 
_____ 
 
Kommunfullmäktige 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag vilket kommun-
fullmäktige bifaller. 
_____ 
 
 
 



 PROTOKOLL 17(38) 
 2018-04-23 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 31 Dnr 0371/17 - 008 
 
SVAR PÅ MOTION (C) HANDLINGSPROGRAM FÖR ATT FÖRE-
BYGGA MISSBRUK 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Motion om handlingsprogram för att förebygga missbruk anses vara besvarad.  
 
Reservation 
Berit Hardselius (c), Inger Lundberg (L) och Nils Sundström (kd) reserverar 
sig mot beslutet. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Centerpartiet föreslår att Älvsbyns kommun tar fram ett handlingsprogram på 
lämplig åtgärd för att kunna ta ett samlat helhetsbegrepp kring missbrukssitua-
tionen med störst fokus på ungdomar, enligt bilaga. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 27 november 2017, § 86, överlämna ärendet till 
kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för beslut 
senast den 23 april 2018. 
_____ 
 
Enhetschef barn- och familjeenheten, Madelene Nyman har svarat på motion-
en. 
 
Intentionen i motionen är att tidigt uppmärksamma och förebygga skadligt 
bruk av alkohol och droger hos våra ungdomar. Motionen ligger i tiden då det 
visats sig att missbrukssituationen inte minskar bland de unga. Till barn och 
familjeenheten har orosanmälningarna ökat det senaste året. Ökningen beror 
både på antalet fler ungdomar blivit orosanmälda utifrån att de misstänks 
själva för drogrelaterat missbruk men ökningen beror även på att vårdnads-
havare blir anmälda för drogrelaterat missbruk. 
 
Kommunen ska enligt lag aktivt sörja för att personer, även barn och unga 
med ett skadligt bruk eller ett beroende ska få hjälp, stöd och vård.  
 
Några exempel på Älvsbyns förebyggande arbete riktat mot ungdom: 
- Samverkan mellan socialtjänst-skola och polis. 5 möten/år där ovanstående 
  fråga lyfts kontinuerligt.                                                                                                                                        
- HÄPP (Hela Älvsbyns Preventions Program) är under uppbyggnad av  
  kurator och skolpersonal.                                                                                                                                                  
- Gymnasiet drogpolicy för Älvsbyns gymnasium och vuxenutbildningen.                                                                                                 
- Ungdomsmottagning ger unga information om goda levnadsvanor 
- Barn- och familjeenheten via socialsekreterarna och familjepedagogerna  

arbetar förebyggande.      forts 



 PROTOKOLL 18(38) 
 2018-04-23 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KF § 31 Dnr 0371/17 – 008 forts 
 
SVAR PÅ MOTION (C) HANDLINGSPROGRAM FÖR ATT FÖRE-
BYGGA MISSBRUK 

 
- Polisen föreslår att kommunen kan använda sig av korridorsinspiratörer som  

på skoltid fångar upp ungdomars dagliga samtal kring användning av droger. 
                                                    
Tidigare satsningar inom kommunens för ett mer övergripande förebyggande 
arbete ex genom Blåslampan och en anställd person har avvecklats. Centern 
föreslår ett mer samlat helhetsgrepp kring det förebyggande arbetet kring 
missbrukssituationen. För att nå ett samlat helhetsgrepp krävs en mer över-
gripande organisation än de satsningar som idag pågår. Det är av högsta priori-
tet för att vi ska nå resultat.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges protokoll 28 november 2017, § 86. 
Kommunstyrelsens protokoll 9 april 2018, § 33. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Motion om handlingsprogram för att förebygga missbruk anses vara besvarad.  
 
Reservation 
Göran Lundström (c) och Robert Andersson (kd) reserverar sig mot beslutet. 
_____ 
 
Kommunfullmäktige 
Berit Hardselius (c) och Inger Lundberg (L) och Göran Lundström (c) yrkar 
bifall till motionen. 
 
Helena Öhlund (s) och Tomas Egmark (s) bifaller kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag och Berit Hardselius förslag 
mot varandra. Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 
_____ 
 
 
 



 PROTOKOLL 19(38) 
 2018-04-23 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 32 Dnr 0372/17 - 008 
 
SVAR PÅ MOTION (C) FÖRSKOLA I KORSTRÄSK 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Motion om förskola i Korsträsk anses vara besvarad. 
 
Reservation 
Göran Lundström (c) reserverar sig mot beslutet. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Centerpartiet framför tre förslag i sin motion gällande skolans verksamhet i 
Korsträsk, dessa är; 
1. Att Älvsbyns kommun tar beslut om att uppföra ytterligare en lokal för 

förskole- och 6 årsverksamhet.  

2. Att lokalen kan med fördel utgöras av typ ett ”Älvsbyhus”.  

3. Att denna utökning tas med i den nya förstudien kring förskola i tätorten.  

Kommunfullmäktige beslutade 27 november 2017, § 87, överlämna ärendet till 
kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för beslut 
senast den 23 april. 
_____ 
 
Skolchef Jan-Erik Backman har svarat på motionen. 
 
Vad gäller förslag 1 är det här viktigt att klargöra för de olika verksamheterna 
förskola och ”6-årsverksamhet”. Den senare är förskoleklass och förskoleklas-
sens verksamhet bygger på att vara en länk mellan förskola och grundskola där 
leken utgör en grund i lärandet. Förskoleklassen ska därför vara intimt för-
knippad och sammanlänkad med grundskolans verksamhet där ett led är att 
förbereda barnen för kommande grundskoleutbildning. Från och med höstter-
minen 2018 är också förskoleklassen en obligatorisk del och skapar således en 
tioårig grundskoleutbildning. Detta gör det helt olämpligt att lägga samman 
förskola och förskoleklass i en gemensam verksamhet, förskolan lokaliseras 
för sig och förskoleklass samlokaliseras med grundskolan.  
 
Nuvarande förskolelokaler i Korsträsk är svårarbetad för såväl personal som 
barn i och med att den är inrymd i ett vanligt bostadshus. Mottagningskök, 
toaletter, hall, personalutrymme skapar dagligen svårigheter i verksamheten, 
just för att nuvarande byggnad inte är anpassad för denna typ av verksamhet. 
Det är kontinuerligt runt 20 barn inskrivna vid Korsträsk förskola tillsammans 
med 4 pedagoger, utöver detta tillkommer måltidsbiträde/städ. Trångbodd-
heten blir därför mycket tydlig. 
 
         forts 



 PROTOKOLL 20(38) 
 2018-04-23 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KF § 32 Dnr 0372/17 – 008 forts 
 
SVAR PÅ MOTION (C) FÖRSKOLA I KORSTRÄSK 

 
I förslag 2 framför C att lokalen med fördel kan utgöras av typ ett Älvsbyhus, 
med ovan beskrivna är det mycket olämpligt just för att exempelvis ett Älvsby-
hus utformats för en familjs behov, inte en förskolas behov. Dock bör förskol-
ans verksamheter i Korsträsk utredas vidare med målet att skapa verksamhets-
anpassade och långsiktiga lokaler.  
 
Och som C framför i 3:e förslaget bör detta ingå som en del i den förstudie 
som genomförs i samband med ersättningslokaler för Åsens förskola. 
Exempelvis bör det utredas vidare huruvida delar av idrottshallens- och nuvar-
ande matsal för grundskolans lokaler kan anpassas till förskola. Detta innebär 
också att man bör säkerställa att matsal för grundskolan skapas.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges protokoll 27 november 2017, § 87. 
Kommunstyrelsens protokoll 9 april 2018, § 34. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Motion om förskola i Korsträsk anses vara besvarad. 
 
Reservation 
Göran Lundström (c) reserverar sig mot beslutet. 
_____ 
 
Kommunfullmäktige 
Göran Lundström (c) yrkar bifall till motionen. 
 
Anna Lundberg (s) och Inger Lundberg (L) bifaller kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag och Göran Lundströms förslag 
mot varandra. Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 
_____ 
 
 
 



 PROTOKOLL 21(38) 
 2018-04-23 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 33 Dnr 0050/18 - 041 
 
ANSLAGSÖVERFÖRINGAR FRÅN INVESTERINGAR 2017 TILL 
2018 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Bevilja anslagsöverföringar från 2017 till 2018 års investeringsbudget med  
9 679 tkr, enligt sammanställning. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ekonomiavdelningen har sammanställt äskanden om anslagsöverföringar från 
2017 till 2018 års investeringsbudget. Se sammanställning nedan: 

 
Anslagsöverföringar av investeringar från 2017 till 2018 

 

     Projekt Startår Budget tkr Summa upparbetat Anslagsöverför 

Profilering 2017 500 263 237 

Fontän Lomtjärn 2017 300 213 87 

Konstgräsplan 2017 2 300 1 829 471 

Fibernät 2017 4 000 3 444 556 

Fibernät, övrigt 2017 500 0 500 

Nya elevskåp Älvåkraskola 2017 200 0 200 

Parkskolan toalett 2017 150 137 13 

Lärcentra 2017 280 20 260 

Förskolan inventarier 2017 350 203 147 

Lekutrustning 2016 115 3 111 

Pärlans förskola, utemiljö 2016 127 22 105 

Nuddisar, förskolan 2017 177 14 163 

Värmevagnar 2016 180 97 83 

Skidspår 2017 300 116 184 

Inst/inköp lås Ugglan SÄB 2016 550 20 530 

SÄBO, lyftar 2017 300 284 16 

Fiberutbyggnad 2016 2016 451 164 287 

Ombyggnad Öberga 2017 4 500 3 174 1 326 

Byte av kvicksilverlampor 2017 150 49 101 

Lönngatan, lövgatan 2016 2 800 0 2 800 

Gator 2017 1 500 0 1 500 

    19 730 10 051 9 679 

Den totala investeringsbudgeten för 2017 uppgår efter anslagsöverföringen 
till 19 730 tkr. 
         forts 

 



 PROTOKOLL 22(38) 
 2018-04-23 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KF § 33 Dnr 0050/18 – 041 forts 
 
ANSLAGSÖVERFÖRINGAR FRÅN INVESTERINGAR 2017 TILL 
2018 

 
Beslutsunderlag 
Bokslutsberedningens protokoll 22 mars 2118, § 2. 
Kommunstyrelsens protokoll 9 april 2018, § 36. 
 
Bokslutsberedningens förslag till kommunfullmäktige 
Bevilja anslagsöverföringar från 2017 till 2018 års investeringsbudget med  
9 679 tkr, enligt sammanställning. 
_____ 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Bevilja anslagsöverföringar från 2017 till 2018 års investeringsbudget med  
9 679 tkr, enligt sammanställning. 
_____ 
 
Kommunfullmäktige 
Helena Öhlund (s) bifaller kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag vilket kom-
munfullmäktige bifaller. 
_____ 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 23(38) 
 2018-04-23 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 34 Dnr 0052/18 - 042 
 
ÅRSREDOVISNING 2017 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
1) Godkänna årsredovisningen för verksamhetsåret 2017 med ett årsresultat 

om 35 125 tkr. 
 
2) 29,9 mkr placeras i resultatutjämningsreserv (RUR).   
 
3) Redaktionella ändringar av årsredovisningen 2017 kommer att ske. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunen uppvisar för 2017 ett positivt resultat på 35 125 tkr. Årets resul-
tat är en förbättring jämfört med 2016, 23 215 tkr.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunens årsredovisning för 2017 utgör beslutsunderlag i ärendet. 
Bokslutsberedningens protokoll 22 mars 2018, § 1. 
Kommunstyrelsens protokoll 9 april 2018, § 37. 
  
Bokslutsberedningens förslag till kommunstyrelsen 
1. Fastställa resultatet avseende kommunstyrelsens budgetområde för verk-

samhetsåret 2017, enligt bifogad årsredovisning. Verksamheternas ramar 
redovisar ett underskott om 20 694 kr. Verksamhetens nettokostnad 
visar på en budgetavvikelse om -12 162 kr.  

 
2. 29,9 mkr placeras i resultatutjämningsreserv (RUR).  

 

3. Uppdra till ekonomichefen att uppdatera koncernredovisningen. 
 
Bokslutsberedningens förslag till kommunfullmäktige 
1. Godkänna årsredovisningen för verksamhetsåret 2017 med ett årsresultat 

om 35 125 tkr. 
 
2. 29,9 mkr placeras i resultatutjämningsreserv (RUR).   
 
3. Redaktionella ändringar av årsredovisningen 2017 kommer att ske. 
_____ 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1) Godkänna årsredovisningen för verksamhetsåret 2017 med ett årsresultat 

om 35 125 tkr. 
          forts 



 PROTOKOLL 24(38) 
 2018-04-23 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KF § 34 Dnr 0052/18 – 042 forts 
 
ÅRSREDOVISNING 2017 

 
2) 29,9 mkr placeras i resultatutjämningsreserv (RUR).   
 
3) Redaktionella ändringar av årsredovisningen 2017 kommer att ske. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
1) Fastställa resultatet avseende kommunstyrelsens budgetområde för verk-

samhetsåret 2017, enligt bifogad årsredovisning. Verksamheternas ramar 
redovisar ett underskott om 20 694 kr. Verksamhetens nettokostnad 
visar på en budgetavvikelse om -12 162 kr.  

 
2) 29,9 mkr placeras i resultatutjämningsreserv (RUR).  

 

3) Uppdra till ekonomichefen att uppdatera koncernredovisningen. 
 

4) Delegera till utskotten att föra dialog med verksamheterna gällande mål-
uppfyllelse. 
 

Reservation 
Göran Lundström (c) reserverar sig mot beslutet. 
_____ 
 
Kommunfullmäktige 
Ekonomichef Ulla Lundberg går igenom underlag till årsredovisning för verk-
samhetsåret 2017. Kommunen uppnår god ekonomisk hushållning både i det 
finansiella och verksamhetsmässiga perspektivet. 
 
Ordföranden ger allmänheten tillfälle att ställa frågor angående årsredovis-
ningen 2017. Inga frågor ställs. 
 
Helena Öhlund (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Göran Lundström (c) bifaller kommunstyrelsens förslag samt lägger till för-
slag att de verksamhetsområden som inte angett om målet uppnåtts helt, 
delvis eller inte uppnåtts, får göra om sin skrivning. Det ska även framgå 
tidpunkt när målet ska uppnås. En sammanställning av måluppfyllelsen görs 
för alla verksamhetsområdena. 
 
Inger Lundberg (L) bifaller kommunstyrelsens förslag och Göran 
Lundströms tilläggsförslag. 
 
Tomas Egmark (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
          forts 



 PROTOKOLL 25(38) 
 2018-04-23 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KF § 34 Dnr 0052/18 – 042 forts 
 
ÅRSREDOVISNING 2017 

 
Propositionsvägran 
Ordföranden förklarar beslutsgång i ärendet. Göran Lundströms tilläggs-
förslag bedöms vara av icke principiell art och hanteras därför av kom-
munstyrelsen, som har att förvalta kommunens verksamhet och detaljstyra 
hur uppföljning och dokumentation av sådan ska utformas. Därmed kommer 
ordföranden inte ställa proposition på förslaget. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag vilket kom-
munfullmäktige bifaller. 
_____ 
 
 



 PROTOKOLL 26(38) 
 2018-04-23 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 35 Dnr 0134/18 - 042 
 
REVISIONEN - REVISIONSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2017 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Bevilja nämnder och styrelser samt förtroendevalda ansvarsfrihet för år 2017 
samt godkänn kommunens årsredovisning för år 2017. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Revisorerna har upprättat revisionsberättelse för verksamhetsåret 2017, enligt 
bilaga. Revisorerna bedömer att: 
 
- Sammantaget att styrelsen och nämnd i Älvsbyns kommun i allt väsentligt 

har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk syn-
punkt tillfredsställande sätt. 

 
- Räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. 
 
- Styrelsens och nämndernas interna kontroll har varit tillräcklig. 
 
- Utifrån avrapporteringen i årsredovisningen, att resultatet är förenligt med 

de av fullmäktige fastställda finansiella målen. Avseende verksamhetsmålen 
är bedömningen att målen delvis är förenliga med fullmäktiges mål. 

 
Revisorerna tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelsen och 
nämnden samt enskilda ledamöter i dessa organ och att kommunens årsredo-
visning för 2017 fastställs. 
 
Förslag till beslut 
Beviljar nämnder och styrelser samt förtroendevalda ansvarsfrihet för år 2017 
samt godkänner kommunens årsredovisning för år 2017. 
 
Kommunfullmäktige 
KPMG Cristian Damlin föredrar tre revisionsrapporter. 
- Behörigheter och loggkontroller 
- Uppföljande granskning av beslutsunderlag 
- Granskning efter skolinspektionens tillsyn 2016 

 
Ordföranden informerar att ovanstående revisionsrapporter och kommun-
styrelsens yttranden delgivits fullmäktige 12 februari 2018 § 6. 

 
Kommunens lekmannarevisor Bo Johansson (s) föredrar revisionens revi-
sionsberättelse för verksamhetsåret 2017 och föreslår att kommunfullmäktige 
bifaller revisorernas förslag. 
         forts 



 PROTOKOLL 27(38) 
 2018-04-23 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KF § 35 Dnr 0134/18 – 042 forts 
 
REVISIONEN - REVISIONSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2017 

 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på revisionens förslag att kommunfull-
mäktige meddelar ansvarsfrihet till nämnder och styrelser med hänvisning till 
revisionsrapporten. Kommunfullmäktige bifaller förslaget. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 28(38) 
 2018-04-23 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 36 Dnr 0080/18 - 102 
 
VAL AV (S) LEDAMOT/VICE ORDFÖRANDE I VALNÄMNDEN 
OCH ERSÄTTANDE ÖVERFÖRMYNDARE 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Utse Grethel Ohlsson (s) till ledamot och vice ordförande i valnämnden. 
Utse Anita Lindgren (s) till ersättare i valnämnden. 
Utse Kjell-Åke Larsson (c) till överförmyndarens ersättare. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Annica Brännmark (s) har avsagt sig alla politiskt uppdrag. 
 
Kommunfullmäktige har att utse ny ledamot/vice ordförande i valnämnden 
och ersättare till överförmyndaren. 
 
Kommunfullmäktige 
Helena Öhlund (s) ordförande för kommunala valberedningen redovisar val-
beredningens förslag till kommunfullmäktige.     
 
Utse Grethel Ohlsson (s) till ledamot och vice ordförande i valnämnden och 
utse Anita Lindgren (s) till ersättare. 
 
Utse Kjell-Åke Larsson (c) till överförmyndarens ersättare. 
_____ 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på valberedningens förslag vilket kommun-
fullmäktige bifaller. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 29(38) 
 2018-04-23 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 37 Dnr 0125/18 - 102 
 
VAL AV (S) LEDAMOT/ORDFÖRANDE I ARBETE OCH OM-
SORGSUTSKOTTET, LEDAMOT I KOMMUNSTYRELSEN OCH 
PERSONALUTSKOTTET, ERSÄTTARE I BUDGETBERED-
NINGEN OCH CONSENSUS 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Utse ledamöter/ersättare enligt följande: 
Organ Ledamot   Ersättare 
Arbete & omsorgs- Anita Backman (s), ordf. -- 
utskottet Sara Risberg (s), vice ordf. -- 
 Rikard Granström (s)   -- 
Kommunstyrelsen Anita Backman (s)  Ida Larsson (s) 
Personalutskottet Tomas Egmark (s)  Anita Backman (s) 
Budgetberedning --    Anita Backman (s) 
Consensus --    Tomas Egmark (s)
 _____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Stefan Hortlund (s) har avsagt sig alla politiska uppdrag. 
 
Kommunfullmäktige har att utse ledamot och ordförande i arbete och om-
sorgsutskottet, ledamot i kommunstyrelsen och personalutskottet, ersättare i 
budgetberedningen och Consensus. 
 
Kommunfullmäktige 
Helena Öhlund (s) ordförande i kommunala valberedningen redovisar valbe-
redningens förslag. 
 
Arbete och omsorgsutskottet: utse Anita Backman (s) till ledamot och ord-
förande, Sara Risberg (s) ledamot och vice ordförande samt Rikard 
Granström (s) till ny ledamot. 
 
Kommunstyrelsen: utse Anita Backman (s) till ledamot och Ida Larsson (s) till 
ersättare. 
 
Personalutskottet: utse Tomas Egmark (s) till ledamot och Anita Backman (s) 
till ersättare. 
 
Budgetberedningen: utse Anita Backman (s) till ersättare. 
 
Consensus: utse Tomas Egmark (s) till ersättare. 
 
 
         forts 



 PROTOKOLL 30(38) 
 2018-04-23 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KF § 37 Dnr 0125/18 – 102 forts 
 
VAL AV (S) LEDAMOT/ORDFÖRANDE I ARBETE OCH OM-
SORGSUTSKOTTET, LEDAMOT I KOMMUNSTYRELSEN OCH 
PERSONALUTSKOTTET, ERSÄTTARE I BUDGETBERED-
NINGEN OCH CONSENSUS 

 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på valberedningens förslag var för sig. Kom-
munfullmäktige bifaller samtliga förslag. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 31(38) 
 2018-04-23 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 38 Dnr 0283/17 - 106 
 
AKTIEÄGARAVTAL, ÄGARDIREKTIV OCH BOLAGSORDNING I 
KOMMUNASSURANS SYD AB (KSF AB) 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Godkänna ägardirektiv, aktieägaravtal samt bolagsordning för Kommunassu-
rans Syd Försäkring AB (KSF AB), enligt bilaga.  
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ekonomichef Ulla Lundberg har lämnat in en tjänsteskrivelse om aktieägar-
avtal, ägardirektiv och bolagsordning för Kommunassurans Syd Försäkring 
AB (KSF AB). 
 
Kommunen är delägare i Kommunassurans Syd AB. Bolagstämman avseende 
2017 års verksamhetsår kommer att hållas 2018-05-17. Vid bolagstämman 
kommer utöver årsredovisningen för 2017 även att behandlas förslag på nya 
ägardirektiv, ägaravtal och bolagsordning. Dokumenten ska behandlas och 
godkännas av delägarna innan stämman. 
 
Beslutsunderlag 
Aktieägaravtal, ägardirektiv och bolagsordning. 
Kommunstyrelsens protokoll 9 april 2018, § 38. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Godkänna ägardirektiv, aktieägaravtal samt bolagsordning för Kommunassu-
rans Syd Försäkring AB (KSF AB), enligt bilaga.  
_____ 
 
Kommunfullmäktige 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag vilket kommun-
fullmäktige bifaller. 
_____ 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 32(38) 
 2018-04-23 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 39 Dnr 0092/18 - 106 
 
GEMENSAM ÖVERFÖRMYNDARNÄMND, PITEÅ OCH 
ÄLVSBYNS KOMMUN 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
1) Fastställa samverkansavtal mellan Piteå och Älvsbyns kommuner, enligt 

bilaga 
2) Inrätta en gemensam överförmyndarnämnd för Piteå och Älvsbyns kom-

muner från den 1 januari 2019 med Piteå kommun som värdkommun. 
3) Anta reglemente för gemensam överförmyndarnämnd för Piteå och 

Älvsbyns kommuner.  
4) Inrätta en överförmyndarverksamhet tillsammans med Älvsbyns kommun 

med Piteå kommun som lokaliseringsort. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Piteå och Älvsbyns kommuner har genomför en förstudie för att utreda förut-
sättningar för samverkan genom en gemensam överförmyndarnämnd och dess 
verksamhet.  
 
Syftet med samverkan genom en gemensam överförmyndarnämnd är att lång-
siktigt kunna upprätthålla kompetens, kvalitet (rättssäkerhet) och uppnå kost-
nadseffektivitet i en kunskapsintensiv verksamhet. 
 
Mandatperioden är i fyra år för nämnden, räknat från året allmänna val i kom-
munfullmäktige hållits.  
 
Piteå kommun är värdkommun för den gemensamma överförmyndarnämnden 
och nämnden ingår i Piteå kommuns organisation.  Piteå kommun är arbets-
givare för all personal vid verksamheten. För medarbetare inom nämndens 
verksamhetsansvar är kommunstyrelsens anställningsmyndighet och ansvarar 
för personalfrågor inklusive arbetsmiljöfrågor. 
 
Nämnden är en egen myndighet som övriga kommunala nämnder. Nämnden 
är personuppgiftsansvarig för de register och andra behandlingar av person-
uppgifter som sker i nämndens verksamhet. 
 
Nämnden består av sex ledamöter och två ersättare varav fullmäktige i de sam-
verkande kommunerna utser tre ledamöter och en ersättare vardera.   
 
Av nämndens ledamöter ska en vara ordförande och en vice ordförande. 
Ordförande utses av Piteå kommun och vice ordförande utses av Älvsbyns 
kommun. 
 
         forts 



 PROTOKOLL 33(38) 
 2018-04-23 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
KF § 39 Dnr 0092/18 – 106 forts 
 
GEMENSAM ÖVERFÖRMYNDARNÄMND, PITEÅ OCH 
ÄLVSBYNS KOMMUN 

 
Nämnden finansieras genom kommunbidrag från samverkanskommunerna 
med utgångspunkt från kostnadsfördelningsnyckeln. Nettokostnaden för 
nämndens arbete och verksamhet fördelas mellan samverkanskommunerna 
enligt följande kostnadsfördelningsnyckel; antalet aktiva akter* per kommun 
per den 31/12, året före budgeten fastställts. En aktiv akt är ett registrerat 
ställföreträdarskap.  I kostnadsfördelningsnyckeln ingår inte kostnader för 
ställföreträdarskap när nämnden beslutat om ställföreträdarskap och arvoden 
och kostnader avseende ensamkommande barn. Ersättning enligt kostnads-
fördelningsnyckeln ska ske av Älvsbyns kommun till Piteå kommun årsvis i 
förskott.  
 
Delårsbokslut och årsredovisningen ska tillsändas Älvsbyns när den har fast-
ställts av Piteå kommuns kommunfullmäktige. 
 
Samverkanskommunernas ska inrätta en samrådsgrupp med representanter 
från varje kommun som utses av kommuncheferna. Samrådsgruppen har till 
uppgift att svara för strategiska överväganden som budget, övriga gemensam-
ma frågor som berör samarbetet samt utvärdera samverkansarbetet. 
 
Piteå och Älvsbyns kommuner ska samråda kring vilka nyckeltal som ska an-
vändas för att utvärdera nämndens verksamhet samt vilka övergripande mål 
som ska gälla för nämnden. 
 
Älvsbyn kommun har rätt till löpande insyn i förvaltning och redovisning som 
gäller nämnden och dess verksamhet. Nämnden ska till respektive kommuns 
kommunfullmäktige regelmässigt rapportera hur verksamheten utvecklas och 
hur den ekonomiska ställningen är. 
 
Beslutsunderlag 
Reglemente för gemensam överförmyndarnämnd mellan Piteå och Älvsbyns 
kommuner. 
Samverkansavtal för gemensam överförmyndarnämnd mellan Piteå och 
Älvsbyns kommuner 
Kommunstyrelsens protokoll 9 april 2018, § 39. 
 
Beslutet skickas till 
Piteå kommun 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1) Fastställa samverkansavtal mellan Piteå och Älvsbyns kommuner, enligt 

bilaga 
 

forts 



 PROTOKOLL 34(38) 
 2018-04-23 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KF § 39 Dnr 0092/18 – 106 forts 
 
GEMENSAM ÖVERFÖRMYNDARNÄMND, PITEÅ OCH 
ÄLVSBYNS KOMMUN 

 
2) Inrätta en gemensam överförmyndarnämnd för Piteå och Älvsbyns kom-

muner från den 1 januari 2019 med Piteå kommun som värdkommun. 
3) Anta reglemente för gemensam överförmyndarnämnd för Piteå och 

Älvsbyns kommuner.  
4) Inrätta en överförmyndarverksamhet tillsammans med Älvsbyns kommun 

med Piteå kommun som lokaliseringsort. 
_____ 
 
Kommunfullmäktige 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag vilket kommun-
styrelsen bifaller. 
_____ 
 
 
 



 PROTOKOLL 35(38) 
 2018-04-23 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KF § 40 Dnr 0057/18 - 633 
 
REVIDERING AV REGLER, TAXA OCH TILLÄMPNINGSFÖRE-
SKRIFTER FÖR FÖRSKOLA OCH FRITIDSVERKSAMHET MED 
ANLEDNING AV SKOLVERKETS JUSTERING AV MAXTAXA 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
1) Fastställa revideringen av avgiftsnivåerna för maxtaxa i förskolans och 

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

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

_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
En förutsättning för att kommunen kan erhålla statsbidrag enligt bilagda beslut 
från Skolverket är att en viss högsta avgift (maxtaxa) tillämpas för plats i 
förskola och fritidshem. Skolverket har på årlig basis fastställt avgiftsnivåerna 
för maxtaxa i enlighet med förordning (2001:160) om statsbidrag till kom-
muner som tillämpar maxtaxa inom förskolan och fritidshemmet. De nya 
högsta avgifterna för 2018 har räknats upp enligt följande: 
   
Förskola Avgiftstak            Högst      
Barn 1 3 % (av bruttoinkomsten)    1 382 kr (2017: 1362 kr) 
Barn 2 2 %                       922 kr (908 kr) 
Barn 3 1 %                              461 kr (454 kr) 
 
Fritidshem    
Barn 1 2 %                       922 kr (908 kr) 
Barn 2 1 %                       461 kr (454 kr) 
Barn 3 1 %                       461 kr (454 kr) 
 
Inkomsttaket (hushållets bruttoinkomst per månad) har justerats till 46 080 kr 
(2017: 45 390 kr). 
 
Beslutsunderlag 
Maxtaxa, fastställda bidragsramar för 2018 (Dnr 13/18 - 630) 
Barn- och fritidsutskottets protokoll 13 februari 2018, § 5. 
Kommunstyrelsens protokoll 5 mars 2018, § 24. 
 
Barn- och fritidsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Barn- och fritidsutskottet föreslår att kommunstyrelsen fastslår revideringen av 
avgiftsnivåerna för maxtaxa i förskolans och fritidsverksamhetens 
regelföreskrifter enligt Skolverkets årliga uppräkning. 
_____ 
 
         forts 



 PROTOKOLL 36(38) 
 2018-04-23 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KF § 40 Dnr 0057/18 – 633 forts 
 
REVIDERING AV REGLER, TAXA OCH TILLÄMPNINGSFÖRE-
SKRIFTER FÖR FÖRSKOLA OCH FRITIDSVERKSAMHET MED 
ANLEDNING AV SKOLVERKETS JUSTERING AV MAXTAXA 

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

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

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

_____ 
 
Kommunfullmäktige 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag vilket kommun-
fullmäktige bifaller. 
_____ 
 
 
 



 PROTOKOLL 37(38) 
 2018-04-23 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 41 Dnr 0096/18 - 706 
 
AVGIFT VID MATDISTRIBUTION 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Avgift för matdistribution debiteras kund med en fast avgift per månad om 
200 kr oavsett antal leveranser. Årlig prisjustering enligt KPI. 
 
Reservation 
Agneta Nilsson (c) och Inger Lundberg (L) reserverar sig mot beslutet. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Socialchef Hans Nyberg har lämnat in en tjänsteskrivelse om avgift vid mat-
distribution. 
 
Idag betalar den som beviljas matdistribution 300 kr per timme upp till max-
taxan 2 044 kr per månad. Ett flertal äldre, som inte har annan hemtjänstinsats, 
har avbeställt matdistributionen på grund av kostnaden.  
 
Genom att debitera en avgift på 200 kr/månad per person för matdistribu-
tionen är målsättningen är att ge den enskilde ekonomiskt utrymme att välja 
god och näringsriktig kost via Älvsbyns kommun och därigenom underlätta 
kvarboende för den enskilde. 
   
Idag betalar den enskilde enligt hemtjänsttaxa 300 kr per timme för distribu-
tion av matportioner, vid varje distribution debiteras 15 minuter = 75 kr. 
Antalet beviljade distributionstillfällen enligt biståndsbeslutet ligger till grund 
för avgiften. Den som endast har hjälp med matdistribution kan i praktiken 
debiteras upp till maxtaxa 2 044 kr per månad. För makar kan kostnaden bli 
den dubbla, eftersom biståndsbesluten är individuella. 
 
Debitering för matportionen är i dagsläget 61 kr vilket innebär en totalkostnad 
på 136 kr per matportion. Många äldre som enbart har matdistribution väljer 
därför att inte nyttja möjligheten att beställa mat via Älvsbyns kommun. För 
att stödja och underlätta kvarboende i sitt hem är tillgången till näringsriktig 
och lagad kost en viktig parameter. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 9 april 2018, § 42. 
  
Beslutet skickas till 
Avgiftshandläggare 
Biståndshandläggare  
Enhetschefer hemtjänsten 
         forts 



 PROTOKOLL 38(38) 
 2018-04-23 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KF § 41 Dnr 0096/18 – 706 forts 
 
AVGIFT VID MATDISTRIBUTION 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Avgift för matdistribution debiteras kund med en fast avgift per månad om 
200 kr oavsett antal leveranser. Årlig prisjustering enligt KPI. 
_____ 
 
Kommunfullmäktige 
Agneta Nilsson (c) föreslår att vid boende på samma adress med matleverans 
får den ene reducerat pris på maten, förslagsvis 50 % rabatt. 
 
Inger Lundberg (L) bifaller Agneta Nilssons förslag. 
 
Helena Öhlund (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag och Agneta Nilssons förslag 
mot varandra. Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 
_____ 
 
 
 

 


