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 PROTOKOLL 2(31) 
 2018-04-09 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 27 Dnr 0105/18 - 000 
 
VERKSAMHETSREDOVISNING KS 2018-04-09 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Ta del av och godkänna informationen enligt bilaga. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunchef Magnus Nordström har sammanställt kommungemensam verk-
samhetsredovisning enligt bilaga. 
 
- Fritid- och kulturchef Kjell Tegnelund och ungdomar från Älvsbyns och 

Vidsels skolor (högstadiet och gymnasiet) återkopplar från ungdomstinget. 
- Konsult Marita Björkman redovisar ”genomlysning socialsekreterare/myn-

dighetsutövning. 
- Projektledare Linda Öhlin och Centerpartiets gruppledare Berit Hardselius 

berättar om det nationella arbetet i Tanzania. 
- Ekonomichef Ulla Lundberg och kommunchef Magnus Nordström infor-

merar om internkontrollplan. Ulla Lundberg redogör för ekonomiärenden. 
- Chef kommunledningskontoret Crister Lundgren berättar om gemensam 

överförmyndarnämnd Piteå & Älvsbyn. 
- Socialchef Hans Nyberg redogör för verksamhetsredovisning social-

tjänsten samt ärende om avgift vid matdistribution. 
- Skolchef Jan-Erik Backman informerar om skolans verksamheter samt 

svarar på motion om förskola i Korsträsk. 
 
Förslag till beslut 
Ta del av och godkänna informationen enligt bilaga. 
 
Kommunstyrelsen 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommunstyrel-
sen bifaller. 
_____ 
 
 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 3(31) 
 2018-04-09 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 28 Dnr 0103/18 - 000 
 
DELGIVNINGAR KS 2018-04-09 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Ta del av redovisade delgivningar. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Handlingar i ärendet: 
 
Länstrafiken Norrbotten – Underskottstäckning för kollektivtrafik år 2017  
 
Personalutskottet – protokoll 2018-01-10  
 
Älvsbyns Fastigheter AB – protokoll 2018-02-23 
 
Barn- och fritidsutskottet – protokoll 2018 03-13 
 
Förslag till beslut 
Ta del av redovisade delgivningar. 
 
Kommunstyrelsen 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommunstyrel-
sen bifaller. 
_____ 
 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 4(31) 
 2018-04-09 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 29 Dnr 0082/18 - 002 
 
DELEGATIONSRAPPORT KS 2018-04-09 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Ta del av och godkänna redovisad delegationsrapport. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Följande ärenden anmäls enligt KS § 47/2017-05-29 (dnr 183/17-002) 
 
Enhetschef arbete och integration  
Medfinansiering av matchoveraller – Nybyns IK (dnr 89/18-109) 

Finansiering av deltagande i cup – Nybyns IK (dnr 90/18 – 109) 

 
Näringslivsutvecklare  
Byautvecklingspeng - Tväråns intresseförening (dnr 77/18-109) 

Stöd till sommarting - SPF Seniorerna Norrbotten (dnr 65/18-109) 

 
Förslag till beslut 
Ta del av och godkänna redovisad delegationsrapport. 
 
Kommunstyrelsen 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommunstyrel-
sen bifaller. 
_____ 
 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 5(31) 
 2018-04-09 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

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

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
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. 
 
Ändringarna är markerade med rött. Det är inga justeringar av större betydelse. 
 
Förslag till beslut 
Fastställa reviderat reglemente för kommunens revisorer, enligt bilaga. 
 
Kommunstyrelsen 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommunstyrel-
sen bifaller. 
_____ 
 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 6(31) 
 2018-04-09 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 31 Dnr 0389/17 - 007 
 
SVAR PÅ REVISORERNAS GRUNDLÄGGANDE GRANSKNING - 
KS 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen har tagit till sig revisionens rekommendationer och påbörjat 
implementeringen av dessa. Redovisning kommer att ske till kommunstyrelsen 
1 oktober 2018. 
_____ 
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunchef Magnus Nordström har svarat på revisorernas grundläggande 
granskning. 
 
Revisionerna har efter den årliga granskningen, dialog med ledamöter i nämnd 
och styrelse, av verksamheten som bedrivs inom nämndernas verksamhetsom-
råde lämnat ett antal rekommendationer: 

 Kommunstyrelsen bör följa upp verksamhetsmålen, åtminstone i samband 
med delårsrapporten per sista augusti. Detta för att kunna få styrinforma-
tion om hur måluppfyllelsen ser ut och för att kunna vidta relevanta åtgär-
der för förbättrad måluppfyllelse. 

 Nämnd och styrelse bör vara mer aktiva i riskanalysen inför beslutet om 
internkontrollplan. Riskanalysen ska även dokumenteras.  

 Kommunstyrelsen ska årligen fastställa en internkontrollplan.  

 Inför fastställandet av den interna kontrollplanen bör val av kontrollan-
svarig för vissa kontroller övervägas. Det är inte alltid lämpligt att ansvarig 
för en verksamhet tillika är den som ska kontrollera hur en process funge-
rar. Det finns en inbyggd svaghet i detta. 

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

 Kommunstyrelsen bör se över samt tydliggöra utskottens roll och ansvar. 
 
Med anledning av revisorernas grundläggande granskning 2017 lämnar kom-
munstyrelsen följande yttrande. Kommunstyrelsen följer upp verksamhets-
målen i samband med delårsrapporten per sista augusti, någon uppföljning per 
sista april genomförs inte. De verksamhetsmässiga målsättningarna med bäring 
mot god ekonomisk hushållning följs upp i samband med årsredovisningen. 
Kommunstyrelsen överväger möjligheten till en förändring av rutinerna för 
uppföljning av verksamhetsmålen. 
 
Vid styrelsemötena som avhandlar delårsrapporterna får kommunstyrelsen en 
föredragning om ekonomi, måluppfyllelse och avvikelser. Detta ligger till  
         forts 



 PROTOKOLL 7(31) 
 2018-04-09 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 31 Dnr 0389/17 – 007 forts 
 
SVAR PÅ REVISORERNAS GRUNDLÄGGANDE GRANSKNING - 
KS 

 
grund för beslut och återspeglas i protokollsformuleringarna. Huruvida det på 
ett tydligt sätt påvisar styrförmåga eller inte beror nog på beslutets karaktär 
och omfattning. Kommunstyrelsen kommer särskild uppmärksamma detta 
under 2018. 
 
Kommunstyrelsen har sedan tidigare ingen fastställd internkontrollplan. 
Styrelsen genomför en riskanalys vid styrelsemötet 2018-04-09 och fastställer 
2018-års internkontrollplan vid styrelsemötet 2018-05-28. Riskanalysen kom-
mer att dokumenteras och ligga till grund för internkontrollplanen och val av 
kontrollansvariga kommer att övervägas. 
 
En översyn av utskottens roll och ansvar kommer genomföras inför nästa 
mandatperiod och berörda styrdokument, arbetsordning för utskotten och 
kommunstyrelsens delegationsordning, kommer att revideras för att tydliggöra 
roller och ansvar. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen har tagit till sig revisionens rekommendationer och påbörjat 
implementeringen av dessa.  
 
Kommunstyrelsen 
Kommunchef Magnus Nordström föredrar ärendet. 
 
Göran Lundström (c) föreslår att vidtagna åtgärder ska redovisas för kom-
munstyrelsen. 
 
Ordföranden föreslår att redovisning ska ske till kommunstyrelsen 1 oktober 
2018. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget, Göran Lundströms 
och eget förslag. Kommunstyrelsen bifaller förslagen. 
_____ 
 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 8(31) 
 2018-04-09 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 32 Dnr 0359/17 - 008 
 
SVAR PÅ MEDBORGARFÖRSLAG OM UPPRUSTNING AV LOM-
TJÄRNSPARKEN 

 
Kommunstyrelsens beslut 
1) Medborgarförslag om upprustning av Lomtjärnsparken anses vara 

besvarad.  
2) Uppdra till kommunchefen att i samråd med fastighetsbolaget utreda 

möjligheter att skapa ett attraktivt Lomtjärn. Åtgärder och kostnader 
redovisas vid kommunstyrelsens sammanträde 5 november 2018. 

_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
David Berg har lämnat in ett medborgarförslag om upprustning av Lomtjärns-
parken, enligt bilaga. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 27 november 2017, § 85, överlämna ärendet till 
kommunstyrelsen för beredning och beslut senast 9 april 2018. 
_____ 
 
VD Älvsbyns Fastigheter AB, David Wimander har svarat på medborgarför-
slaget. 
 
Respektive punkt i medborgarförslaget är kommenterat nedan: 
1. Spola upp själva tjärnen med vatten för att få en isbana. 
Spola is. Detta är möjligt och kräver följande: 

 - Vattenkvaliteten är tillräcklig bra 
 - Pump och spolningsutrustning investeras 

- Handskottning av tjärnen tills dess att isen är tillräckligt tjock för att  
    beträdas med maskin 
 - Löpande snöröjning och spolning 
 - Extra anslag för investeringar och drift 

 
Spela musik. Detta är möjligt och kräver följande: 

 - Investering i utrustning och installation 
  - Matning från lämplig lokal där anläggningen kan installeras (saknas varmt  ut 

rymme i parken) 
 - Löpande kostnad för musiken 
 - Daglig drift av musikanläggning 
 - Extra anslag för investeringar och drift 

 
Extra belysning från gamla grusplanen. Detta går inte att genomföra 

 - Belysningen är så gammal att den inte går att drifta 
 - Dock är det möjligt att investera i ny belysning 
 - Extra anslag för investeringar och drift     forts 



 PROTOKOLL 9(31) 
 2018-04-09 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 32 Dnr 0359/17 – 008 forts 
 
SVAR PÅ MEDBORGARFÖRSLAG OM UPPRUSTNING AV LOM-
TJÄRNSPARKEN 

 
2.1 Byt ut belysningen i parken: Detta pågår 
 - Parkbelysningens ljuskällor ingår i planerade program för utbyte av ljuskällor 
 
2.2 Under jul/vinter smycka parken med belysning: Detta går och kräver 
följande: 

 - Inköp av armaturer 
 - Fasta installationer och matningar 
 - Upp och nedtagning säsongsvis 
 - Drift och underhåll, framtida utbyte av utrustning 
 - Extra anslag för investeringar och drift 
 

3 Ploga vägarna i parken: Går inte 
 - Vägarna i parken är inte dimensionerade för vinterväghållning 

- Skulle detta göras måste vägarna grävas upp och ny kraftigare överbygg-      
nad läggas och eventuellt en förstärkning av bärigheten 

 
4. Håll fiket öppet: Går inte 
- Under den gånga sommaren har entreprenören som drivit fiket gått rejält  

back, vilket gör det svårt att hitta entreprenörer villiga att drifta detta på 
vintern. 

- Byggnaden är inte rustad för vinterbruk. 
 
5. Marknad: Detta går 
- Det står redan idag entreprenörer/näringsidkare/föreningar och andra fritt 

att söka tillstånd för olika typer av arrangemang. 
 
Förslagen skulle naturligtvis vara ett trevligt inslag i centrum men kräver större 
insatser än vad man vid en första anblick kan tro. Vi föreslår att om man vill 
öka attraktiviteten i Lomtjärnsparken med något eller några av dessa förslag så 
prioriterar kommunen dessa och så kan vi återkomma med kostnadsuppskatt-
ningar i form av investeringar och behov av ökade driftanslag. 
 
Förslag till beslut 
Medborgarförslag om upprustning av Lomtjärnsparken anses vara besvarad.  
 
Kommunstyrelsen 
Tomas Egmark (s) bifaller beredningsförslaget med tillägg att uppdra till kom-
munchefen att i samråd med fastighetsbolaget utreda möjligheter att skapa ett 
attraktivt Lomtjärn. Åtgärder och kostnader redovisas vid kommunstyrelsens 
sammanträde 5 november 2018. 
         forts 



 PROTOKOLL 10(31) 
 2018-04-09 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 32 Dnr 0359/17 – 008 forts 
 
SVAR PÅ MEDBORGARFÖRSLAG OM UPPRUSTNING AV LOM-
TJÄRNSPARKEN 

 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget och Tomas Egmarks 
tilläggsförslag. Kommunstyrelsen bifaller förslagen. 
_____ 
 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 11(31) 
 2018-04-09 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 33 Dnr 0371/17 - 008 
 
SVAR PÅ MOTION (C) HANDLINGSPROGRAM FÖR ATT FÖRE-
BYGGA MISSBRUK 

 
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. 
_____ 
 
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 12(31) 
 2018-04-09 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 33 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.  
 
Förslag till beslut 
Motion om handlingsprogram för att förebygga missbruk anses vara besvarad.  
 
Kommunstyrelsen 
Göran Lundström (c) yrkar bifall till motionen. 
 
Robert Andersson (kd) bifaller motionen. 
 
Ordföranden yrkar bifall till beredningsförslaget. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget och Göran 
Lundströms förslag var för sig. Kommunstyrelsen bifaller beredningsförslaget. 
_____ 
 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 13(31) 
 2018-04-09 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 34 Dnr 0372/17 - 008 
 
SVAR PÅ MOTION (C) FÖRSKOLA I KORSTRÄSK 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
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 14(31) 
 2018-04-09 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 34 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.  
 
Förslag till beslut 
Motion om förskola i Korsträsk anses vara besvarad. 
 
Kommunstyrelsen 
Skolchef Jan-Erik Backman föredrar ärendet. 
 
Ordföranden yrkar bifall till beredningsförslaget. 
 
Göran Lundström (c) yrkar bifall till motionen. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget och Göran 
Lundströms förslag var för sig. Kommunstyrelsen bifaller beredningsförslaget. 
_____ 
 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 15(31) 
 2018-04-09 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 35 Dnr 0432/17 - 029 
 
STÄDPOLICY 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Fastställa städpolicy enligt bilaga. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kostchef Åsa Skogkvist har tillsammans med lokalvårdsenheten utformat en 
städpolicy utifrån tjänstebeskrivningen, enligt bilaga. 
 
Städpolicyn ska klargöra enhetens uppdrag och att enhetens kunder vet vilken 
service de kan förvänta sig, samt vägleda enheten i det dagliga arbetet. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 22 januari 2018, § 9, att ärendet utgår och kom-
mer att tas upp vid ett senare tillfälle. 
_____ 
 
Förslag till beslut 
Fastställa städpolicy enligt bilaga. 
 
Kommunstyrelsen 
Kommunchef Magnus Nordström föredrar ärendet och informerar att ärendet 
är förhandlat med berörda fack. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommunstyrel-
sen bifaller. 
_____ 
 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 16(31) 
 2018-04-09 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 36 Dnr 0050/18 - 041 
 
ANSLAGSÖVERFÖRINGAR FRÅN INVESTERINGAR 2017 TILL 
2018 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
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 17(31) 
 2018-04-09 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 36 Dnr 0050/18 – 041 forts 
 
ANSLAGSÖVERFÖRINGAR FRÅN INVESTERINGAR 2017 TILL 
2018 

 
Beslutsunderlag 
Bokslutsberedningens protokoll 22 mars 2118, § 2. 
 
Förslag till beslut 
Bevilja anslagsöverföringar från 2017 till 2018 års investeringsbudget med  
9 679 tkr. 
 
Bokslutsberedningens förslag till kommunfullmäktige 
Bevilja anslagsöverföringar från 2017 till 2018 års investeringsbudget med  
9 679 tkr, enligt sammanställning. 
_____ 
 
Kommunstyrelsen 
Ekonomichef Ulla Lundberg föredrar ärendet. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på bokslutsberedningens förslag vilket kom-
munstyrelsen bifaller. 
_____ 
 
 
 

 
 
 



 PROTOKOLL 18(31) 
 2018-04-09 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 37 Dnr 0052/18 - 042 
 
ÅRSREDOVISNING 2017 

 
Kommunstyrelsens 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 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. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunen uppvisar för 2017 ett positivt resultat på 35 125 tkr. Årets resultat 
är en förbättring jämfört med 2016, 23 215 tkr.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunens årsredovisning för 2017 utgör beslutsunderlag i ärendet. 
Bokslutsberedningens protokoll 22 mars 2018, § 1. 
  
Förslag till beslut 
Fastställa resultatet för kommunstyrelsens budgetområde för verksamhetsåret 
2017 enligt bilaga. Verksamheternas ramar redovisar ett sammantaget budget-
underskott på 20 694 tkr 
 
Fastställa kommunens årsresultat för verksamhetsåret 2017 till 35 125 kr. 
 
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.  

          
         forts 



 PROTOKOLL 19(31) 
 2018-04-09 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 37 Dnr 0052/18 – 042 forts 
 
ÅRSREDOVISNING 2017 

 
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. 
_____ 
 

Kommunstyrelsen 
Ekonomichef Ulla Lundberg går igenom underlag till årsredovisning för verk-
samhetsåret 2017. Kommunen uppnår god ekonomisk hushållning både i det 
finansiella och verksamhetsmässiga perspektivet. 
 
Göran Lundström (c) föreslår att de verksamhetsområden som inte angett om 
målet uppnåtts helt, delvis eller inte uppnåtts, får göra om sin skrivning före 
fullmäktige. Det ska även framgå tidpunkt när målet ska uppnås. En samman-
ställning av måluppfyllelsen görs för alla verksamhetsområdena, förslagsvis 
före bladet (sid 38 i utkastet) om Politikens verksamhet. 
 
Anna Lundberg (s) föreslår att kommunstyrelsen delegera till utskotten att föra 
dialog med verksamheterna gällande måluppfyllelse. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på bokslutsberedningens förslag till kommun-
fullmäktige och finner att kommunstyrelsen bifaller samtliga förslag. 
 
Ordföranden ställer vidare proposition på bokslutsberedningens förslag till 
kommunstyrelsen vilket kommunstyrelsen bifaller. 
 
Slutligen ställer ordföranden centerpartiets tilläggsförslag mot socialdemokrat-
ernas tilläggsförslag. Kommunstyrelsen bifaller socialdemokraternas tilläggs-
förslag. 
_____ 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 20(31) 
 2018-04-09 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

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

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Godkänna ägardirektiv, aktieägaravtal samt bolagsordning för Kommun-
assurans 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 
 
Förslag till beslut 
Att godkänna förslag ägardirektiv, ägaravtal samt bolagsordning inför bolags-
stämman 2018-05-17. 
 
Kommunstyrelsen 
Ekonomichef Ulla Lundberg föredrar ärendet. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommunstyrel-
sen bifaller. 
_____ 
 
 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 21(31) 
 2018-04-09 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 39 Dnr 0092/18 - 106 
 
GEMENSAM ÖVERFÖRMYNDARNÄMND, PITEÅ OCH ÄLVS-
BYNS KOMMUN 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
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 22(31) 
 2018-04-09 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 39 Dnr 0092/18 – 106 forts 
 
GEMENSAM ÖVERFÖRMYNDARNÄMND, PITEÅ OCH ÄLVS-
BYNS 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 
 
Beslutet skickas till 
Piteå kommun 
 
Förslag till beslut 
1) Fastställa samverkansavtal mellan Piteå och Älvsbyns kommuner, enligt 

bilaga. 
 

forts 



 PROTOKOLL 23(31) 
 2018-04-09 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 39 Dnr 0092/18 – 106 forts 
 
GEMENSAM ÖVERFÖRMYNDARNÄMND, PITEÅ OCH ÄLVS-
BYNS 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. 
 

Kommunstyrelsen 
Chef kommunledningskontoret Crister Lundgren föredrar ärendet. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommunstyrel-
sen bifaller. 
_____ 
 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 24(31) 
 2018-04-09 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 40 Dnr 0340/17 - 106 
 
NYTT SAMARBETSAVTAL - SWEDISH INTERNATIONAL 
CENTRE FOR LOCAL DEMOCRACY ICLD - KOMMUNALT 
PARTNERSKAP - ROMBO (2018) 

 
Kommunstyrelsens beslut 
1) Anta nytt samarbetsavtal i det kommunala partnerskapet mellan Älvsbyn 

och Rombo. 
2) Projektet och projektledarens lön finansieras av ICLD 

3) Älvsbyns kommun går in med berörda tjänstemäns tid och bekostar trakta-
menten.  

Reservation 
Orvo Hannlöv (sd) reserverar sig mot beslutet. 
_____ 

 
Sammanfattning av ärendet 
Projektledare Linda Öhlin har lämnat in en tjänsteskrivelse om nytt samarbets-
avtal i det kommunala partnerskapet mellan Älvsbyn och Rombo. 
 
Kommunala Partnerskap via ICLD är en SIDA-finansierad samarbetsform. 
Den ska bidra till utveckling av väl fungerande och demokratiska, lokala myn-
digheter. Målet med Sveriges utvecklingssamarbete är att bidra till en rättvis 
och hållbar global utveckling. Fattiga människors behov, intressen och förut-
sättningar är utgångspunkten i detta arbete. Med fattigdom avses inte enbart 
bristen på materiella resurser utan även bristen på makt, inflytande och andra 
förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor. 
Programmet bidrar till fattigdomsbekämpning genom att öka fattiga männi-
skors tillgång till den service som lokala och regionala politiskt styrda organisa-
tioner ansvarar för samt öka människors möjlighet att delta i lokala politiska 
processer. På så sätt skapas förutsättningar för utveckling av demokratin.  
 
Ett kommunalt partnerskap ska bidra till ökat medborgarinflytande genom att 
stärka lokala och regionala politiskt styrda organisationer inom något, eller 
några av följande kärnområden:  

 Jämlik/rättvis och inkluderande behandling  

 Deltagande och delaktighet 

 Transparens och insynsmöjligheter 

 Möjlighet till ansvarsutkrävande 

Mänskliga rättigheter, miljö, klimat och jämställdhet utgör ett integrerat pers-
pektiv i det lokala beslutsfattandet.       forts 



 PROTOKOLL 25(31) 
 2018-04-09 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 40 Dnr 0340/17 – 106 forts 
 
NYTT SAMARBETSAVTAL - SWEDISH INTERNATIONAL 
CENTRE FOR LOCAL DEMOCRACY ICLD - KOMMUNALT 
PARTNERSKAP - ROMBO (2018) 

 

Älvsbyn har arbetat i partnerskap med Rombo sedan 2013 och har i tidigare 

samarbetsavtal arbetat tillsammans i projektform vilket bland annat har resul-

terat i utveckling och byggnation av enkla biogasanläggningar. Parterna beslut-

ade våren 2016 att göra ett tillfälligt uppehåll i projektarbetet på grund av för-

flyttningar av tjänstemän och att valet hade resulterat i ett helt nytt fullmäktige 

i Rombo. Nu har situationen stabiliserats och projektet ”New start coopera-

tion Älvsbyn – Rombo” påbörjades 1 januari och kommer att pågå till sista 

juni 2018, målet för projektet är att konkretisera i ett nytt samarbetsavtal. 

I projektansökan utpekades fem möjliga samarbetsområden ut: Urbanisering, 

miljö, naturturism, livsmedelsförsörjning och ungas hälsa.  

Svenska delegationen reste ner till Rombo i februari. Där hålls LFA processer 

och efter röstning av lokala politiker blev det inringade samarbetsområdet 

miljö. 

Två politiker, landshövdingen och en tjänsteman inom miljö kommer att 
besöka Älvsbyn 14 -19 maj. De kommer att ha Sverigekunskap, besöka kom-
munhuset och utföra studiebesök med anknytning till miljö. Ett nytt sam-
arbetsavtal ska undertecknas den 18 maj och sedan kommer det skickas in tre 
projekt till hösten. Två genomförandeprojekt, ett inom vattenbesparing och ett 
inom återvinning samt ett styrgruppsprojekt med politiker och tjänstepersoner 
för de ingående parterna. 

Projektet och projektledarens lön finansieras av ICLD. Älvsbyns kommun går 
in med berörda tjänstemäns tid och bekostar traktamenten.  

 
Förslag till beslut 
1) Anta nytt samarbetsavtal i det kommunala partnerskapet mellan Älvsbyn 

och Rombo. 
2) Projektet och projektledarens lön finansieras av ICLD 

3) Älvsbyns kommun går in med berörda tjänstemäns tid och bekostar 
traktamenten.  

Kommunstyrelsen 
Projektledare Linda Öhlin och centerpartiets gruppledare Berit Hardselius 
föredrar ärendet. 
 
Orvo Hannlöv (sd) yrkar avslag på beredningsförslaget.  forts 



 PROTOKOLL 26(31) 
 2018-04-09 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 40 Dnr 0340/17 – 106 forts 
 
NYTT SAMARBETSAVTAL - SWEDISH INTERNATIONAL 
CENTRE FOR LOCAL DEMOCRACY ICLD - KOMMUNALT 
PARTNERSKAP - ROMBO (2018) 

          
Göran Lundström (c) bifaller beredningsförslaget. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget och Orvo Hannlövs 
förslag. Kommunstyrelsen bifaller beredningsförslaget. 
_____ 
 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 27(31) 
 2018-04-09 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 41 Dnr 0106/18 - 214 
 
ANSÖKAN OM PLANBESKED FÖR FASTIGHETEN SÅGFORS 
1:10 MFL 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Bevilja positivt planbesked för ny detaljplan inom på bilagd karta markerat 
område, fastigheten Sågfors 1:10 m fl.  
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson har lämnat in en tjänsteskrivelse gällande 
ansökan om planbesked för fastigheten Sågfors 1:10 m fl. 
 
USP Tooling AB har genom Ulf Renberg ansökt om planbesked för det om-
råde i Sågfors som är markerat på den bilagda kartan. Syftet med planen är att 
kunna utveckla verksamheten på fastigheten och möjliggöra en utbyggnad av 
nuvarande industrilokal. Området är sedan tidigare delvis ianspråktaget för 
verksamheten efter markköp från Älvsbyns kommun men eftersom delar av 
området är planlagt för friluftsändamål kan fastighetsbildning inte ske utan 
planändring. 
 
Exploatören bekostar detaljplanen. Innan planarbetet påbörjas ska ett avtal 
upprättas mellan Älvsbyns kommun och exploatören som reglerar kommun-
ens kostnad för handläggning av detaljplanen. 
 
Beslutsunderlag 
Ansökan om planbesked 
 
Förslag till beslut 
Bevilja positivt planbesked för ny detaljplan inom på bilagd karta markerat 
område.  
 
Kommunstyrelsen 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommunstyrel-
sen bifaller. 
_____ 
 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 28(31) 
 2018-04-09 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 42 Dnr 0096/18 - 706 
 
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. 
_____ 
 
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. 
  
Beslutet skickas till 
Avgiftshandläggare 
Biståndshandläggare  
Enhetschefer hemtjänsten 
 
Förslag till beslut 
Avgift för matdistribution debiteras kund med en fast avgift per månad om 
200 kr oavsett antal leveranser. Årlig prisjustering enligt KPI. 
 
         forts 
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KS § 42 Dnr 0096/18 – 706 forts 
 
AVGIFT VID MATDISTRIBUTION 

 
Kommunstyrelsen 
Socialchef Hans Nyberg föredrar ärendet. 
 
Göran Lundström (c) föreslår att boende på samma adress med matleverans 
får den ene reducerat pris på maten, förslagsvis 50 % rabatt. 
 
Robert Andersson (kd) bifaller beredningsförslaget. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget och Göran 
Lundströms förslag var för sig. Kommunstyrelsen bifaller beredningsförslaget. 
_____ 
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KS § 43 Dnr 0097/18 - 709 
 
GENOMLYSNING AV SOCIALSEKRETERARNAS ORGANISA-
TION 

 
Kommunstyrelsens beslut 
En ny enhet bildas i en samlad socialtjänstorganisation med en samlad myn-
dighetsutövning, enheten leds av en gemensam chef.  Organisationsföränd-
ringen ska vara genomförd 1 januari 2019. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Socialchef Hans Nyberg har lämnat in en tjänsteskrivelse gällande genomlys-
ning av socialsekreterarnas organisation.  
 
Kommunstyrelsen har uppdragit till socialchef att tillsammans med skolchef 
genomföra en genomlysning av socialsekreterarnas organisering samt myn-
dighetsutövningen inom Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och 
service till funktionshindrade (LSS). Syftet är att presentera organisatoriska 
lösningar som både minskar arbetsbelastningen och skapar en mer flexibel och 
kvalitetssäker organisation i form av en sammanhållen socialtjänst och myn-
dighetsutövning. Idag upplevs socialtjänsten som fyra olika autonoma verk-
samheter där samverkan i ärendefrågor inte fungerar optimalt.  
 
Uppdraget har genomförts i 2 steg. Steg 1 innehåller en kartläggning av nu-
läget, med intervjuer med samtlig personal på ledarskapsnivå och personal 
med uppdrag kopplat till myndighetsutövning och del av verkställigheten. Steg 
2 genomfördes som två gemensamma samverkans- och planeringsdagar för all 
personal som deltagit i intervjuerna där fokus var att förebygga kulturkrockar 
och lägga grund för kommande samarbete.  
 
Dagens organisation är ca 8 år gammal och hade bland annat som syfte att 
stärka samverkan mellan skolan och socialtjänstens barn- och ungdomsarbete, 
såväl det förebyggande som handläggning av myndighetsutövande karaktär. 
Under senaste året har diskussioner förts kring framtida kompetensförsörjning 
inom socialtjänsten, främst socialsekreterare.  
 
Organisationen idag med socialsekreterare uppdelade i 4 enheter gör den sår-
bar. En organisationslösning behövs där socialtjänsten kan vara en kompetens- 
och kunskapsbaserad socialtjänst, från utredning till själva vården och omsorg-
en. 
 
Med stöd av rapportens resultat samt två genomförda samverkans- och plan-
eringsdagar lämnar konsulterna förslag till 3 olika organisationslösningar. I 
samtliga förslag flyttas socialsekreterarna med myndighetsutövning inom Barn  
         forts 
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GENOMLYSNING AV SOCIALSEKRETERARNAS ORGANISA-
TION 

 
och familjeenheten (BoF) till en ny enhet. Biståndshandläggarna inom Hälso- 
och sjukvårdsenheten (HSV) föreslås ingå i en ren myndighetssektion i ett av 
alternativen och LSS-handläggaren föreslås ingå i HSV i ett av alternativen. 
Gruppen var överens om att prioritera en myndighetssektion med samtliga 
socialsekreterare med myndighetsutövning.  
 
Beslutsunderlag  
Bilaga: Framtidens socialtjänst i Älvsbyns kommun. 
 
Förslag till beslut 
En ny enhet bildas i en samlad socialtjänstorganisation med en samlad myn-
dighetsutövning, enheten leds av en gemensam chef.  Organisationsföränd-
ringen ska vara genomförd senast 31 december 2018. 
 
Kommunstyrelsen 
Konsult Marita Björkman föredrar ärendet. 
 
Robert Andersson (kd) föreslår att organisationsförändringen ska vara genom-
förd 1 januari 2019. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget och Robert 
Anderssons förslag. Kommunstyrelsen bifaller förslagen. 
_____ 
 
 
 
 
 

 


