
 PROTOKOLL 1(32) 
 2019-01-28 
KOMMUNSTYRELSEN 

 

Tid: kl 08:30 - 16:45 
kl 12.00-13.00 Lunch på Fluxen och studiebesök på dagverksam-  
heten 

 
Plats: Lokal Bäcken 
 
Ledamöter: Tomas Egmark, s,  ordförande  
 Anna Lundberg, s vice ordförande 
 Rikard Granström, s 
 Sara Risberg, s  
 Emil Lundberg, s 
 Anita Backman, s  
 Wivianne Nilsson, v 
 Berit Hardselius, c 
 Göran Lundström, c 
 Inger Lundberg, L  
 Peter Lundberg, kd 
 Orvo Hannlöv, sd 
 Maria Hortlund, L 
Tjänstgörande ersättare: Agneta Burman, s 
  
Övriga: Magnus Nordström  kommunchef 
 Lilian Johansson kommunsekreterare 
 Ann-Louise Rosander. § 1 verksamhetsutvecklare 
 Michelle Engman, § 1 kvalificerad handläggare 
 Ingrid Karlsson, §§ 1, 14-17 miljö- och byggchef 
 Åsa Skogqvist, §§ 1 och 3 kostchef 
 Annelie Vinsa, §§ 1 och 19 VD ÄFAB 
 Erik Isaksson, §§ 1 och 19 samhällsplanerare 
 Jan-Erik Backman, §§ 1, 18-19 skolchef 
 Hans Nyberg, §§ 1, 9 och 20 socialchef 
 Ulla Lundberg, §§ 1 och 8 ekonomichef  
 
Justeringsdag: 2019-02-04 
 
Paragrafer: § 1 - 20 
 
Justerare: Maria Hortlund 
 
 
Lilian Johansson Tomas Egmark Maria Hortlund 
kommunsekreterare ordförande justerare 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

ANSLAGSBEVIS 
Justeringen har tillkännagivits via anslag 

Organ Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 2019-01-28 
Protokollet är anslaget  2019-02-05 -- 2019-02-27  
Förvaringsplats för protokoll Kommunkansliet 
 
 
 Lilian Johansson 



 PROTOKOLL 2(32) 
 2019-01-28 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 1 Dnr 0479/18 - 000 
 
VERKSAMHETSREDOVISNING KS 2019-01-28 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Ta del av och godkänna informationen enligt bilaga. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunchef Magnus Nordström har sammanställt kommungemensam verk-
samhetsredovisning enligt bilaga. 
 
Förslag till beslut 
Ta del av och godkänna informationen enligt bilaga. 
 
Kommunstyrelsen 
- Verksamhetsutvecklare Ann-Louise Rosander informerar om kvalitetsled-

ningssystemet ”Stratsys”, enligt bilaga. 
- Kvalificerad handläggare Michelle Engman lämnar information från 

kansliet, enligt bilaga. 
- Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson föredrar plan och bygglovstaxa, 

detaljplan för Älvsbyn 24:39 samt del av Älvsbyn 24:1 och markanvis-
ningsstrategi för Älvsbyns kommun. 

- Kostchef Åsa Skogqvist föredrar återremissärende om restaurang Fluxen. 
- Socialchef Hans Nyberg föredrar socialtjänstens verksamheter. 
- Kommunchef Magnus Nordström informerar om serverhallen. 
- Skolchef Jan-Erik Backman föredrar skolans verksamheter. 
- Ekonomichef Ulla Lundberg informerar om ekonomiavdelningens arbete 

med bokslutet. Aktuella siffror lämnas vid ekonomidagarna, 7-9 februari. 
 
Beslutsgång  
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommunstyrel-
sen bifaller. 
_____ 
 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 3(32) 
 2019-01-28 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 2 Dnr 0478/18 - 000 
 
DELGIVNINGAR KS 2019-01-28 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Ta del av redovisade delgivningar. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Handlingar i ärendet: 
 
Älvsbyns kommun – Hälsoskyddsinspektion av Älvsby simhall. 
 
Länsstyrelsen Norrbotten  
- Bevarandeplan Natura 2000-område Piteälven (dnr 108/18-106).  
- Förordnande som vigselförrättare (dnr 331/18-112). 

 
Förslag till beslut 
Ta del av redovisade delgivningar. 
 
Kommunstyrelsen 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommunstyrel-
sen bifaller. 
_____ 
 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 4(32) 
 2019-01-28 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 3 Dnr 0362/18 - 001 
 
UTREDNING RESTAURANG FLUXEN  

 
Kommunstyrelsens beslut 
Utredning restaurang Fluxen återremitteras för ytterligare beredning. Besluts-
underlag med följande alternativ grundat på 2018 års resultat redovisas:  
1) Behålla restaurangen oförändrad, öppet 365 dagar/år. 
2) Restaurangen hålls öppen 5 dagar/vecka, stängt helger. 
3) Restaurangen avvecklas. 
4) Utreda möjlighet för boende på Fluxen, att kunna äta gemensamt utan 

personalstöd.  
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 1 oktober 2018, § 99, att uppdra till kommun-
chefen att lämna förslag på långsiktiga åtgärder för att anpassa verksamheten 
till de ekonomiska förutsättningarna. Två av förslagen är - avveckling restau-
rang Fluxen och - mottagningskök i Vidselsskolan. 
_____ 
 
Kommunstyrelsen beslutade 5 november 2018 § 105, att återremittera ärende 
om ytterligare utredning av restaurang Fluxen. 
_____ 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 1 oktober 2018, § 99. 
Utredning Fluxenrestaurangen, Vidsels skolkök. 
Kommunstyrelsens protokoll 5 november 2018, § 105. 
Återremiss Fluxenrestaurangen 
 
Kostchef Åsa Skogqvist har sammanställt ”Återremiss Fluxenrestaurangen, 
enligt bilaga. 
 
Kommunstyrelsen 
Kostchef Åsa Skogqvist föredrar ärendet. 
 
Ordföranden föreslår att ärendet Fluxenrestaurangen återremitteras för ytter-
ligare beredning. Beslutsunderlag med följande alternativ grundat på 2018 års 
resultat redovisas:  
1) Behålla restaurangen oförändrad, öppet 365 dagar/år. 
2) Restaurangen hålls öppen 5 dagar/vecka, stängt helger. 
3) Restaurangen avvecklas. 
4) Utreda möjlighet för boende på Fluxen, att kunna äta gemensamt utan 

personalstöd. 
forts   



 PROTOKOLL 5(32) 
 2019-01-28 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 3 Dnr 0362/18 – 001 forts 
 
UTREDNING RESTAURANG FLUXEN  

 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på eget förslag vilket kommunstyrelsen 
bifaller. 
_____ 
 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 6(32) 
 2019-01-28 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 4 Dnr 0480/18 - 002 
 
DELEGATIONSRAPPORT KS 2019-01-28 

 
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 
Undertecknande av handlingar inom kommunstyrelsen (dnr 35/19-002) 

 

Kommunchef  
Revidering av styrdokument (förlängning utan ändring) 
- Riktlinjer uppvaktning och avtackning (dnr 440/18-029) 
- Arbetsordning för personalutskottet (dnr 19/19-003) 

- Riktlinjer personalplanering (dnr 20/19-029) 

- Lönepolicy (dnr 21/19-029) 

 
Landsbygdsutvecklare 
Beslut byautvecklingspeng – Muskus byaförening (dnr 403/18-109). 
Beslut byautvecklingspeng – Lillträsk byaförening (dnr 454/18-109). 
Beslut byautvecklingspeng – Korsträsk byaförening (dnr 455/18-109). 
Beslut byautvecklingspeng – Vistträsk byaförening (dnr 457/18-109). 
Beslut byautvecklingspeng – Sågfors-Lillkorsträsk byaförening (dnr 461/18-109). 

Beslut byautvecklingspeng – Nystrands byaförening (dnr 467/18-109). 

Beslut byautvecklingspeng – Bredsels byaförening (dnr 468/18-109). 

Beslut byautvecklingspeng – Manjärv byaförening (dnr 18/19-109). 

 
Fritids- och kulturchef 
Beslut – stöd filmverksamhet 2019 – Älvsbyns Folketshusförening (dnr 473/18-

864) 

Beslut – Popkollo Norrbotten (dnr 358/18-869) 

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



 PROTOKOLL 7(32) 
 2019-01-28 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 5 Dnr 0295/18 - 006 
 
SAMMANTRÄDESPLAN UTSKOTTEN 2019 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Fastställa upprättad sammanträdesplan för arbete och omsorgsutskottet, barn- 
och fritidsutskottet, budgetberedningen, personalutskottet och kommunala 
handikapp och pensionärsrådet (KHPR), enligt bilaga. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt utskottens arbetsordning fastställd 31 januari 2011, KS § 10, bestämmer 
kommunstyrelsen dag och tid för utskottens sammanträden. 
 
Kommunledningskontorets kansli har upprättat förslag till sammanträdesplan 
för arbete och omsorgsutskottet, barn- och fritidsutskottet, budgetberedning-
en, personalutskottet och kommunala handikapp och pensionärsrådet 
(KHPR), enligt bilaga.  
 
Kommunfullmäktige beslutade 26 november 2018, att fastställa samman-
trädesplan för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och Älvsbyns kommun-
företag AB.  
 
Förslaget innehåller 7 sammanträdestillfällen för AOU, 5 för BFU och PU, 6 
för BUB och 4 för KHPR. 
 
Förslag till beslut 
Fastställa upprättad sammanträdesplan för arbete och omsorgsutskottet, barn- 
och fritidsutskottet, budgetberedningen, personalutskottet och kommunala 
handikapp och pensionärsrådet (KHPR), enligt bilaga. 
 
Kommunstyrelsen 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommunstyrel-
sen bifaller. 
_____ 
 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 8(32) 
 2019-01-28 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 6 Dnr 0326/18 - 008 
 
MEDBORGARFÖRSLAG OM BEHOV AV TVÅ HUNDLATRIN-
SKÅP VID ÖSTERMALMSLEDEN 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Medborgarförslaget om behov av två hundlatrinskåp vid Östermalmsleden 
anses vara besvarat. 
_____ 
  
Sammanfattning av ärendet 
Medborgarförslag har inkommit från Martin Dahlin, Älvsbyn. Förslags-
ställaren föreslår att kommunen monterar upp hundlatrinskåp på vardera sida 
om Gulf-rondellen samt en behållare vid med hundbajspåsar vid skåpen. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 8 oktober 2018, § 81 att överlämna ärendet till 
kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för beslut 
senast vid fullmäktiges sammanträde i februari 2019. 
_____ 
 
Älvsbyns Energi AB, renhållningsansvarig Johanna Marttala har yttrat sig i 
ärendet. 
  
Älvsbyn har 45 stycken hundlatriner samt 15 stycken papperskorgar utplacer-
ade. Antalet hundlatriner är med hänsyn till befolkningsmängden avsevärt 
större än i övriga kommuner i Norrbotten. 
 
Älvsbyns Energi AB kommer att omfördela två befintliga hundlatriner från 
Altuna till Nyvägen mellan Gulf-rondellen och kommunhuset enligt bilaga. 
 
Påsar samt omhändertagande av nedskräpning efter hundar får anses åligga 
respektive hundägare, inte kommunmedborgarna kollektivt. 
 
Älvsbyns Energi AB rekommenderar att medborgarförslaget avseende hund-
latrinskåp avslås. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges protokoll 8 oktober 2018, § 81. 
 
Förslag till beslut 
Avslå förslaget om hundlatrinskåp vid Östermalmsleden med hänvisning till 
nedanstående yttrande. 
 
Kommunstyrelsen 
Ordföranden föreslår att medborgarförslaget ska anses vara besvarat. 
         forts 



 PROTOKOLL 9(32) 
 2019-01-28 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 6 Dnr 0326/18 – 008 forts 
 
MEDBORGARFÖRSLAG OM BEHOV AV TVÅ HUNDLATRIN-
SKÅP VID ÖSTERMALMSLEDEN 

 
Göran Lundström (c) föreslår att bara ett latrinskåp ska flyttas. 
 
Rikard Granström (s) bifaller ordförandens förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på eget förslag, beredningsförslaget och 
Göran Lundströms förslag var för sig. Kommunstyrelsen bifaller ordförandens 
förslag. 
_____ 
 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 10(32) 
 2019-01-28 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 7 Dnr 0198/18 - 008 
 
MOTION (V) 6-TIMMARS ARBETSDAG MED BIBEHÅLLEN LÖN 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Avslå motionen om att införa 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön för 
undersköterskor inom Älvsbyns kommun.  
 
Reservation 
Wivianne Nilsson (v) reserverar sig mot beslutet. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Motionen inlämnas av vänsterpartiet till kommunfullmäktige den 18 juni 2018, 
som yrkar på införande av 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön för under-
sköterskor inom Älvsbyns kommun. Motionen överlämnas till kommunstyrel-
sen för beredning och ska sedan vidare till kommunfullmäktige för beslut sen-
ast februari 2019.  
 
Kommunfullmäktige beslutade 18 juni 2018, § 42 att överlämna ärendet till 
kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för beslut 
senast vid fullmäktiges sammanträde i februari 2018. 
_____ 
 
HR-chef Anna-Karin Andersson har yttrat sig i ärendet enligt bilaga. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges protokoll 18 juni 2018, § 42. 
HR-chefens tjänsteskrivelse 8 augusti 2018. 
 
Förslag till beslut 
Avslå motionen om att införa 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön för 
undersköterskor inom Älvsbyns kommun.  
 
Kommunstyrelsen 
Kommunchef Magnus Nordström föredrar ärendet. 
 
Wivianne Nilsson (v) yrkar bifall till motionen. 
 
Göran Lundström (c) bifaller beredningsförslaget. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer beredningsförslaget och Wivianne Nilssons förslag mot 
varandra. Kommunstyrelsen bifaller beredningsförslaget. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 11(32) 
 2019-01-28 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 8 Dnr 0218/18 - 008 
 
MOTION (SD) OM ÖKAD GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING, 
BUDGETERING OCH BOKSLUT 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Motion om ökad god ekonomisk hushållning, budgetering och bokslut anses 
vara besvarad. 
 
Reservation 
Orvo Hannlöv (sd) reserverar sig mot beslutet. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 18 juni 2018, § 43, att överlämna ärendet till 
kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för beslut 
senast vid fullmäktiges sammanträde i februari 2019. 
_____ 
 
Ekonomichef Ulla Lundberg har yttrat sig i ärendet. 
 
I kommunallagen regleras att kommunen varje år ska upprätta en budget för 
nästa kalenderår (budgetår). Budgeten ska också innehålla en plan för ekono-
min för en period av tre år. Budgeten och skattesatsen ska fastställa av kom-
munfullmäktige senast den sista november året innan budgetåret. 
 
I Älvsbyn kommun hanteras förslaget på budget för kommande budgetår av 
budgetberedningen, kommunstyrelsen samt av kommunfullmäktige. Budgeten 
speglar med detta arbetssätt den politiska majoritetens prioriteringar inför 
kommande verksamhetsår. 
 
Budgeten följs löpande upp under innevarande verksamhetsår och avvikelser 
mot planen redovisas två gånger per år i delårsrapporter till kommunstyrelsen 
och kommunfullmäktige. De upprättade delårsrapporterna är en del i den löp-
ande ekonomiska uppföljningen och upprättas för att underlätta den politiska 
styrningen under innevarande verksamhetsår. 
 
Hur kommunen hanterar sin redovisning, bokslut samt årsredovisning regleras 
i den kommunala redovisningslagen och i rekommendationer samt utveckling 
av praxis. Att kommunen följer god redovisningssed samt att kommunens 
räkenskaper i allt väsentligt är rättvisande granskas även årligen av kommunens 
revisorer på uppdrag av kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges protokoll 18 juni 2018, § 43. 
 
         forts 



 PROTOKOLL 12(32) 
 2019-01-28 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 8 Dnr 0218/18 – 008 forts 
 
MOTION (SD) OM ÖKAD GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING, 
BUDGETERING OCH BOKSLUT 

 
Förslag till beslut 
Motion om ökad god ekonomisk hushållning, budgetering och bokslut anses 
vara besvarad. 
 
Kommunstyrelsen 
Ekonomichef Ulla Lundberg föredrar ärendet. 
 
Ordföranden yrkar bifall till beredningsförslaget. 
 
Orvo Hannlöv (sd) yrkar bifall till motionen. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer beredningsförslaget och Orvo Hannlövs förslag mot var-
andra. Kommunstyrelsen bifaller beredningens förslag. 
_____ 
 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 13(32) 
 2019-01-28 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 9 Dnr 0219/18 - 008 
 
MOTION (NS) OM OBEROENDE GRANSKNING AV VÅRDEN 
AV FUNKTIONSHINDRADE I KOMMUNALA BOENDEN 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Avslå motion om oberoende granskning av vården av funktionshindrade i 
kommunala boenden. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 18 juni 2018, § 44, att överlämna ärendet till 
kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för beslut 
senast vid fullmäktiges sammanträde i februari 2019. 
_____ 
 
Socialchef Hans Nyberg har yttrat sig i ärendet. 
 
Sjukvårdspartiet har inlämnat en motion där de beskriver att de fått indika-
tioner på att omsorgen om de funktionsnedsatta i Älvsbyns kommun inte 
fungerar tillfredsställande. Att de funktionsnedsatta mår dåligt, att de inte får 
gå ut samt att de inte har någon meningsfull sysselsättning. 
 
De utredningar som ligger till grund för den enskildes insatser genomföres 
med IBIC (Individens Behov I Centrum) vilket är ett kvalitetssäkrat utred-
ningsverktyg som utgår från den enskildes behov. Individuella planer genom-
förs och följs upp minst en gång per år eller oftare om behov förändras. Dessa 
planer utgår från den enskildes behov, önskemål och självbestämmande. 
 
Vidare så använder sig verksamheten av ”Delaktighetsmodellen” för att ytter-
ligare tydliggöra den enskildes önskemål om aktiviteter. Delaktighetsmodellen 
innebär att samtalsledare träffar personal och brukare i grupp där det förs en 
Temadialog där man lyfter fram den enskildes önskemål om specifika teman. 
Brukarna är delaktiga och får möjlighet att beskriva sina önskemål om aktivi-
teter. Aktiviteterna sammanfattas för att tillsammans med enhetschef besluta 
och prioritera vilka önskemål och aktiviteter som ska genomföras.  
 
Personalens uppdrag är att följa den individuella planen samt att lyssna på 
brukarens önskemål, bemöta och respektera den enskilde med ett gott förhåll-
ningssätt. Anhöriga och gode män kan ibland ha avvikande åsikter vad brukare 
och personal överenskommit, den enskilde har dock rätt att själv avgöra sina 
aktiviteter. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges protokoll 18 juni 2018, § 44. 
         forts 



 PROTOKOLL 14(32) 
 2019-01-28 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 9 Dnr 0219/18 – 008 forts 
 
MOTION (NS) OM OBEROENDE GRANSKNING AV VÅRDEN 
AV FUNKTIONSHINDRADE I KOMMUNALA BOENDEN 

 
Förslag till beslut 
Avslå motion om oberoende granskning av vården av funktionshindrade i 
kommunala boenden. 
 
Kommunstyrelsen 
Socialchef Hans Nyberg föredrar ärendet. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommunstyrel-
sen bifaller. 
_____ 
 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 15(32) 
 2019-01-28 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 10 Dnr 0471/18 - 009 
 
GRUPPLEDARTRÄFFAR 2019 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Gruppledarträffar kommer inte att genomföras under mandatperioden 2019 - 
2022. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunchef Magnus Nordström har lämnat in en tjänsteskrivelse om grupp-
ledarträffar 2019. 
 
För att förbättra den demokratiska beslutsprocessen beslutade kommunstyrel-
sens ordförande inför föregående mandatperiod att införa gruppledarträffar. 
Genom att i god tid öka insynen i och förståelsen för de beslut som är på väg 
att föreläggas styrelsen skapas en större förståelse och möjligheten till förank-
ring stärks.  
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att genomföra/inte genomföra gruppledarträffar 
under mandatperioden 2019 - 2022. 
 
Kommunstyrelsen 
Ordföranden lämnar över till oppositionen att avgöra om gruppledarträffar ska 
genomföras under kommande mandatperiod. 
 
Berit Hardselius (c) och Inger Lundberg (L) föreslår att gruppledarträffar inte 
ska genomföras. 
 
Orvo Hannlöv (sd), Peter Lundberg (kd) och Wivianne Nilsson (v) föreslår att 
gruppledarträffar ska genomföras. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer Berit Hardselius förslag och Orvo Hannlövs förslag mot 
varandra. Kommunstyrelsen bifaller Berit Hardselius förslag, att gruppledar-
träffar upphör. 
_____ 
 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 16(32) 
 2019-01-28 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 11 Dnr 0322/18 - 102 
 
VAL AV UTSKOTT M M SOM VÄLJS AV KOMMUNSTYRELSEN 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Utse representanter till utskott m m mandatperioden 2019 – 2022, enligt 
bilaga. 
 
Reservation 
Peter Lundberg (kd), Berit Hardselius (c), Inger Lundberg (L) och Orvo 
Hannlöv (sd) reserverar sig mot beslutet om vice ordförande i utskotten. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har att utse ledamöter till utskott m m enligt bilagd för-
teckning. Av bilagan framgår partiernas nomineringar till de olika uppdragen. 
 
I samband med valet har följande partier meddelat att de ingår valteknisk 
samverkan; Liberalerna, kristdemokraterna och sjukvårdspartiet. 
 
Socialdemokraterna har beslutat att åberopa mandatfördelning med proportio-
nellt valsätt. 
 
Kommunstyrelsen genomför lottning om tredje mandatet i personalutskottet (c och valteknisk 
samverkan). Emmelie Bergqvist utses att dra lotten. Centerpartiet vinner tredje mandatet i 
personalutskottet.   
 
Förslag till beslut 
Utse representanter till utskott m m mandatperioden 2019 – 2022, enligt 
bilaga. 
 
Kommunstyrelsen 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommunstyrel-
sen bifaller. 
 
Ordföranden föreslår vidare att utse ordförande/vice ordförande i budgetbe-
redningen enligt nedan. 
 
Budgetberedningen 
Ordförande   vice ordförande 
Tomas Egmark (s)  Anna Lundberg (s) 
 
Peter Lundberg (kd) föreslår att till vice ordförande i budgetberedningen utse 
Göran Lundström (c). 
         forts 



 PROTOKOLL 17(32) 
 2019-01-28 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 11 Dnr 0322/18 – 102 forts 
 
VAL AV UTSKOTT M M SOM VÄLJS AV KOMMUNSTYRELSEN 

 
Ordföranden ställer eget förslag och Peter Lundbergs förslag mot varandra. 
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag. 
 
Reservation 
Peter Lundberg (kd), Berit Hardselius (c), Inger Lundberg (L) och Orvo 
Hannlöv (sd) reserverar sig mot beslutet. 
 
Ordföranden föreslår att utse ordförande/vice ordförande i arbete och om-
sorgsutskottet enligt nedan. 
 
Arbete och omsorgsutskottet  
Ordförande   vice ordförande 
Anita Backman (s)   Sara Risberg (s) 
 
Peter Lundberg (kd) föreslår att till vice ordförande i arbete och omsorgsut-
skottet utse Agneta Nilsson (c). 
 
Ordföranden ställer eget förslag och Peter Lundbergs förslag mot varandra. 
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag. 
 
Reservation 
Peter Lundberg (kd), Berit Hardselius (c), Inger Lundberg (L) och Orvo 
Hannlöv (sd) reserverar sig mot beslutet. 
 
Ordföranden föreslår att utse ordförande/vice ordförande i barn och fritidsut-
skottet enligt nedan. 
 
Barn- och fritidsutskottet 
Ordförande   vice ordförande 
Anna Lundberg (s)  Rikard Granström (s) 
 
Peter Lundberg (kd) föreslår att till vice ordförande i barn- och fritidsutskottet 
utse Inger Lundberg (L). 
 
Ordföranden ställer eget förslag och Peter Lundbergs förslag mot varandra. 
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag. 
 
Reservation 
Peter Lundberg (kd), Berit Hardselius (c), Inger Lundberg (L) och Orvo 
Hannlöv (sd) reserverar sig mot beslutet. 
 
         forts 



 PROTOKOLL 18(32) 
 2019-01-28 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 11 Dnr 0322/18 – 102 forts 
 
VAL AV UTSKOTT M M SOM VÄLJS AV KOMMUNSTYRELSEN 

 
Ordföranden föreslår att utse sig själv till ordförande i personalutskottet vilket 
kommunstyrelsen bifaller. 
 
Personalutskottet 
Ordförande     
Tomas Egmark (s) 
 
Slutligen föreslår ordföranden att utse följande representanter vilket kommun-
styrelsen bifaller. 
 
Consensus 
Ordinarie   ersättare 
Tomas Egmark (s)  Agneta Nilsson (c) 
 
Kommuninvest ekonomisk förening, ledamot till styrelsen 
Tomas Egmark (s) 
 
Norrbottens Energikontor – NENET, ledamot till styrelsen 
Tomas Egmark (s) 
 
Kommunala kontaktpolitiker för vattenfrågor  
Magnus Danielsson (c) Berit Hardselius (c) 
_____ 
 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 19(32) 
 2019-01-28 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 12 Dnr 0164/18 - 104 
 
UTBETALNING AV LOKALT PARTISTÖD - 2019 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Betala ut kommunalt partistöd, grundstöd och mandatstöd till samtliga partier, 
enligt bilaga, kostnad 946 540 kr. 
_____  
 
Kommunstyrelsens beslut 
Återremiss av insynsarvodet för oppositionspartierna, gällande förslag till tyd-
liga instruktioner om hur rekvirering och handläggning av insynsarvodet ska 
ske.  
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 8 oktober 2018, § 92, att bevilja partistöd till 
kommunfullmäktiges samtliga partier. 
 
Kommunledningskontorets kansli har sammanställt kommunalt partistöd och 
insynsarvode enligt bilaga. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 17 september 2018, § 84. 
Kommunfullmäktiges protokoll 8 oktober 2018, § 92. 
 
Förslag till beslut 
Betala ut kommunalt partistöd, grundstöd och mandatstöd till samtliga partier, 
kostnad 946 540 kr.  
 
Insynsarvode för oppositionspartierna betalas ut i augusti efter årlig redo-
visning (senast 30 juni), som visar vad stödet har använts till. Kostnad 405 720 
kr.  
 
Kommunstyrelsen 
Göran Lundström (c) föreslår återremiss av insynsarvodet gällande tydliga 
instruktioner om hur rekvirering och handläggning av insynsarvodet ska ske.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget om partistöd, grund-
stöd och mandatstöd, vilket kommunstyrelsen bifaller. 
 
Ordföranden ställer vidare proposition på Göran Lundströms förslag om 
återremiss gällande insynsarvodet, vilket kommunstyrelsen bifaller. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 20(32) 
 2019-01-28 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 13 Dnr 0340/17 - 106 
 
AVSLUTA SAMARBETSAVTAL - SWEDISH INTERNATIONAL 
CENTRE FOR LOCAL DEMOCRACY ICLD - KOMMUNALT 
PARTNERSKAP - ROMBO (2018) -  

 
Kommunstyrelsens beslut 
Avsluta samarbetet i det kommunala partnerskapet mellan Älvsbyn och 
Rombo. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 

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

samarbetsavtal arbetat tillsammans i projektform vilket bland annat har 

resulterat i utveckling och byggnation av enkla biogasanläggningar. Parterna 

beslutade våren 2016 att göra ett tillfälligt uppehåll i projektarbetet på grund av 

förflyttningar av tjänstemän och att valet hade resulterat i ett helt nytt full-

mäktige i Rombo. Situationen stabiliserades och från maj 2018 tecknades nytt 

samarbetsavtal. 

Situationen har åter förändrats och på grund av bristande intresse från styr-
ande i Rombo föreslås att samarbetet avslutas. 
 
Förslag till beslut 
Avsluta samarbetet i det kommunala partnerskapet mellan Älvsbyn och 
Rombo. 
 
Kommunstyrelsen 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommunstyrel-
sen bifaller. 
_____ 
 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 21(32) 
 2019-01-28 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 14 Dnr 0008/19 - 206 
 
PLAN OCH BYGGLOVSTAXA 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Anta reviderad plan- och bygglovtaxa enligt bilaga att gälla från och med 2019-
03-01. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enheten Miljö och bygg har tagit fram ett förslag till ändringar i befintlig plan- 
och bygglovtaxa för Älvsbyns kommun. Taxan är framtagen av Sveriges kom-
muner och Landsting.  
 
När det gäller mät- och kartverksamheten föreslås Älvsbyns taxa bli lika som 
Piteå kommuns taxa vilket innebär en sänkning av tiden som avgifterna för 
utstakning och inmätning av vissa objekt baseras på. Det kan ändå i vissa fall 
innebära en höjning eftersom N-faktorn som avgifterna baseras på höjs. 
 
Samtliga ändringar i förslaget till taxan är markerade för att de enkelt ska kun-
na kontrolleras inför beslut. 
 
Beslutsunderlag 
Förslag till taxa enligt plan- och bygglagen. 
 
Förslag till beslut 
Föreslå fullmäktige anta reviderad plan- och bygglovtaxa enligt bilaga att gälla 
från och med 2019-03-01. 
 
Kommunstyrelsen 
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson föredrar ärendet. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommunstyrel-
sen bifaller. 
_____ 
 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 22(32) 
 2019-01-28 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 15 Dnr 0465/18 - 214 
 
DETALJPLAN FÖR ÄLVSBYN  24:39 SAMT DEL AV ÄLVSBYN 24:1 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Bevilja planbesked avseende detaljplan för fastigheterna Älvsbyn 24:39 samt 
del av Älvsbyn 24:1 enligt föreslagen avgränsning enligt bilaga. Innan hand-
läggning av detaljplanen påbörjas ska ett planavtal upprättas mellan plansök-
ande och kommunen där det framgår hur planen ska upprättas och finansieras. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Samhällsplanerare Erik Isaksson har lämnat in en tjänsteskrivelse om förslag 
till beslut om planbesked för fastigheterna Älvsbyn 24:39 samt del av Älvsbyn 
24:1. 
 
Områdets del av Älvsbyn 24:1 är idag planlagt för användningen Godsban-
gård. Användningen Godsbangård sträcker sig även in i fastigheten Älvsbyn 
24:39 där Älvsbyns fjärrvärmeverk idag står.  Då järnvägens stickspår här är 
borttaget anser plansökanden att användningen Godsbangård bör bytas mot 
Industri då inga kända avsikter finns för att åter anlägga järnväg. 

 
Användningsbestämmelsen Godsbangård gör det omöjligt för tjänstemän eller 
nämnd att ge bygglov för något annat än vad som berör järnvägsändamål. Då 
järnvägen här är borttagen skulle ytan kunna bli attraktivt för industrietablerin-
gar, vilket idag omöjligt då området genom detaljplan är reglerat för Godsban-
gård och en detaljplan är juridiskt dokument. En ny detaljplan för området 
med användningen Industri skulle möjliggöra industrietableringar. 
Kommunens befintliga grundkarta för området bör kunna nyttjas som under-
lag för plankartan. 
 
Beslutet skickas till 
Älvsbyns energi AB 
 
Beslutsunderlag 
Se bilaga 
 
Förslag till beslut 
Bevilja planbesked avseende detaljplan för fastigheterna Älvsbyn 24:39 samt 
del av Älvsbyn 24:1 enligt föreslagen avgränsning enligt bilaga. Innan 
handläggning av detaljplanen påbörjas ska ett planavtal upprättas mellan 
plansökande och kommunen där det framgår hur planen ska upprättas och 
finansieras. 
 
Kommunstyrelsen 
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson föredrar ärendet.  forts 



 PROTOKOLL 23(32) 
 2019-01-28 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 15 Dnr 0465/18 – 214 forts 
 
DETALJPLAN FÖR ÄLVSBYN  24:39 SAMT DEL AV ÄLVSBYN 24:1 

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



 PROTOKOLL 24(32) 
 2019-01-28 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 16 Dnr 0438/18 - 269 
 
MARKANVISNINGSSTRATEGI FÖR ÄLVSBYNS KOMMUN 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Uppdra åt miljö- och byggkontoret att upprätta riktlinjer för kommunala 
markanvisningar. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Samhällsplanerare Erik Isaksson har lämnat in en tjänsteskrivelse om begäran 
om uppdrag att upprätta riktlinjer för kommunala markanvisningar. 
 
Då kommunägda områden kan komma att bebyggas av exploatörer ska kom-
munens intressen säkerställas i ett markanvisningsavtal. Detta ger samtidigt 
byggherren en säkerhet då kommunen inte kan låta någon annan exploatör 
bebygga området under avtalstiden. En kommun som har för avsikt att an-
vända markanvisningsavtal måste enligt lag har riktlinjer för dessa. 
 
Med markanvisning avses en överenskommelse mellan en kommun och en 
byggherre som ger byggherren ensamrätt att under en begränsad tid och under 
givna villkor förhandla med kommunen om överlåtelse eller upplåtelse av ett 
visst av kommunen ägt markområde för bebyggande.  
 
Beslutsunderlag 
Lag (2014:899) om riktlinjer för kommunala markanvisningar 2 § En kommun 
ska anta riktlinjer för markanvisningar. Riktlinjerna ska innehålla kommunens 
utgångspunkter och mål för överlåtelser eller upplåtelser av markområden för 
bebyggande, handläggningsrutiner och grundläggande villkor för markanvis-
ningar samt principer för markprissättning. 
 
Förslag till beslut 
Besluta om att riktlinjer för kommunala markanvisningar ska upprättas samt 
uppdra ärendet åt miljö- och byggkontoret. 
 
Kommunstyrelsen 
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson föredrar ärendet. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommunstyrel-
sen bifaller. 
_____ 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 25(32) 
 2019-01-28 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 17 Dnr 0381/18 - 409 
 
LOKALA MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSFÖRESKRIFTER 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Anta reviderad version av lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifter enligt 
bilaga. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson har lämnat in en tjänsteskrivelse om 
lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifter. 
 
Ett förslag till lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifter behandlades av kom-
munstyrelsen i december 2018. Ärendet återremitterades och har reviderats 
med avseende på andra paragrafen samt punkt 3 i samma paragraf. Det nya 
förslaget finns som bilaga till ärendet. Ändringar är markerade. 
 
Förslag till beslut 
Föreslå fullmäktige anta reviderad version av lokala miljö- och hälsoskydds-
föreskrifter enligt bilaga. 
 
Kommunstyrelsen 
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson föredrar ärendet. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommunstyrel-
sen bifaller. 
_____ 
 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 26(32) 
 2019-01-28 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 18 Dnr 0456/18 - 610 
 
JUSTERING AV TAXA FÖR FÖRSKOLA OCH FRITIDSVERKSAM-
HET - SKOLVERKETS ÅRLIGA UPPRÄKNING AV MAXTAXA 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Fastställa justeringen av avgiftsnivåerna för maxtaxa i förskole- och fritidsverk-
samheten enligt Skolverkets årliga uppräkning. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Skolchef Jan-Erik Backman har lämnat in en tjänsteskrivelse om justering av 
taxa för förskola och fritidsverksamhet med anledning av Skolverkets årliga 
uppräkning av maxtaxa. 
 
En förutsättning för att kommunen kan erhålla statsbidrag enligt Skolverkets 
regler om maxtaxa är att en viss högsta avgift 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 kommuner som tillämpar 
maxtaxa inom förskolan och fritidshemmet. De nya högsta avgifterna för 2019 har 
räknats upp enligt följande: 
   
Förskola Avgiftstak              Högst      
Barn 1 3 % (av bruttoinkomsten)   1 425 kr (2018: 1382 kr) 
Barn 2 2 %                      950 kr (922 kr) 
Barn 3 1 %                      475 kr (461 kr) 
 
Fritidshem    
Barn 1 2 %                       950 kr (922 kr) 
Barn 2 1 %                       475 kr (461 kr) 
Barn 3 1 %                       475 kr (461 kr) 
 
Inkomsttaket (hushållets bruttoinkomst per månad) har justerats till 47 490 kr 
(2018: 46 080 kr). 
 
Beslutsunderlag 
Maxtaxa och kvalitetssäkrande åtgärder m.m. (bilaga) 
 
Beslutet skickas till 
Carina Ljuslinder, förskolechef 
Madelene Nyman, förskolechef 
Marianne Stenvall, förskolechef 
Ulrik Bylander, rektor 
Inger Grankvist, rektor 
Anna-Karin Sandström, rektor 
         forts 



 PROTOKOLL 27(32) 
 2019-01-28 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 18 Dnr 0456/18 – 610 forts 
 
JUSTERING AV TAXA FÖR FÖRSKOLA OCH FRITIDSVERKSAM-
HET - SKOLVERKETS ÅRLIGA UPPRÄKNING AV MAXTAXA 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen fastslår justeringen av avgiftsnivåerna för maxtaxa i för-
skole- och fritidsverksamheten enligt Skolverkets årliga uppräkning. 
 
Kommunstyrelsen 
Skolchef Jan-Erik Backman föredrar ärendet. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommunstyrel-
sen bifaller. 
_____ 
 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 28(32) 
 2019-01-28 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 19 Dnr 0346/17 - 633 
 
FÖRSTUDIE OM UPPFÖRANDE AV NY FÖRSKOLA PÅ CEN-
TRALORTEN 

 
Kommunstyrelsens beslut 
1) Uppdra till VD för Älvsbyns Fastigheter AB att genomföra en fördjupad 

förstudie vilken ska omfatta;  
• Utreda Åsens nuvarande placering.   

• Anvisa 150 tkr ur KS till förfogande. 
• Byggnad och storlek, flexibilitet, utbyggnadsmöjligheter etc. 
• Utgångspunkter för framtidens verksamhet t ex antal barn eller 

avdelningar, vilken pedagogisk form som ska bedrivas etc. 
• Framtagande av grov kostnadskalkyl. 
• Tillagnings- eller mottagningskök – ska det ingå. 

2) Uppdraget återrapporters till KS juni 2019.  
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Älvsbyns Fastigheter AB, VD Annelie Vinsa har lämnat in en tjänsteskrivelse, 
rapport – förstudie om uppförande av ny förskola på centralorten. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 13 november 2017, § 129 att uppdra till VD 
Älvsbyns Fastigheter AB att genomföra en förstudie om uppförande av en ny 
förskola i Älvsbyns kommuns centralort. 200 tkr anslogs ur 91200 KS till för-
fogande. 
 
I förstudien har förutom undertecknad, skolchef deltagit. Som referensgrupp 
har förskolechefer, kvalitétsutvecklare samt stadsplanerare Erik Isaksson från 
miljö och bygg deltagit. Fem olika placeringsförslag har diskuterats i förstudien 
kopplat till demografi, markförhållanden och tillgänglighet. Slutligen lämnas 
två förslag på placering av ny förskola, nuvarande placering med ny byggnad 
alternativt som en del i nytt SÄBO.  
 
Förslag till beslut 
1) Uppdra till VD för Älvsbyns Fastigheter AB att genomföra en fördjupad 

förstudie samt att bevilja medel till fördjupad förstudie vilken ska om-
fatta;  
• Utreda lämpligaste plats av de 2 förslagen, Åsens nuvarande placering  
• alternativt sammanbyggt med nytt SÄBO.  
• byggnad och storlek, flexibilitet, utbyggnadsmöjligheter etc. 
• Utgångspunkter för framtidens verksamhet t ex antal barn eller avdel-

ningar, vilken pedagogisk form som ska bedrivas etc. 
• Framtagande av grov kostnadskalkyl. 
• Tillagnings eller mottagningskök – ska det ingå. 

2) Uppdraget återrapporters till KS juni 2019.    forts 



 PROTOKOLL 29(32) 
 2019-01-28 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 19 Dnr 0346/17 – 633 forts 
 
FÖRSTUDIE OM UPPFÖRANDE AV NY FÖRSKOLA PÅ CEN-
TRALORTEN 

 
Kommunstyrelsen 
Älvsbyns Fastigheter AB, VD Annelie Vinsa, samhällsplanerare Erik Isaksson 
och skolchef Jan-Erik Backman föredrar ärendet. 
 
Inger Lundberg (L) föreslår att enbart utreda Åsen samt anvisa 150 tkr. 
 
Orvo Hannlöv (sd) bifaller Inger Lundbergs (L) förslag. 
 
Wivianne Nilsson (v) föreslår att utreda Åsen. 
 
Göran Lundström (c), Berit Hardselius (c) föreslår Åsen som bästa alternativ. 
 
Peter Lundberg (kd) föreslår att utreda Åsen. 
 
Ordföranden föreslår att utredning inriktas på Åsens nuvarande placering. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Inger Lundberg m fl förslag samt bered-
ningsförslaget punkt 3-6. Kommunstyrelsen bifaller förslagen. 
_____ 
 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 30(32) 
 2019-01-28 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 20 Dnr 0002/19 - 739 
 
FULLMÄKTIGEBEREDNING MED UPPDRAG ATT ARBETA 
FRAM BESLUTSUNDERLAG FÖR UPPFÖRANDE AV NYTT 
SÄRSKILT BOENDE (SÄBO) 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1) Tillsätta fullmäktigeberedning ”Nytt SÄBO” bestående av en beslutsgrupp 

om 7 ledamöter (3 s, 1 v, 1, c, 1 sd och 1 samv).  
2) Närvarorätt för 2 gruppledare från samv.  
3) Ordförandeposten överlämnas till centerpartiet. 
4) Delredovisning KS 30 september och slutredovisning KF 21 oktober 

2019. 
5) Beredningen tillförs ett anslag om 100 000 kr. 
_____ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Partiernas nomineringar till fullmäktigeberedningen ”Nytt SÄBO” lämnas till 
kansliet senast den 8 februari 2019. Fullmäktige har att utse beredningens leda-
möter den 18 februari 2019. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Sören Nilsson (sd) har lämnat in en motion om att politiken bör ta ansvar om 
äldres boendebehov och nybygge av SÄBO. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 18 juni 2018, § 45, att överlämna ärendet till 
kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för beslut 
senast den 26 november 2018.  
_____ 
 
Kommunfullmäktige beslutade 26 november 2018, § 115: 
1) Bifall till motion om att politiken bör ta ansvar om äldres boendebehov och 

nybygge av SÄBO. 
 
2) Kommunfullmäktige tillsätter en fullmäktigeberedning med uppdrag att 

arbeta fram ett beslutsunderlag för uppförande av ett nytt särskilt boende i 
Älvsbyns kommun. 

_____ 
 
Socialchef Hans Nyberg har yttrat sig i ärendet. 
 
Sverigedemokraterna påtalar i sin motion ”Politiken bör ta ansvar om äldres 
boendebehov och nybygge av SÄBO” inte är rimligt att det ska gå ytterligare 
en mandatperiod utan konkreta förslag till en förändring. De anser att det i en  
         forts 
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parlamentariskt politiskt sammansatt grupp rimligen torde finnas en vilja att 
under 2019 komma vidare i processen med uppförandet av ett nytt särskilt bo-
ende i Älvsbyns kommun.    
 
Därför föreslår Sverigedemokraterna i sin motion att: 
1. En parlamentarisk grupp av politiker skapas snarast. 
2. Ta fram förslag till beslut som kan föreläggas senast juni 2019. 
 
Förslag att kommunfullmäktige beslutar att en tillfällig beredning ska tillsättas 
och verkställas enligt följande: 
 
Syfte och mål 
Syftet med beredningen är att arbeta fram ett beslutsunderlag för uppförande 
av ett nytt särskilt boende i Älvsbyns kommun. När beredningen genomfört 
sitt uppdrag finns ett förslag på kostnad, antalet boendeplatser samt tidsplan 
för uppförande av ett nytt särskilt boende.  
 
Beredningens sammansättning 
Beredningen bör bestå av representanter för de i kommunfullmäktige repre-
senterade partierna, ett sakkunnigt tjänstemannastöd i form av kvalitetut-
vecklare samt administrativt stöd av kvalificerad handläggare. 
 
Tidplan 
Starttid februari 2019. 
Delredovisning KS 2019-05-20. 
Beredningsförslaget ska presenteras för KF 2019-06-17. 
 
Ekonomiska ramar 
Beredningen tillförs ett anslag om 100 000 kr. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges protokoll 18 juni 2018, § 45 
Kommunstyrelsens protokoll 5 november 2018, § 112 
Kommunfullmäktiges protokoll 26 november 2018, § 115   
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt förslag till beslut. 
 
Kommunstyrelsen 
Socialchef Hans Nyberg föredrar ärendet.     forts 
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Ordföranden informerar att fullmäktigeberedningens parlamentariska sam-
mansättning är utsedd enligt jämkad uddatalsmetod. Mandatfördelning vid en 
beslutsgrupp om 7 ledamöter blir 3 s, 1 v, 1, c, 1 sd och 1samv.  
 
7 ledamöter och gruppledare i de partier som inte har mandat i beredningen  
(2 gruppledare från samv). Ordförandeposten överlämnas till centerpartiet. 
 
Partiernas nomineringar lämnas till kansliet senast den 8 februari 2019. 
 
Göran Lundström (c) föreslår förlängd tid mellan del- och slutredovisning. 
Delredovisning KS 30 september och slutredovisning KF 21 oktober 2019. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på eget förslag och Göran Lundströms för-
slag vilket kommunstyrelsen bifaller. 
_____ 
 
 
 
 
 

 


