
 PROTOKOLL 1(61) 
 2019-11-04 
KOMMUNSTYRELSEN 
 
Tid: kl 08:30 - 18:40 
 
Plats: Lokal Bäcken 
 
Ledamöter: Tomas Egmark, s,  ordförande  
 Anna Lundberg, s vice ordförande 
 Rikard Granström, s 
 Sara Risberg, s  
 Birger Wallgren, s 
 Anita Backman, s  
 Wivianne Nilsson, v 
 Berit Hardselius, c 
 Göran Lundström, c 
 Göran Stenlund, L  
 Tobias Ström, L 
 Peter Lundberg, kd 
 Orvo Hannlöv, sd 
Ej tjänstgörande ersättare: Anneli Johansson, s 
 Inger Lundberg, L 
  
Övriga: Magnus Nordström  kommunchef 
 Lilian Johansson kommunsekreterare 
 Anders Tegelid §139 Arbetsmiljöverket 
 Ingrid Karlsson, §§139,144,147-148, miljö- o byggchef 
  162-166,167,171 

 Sofia Lundberg, §§139,157,167-168,170 samhällsstrateg 
 Anneli Vinsa, § 139  VD Älvsbyns fastigheter
 Margareta Lundberg, §§139,158-161 risk o säkerhetssamord. 
 Jan-Erik Backman, §139 skolchef 
 Crister Lundgren, §§139, 143 chef KLK 
 Ulla Lundberg, §§139, 153 ekonomichef 
  
Justeringsdag: 2019-11-07 
 
Paragrafer: § 139 - 171 
 
Justerare: Anna Lundberg 
 
 
Lilian Johansson Tomas Egmark Anna Lundberg 
kommunsekreterare ordförande justerare 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

ANSLAGSBEVIS 
Justeringen har tillkännagivits via anslag 

Organ Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 2019-11-04 
Protokollet är anslaget  2019-11-08 -- 2019-12-02  
Förvaringsplats för protokoll Kommunkansliet 
 
 
 Lilian Johansson 



 PROTOKOLL 2(61) 
 2019-11-04 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 139 Dnr 0415/19 - 000 
 
VERKSAMHETSREDOVISNING KS 2019-11-04 

 
Kommunstyrelsens beslut 
1) Väcka ärende om ”0-intag NIU – Orientering och skidorientering” för 

ytterligare beredning. Frågor besvaras samt utredning av konsekvenser på 
sikt, hur påverkas gymnasiet och kommunens varumärke, ekonomi. Hur 
många sökanden behövs för att genomföra utbildningen m m. Ärendet 
remitteras för beredning och vidare för beslut vid kommunstyrelsens sam-
manträde den 16 december 2019. 

2) Stöd till individ och familj (STIF) ska lämna en tydlig redovisning gällande   
åtgärder, som måste vidtas för att komma till rätta med verksamhetens hö-
ga kostnader. 

3) 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 
- Arbetsmiljöverket informerar om ”Ett hållbart arbetsliv är lönsamt för 

alla”. 
- Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson föredrar miljö- och byggärenden. 
- Samhällsplanerare Sofia Lundberg informerar om genomförandeavtal med 

Trafikverket, laddplatser för elfordon och stopphållplats vid ICA. 
- Älvsbyns Energi AB:s VD Anneli Vinsa och skolchef Jan-Erik Backman 

redogör för delrapport ny förskola på Åsen, enligt bilaga. 
- Risk- och säkerhetssamordnare Margareta Lundberg redogör för revidera-

de styrdokument: krisledningsnämndens reglemente, kontaktuppgifter, 
plan för hantering av extraordinära händelser samt program för krisbered-
skap och civilt försvar. 

- Kommunchef Magnus Nordström redovisar kommungemensam verksam-
het. 

- Skolchef Jan-Erik Backman informerar från skolans verksamheter. 
- Chef kommunledningskontoret redogör för Strategisk plan för Älvsbyns 

kommun 2020-2022. 
- Ekonomichef Ulla Lundberg redogör för ekonomiärenden. 
 
Berit Hardselius (c) önskar väcka ärende om ”0-intag NIU – Orientering och 
skidorientering” för ytterligare beredning. Frågor besvaras samt utredning av 
konsekvenser på sikt, hur påverkas gymnasiet och kommunens varumärke,  
         forts 



 PROTOKOLL 3(61) 
 2019-11-04 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 139 Dnr 0415/19 – 000 forts 
 
VERKSAMHETSREDOVISNING KS 2019-11-04 

 
ekonomi. Hur många sökanden behövs för att genomföra utbildningen m m. 
 
Ordföranden föreslår att ärendet remitteras för beredning och vidare för 
beslut vid kommunstyrelsens sammanträde den 16 december 2019. 
 
Göran Lundström (c) önskar att stöd till individ och familjs (STIF) lämnar en 
tydlig redovisning gällande åtgärder, som måste vidtas för att komma till rätta 
med verksamhetens höga kostnader. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Berit Hardselius och eget förslag vilket 
kommunstyrelsen bifaller. 
 
Ordföranden ställer vidare proposition på Göran Lundströms förslag om 
tydligare redovisning från STIF, vilket kommunstyrelsen bifaller. 
 
Slutligen ställer ordföranden proposition på beredningsförslaget vilket kom-
munstyrelsen bifaller. 
_____ 
 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 4(61) 
 2019-11-04 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 140 Dnr 0398/19 - 000 
 
DELGIVNINGAR KS 2019-11-04 

 
Kommunstyrelsens beslut 
1) Väcka nytt ärende ”Utreda skolstrukturerna i Älvsbyns kommun”. Risk- 

och konsekvensanalys ur barnens och samhällets perspektiv. Ekonomi, 
busskostnader m m. Ärendet remitteras för beredning och vidare för beslut 
vid kommunstyrelsens sammanträde den 16 december 2019. 

 
2) Ta del av och godkänna redovisade delgivningar. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Handlingar i ärendet: 
 
Personalutskottet – protokoll 2019-05-08 och 2019-09-18 
 
Barn- och fritidsutskottet – protokoll 2019-10-18 
 
Älvsbyns kommunföretag AB – protokoll 2019-09-30. 
 
Älvsbyns Energi AB – protokoll 2019-09-18. 
 
KPA Pensionsservice – information till personuppgiftsansvarig om person-
uppgiftsincident i Nya KPA Direkt. (dnr 418/19-109) 

 
JO Riksdagens ombudsmän – Beslut (dnr 174/19-702)  

 
Förslag till beslut 
Ta del av och godkänna redovisade delgivningar. 
 
Kommunstyrelsen 
Anna Lundberg (s) väcker nytt ärende som initieras av BFU om att ”Utreda 
skolstrukturerna i Älvsbyns kommun”. Risk- och konsekvensanalys ur barnens 
och samhällets perspektiv. Ekonomi, busskostnader m m. 
 
Ordföranden föreslår att ärendet remitteras för beredning och vidare för 
beslut vid kommunstyrelsens sammanträde den 16 december 2019. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Anna Lundbergs och eget förslag. Kom-
munstyrelsen bifaller förslagen. 
 
Ordföranden ställer vidare proposition på beredningsförslaget vilket kommun-
styrelsen bifaller. 
_____ 



 PROTOKOLL 5(61) 
 2019-11-04 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 141 Dnr 0399/19 - 002 
 
DELEGATIONSRAPPORT KS 2019-11-04 

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

 
Fritids- och kulturchef 
Beslut – Tomtesmäkk 2019 - (dnr 355/19-860) 

Beslut – Shine the light (dnr 360/19-869) 

 

Landsbygdsutvecklare 
Byautvecklingspeng – Petbergslidens intresseförening (dnr 379/19-109) 
Byautvecklingspeng – Arvidsträsk byaförening (dnr 380/19-109) 
Byautvecklingspeng – Altervattnets byaförening (dnr 389/19-109) 
Byautvecklingspeng – Granträsk byaförening (dnr 394/19-109) 
 
Förslag till beslut 
Ta del av och godkänna redovisad delegationsrapport. 
 
Kommunstyrelsen 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommunstyrel-
sen bifaller. 
_____ 
 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 6(61) 
 2019-11-04 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 142 Dnr 0392/19 - 002 
 
REVIDERING AV DELEGATIONSORDNING 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Anta föreslagna ändringar av delegationsordningen enligt nedan. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Hanna Samuelsson har lämnat in en tjänsteskrivelse om revidering av kom-
munstyrelsens delegationsordning. 
 
Det har uppmärksammats att två beslut enligt LVU-lagstiftningen (lag 
(1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga) som rör hemlig-
hållande av ett barns vistelseort samt beslut om umgängesbegränsning, är 
felaktigt delegerade från kommunstyrelsen till sociala utskottet. Dessutom 
finns ett behov av att tydliggöra delegationen vid beslut i samband med om-
prövning av tidigare beslutad umgängesbegräsning. 
 
Kommunala nämnder får delegera beslutanderätt enligt 6 kap. Kommunalla-
gen. Bestämmelserna gäller även för socialnämnder (10 kap. 1 § SoL). 
Nämnden får dock inte delegera beslutanderätten till utskott i ärenden som rör 
myndighetsutövning mot enskilda, om det är av principiell beskaffenhet eller 
annars av större vikt (6 kap. 37-38 §§ kommunallagen), då gäller förbud mot 
delegation.  
 
Högsta förvaltningsdomstolen har tidigare slagit fast att beslut om att hemlig-
hålla ett barns vistelseort enligt 14 § 2 st. är ett sådant beslut som socialnämn-
den inte får delegera till ett utskott (HFD 2016 ref. 74). Detsamma gäller besl-
ut om umgängesbegränsning enligt 14 kap. 1 st. LVU (KR mål nr. 7376-17 
samt JO 2018/19 s. 521). Undantag gäller i brådskande ärenden där kommun-
styrelsens beslut inte kan avvaktas, enligt HFD 2016 ref. 74 kan delegation då 
ske till kommunstyrelsens ordförande.   
 
Delegationen måste alltså flyttas till kommunstyrelsen i beslut om hemlighåll-
ande av vistelseort samt umgängesbegräsning. Ett tillägg för förtydligande görs 
avseende omprövning.  
 
Förslag till beslut 
Det beslut som föreslås är att kommunstyrelsens ska anta föreslagna ändringar 
av delegationsordningen enligt följande:  
 
         forts 
 
 
 



 PROTOKOLL 7(61) 
 2019-11-04 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 142 Dnr 0392/19 – 002 forts 
 
REVIDERING AV DELEGATIONSORDNING 

Nuvarande lydelse: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Förslag på ändring: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Enhetschef Nataliya Nilsson, Stöd till individ och familj. 
 
Kommunstyrelsen 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommunstyrel-
sen bifaller. 
_____ 
 

Nr Innehåll Lagrum Delegat Anmärk-
ning 

3.9 Beslut om att den unges vistelse-
ort inte ska röjas för föräldern 
eller vårdnadshavaren i avvaktan 
på utskottets beslut 

14 § 2 st. 
LVU 

Sociala 
utskottet 

 

3.10 Övervägande om inskränkningar 
i umgänget och hemlig vistelse-
ort fortfarande behövs 

14 § 3 st. 
LVU 

Sociala 
utskottet 

 

Nr Innehåll Lagrum Delegat Anmärkning 

 Beslut om hur den unges 
umgänge med vårdnads-
havare och med föräldrar 
som har umgängesrätt 
reglerad genom dom eller 
beslut av domstol eller 
genom avtal, ska utövas 

14 § 1 st. 
LVU 

Kommun- 
styrelsen 

I brådskande 
ärenden får 
KS ordför-
ande fatta be-
slut. 

 Beslut om att den unges 
vistelseort inte ska röjas 
för föräldrar eller vård-
nadshavare 

14 § 2 st. 
LVU 

Kommun- 
styrelsen 

I brådskande 
ärenden får 
KS ordför-
ande fatta be-
slut. 

 Övervägande om in-
skränkningar i umgänget 
och hemlig vistelseort 
fortfarande behövs 

14 § 3 st. 
LVU 

Sociala 
utskottet 

 

 Beslut i samband med 
omprövning av tidigare 
beslutad umgängesbe-
gräsning 

14 § 1 st. 
LVU 

Kommun-
styrelsen 

 



 PROTOKOLL 8(61) 
 2019-11-04 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 143 Dnr 0308/19 - 003 
 
STRATEGISK PLAN FÖR ÄLVSBYNS KOMMUN 2020-2022 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Fastställa strategisk plan Älvsbyns kommun 2010-2022, enligt bilaga. 
_____ 

Sammanfattning av ärendet 

Chef kommunledningskontoret Crister Lundgren har lämnat in en tjänste-
skrivelse om strategisk plan för Älvsbyns kommun 2020-2022. 
 
Strategisk Plan 2020-22 är den första som skrivits fullt ut i systemet Stratsys. 
Det innebär att den inte är fullständig vad gäller innehåll och layout. De delar 
som inte finns med håller på att omarbetas och uppdateras och kommer att 
finnas med i nästa version. 
 
Den strategiska planeringen för Älvsbyn kommun omfattar en rullande fyra-
årsperiod. Kommunfullmäktige antar i november den strategiska planen som 
omfattar mål och resurser samt planeringsförutsättningar till kommunstyrelsen 
och dess verksamhetsområden. Den strategiska planen innehåller nedanståen-
de delar som tillsammans utgör fullmäktiges styrning av kommunstyrelsen och 
de kommunala bolagen. 

 

• Omvärldsanalys 

• Lokala förutsättningar 

• Vision för Älvsbyns kommun 

• Organisation 

• Verksamhetsutveckling 

• Kommungemensamma strategier och mål i perspektiven 
- Medborgare/Kund 
- Tillväxt/Utveckling 
- Medarbetare 
- Ekonomi 

• Ekonomiska mål, ekonomisk ram per verksamhet för drift respektive in-
vesteringar, utdebitering, resultat-, finansierings- och balansbudget för tre 
år. 

Utifrån styrningarna i Strategisk plan upprättar Kommunchefen ett verksam-
hetsdirektiv som utgör styrning till de olika verksamhetsområdena. I verksam-
heterna upprättas verksamhetsplaner. Uppföljning sker enligt den av kommun-
styrelsen årligen fastställda uppföljningsplanen. 

Förslag till beslut 
Fastställa strategisk plan Älvsbyns kommun 2010-2022, enligt bilaga. 
        forts 



 PROTOKOLL 9(61) 
 2019-11-04 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 143 Dnr 0308/19 – 003 forts 
 
STRATEGISK PLAN FÖR ÄLVSBYNS KOMMUN 2020-2022 

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



 PROTOKOLL 10(61) 
 2019-11-04 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 144 Dnr 0227/19 - 003 
 
LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Anta reviderade ordningsföreskrifter enligt bilaga. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Miljö- och byggkontoret har fått i uppdrag att revidera gällande ordningsföre-
skrifter. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 26 augusti 2019, § 96, att återremittera ärendet 
för revidering av förslagna redaktionella ändringar. 
_____ 
 
Följande ändringar har gjorts och är överstrukna respektive markerade med 
gult i dokumentet. 
 
§ 13 Ordet busstation byts ut mot resecentrum. Det innebär att förbudet flytt-
as från den tidigare busstationen till området vid resecentrum inklusive vänt-
rum. Bäckskolan har ändrats till ”Pärlans förskola” och Knut Lundmark-
skolans område har lagts till. Datum har strukits. Fd Lekenskolans har ändrats 
till Kvarteret Leken. 
 
§ 19 har reviderats mot bakgrund av att varken Fluxen eller Violen är service-
hus. Fastighetsbeteckning har angetts jämte respektive byggnadsnamn. Tiderna 
för när pyrotekniska varor får användas utan tillstånd från polismyndigheten 
föreslås reduceras till att enbart omfatta nyårsafton. Förslaget tillkommer med 
anledning av att det ofta inkommer klagomål, bland annat över att sällskaps-
djur blir kraftigt påverkade i samband med att fyrverkerier och andra pyrotek-
niska varor används.  
 
§ 20 har reviderats och texten ”med undantag för skidskytteanläggningen” har 
lagts till för att det ska vara tillåtet för skidskyttarna att träna och tävla. 
 
Beslutsunderlag 
Förslag till reviderade ordningsföreskrifter. 
Kommunstyrelsens protokoll 26 augusti 2019, § 96. 
 
Förslag till beslut 
Anta reviderade ordningsföreskrifter enligt bilaga. 
 
Kommunstyrelsen 
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson föredrar ärendet. 
        forts 



 PROTOKOLL 11(61) 
 2019-11-04 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 144 Dnr 0227/19 – 003 forts 
 
LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER 

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



 PROTOKOLL 12(61) 
 2019-11-04 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 145 Dnr 0327/19 - 003 
 
MÅLTIDSSTRATEGI 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Måltidsstrategi för Älvsbyns kommun återremitteras för ytterligare beredning. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kostchef Åsa Skogqvist har lämnat in en tjänsteskrivelse om måltidsstrategi 
för Älvsbyns kommun. 
 
Utarbetad måltidsstrategi ersätter kostpolicy fastställd 2014-11-10 KS § 155, 
(dnr 335/15-029). I måltidsstrategin används Livsmedelsverkets måltidsmo-
dell, som är vägledande för att säkerställa kvalitetssäkring av måltidens alla 
delar. Måltiden ses som en helhet där alla delar är lika viktiga. Måltiden ska 
vara god, näringsriktig, trivsam, hållbar, säker och integrerad.  
 
Förslag till beslut 
Fastställa måltidsstrategi för Älvsbyns kommun, enligt bilaga. 
 
Kommunstyrelsen 
Kommunchef Magnus Nordström föredrar ärendet. 
 
Göran Lundström (c) föreslår följande livsmedelsinriktning 1) lokalproducerat, 
2) svenskt, 3) ekologiskt. 
 
Berit Hardselius (c) föreslår att Norrbottens livsmedelsstrategi ska beaktas. 
 
Ordföranden föreslår att ärendet återremitteras för ytterligare beredning och 
att beslut fattas vid kommunstyrelsens sammanträde den 16 december 2019. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på eget återremissförslag vilket kommun-
styrelsen bifaller. 
_____ 
 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 13(61) 
 2019-11-04 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 146 Dnr 0366/19 - 003 
 
FÖRBUNDSORDNING CONSENSUS – SAMORDNINGSFÖR-
BUNDET SÖDRA NORRBOTTEN 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1) Anta och godkänna förbundsordningen för Samordningsförbundet Södra 

Norrbotten.  

2) Anta den nya förbundsordningen för Samordningsförbundet Consensus i 

Älvsbyn. 

3) Samordningsförbundet Consensus i Älvsbyn upplöses 2019-12-31.  

4) Älvsbyns kommun ska ingå som medlem i Samordningsförbundet Södra 

Norrbotten fr o m 2020-01-01. 

5) Den avgående styrelsen har ansvar att upprätta årsredovisning för 2019. 

6) Entlediga lekmannarevisor Maria Öhman i Samordningsförbundet Con-

sensus när årsredovisningen för 2019 är reviderad och godkänd. 

7) Beslut i enlighet med punkterna ovan ska gälla under förutsättning att mot-

svarande beslut fattas av samtliga förbundsmedlemmar i alla tre förbunden 

och att samtliga av dessa beslut vinner laga kraft. 

 

Kommunfullmäktige har att utse ordinarie ledamot och ersättare i styrelsen för 

Samordningsförbundet Södra Norrbotten. 

_____ 

 
Sammanfattning av ärendet 

Consensus förbundschef Rigmor Norén, har lämnat in en tjänsteskrivelse 
om förbundsordning Consensus – Samordningsförbundet Södra Norr-
botten. 
 
2006-12-01 inrättades tre enskilda Samordningsförbund i Luleå, Piteå 
och Älvsbyn. Genom att slå samman förbunden kan de administrativa 
kostnaderna minska och en större del av budgeten kan gå till insatser för 
individer som är i behov av en samlad arbetslivsinriktad rehabilitering.  
 
2019-09-17 beslutade medlemsrepresentanter för Samordningsförbunden i 
Luleå, Piteå och Älvsbyn att teckna en gemensam avsiktsförklaring kring att slå 
samman de tre förbunden till ett från och med 2020-01-01. Det nya förbundet 
föreslås vara samordningsförbundet Pyramis i Luleå som från och med 2010-
01-01 föreslås byta namn till Samordningsförbundet Södra Norrbotten. 
 
En ny förbundsordning för det gemensamma förbundet har utarbetats och ska  
 
         forts 



 PROTOKOLL 14(61) 
 2019-11-04 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 146 Dnr 0366/19 – 003 forts 
 
FÖRBUNDSORDNING CONSENSUS – SAMORDNINGSFÖR-
BUNDET SÖDRA NORRBOTTEN 

 
antas av samtliga medlemmar. Vidare ska en ny förbundsordning antas för  
Samordningsförbundet Consensus i Älvsbyn som ska upplösas. Nedan besk-
rivs den ändring som blir nödvändig. 
 
Tillägg i § 11, nytt stycke 
Om förbundet har tillgångar och skulder vid likvidation och upplösning och 
förbundet ska ingå i ett annat Samordningsförbund ska samtliga tillgångar och 
skulder föras över till detta förbund. Verksamhet som finansieras av förbundet 
ska också överföras till detta förbund. 
 

Ekonomi och redovisning 
Samtliga av de gamla förbunden har ett eget kapital som överförs till det 
nya förbundet.  
 
Försäkringskassan bidrar med statens andel avseende Arbetsförmedlingen och 
Försäkringskassan med 50 % av förbundsmedlen, Region Norrbotten med 25 
%, och kommunerna med tillsammans 25 %. 
 
Fördelningen av den kommunala delen föreslås utgå från befolkningstalen 16-
64 år per den 31 december året innan budget fastställs. 
 
Luleå 48 806 invånare vilket utgör 62 %. 
Piteå 24 983 invånare vilket utgör 32 %.  
Älvsbyn 4 646 invånare vilket utgör 6 %. 
 
Om regionen och kommunerna ligger på samma nivå för anslag som för 2019 
blir den totala budgeten 5,0 Mkr och då bidrar staten med 2,5 Mkr, Region 
Norrbotten med 1,250 Mkr, Luleå kommun med 775 000 Kr, Piteå kommun 
med 400 000 Kr och Älvsbyns kommun med 75 000 Kr för 2020.  
 
Det nya utökade förbundet 
Förbundets styrelse kommer att bestå av sex ledamöter och sex ersättare.  

Samordningsförbunden granskas av revisorer utsedda av förbundsmedlem-
marna. Enligt förbundsordning ska Försäkringskassan utse statens gemen-
samma revisor, Region Norrbotten utse en revisor och kommunerna utse en 
gemensam revisor.  

Samordningsförbundet Consensus som ska upplösas, har insatser och åtag-
anden som pågår. Dessa övertas av Samordningsförbundet Södra Norr-
botten.        forts 



 PROTOKOLL 15(61) 
 2019-11-04 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 146 Dnr 0366/19 – 003 forts 
 
FÖRBUNDSORDNING CONSENSUS – SAMORDNINGSFÖR-
BUNDET SÖDRA NORRBOTTEN 

 
Beslutsunderlag  

Förslag till Förbundsordning för Samordningsförbundet Södra Norrbotten  
Förslag till ny Förbundsordning för Samordningsförbundet Consensus 
 
Förslag till beslut 
1) Anta och godkänna förbundsordningen för Samordningsförbundet Södra 

Norrbotten.  

2) Utse Helena Öhlund som ordinarie ledamot och Tomas Egmark som er-

sättare i styrelsen för Samordningsförbundet Södra Norrbotten. 

3) Anta den nya förbundsordningen för Samordningsförbundet Consensus i 

Älvsbyn. 

4) Samordningsförbundet Consensus i Älvsbyn upplöses 2019-12-31.  

5) Älvsbyns kommun ska ingå som medlem i Samordningsförbundet Södra 

Norrbotten fr o m 2020-01-01. 

6) Den avgående styrelsen har ansvar att upprätta årsredovisning för 2019. 

7) Entlediga lekmannarevisor Maria Öhman i Samordningsförbundet Con-

sensus när årsredovisningen för 2019 är reviderad och godkänd. 

8) Beslut i enlighet med punkterna ovan ska gälla under förutsättning att mot-

svarande beslut fattas av samtliga förbundsmedlemmar i alla tre förbunden 

och att samtliga av dessa beslut vinner laga kraft. 

 
Kommunstyrelsen 
Ordföranden föredrar ärendet samt föreslår att punkten 2) lyfts ut och hän-
skjuts till kommunala valberedningen och kommunfullmäktige. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget och eget förslag vilket 
kommunstyrelsen bifaller. 
_____ 
 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 16(61) 
 2019-11-04 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 147 Dnr 0113/19 - 008 
 
MOTION (L) RUSTA SERVICEBYGGNADEN PÅ SELHOLMENS 
CAMPING 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Bifall till motion om att rusta servicebyggnaden på Selholmens camping. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Göran Stenlund (L) har lämnat in en motion om att rusta servicebyggnaden på 
Selholmens camping, enligt bilaga. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 6 maj 2019, § 28, att överlämna ärendet till 
kommunstyrelsen för beredning och vidare till fullmäktige för beslut den 21 
oktober 2019. 
_____ 
 
Kommunstyrelsen beslutade 30 september 2019, § 122, att återremittera 
ärendet för ytterligare beredning p g a att vattenskyddsområdet ligger vid 
Selholmen. 
_____ 
 
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson har yttrat sig i ärendet.  
”Selholmens camping ligger inom skyddsområde för Älvsbyns huvudvatten-
täkt. Varsamhet måste iakttas mot markföroreningar och de skyddsföreskrifter 
som kommunfullmäktige har beslutat för vattentäkten måste följas, vid all 
verksamhet i området. Detta gäller även driften av campinganläggningen.  
 
Normalt underhåll på byggnader kan utföras utan bygglov men vid eventuell 
tillkommande bebyggelse eller vid rivning och uppförande av ersättningsbygg-
nader behöver varje ärende prövas av miljö- och byggnämnden.” 
 
Älvsbyns Energi AB:s vice VD Mattias Broström har yttrat sig i ärendet.  
”Det föreligger inget hinder att uppföra ny servicebyggnad p g a skyddsom-
rådet för vattentäkten.” 
 
Yttrande har även inkommit från Älvsbyns gymnasium.  
”Älvsbyns Gymnasium och Byggprogrammet har färdiga byggprojekt för läs-
året 19/20 men ställer sig positiva till att bygga väggblock och resa dessa fär-
digt vid servicehus på befintlig grund, gärna hel betongplatta för högsta kvalité 
under nästa läsår 20/21. Även el- och energiprogrammet kan vara delaktiga i 
projektet.  
 
 
         forts 



 PROTOKOLL 17(61) 
 2019-11-04 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 147 Dnr 0113/19 – 008 forts 
 
MOTION (L) RUSTA SERVICEBYGGNADEN PÅ SELHOLMENS 
CAMPING 

 
Byggprogrammet och El- och energiprogrammet skulle också kunna bygga 
någon form av ”Attefallshus” men också detta är möjligt först under nästa 
läsår 20/21. 
 
Eftersom byggprogrammet till en betydande del, finansierar inköp av material 
till utbildningen genom försäljning av exempelvis Attefallshus och utedass som 
säljs till kunder kan ovanstående projekt utföras under förutsättning att Gymn-
asieskolan får skälig ersättning för skolans omkostnader.”  
 
Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges protokoll 6 maj 2019, § 28. 
Kommunstyrelsens protokoll 30 september 2019, § 122. 
 
Förslag till beslut 
Bifall till motion om att rusta servicebyggnaden på Selholmens camping. 
 
Kommunstyrelsen 
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson föredrar ärendet. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommunstyrel-
sen bifaller. 
_____ 
 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 18(61) 
 2019-11-04 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 148 Dnr 0191/19 - 008 
 
MOTION (C) OM RÄTTVIKSMODELLEN FÖR ÄLVSBYN 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Bifall till motion om Rättviksmodellen för Älvsbyn samt att 
1) Uppdra till Miljö- och byggnämnden att bevaka lagändring inom livsme-

delsområdet samt vidare undersöka om Rättviksmodellen kan vara lämplig 
att tillämpa inom Älvsbyns kommuns övriga tillsynsverksamheter med 
årlig avgift.  

2) Om nämnden finner det lämpligt ska nämnden utarbeta förslag till nya 
taxor inom nämndens myndighetsområde samt lyfta dessa till kommun-
fullmäktige för beslut. 

_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Centerpartiet har lämnat in en motion om att undersöka möjligheten att införa 
Rättviksmodellen i Älvsbyns kommun, enligt bilaga. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 6 maj 2019, § 31, att överlämna ärendet till 
kommunstyrelsen för beredning och vidare till fullmäktige för beslut senast 
den 25 november 2019. 
_____ 
 
Kommunstyrelsen beslutade 26 augusti 2019, § 99, att återremittera ärendet 
för ytterligare beredning, gällande förtydligande av det juridiska läget. 
_____ 
 
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson har yttrat sig i ärendet. 
 
Miljö- och byggchefen bedömde att det var ett bra förslag. Tidigare förslag till 
beslut var därför att Bifalla motionen samt att 
1) Uppdra till Miljö- och byggnämnden att bevaka lagändring inom livsme-

delsområdet samt därefter vidare undersöka om Rättviksmodellen kan vara 
lämplig att tillämpa inom Älvsbyns kommuns övriga tillsynsverksamheter 
med årlig avgift.  

2) Om nämnden finner det lämpligt ska nämnden utarbeta förslag till nya 
taxor inom nämndens myndighetsområde samt lyfta dessa till kommun-
fullmäktige för beslut. 

 
Svensk livsmedelslagstiftning och EG:s kontrollförordningar är mycket tydliga 
med att avgift ska debiteras årsvis.  

Utdrag ur förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livs-
medel och vissa jordbruksprodukter: 

         forts 



 PROTOKOLL 19(61) 
 2019-11-04 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 148 Dnr 0191/19 – 008 forts 
 
MOTION (C) OM RÄTTVIKSMODELLEN FÖR ÄLVSBYN 

”9 §   Den årliga avgiften ska betalas med helt avgiftsbelopp från och med det 
kalenderår då verksamheten påbörjas. Avgiften ska därefter betalas med helt 
avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår. 

Den som enligt 13 § ska betala en avgift för godkännande av en anläggning, 
ska dock betala den årliga avgiften från och med kalenderåret efter det att 
verksamheten påbörjats. Förordning (2009:922).” 

Rättviksmodellen innebär att kontrollavgift debiteras vid inspektion och inte 
årsvis. Den är därmed för närvarande inte förenlig med EG-förordningar in-
om livsmedelsområdet och strider mot svensk lagstiftning.  
 
Frågan kan aktualiseras igen efter att lagarna har ändrats, ett arbete som pågår. 
Miljö- och byggnämnden som är kommunens tillsynsmyndighet bevakar lag-
ändringar inom sitt område. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges protokoll 6 maj 2019, § 31. 
Kommunstyrelsens protokoll 26 augusti 2019, § 99. 
 
Förslag till beslut 
Bifall till motionen samt att 
1) Uppdra till Miljö- och byggnämnden att bevaka lagändring inom livsme-

delsområdet samt vidare undersöka om Rättviksmodellen kan vara lämplig 
att tillämpa inom Älvsbyns kommuns övriga tillsynsverksamheter med 
årlig avgift.  

2) Om nämnden finner det lämpligt ska nämnden utarbeta förslag till nya 
taxor inom nämndens myndighetsområde samt lyfta dessa till kommun-
fullmäktige för beslut. 

 
Kommunstyrelsen 
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson föredrar ärendet. 
 
Rikard Granström (s) yrkar bifall till beredningsförslaget. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommunstyrel-
sen bifaller. 
_____ 
 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 20(61) 
 2019-11-04 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 149 Dnr 0194/19 - 008 
 
MOTION (C) OM EN ANONYM VISSELBLÅSARFUNKTION 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Bifall till motion om anonym visselblåsarfunktion. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
David Strandlund (centerpartiet) förslår att undersöka hur Älvsbyns kommun 
kan implementera en anonym visselblåsarfunktion, enligt bilaga. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 6 maj 2019, § 34 att överlämna ärendet till 
kommunstyrelsen för beredning och vidare till fullmäktige för beslut senast 
den 25 november 2019. 
_____ 
 
Chef kommunledningskontoret Crister Lundgren har yttrat sig i ärendet. 
 
Älvsbyns kommun anser att en visselblåsarfunktion kan införas av flera an-
ledningar, för att minska risken för oegentligheter som exempelvis korruption, 
för att missförhållanden ska komma fram och kunna åtgärdas samt öka 
förtroendet både internt och externt. Samtidigt måste den som larmar känna 
sig trygg och ha full anonymitet. 
 
Vid en fortsatt ”undersökning” om möjligheten att implementera detta i 
Älvsbyns kommun är det viktigt att särskilt belysa följande punkter: 

- Hur ska detta rent tekniskt fungera? 

- Hur säkerställer man anonymitet i alla led, d v s hur ser processen ut för 

detta. 

- Vem är det som hanterar denna typ av ärenden och vem fattar slutligen 

beslut. 

- Hur implementeras en visselblåsarfunktion så att det inte uppfattats som ett 

angiverisystem. 

Denna typ av funktion regleras i lag enligt följande. Lag (2016:749) om särskilt 
skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhåll-
anden, ger ett särskilt skydd mot repressalier för någon, arbetstagare eller in-
hyrd, som slår larm om allvarliga missförhållanden hos arbetsgivare eller den-
nes verksamhet.  Lagen reglerar däremot inte en rätt för en arbetstagare att slå 
larm. Det ska vara fråga om ett larm om allvarliga missförhållanden i arbets-
givarens verksamhet. Med detta avses brott med fängelse i straffskalan eller 
därmed jämförliga missförhållanden. Arbetstagare som utsätts för repressalier 
av sin arbetsgivare i strid med lagen, har rätt till både ekonomiskt och allmänt 
skadestånd. Lagen trädde i kraft den 1 januari 2017   forts 
 



 PROTOKOLL 21(61) 
 2019-11-04 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 149 Dnr 0194/19 – 008 forts 
 
MOTION (C) OM EN ANONYM VISSELBLÅSARFUNKTION 

 
Beslutsgång 
Kommunfullmäktiges protokoll 6 maj 2019, § 34. 
 
Förslag till beslut 
Bifall till motion om anonym visselblåsarfunktion. 
 
Kommunstyrelsen 
Göran Lundström (c) yrkar bifall till beredningsförslaget. 
 
Anna Lundberg (s) yrkar bifall till beredningsförslaget. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommunstyrel-
sen bifaller. 
_____ 
 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 22(61) 
 2019-11-04 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 150 Dnr 0288/19 - 008 
 
MOTION (L) FINANSIELLA MÅL FÖR GOD EKONOMISK HUS-
HÅLLNING, ATTRAKTIVITET OCH TILLVÄXT  

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1) Bifall till motion om finansiella mål för god ekonomisk hushållning, att-

raktivitet och tillväxt. 
2) Inför kommunfullmäktiges beslut avseende budget och plan för åren 2021 

till 2023 samt beslut om finansiella mål för god ekonomisk hushållning. 
Uppdra till budgetberedningen att i samband med budgetarbetet för 2021 
och plan för 2022 och 2023, bereda frågan kring finansiella mål. 

_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Göran Stenlund (L) har lämnat in en motion om finansiella mål för god eko-
nomisk hushållning, attraktivitet och tillväxt, enligt bilaga. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 17 juni 2019, § 72, att överlämna ärendet till 
kommunstyrelsen för beredning och vidare till fullmäktige för beslut senast 25 
november 2019. 
_____ 
 
Ekonomichef Ulla Lundberg har yttrat sig i ärendet. 
 
I samband med att kommunallagen uppdaterades 1990 ersattes förmögenhets-
skyddet med en allmän bestämmelse om att kommunerna ska ha en god eko-
nomisk hushållning.  
 
I mitten av 1996 skärptes kommunallagen och kommunernas ekonomi då 
kommunerna ålades att upprätta budgetar så att intäkterna överstiger kostnad-
erna (balanskravet) samt att reglera eventuella negativa årsresultat under kom-
mande år. 
 
2005 skärptes reglerna kring god ekonomisk hushållning och kommunfull-
mäktige ålades då att i samband med att budgeten antas även fatta beslut om 
mål och riktlinjer som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. För 
ekonomin ska därmed anges de finansiella mål som är av betydelse för god 
ekonomisk hushållning. Målen ska uttrycka realism och handlingsberedskap 
och kontinuerligt utvärderas och omprövas. 
 
Bedömningen av vad som är god ekonomisk hushållning är primärt en uppgift 
för det politiska systemet och de politiska beslutet avspeglar ytterst den politi-
ska bedömningen av vad som kan anses var god ekonomisk hushållning utifr-
ån kommunens egen norm. 
         forts 



 PROTOKOLL 23(61) 
 2019-11-04 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 150 Dnr 0288/19 – 008 forts 
 
MOTION (L) FINANSIELLA MÅL FÖR GOD EKONOMISK HUS-
HÅLLNING, ATTRAKTIVITET OCH TILLVÄXT  

 
Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges protokoll 17 juni 2019, § 72. 
 
Förslag till beslut 
1) Bifall till motion om finansiella mål för god ekonomisk hushållning, att-

raktivitet och tillväxt. 
2) Inför kommunfullmäktiges beslut avseende budget och plan för åren 2021 

till 2023 samt beslut om finansiella mål för god ekonomisk hushållning. 
Uppdra till budgetberedningen att i samband med budgetarbetet för 2021 
och plan för 2022 och 2023, bereda frågan kring finansiella mål. 

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



 PROTOKOLL 24(61) 
 2019-11-04 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 151 Dnr 0223/19 - 008 
 
MOTION (C) EKONOMI SETT TILL NETTOKOSTNADSAV-
VIKELSE 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1) Bifall till motion ”Ekonomi sett till nettokostnadsavvikelse”.  
2) Uppdra till kommunchefen att inför 2022-års budgetarbete föreslå en ny 

metod för budgetarbetet.  
3) Uppdra till kommunchefen att besöka Malå kommun och titta på ”pris-

lappsmodellen”. 
 
Reservation 
Göran Lundström (c), Peter Lundberg (kd) och Orvo Hannlöv (sd) reserverar 
sig mot beslut under punkt 2). 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Berit Hardselius (c) och Göran Lundström (c) har lämnat in en motion om, 
ekonomi sett till nettokostnadsavvikelse, enligt bilaga. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 6 maj 2019, § 38, att överlämna ärendet till 
kommunstyrelsen för beredning och vidare till fullmäktige för beslut senast 
den 25 november 2019. 
_____ 
 
Kommunchef Magnus Nordström har yttrat sig i ärendet. 
 
Centerpartiet vill i sin motion ”Ekonomi sett till nettokostnadsavvikelse” att 
kommunen gör en helomvändning när det gäller ekonomistyrningen. 
Centerpartiet anser att det sätt som Älvsbyns kommun bedrivit budgetarbetet 
är felaktigt och att kommunen i större utsträckning ska jämföra oss med andra 
kommuner. Centerpartiet vill att Koladas nettokostnadsavvikelse ska vara ut-
gångspunkten vid ekonomistyrning.  
 
Därför föreslår Centerpartiet att: 

- Älvsbyns kommun använder nettokostnadsavvikelser för sin ekonomistyr-
ning.  

- det klargörs exakt vad som är orsaken till avvikelserna. 
- det även klargörs ”OH-kostnadernas” betydelse i dessa avvikelser. 
- nettokostnadsavvikelser tas fram även för områdena Infrastruktur, Fritid, 

Kultur, och Affärsverksamhet på sätt som tidigare SKL-analys gjorde (ca 1 
tredjedel av avvikelsen mot jämförbara kommuner kom då från dessa områ-
den). 

 
forts 
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KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 151 Dnr 0223/19 – 008 forts 
 
MOTION (C) EKONOMI SETT TILL NETTOKOSTNADSAV-
VIKELSE 

 
Använda nettokostnadsavvikelser för ekonomistyrning? 
Vilken utgångspunkt Älvsbyns kommun väljer för sin ekonomistyrning (metod 
för att arbeta fram budgetramar) är helt och hållet en politisk fråga. Idag an-
vänds en form av erfarenhetsbaserad budgetering, där vissa grundparametrar 
nyttjas (SKL:s rekommendationer). Utgångspunkten är föregående års budget- 
och utfall.  
 
Det finns en rad olika metoder för budgetering som har sin utgångspunkt i 
annat än föregående års budget- och utfall, exempelvis nollbasbudgetering, 
ändamålsbudgetering och aktivitetsbaserad budgetering.  
 
Just nu genomförs ett pilotprojekt för en budgeteringsmodell som kallas ”pris-
lappsmodellen”. Arjeplog och Borgholm har under 2019 varit pilotkommuner 
för modellen som togs fram av Malå kommun och SKL. Nu sprids kunskapen 
genom SKL i projektform och deltagande kommuner är: Sorsele, Arvidsjaur, 
Vilhelmina, Storuman, Dorotea, Vännäs, Vindeln och Bjurholms kommuner. 
 
Modellen bygger på aktuell befolkningsprognos och så kallade styckkostnader 
för verksamheterna som hämtas från det kommunala utjämningssystemet. Den 
demografibaserade resursfördelningen omfattar verksamheterna förskola, för-
skoleklass, skolbarnomsorg, grundskola, gymnasieskola, ordinärt boende och 
särskilt boende. 
 
En treåring kostar just över 100 000 kronor och en gymnasieelev kostar cirka 
165 000 kronor. Inom äldreomsorgen är den kategori som hamnar över 90 år 
också dyrast och kostar cirka 300 000 kronor. Med ”prislappen” som grund 
byggs sedan verksamhets ramar.  
 
Naturligtvis torde det vara bra om Älvsbyns kommun nyttjade någon annan 
metod för budgetering för att kunna ifrågasätta den ram som genom åren 
blivit en sanning för vad verksamhet ska kosta. Om nettokostnadsavvikelsen 
är den rätta utgångspunkten för budgetarbetet är svår att uttala sig om idag, 
utan förslaget på ny metod borde föregås av en fördjupad utredning.  
 
Oavsett vilken metod som väljs kommer kostnader på ett helt annat sätt 
ifrågasättas, vilket kommer ställa större krav på att tydliggöra interna kostnader 
och leda till exempelvis införandet av ett internhyressystem (lokalkostnader är 
en stor del av de indirekta kostnaderna).  
 
Denna förändring kommer att ställa stora krav på samsyn och tydligt politiskt 
ledarskap för att kunna förverkligas.     forts 
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KS § 151 Dnr 0223/19 – 008 forts 
 
MOTION (C) EKONOMI SETT TILL NETTOKOSTNADSAV-
VIKELSE 

 
Exakt vad är orsaken till avvikelserna? 
Att exakt klargöra orsaken till en nettokostnadsavvikelse är ett omfattande 
arbete. Under senaste åren har genomlysningar av de verksamheter som av-
viker mest i Älvsbyns kommun, äldreomsorgen och gymnasieskolan, genom-
förts. Några exakta orsaker är svåra att definiera, utan mera av karaktären an-
taganden och hypoteser. Ofta handlar det om historiskt och kulturellt beting-
ade orsaker, som tar lång tid att förändra. Men med utredningarna som grund 
tas handlingsplaner fram som verkställs och förhoppningsvis erhålls efterfråg-
ad effekt. 
 
Vilken betydelse har ”OH-kostnadernas” för avvikelserna? 

Begreppet overhead (indirekta kostnader) syftar på kostnader som rör admi-
nistrativa funktioner, staber eller servicefunktioner.  Overheadkostnaderna kan 
delas in i gemensam, mellan och individuell overhead, beroende på var kostna-
derna genereras. Vilken betydelse overheadkostnaderna har på kommunens 
nettokostnadsavvikelse, beror nog på hur och vad som jämförs. Jämförs egna 
verksamheter med varandra, har overheadkostnaderna ingen betydelse, men 
jämför vi oss med andra så borde det skilja sig en del. I och med att det inte är 
reglerat hur den kommunala organisationen ska designas och hur kostnader 
ska redovisas är det väldigt svårt att jämföra utfallet.  
 
Nettokostnadsjämförelse för övriga områden?  
Nettokostnadsjämförelse inom områdena infrastruktur, fritid, kultur, och 
affärsverksamhet kommer att finnas tillgängliga i samband med att budgetar-
betet inför 2021 års budget påbörjas. Troligtvis när ekonomidagarna 2020 
genomförs. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges protokoll 6 maj 2019, § 38. 
 
Förslag till beslut 
1) Bifall till motion ”Ekonomi sett till nettokostnadsavvikelse”.  
2) Uppdra till kommunchefen att inför 2022-års budgetarbete föreslå en ny 

metod för budgetarbetet.  
 
Kommunstyrelsen 
Kommunchef Magnus Nordström föredrar ärendet. 
 
Göran Lundström (c) föreslår under beredningsförslag 2) ändra till 2021. 
 
         forts 



 PROTOKOLL 27(61) 
 2019-11-04 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 151 Dnr 0223/19 – 008 forts 
 
MOTION (C) EKONOMI SETT TILL NETTOKOSTNADSAV-
VIKELSE 

 
Peter Lundberg (kd) bifaller Göran Lundströms (c) förslag. 
 
Göran Lundström (c) föreslår punkt 3) uppdra till kommunchefen att besöka 
Malå kommun och titta på ”prislappsmodellen”. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget punkt 1) vilket kom-
munstyrelsen bifaller. 
 
Ordföranden ställer vidare beredningsförslaget punkt 2) år 2022 och Göran 
Lundströms förslag år 2021, mot varandra. Kommunstyrelsen bifaller bered-
ningsförslaget. 
 
Reservation 
Göran Lundström (c), Peter Lundberg (kd) och Orvo Hannlöv (sd) reserverar 
sig mot beslutet. 
 
Slutligen ställer ordföranden proposition på Göran Lundströms förslag punk-
ten 3), vilket kommunstyrelsen bifaller. 
_____ 
 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 28(61) 
 2019-11-04 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 152 Dnr 0287/19 - 008 
 
MEDBORGARFÖRSLAG OM GLÄDJESPRIDARE FÖR ÄLDRE 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslag om glädjespridare för äldre anses vara besvarat. 
 
Reservation 
Göran Stenlund (L), Orvo Hannlöv (sd) och Göran Lundström (c) reserverar 
sig mot beslutet. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Inger Lundberg har lämnat in ett medborgarförslag om glädjespridare för äld-
re, enligt bilaga. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 17 juni 2019, § 71 att överlämna ärendet till 
kommunstyrelsen för beredning och beslut senast den 4 november 2019. 
_____ 
 
Socialchef Hans Nyberg har yttrat sig i ärendet. 
 
Ett medborgarförslag har inkommit från Inger Lundberg som beskriver be-
hovet av glädjespridare för äldre på SÄBO och ordinärt boende. Förslags-
ställaren beskriver ett antal förslag till att öka möjligheten till samvaro och glä-
dje i form av samtal, läsa en tidning eller bara umgås.  
 
För de personer som bor i sitt ordinära boende finns möjlighet till träffpunkt 
på Fluxen samt möjlighet till att ansöka om daglig verksamhet. Lokalvården 
ligger under Älvsbyns fastigheter AB:s ansvar och vi har inte möjlighet att an-
vända deras tjänster hos brukarna. 
 
Det sker redan idag planerade insatser tillsammans med de äldre, detta kan 
dock utvecklas än mer. Beträffande kontakt med frivilligorganisationer så har 
vi kontakt med Svenska kyrkan som utför vissa aktiviteter på våra särskilda 
boenden, vidare så genomförs musikunderhållning av enskilda privata perso-
ner och musiker. Beträffande den städdag du beskriver så var det en frivillig 
aktivitet för personalen att samlas och tillsammans skapa en trevligare och 
bättre utemiljö för de äldre.  Aktiverartjänsten som ansvarar över aktiviteter på 
Ugglan och Nyberga är under avveckling den tjänsten upphör vid årsskiftet. 
Detta ställer ännu högre krav på verksamheterna att planera in stunder till 
samvaro. 
 
Sammanfattningsvis så beskriver förslagsställaren ett behov som är viktigt för  
         forts 
 



 PROTOKOLL 29(61) 
 2019-11-04 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 152 Dnr 0287/19 – 008 forts 
 
MEDBORGARFÖRSLAG OM GLÄDJESPRIDARE FÖR ÄLDRE 

 
de enskilda. Att privatpersoner och även frivilligorganisationer engagerar sig 
för de äldre är positivt och ska uppmuntras. Vidare ska vi utveckla och arbeta 
denna fråga för att öka möjligheterna till samvaro på våra särskilda boenden. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges protokoll 17 juni 2019, § 71. 
 
Förslag till beslut 
Medborgarförslag om glädjespridare för äldre anses vara besvarat. 
 
Kommunstyrelsen 
Anna Lundberg (s) yrkar bifall till beredningsförslaget. 
 
Göran Stenlund (L) föreslår att ärendet återremitteras. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Göran Stenlunds återremissförslag vilket 
kommunstyrelsen avslår. 
 
Reservation 
Göran Stenlund (L) och Orvo Hannlöv (sd) reserverar sig mot beslutet. 
 
Ordföranden ställer vidare proposition på beredningsförslaget vilket kommun-
styrelsen bifaller. 
 
Reservation 
Göran Lundström (c), Orvo Hannlöv (sd) och Göran Stenlund (L) reserverar 
sig mot beslutet. 
_____ 
 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 30(61) 
 2019-11-04 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 153 Dnr 0426/19 - 041 
 
INVESTERINGSBUDGET 2020 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1) Fastställa kommunens investeringsbudget för 2020 till 14 697 tkr enligt 

nedan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) Av fastighetsramen 2020 om 5000 tkr är 2190 tkr prioriterade. Älvsbyns 
Fastigheter AB:s VD och kommunchef fastställer prioritetsordning av 
övriga investeringar om 2810 tkr. 

 
Reservation 
Göran Lundström (c) och Peter Lundberg (kd) och Orvo Hannlöv (sd) 
reserverar sig mot beslutet. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningskontoret ekonomi har sammanställt kommunens investe-
ringsäskanden.                                                                                    forts 
 

        

        

Investeringsbudget, tkr 2020 2021 2022 
Serverrum/nodrum/nätverks 500 0 0 

Fiberutbyggnad 500 0 0 

Arbetsmiljö, flöden och rengöring kök 350 0 0 

Arbetsmiljö förskolans kök 100 0 0 

Verksamhessystem milj och bygg 600 0 0 

Staket, Korsträsk förskola 92 0 0 

Pedagogisk lärmiljö, förskolan 150 0 0 

Digitalisering grundskolan 700 0 0 

Elinstallationer, Älvåkra skolan 200 0 0 

Toaletter, Älvsåkra skolan 150 0 0 

Fjärrundervisning, vuxenutbildningen 357 0 0 

Gator, Björkgatan 2600 0 0 

Byte av sporthallsgolv 600 0 0 

Frigymnastikgolv 203 0 0 

Värmebox komb kyla 500 0 0 

Städmaskiner 200 0 0 

Flyttning upprustining återvinningsstationer 295 0 0 
Inventarier, gemensamhetsutrymmen/p-rum, 
Uggla 100 0 0 

Lönngatan etapp 2 samt Lövgatan 1500 0 0 

Fastigheter 5 000 0 0 

Investeringsram 0 11 374 11 576 

Summa investeringar 14 697 11 374 11 576 



 PROTOKOLL 31(61) 
 2019-11-04 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 153 Dnr 0426/19 – 041 forts 
 
INVESTERINGSBUDGET 2020 

 
Beslutsunderlag 
Budgetberedningens protokoll 28 oktober 2019, § 4. 
 
Förslag till beslut 
Fastställa kommunens investeringsbudget för 2020. 
 
Budgetberedningen 
Göran Lundström (c) delar ut centerpartiets förslag till investeringsbudget, 
enligt bilaga 2,0. 
 
Ordföranden går igenom socialdemokraternas förslag till investeringsbudget 
enligt bilaga 1,0 och centerpartiets förslag till investeringsbudget enligt bilaga 
2,0. 
 
Ajournering 
Sammanträdet ajourneras kl 9.00 och återupptas efter ca 15 minuter. 
 
Ordföranden föreslår gällande Älvsbyns Fastigheter AB:s investeringsbudget 
bilaga 1,1. Av fastighetsramen 2020, om 5000 tkr är 2190 tkr prioriterade.  
Älvsbyns Fastigheter AB:s VD och kommunchef fastställer prioritetsordning 
av övriga investeringar om 2810 tkr. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer socialdemokraternas förslag och centerpartiets förslag 
mot varandra och finner att budgetberedningen bifaller socialdemokraternas 
förslag. 
 
Ordföranden ställer vidare proposition på eget förslag vilket budgetberednin-
gen bifaller. 
_____ 
 
Budgetberedningens förslag till kommunfullmäktige 
1) Fastställa kommunens investeringsbudget för 2020 till 14 697 tkr enligt 

tabell ovan. 
2) Av fastighetsramen 2020 om 5000 tkr är 2190 tkr prioriterade. Älvsbyns 

Fastigheter AB:s VD och kommunchef fastställer prioritetsordning av 
övriga investeringar om 2810 tkr. 

 
Reservation 
Göran Lundström (c) och Peter Lundberg (kd) reserverar sig mot beslutet. 
_____ 

 



 PROTOKOLL 32(61) 
 2019-11-04 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 153 Dnr 0426/19 – 041 forts 
 
INVESTERINGSBUDGET 2020 

 
Kommunstyrelsen 
Ekonomichef Ulla Lundberg föredrar ärendet. 
 
Peter Lundberg (kd) yrkar bifall till centerpartiets förslag 2,0 med 3 undantag: 
Inte genomföra smalna av Björkgatan -1040 tkr, inte genomföra (A1) flytta av 
fikarum -500 tkr och genomföra (D3) utbyggnad av snökanonsystem +2500 
tkr. Summa investeringar 12 340 tkr. 
 
Göran Lundström (c) yrkar bifall till centerpartiets förslag 2,0. 
 
Anna Lundberg (s) yrkar bifall till budgetberedningens förslag. 
 
Tobias Ström (L) bifaller budgetberedningens förslag med tillägg, snökanon-
system +2500 tkr. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer budgetberedningens förslag och centerpartiets förslag mot 
varandra. Kommunstyrelsen bifaller budgetberedningens förslag. 
 
Reservation 
Göran Lundström (c), Peter Lundberg (kd) och Orvo Hannlöv (sd) reserverar 
sig mot beslutet. 
 
Ordföranden ställer vidare proposition på Tobias Ströms tilläggsförslag om 
+2500 tkr, vilket kommunstyrelsen avslår. 
_____ 
 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 33(61) 
 2019-11-04 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 154 Dnr 0425/19 - 041 
 
SKATTESATS 2020 - UTDEBITERING 2020 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Fastställa skattesats för 2020 till 22,45 per skattekrona. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Den kommunala skattesatsen för 2019 fastställdes till 22,45 per skattekrona. 
 
Beslutsunderlag 
Budgetberedningens protokoll 28 oktober 2019, § 5. 
 
Förslag till beslut 
Fastställa skattesats för 2020. 
 
Budgetberedningens förslag till kommunfullmäktige 
Fastställa skattesats för 2020 till 22,45 per skattekrona. 
_____ 
 
Kommunstyrelsen 
Ordföranden ställer proposition på budgetberedningens förslag vilket kom-
munstyrelsen bifaller. 
_____ 
 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 34(61) 
 2019-11-04 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 155 Dnr 0424/19 - 041 
 
DRIFT-, RESULTAT-, FINANS OCH BALANSBUDGET 2020 MED 
PLAN FÖR 2021 OCH 2022 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1) Fastställa driftbudget:  

för 2020 till 531 639 tkr 
för 2021 till 530 339 tkr 
för 2022 till 530 339 tkr 
 

2) Fastställa resultatbudget: 
för 2020 till    1 094 tkr 
för 2021 till -11 202 tkr 
för 2022 till -19 202 tkr 

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

för verksamhetsåret 2020. 
 
Reservation 
Göran Lundström (c) och Peter Lundberg (kd) reserverar sig mot beslutet. 

_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningskontoret ekonomi har sammanställt förslag till drift-, resul-
tat-, finans- och balansbudget för år 2020 samt plan för 2021-2022 med ut-
gångspunkt i budgetberedningens förslag till driftbudget, investeringsbudget 
och utdebitering. 
 
Beslutsunderlag 
Budgetberedningens protokoll 28 oktober 2019, § 6. 
 
Budgetberedningens förslag till kommunfullmäktige 
1) Fastställa driftbudget:  

för 2020 till 531 639 tkr 
för 2021 till 530 339 tkr 
för 2022 till 530 339 tkr 
 

2) Fastställa resultatbudget: 
för 2020 till    1 094 tkr 
för 2021 till -11 202 tkr 
för 2022 till -19 202 tkr 

 
3) Finans- och balansbudget enligt bilaga.    forts 



 PROTOKOLL 35(61) 
 2019-11-04 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 155 Dnr 0424/19 – 041 forts 
 
DRIFT-, RESULTAT-, FINANS OCH BALANSBUDGET 2020 MED 
PLAN FÖR 2021 OCH 2022 

 
4) Strategiska planen kompletteras enligt fullmäktiges beslut rörande budget 

för verksamhetsåret 2020. 
_____ 
 
Kommunstyrelsen 
Ordföranden ställer proposition på budgetberedningens förslag vilket kom-
munstyrelsen bifaller. 
 
Reservation 
Göran Lundström (c) och Peter Lundberg (kd) reserverar sig mot beslutet. 
_____ 
 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 36(61) 
 2019-11-04 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 156 Dnr 0440/19 - 041 
 
FINANSIELLA MÅLSÄTTNINGAR - GOD EKONOMISK HUS-
HÅLLNING (GEH) 

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

bidrag. 
- Investeringar ska finansieras med egna medel. Beslut fattas i särskild ord-

ning, vid avsteg från självfinansieringsprincipen. 
- Soliditeten ska förstärkas från 2017 års nivå. 
- Oförändrad utdebitering. 
- Avsätta 3 mkr för att möta pensionsutbetalningar. 
- Älvsbyns kommunföretag AB ska genom döttrarna lämna utdelning. 

 
2) För år 2020 frångå att resultatet ska över tid uppgå till minst 2 % av 

skatter och statsbidrag. 
 
Reservation 
Göran Lundström (c) reserverar sig mot beslutet under förslag 2). 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningskontoret ekonomi har sammanställt förslag till finansiella 
mål – God ekonomisk hushållning (GEH) enligt följande: 
- Resultatet ska över tid uppgå till minst 2 % av skatter och statsbidrag. 
- Investeringsbudgeten bör inte uppgå till mer än 2 % av skatter och stat-

bidrag. 
- Investeringar ska finansieras med egna medel. 
- Soliditeten ska förstärkas från 2017 års nivå. 
- Oförändrad utdebitering. 
- Avsätta 3 mkr för att möta pensionsutbetalningar. 
- Älvsbyns kommunföretag AB ska genom döttrarna lämna utdelning. 
 
Beslutsunderlag 
Budgetberedningens protokoll 28 oktober 2019, § 7. 
 
Budgetberedningens förslag till kommunfullmäktige 
1) Fastställa finansiella mål – GEH enligt följande: 
- Resultatet ska över tid uppgå till minst 2 % av skatter och statsbidrag. 
- Investeringsbudgeten bör inte uppgå till mer än 2 % av skatter och stats-

bidrag. 
- Investeringar ska finansieras med egna medel. 
- Soliditeten ska förstärkas från 2017 års nivå.   forts 



 PROTOKOLL 37(61) 
 2019-11-04 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 156 Dnr 0440/19 – 041 forts 
 
FINANSIELLA MÅLSÄTTNINGAR - GOD EKONOMISK HUS-
HÅLLNING (GEH) 

 
- Oförändrad utdebitering. 
- Avsätta 3 mkr för att möta pensionsutbetalningar. 
- Älvsbyns kommunföretag AB ska genom döttrarna lämna utdelning. 

 
2) För år 2020 frångå att resultatet ska över tid uppgå till minst 2 % av 

skatter och statsbidrag. 
 
Reservation 
Göran Lundström (c) reserverar sig mot beslutet. 
_____ 
 

Kommunstyrelsen 
Göran Lundström (c) reserverar sig mot budgetberedningens förslag 2). 
 
Ordföranden föreslår tillägg till förslag 1), strecksats tre, enligt följande; 
- Investeringar ska finansieras med egna medel. Beslut fattas i särskild ordning, vid 

avsteg från självfinansieringsprincipen. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på budgetberedningens förslag 1) och eget 
tillägg. Kommunstyrelsen bifaller förslagen. 
 
Ordföranden ställer vidare proposition på budgetberedningens förslag 2), 
vilket kommunstyrelsen bifaller. 
 
Reservation 
Göran Lundström (c) reserverar sig mot beslutet under BUB:s förslag 2). 
_____ 
 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 38(61) 
 2019-11-04 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 157 Dnr 0398/14 - 106 
 
ÖVERENSKOMMELSE OM SAMARBETE MELLAN ÄLVSBYNS 
KOMMUN OCH TRAFIKVERKET REGION NORD 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Överenskommelse om samarbete mellan Älvsbyns kommun och Trafikverket 
Region Nord, återremitteras för ytterligare beredning. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Samhällsstrateg Sofia Lundberg har lämnat in en tjänsteskrivelse om genom-
förandeavtal med Trafikverket om tätortsåtgärder på väg 671. 
 
Trafikverket har i samråd med Älvsbyns kommun tagit fram ett förslag till 
avtal om planerade åtgärder inför kommunens övertagande av den del av Ny-
vägen, Storgatan och Stationsgatan längs väg 671 som Trafikverket idag är 
väghållare för. 
 
Förslag till avtal finns som bilaga till ärendet. 
 
Förslag till beslut 
Uppdra till kommunstyrelsens ordförande att underteckna ett avtal om tät-
ortsåtgärder på Nyvägen, Storgatan och Stationsgatan med innehåll enligt 
bilaga. 
 
Kommunstyrelsen 
Samhällsstrateg Sofia Lundberg föredrar ärendet. Samrådsmöte med Trafik-
verket kommer att ske den 28 november 2019. 
 
Göran Lundström (c) föreslår att ärendet återremitteras för ytterligare bered-
ning där framtida kostnader redovisas.  
 
Orvo Hannlöv (sd) bifaller Göran Lundströms (c) förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Göran Lundströms förslag vilket kom-
munstyrelsen bifaller. 
_____ 
 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 39(61) 
 2019-11-04 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 158 Dnr 0397/19 - 180 
 
KRISLEDNINGSNÄMNDENS REGLEMENTE 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Anta reviderat förslag till krisledningsnämndens reglemente, enligt bilaga.  
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Risk- och säkerhetssamordnare Margareta Lundberg har lämnat in en tjänste-
skrivelse om krisledningsnämndens reglemente. 
 
Enligt kommunstyrelsens reglemente (fastställd KF § 44/2019-05-06), 
§ 8 Uppgifter enligt speciallagstiftning, är kommunstyrelsens krislednings-
nämnd enligt lagen (2006:544). 
 
Antalet ledamöter i krisledningsnämnden har ändrats från 5 + 5 till 13 ordi-
narie ledamöter och 13 ersättare.  
 
Förslag till beslut 
Anta reviderat förslag till krisledningsnämndens reglemente, enligt bilaga.  
 
Kommunstyrelsen 
Risk- och säkerhetssamordnare Margareta Lundberg föredrar ärendet. 
 
Rikard Granström (s) yrkar bifall till beredningsförslaget. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommunstyrel-
sen bifaller. 
_____ 
 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 40(61) 
 2019-11-04 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 159 Dnr 0470/18 - 180 
 
KONTAKTUPPGIFTER OCH INSTRUKTIONER AVSEENDE 
KRISLEDNINGSNÄMNDENS LEDAMÖTER, BEMANNING AV 
KRISLEDNINGSSTAB, INFORMATIONSORGANISATION OCH 
EXTERNA AKTÖRER 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Anta kontaktuppgifter och instruktioner avseende krisledningsnämnden, kris-
ledningsstab, informationsorganisation och externa aktörer, enligt bilaga. 
 
Redaktionella ändringar kommer att ske.  
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Risk- och säkerhetssamordnare Margareta Lundberg har lämnat in en tjänste-
skrivelse om kontaktuppgifter och instruktioner avseende krisledningsnämn-
den, krisledningsstab, informationsorganisation och externa aktörer. 
 
Enligt kommunstyrelsens reglemente (fastställd KF § 44/2019-05-06), § 8 
Uppgifter enligt speciallagstiftning, är kommunstyrelsen krisledningsnämnd 
enligt lagen (2006:544). 
 
Antalet ledamöter i krisledningsnämnden har ändrats från 5 + 5 till 13 ordi-
narie ledamöter och 13 ersättare (KS).  
 
Förslag till beslut 
Anta kontaktuppgifter och instruktioner avseende krisledningsnämnden, kris-
ledningsstab, informationsorganisation och externa aktörer, enligt bilaga.  
 
Kommunstyrelsen 
Risk- och säkerhetssamordnare Margareta Lundberg föredrar ärendet. 
 
Redaktionella ändringar kommer att ske. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommunstyrel-
sen bifaller. 
_____ 
 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 41(61) 
 2019-11-04 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 160 Dnr 0396/19 - 180 
 
PLAN FÖR HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Fastställa upprättat förslag till plan för hantering av extraordinära händelser 
enligt bilaga. 
_____ 

Sammanfattning av ärendet 

Risk- och säkerhetssamordnare Margareta Lundberg har lämnat in en tjänste-
skrivelse gällande plan för hantering av extraordinära händelser. 
 
Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extra-
ordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Denna lagstiftning syftar till 
att kommuner ska minska sårbarheten i sin verksamhet samt ha en god förmå-
ga att hantera krissituationer i fred. Risk- och säkerhetssamordnaren har ut-
arbetat ett förslag till plan, enligt bilaga. 
 

Förslag till beslut 

Fastställa upprättat förslag till plan för hantering av extraordinära händelser 
enligt bilaga. 
 
Kommunstyrelsen 
Risk- och säkerhetssamordnare Margareta Lundberg föredrar ärendet. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommunstyrel-
sen bifaller. 
_____ 
 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 42(61) 
 2019-11-04 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 161 Dnr 0427/19 - 180 
 
PROGRAM FÖR KRISBEREDSKAP OCH CIVILT FÖRSVAR 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Anta förslag på nytt Program för krisberedskap och civilt försvar i Älvsbyns 
kommun 2020-2023, enligt bilaga.  
 
Programmet ersätter styrdokument Krisberedskap - Älvsbyns kommun 2016-
2019 Dnr: 64/16-180. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Risk- och säkerhetssamordnare Margareta Lundberg har lämnat in en tjänste-
skrivelse om program för krisberedskap och civilt försvar. 
 
Styrdokumentet syftar till att skapa en strategisk inriktning för arbetet med 
krisberedskap. Det syftar även till att, där det behövs, utveckla den kommunala 
styrningen av arbetet med krisberedskap så att det i större utsträckning invol-
verar kommunala förvaltningar och bolag. 
 
Överenskommelsen om kommunernas krisberedskap utgår från Lag 
(2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära 
händelser i fredstid och höjd beredskap, Förordning (2006:637) om kommun-
ers och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och 
höjd beredskap och Kommunallag (2017:725). I överenskommelsen om kom-
muners krisberedskap kap 5.3 har Myndigheten för samhällsskydd och bered-
skap och Sveriges kommuner och landsting fastslagit vilka uppgifter som ska 
finnas i styrdokumentet. 
 
Förslag till beslut 
Anta förslag på nytt Program för krisberedskap och civilt försvar i Älvsbyns 
kommun 2020-2023, enligt bilaga. Programmet ersätter styrdokument Krisbe-
redskap - Älvsbyns kommun 2016-2019 Dnr: 64/16-180. 
 
Kommunstyrelsen 
Risk- och säkerhetssamordnare Margareta Lundberg föredrar ärendet. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommunstyrel-
sen bifaller. 
_____ 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 43(61) 
 2019-11-04 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 162 Dnr 0274/19 - 209 
 
RIKTLINJER FÖR MARKKÖP 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Fastställa riktlinjer för markköp enligt bilaga, med följande ändringar under 
rubrikerna: 
a) Beslutsunderlag, första meningen; …försäljning av fastigheter till ett värde 

större än 2o pbb.  
b) Samråd, sista meningen; Om en politisk majoritet… 
c) Beslut,  

- första punkten; Kommunchef och ekonomichef tillsammans om beloppet understiger 
20 pbb… 

- andra punkten; … beloppet är mellan 20 pbb och 100 pbb … 
- tredje punkten; … beloppet överstiger 100 pbb… 

 
Reservation 
Berit Hardselius (c) och Orvo Hannlöv (sd) reserverar sig mot beslutet om 
nedre beloppsgräns. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson har lämnat in en tjänsteskrivelse om rikt-
linjer för inköp av mark för kommunens räkning. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 26 augusti 2019, § 108 att återremittera ärendet 
för ytterligare beredning. 
_____ 
 
Kommunstyrelsen beslutade 30 september 2019, § 132, att återremittera för 
ytterligare beredning gällande omvärldsbevakning, beloppsgräns och annat 
som kan påverka. 
_____ 
 
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson har yttrat sig i ärendet. 
 
För att underlätta en utveckling av Älvsbyns tätort och större byar finns behov 
av att säkerställa att det finns mark för kommunens framtida behov. Allt efter-
som kommunal mark tas i anspråk för bostäder och industri minskar den 
markreserv som kommunen har haft.  
 
Det bör finnas en delegation till kommunchef i samarbete med ekonomichef 
att upprätta ett avtal om markköp med markägare inom de utvecklingsområ-
den som kommunen har pekat ut i översiktsplanen eller som i övrigt kan anses 
ha betydelse för kommunen när det är fråga om brådskande ärenden. 
         forts 



 PROTOKOLL 44(61) 
 2019-11-04 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 162 Dnr 0274/19 – 209 forts 
 
RIKTLINJER FÖR MARKKÖP 

 
Miljö- och byggkontoret har ytterligare reviderat det tidigare förslaget till rikt-
linjer. Delegation till tjänstemän och kommunstyrelse bedömer miljö- och 
byggchefen är helt nödvändiga för en effektiv samhällsbyggnadsprocess inför 
framtida utmaningar som kommunen står inför. 
 
Mark som köps in ska enligt riktlinjerna ha minst det värde som betalas för 
fastigheten. Därmed förändras inte kommunens driftsekonomi. Marken har 
också en produktion i de fall den inte används för att bygga på. 
 
Omvärldsbevakning har nu utförts och delegation för markköp finns vanligen 
till samhällsbyggnadschefer eller mark- och exploateringschefer i sju kom-
muner. 
 
Boden 
Samhällsbyggnadschef t.o.m 50 pbb (2,3 Mkr) mark- och exploateringsingen-
jör 5 pbb (232 tkr) 
 
Piteå  
Fastighets- och servicenämndens delegation: Förvaltningschef 15 pbb (682 
Tkr) 
 
Samhällsbyggnadsnämndens delegation: 
Samhällsbyggnadsnämndens AU 30 pbb (1,4 Mkr)  
Mark och exploateringshandläggare 15 pbb (682 Tkr) 
 
Luleå  
Samhällsutvecklingschef upp till 2 Mkr 
 
Haparanda 
Planeringschef 1Mkr (Skillnad i värde av fast egendom vid byte 1 Mkr) 
 
Umeå 
Mark- och exploateringschef (vidaredelegering från stadsdirektören) 3 Mkr och 
mark- och exploateringsingenjörer 500 Tkr. 
 
Arvidsjaur 
KS ordförande mindre markområden 1 pbb (46 Tkr). KS 1,5 Mkr  
 
Kalix  
Fastighets- och skogsförvaltare 5 pbb (232 Tkr) 
 
         forts 



 PROTOKOLL 45(61) 
 2019-11-04 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 162 Dnr 0274/19 – 209 forts 
 
RIKTLINJER FÖR MARKKÖP 

 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 26 augusti 2019, § 108. 
Kommunstyrelsens protokoll 30 september 2019, § 132. 
 
Förslag till beslut 
Föreslå kommunfullmäktige besluta om riktlinjer för markköp enligt bilaga. 
 
Kommunstyrelsen 
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson föredrar ärendet. 
 
Ordföranden föreslår att i riktlinjerna under rubriken Beslut, första punkten, 
ta bort texten; kommundirektör och ärendet är brådskande och… 
 
Tobias Ström (L) föreslår att belopp ersätts med prisbasbelopp (pbb). 
 
Anna Lundberg (s) föreslår att under rubriken Samråd, sista meningen, lägga 
till ordet politisk, enligt följande; Om en politisk majoritet… 
 
Göran Lundström (c) föreslår att under rubriken Beslut, första punkten, 
behålla ordet brådskande. 
 
Orvo Hannlöv (sd) föreslår en nedre beloppsgräns om 500 tkr (10 pbb). 
 
Ordföranden föreslår att under rubriken Beslutsunderlag, första meningen, 
ta bort texten; … större än 10 000 kvadratmeter eller… 
 
Berit Hardselius (c) föreslår en nedre beloppsgräns om 500 tkr (10 pbb). 
 
Tobias Ström (L) föreslår en nedre beloppsgräns om 20 pbb. 

 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Tobias Ströms förslag om att använda 
prisbasbelopp istället för belopp, vilket kommunstyrelsen bifaller. 
 
Ordföranden ställer proposition på Anna Lundbergs förslag om politisk majo-
ritet, vilket kommunstyrelsen bifaller. 
 
Ordföranden ställer vidare Orvo Hannlöv och Berit Hardselius förslag om 
nedre beloppsgräns om 10 pbb mot Tobias Ströms förslag om 20 pbb. 
Kommunstyrelsen bifaller Tobias Ströms förslag om 20 pbb. 
 
         forts 
 



 PROTOKOLL 46(61) 
 2019-11-04 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 162 Dnr 0274/19 – 209 forts 
 
RIKTLINJER FÖR MARKKÖP 

 
Reservation 
Berit Hardselius (c) och Orvo Hannlöv (sd) reserverar sig mot beslutet. 
 
Ordföranden ställer proposition på egna förslag gällande textändringar. 
Kommunstyrelsen bifaller förslagen. 
 
Slutligen ställer ordföranden proposition på beredningsförslaget i övrigt. 
Kommunstyrelsen bifaller förslaget. 
_____ 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 47(61) 
 2019-11-04 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 163 Dnr 0402/15 - 214 
 
ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR NYBERGSHÄGNAN - KV. 
GRANEN OCH DEL AV KV. TALLEN 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Låta förslag till detaljplan för kvarteret Granen samt del av kvarteret Tallen 
ställas ut för granskning under perioden 2019-11-11 – 2019-12-02. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Samhällsplanerare Erik Isaksson har lämnat in tjänsteskrivelse om förslag till 
beslut om granskning för DP Nybergshägnan. 
 
Miljö- och byggkontoret har upprättat en detaljplan med syfte att möjliggöra 
bostäder inom kvarteret Granen samt del av kvarteret Tallen inom området 
Nybergshägnan. Planförslaget har varit utställt för samråd 2019-03-25 – 2019-
04-08. Detaljplanen reglerar inte typ av bostäder men avsikten är att genom 
markanvisningsavtal styra så att flerbostadshus eller kedjehus uppförs för att 
inrymma ett större antal bostäder än vad villafastigheter medger. Förslaget 
innebär att befintliga verksamheter inom området fortsatt får bedrivas genom 
en lagstadgad rättighet men de förlorar de byggrätter de har idag. I planför-
slaget föreslås del av Lomtjärnsgatan utgöra gemsamhetsanläggning inom 
kvartersmark där berörda fastighetsägare ansvarar över den del av gatan som 
regleras i detaljplanen. Förslaget för med sig konsekvenser för dagvattenhan-
teringen längs Lomtjärnsgatan och en omstrukturering av dagvattennätet kom-
mer att krävas vid planens genomförande. 
 
Beslutsunderlag 
Plankarta, planebeskrivning, samrådsredogörelse, solstudier. 
 
Ärendet är en följd av att utlokalisera industrier inom området Nybergshägnan 
och istället tillåta bostäder i enighet med gällande översiktsplan samt fördjupad 
översiktsplan för Älvsbyns tätort. Älvsbyns veterinärstation har tidigare flyttat 
från område. Detaljplanen är i enlighet med gällande översiktsplan och avsågs 
att handläggas med standardförfarande enligt PBL (2010:900) 5 kap. 7. Till en 
följd av att planförslaget anses få betydande konsekvenser för dagvattenhante-
ringen inom området samt av inkommet yttrande om begäran om markinlösen 
från en sakägare ändras förfarandet till utökat förfarande enligt samma lagstift-
ning. Granskningshandlingarna presenteras således med samrådsredogörelse. 
 
Beslutet skickas till 
Miljö- och byggkontoret 
 
 
         forts 



 PROTOKOLL 48(61) 
 2019-11-04 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 163 Dnr 0402/15 – 214 forts 
 
ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR NYBERGSHÄGNAN - KV. 
GRANEN OCH DEL AV KV. TALLEN 

 
Förslag till beslut 
Låta förslag till detaljplan för kvarteret Granen samt del av kvarteret Tallen 
ställas ut för granskning under perioden 2019-11-11 – 2019-12-02. 
 
Kommunstyrelsen 
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson föredrar ärendet. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommunstyrel-
sen bifaller. 
_____ 
 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 49(61) 
 2019-11-04 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 164 Dnr 0223/18 - 214 
 
DETALJPLAN FÖR VISTTRÄSK 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Låta förslag till detaljplan för Vistträsk industriområde ställas ut för samråd 
under perioden 2019-11-11 – 2019-11-25. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Samhällsplanerare Erik Isaksson har lämnat in en tjänsteskrivelse om förslag 
till beslut om samråd för detaljplan för Vistträsk industriområde. 
 
Detaljplanen möjliggör etableringar av industri och handel i anslutning till byn 
Vistträsk. Utöver detta reglerar planen bland annat en kommunal genomfarts-
gata. Gatan föreslås angöras mot väg 660 (Manjärvvägen). För eventuella vägar 
utöver denna inom området föreslås vägservitut. Detaljplanen reglerar fastig-
heter till en minsta storlek av 3000 kvadratmeter. Det möjliggör cirka 17 
fastigheter men om ett behov av större fastigheter uppstår är detta möjligt att 
reglera med minskat antal fastigheter som följd. Byggrätten föreslås till 30% av 
fastighetsstorlek med en nockhöjd upp till 12 meter. 
 
Miljö- och byggkontoret har i uppdrag att detaljplanera för att möjliggöra en 
expansion och förtätning av byn Vistträsk. Då området är stort har ärendet 
delats i två detaljplaner och denna del syftar till att möjliggöra industrietable-
ringar i anslutning till byn, strategiskt vid väg 94. Älvsbyns kommun äger 
endast en liten del av området och markköp kommer att krävas. Fastighets-
ägare inom planområdet är kontaktade och positiva till försäljning. Då detalj-
planen är i enlighet med gällande översiktsplan handläggs den med standard-
förfarande enligt PBL (2010:900) 5 kap. 7.  
 
Beslutsunderlag 
Plankarta, planbeskrivning 
 
Beslutet skickas till 
Miljö- och byggkontoret 
 
Förslag till beslut 
Låta förslag till detaljplan för Vistträsk industriområde ställas ut för samråd 
under perioden 2019-11-11 – 2019-11-25. 
 
Kommunstyrelsen 
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson föredrar ärendet. 
 
 
         forts 



 PROTOKOLL 50(61) 
 2019-11-04 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 164 Dnr 0223/18 – 214 forts 
 
DETALJPLAN FÖR VISTTRÄSK 

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



 PROTOKOLL 51(61) 
 2019-11-04 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 165 Dnr 0465/18 - 214 
 
DETALJPLAN FÖR ÄLVSBYN  24:39 SAMT DEL AV ÄLVSBYN 24:1 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Låta förslag till detaljplan för Älvsbyn 24:34 och del av Älvsbyn 24:1 ställas ut 
för granskning under perioden 2019-11-11 – 2019-12-02. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Samhällsplanerare Erik Isaksson har lämnat in en tjänsteskrivelse om förslag 
till beslut om granskning för detaljplan för Älvsbyn 24:34 och del av Älvsbyn 
24:1. 
 
Miljö- och byggkontoret har upprättat en detaljplan med huvudsakligt syfte att 
möjliggöra industri inom ett område idag planlagt för godsbangård. Området 
som får ändrad användning ligger mellan ställverket på Altuna industriområde 
och fjärrvärmeverket. Detaljplanen reglerar även fjärrvärmeverkets fastighet i 
syfte att kunna införliva hela eller del av området inom Älvsbyn 24:1 i fjärr-
värmeverkets fastighet. 
 
Beslutsunderlag 
Plankarta, planebeskrivning, samrådsredogörelse 
 
Beslutet skickas till 
Miljö- och byggkontoret 
 
Förslag till beslut 
Låta förslag till detaljplan för Älvsbyn 24:34 och del av Älvsbyn 24:1 ställas ut 
för granskning under perioden 2019-11-11 – 2019-12-02. 
 
Kommunstyrelsen 
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson föredrar ärendet. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommunstyrel-
sen bifaller. 
_____ 
 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 52(61) 
 2019-11-04 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 166 Dnr 0361/19 - 283 
 
KÖP AV FASTIGHETEN ÄLVSBYN 25:103 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Köp av fastigheten Älvsbyn 25:105, återremitteras till markköpsgruppen för 
ytterligare beredning och eventuellt beslut. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Samhällsplanerare Erik Isaksson och miljö- och byggchef Ingrid Karlsson har 
lämnat in en tjänsteskrivelse om köp av fastigheten Älvsbyn 25:103. 
 
RT Fastigheter har erbjudit fastigheten Älvsbyn 25:103 till försäljning. 
Fastigheten ligger i anslutning till Resecentrum och är planlagt för kontor och 
parkeringar.  
 
Fastighetens area är 9009 kvadratmeter. Det finns två byggnader på fastigheten 
som i övrigt är obebyggd. 
 
Utgångspriset är 1,5 Mkr 
 
Beslutsunderlag 
Fastighetsinformation som presenteras vid sammanträdet. 
 
Förslag till beslut 
Uppdra till Älvsbyns Fastigheter AB att förhandla om köp av fastigheten 
Älvsbyn 25:103 samt anslå x kronor för köp av fastigheten. 
 
Kommunstyrelsen 
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson föredrar ärendet. 
 
Ordföranden föreslår att ärendet återremitteras till markköpsgruppen för ytter-
ligare beredning och eventuellt beslut. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på eget förslag om återremiss vilket kommun-
styrelsen bifaller. 
_____ 
 
 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 53(61) 
 2019-11-04 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 167 Dnr 0438/18 - 269 
 
MARKANVISNINGSSTRATEGI FÖR ÄLVSBYNS KOMMUN 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Anta Strategi för markanvisning, enligt bilaga. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson och samhällsstrateg Sofia Lundberg har 
lämnat in en tjänsteskrivelse om markanvisningsstrategi för Älvsbyns kom-
mun. 
 
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. 
 
Riktlinjer som beskriver kommunens avsikt med och tillvägagångssätt vid 
markanvisning till byggherre/exploatör har upprättats och bifogas ärendet.  
 
Riktlinjerna innehåller kommunens utgångspunkter och mål för överlåtelser 
eller upplåtelser av markområden för bebyggande, handläggningsrutiner och 
grundläggande villkor för markanvisningar samt principer för markprissättning 
i enslighet med lag (2014:899) om riktlinjer för kommunala markanvisningar. 
 
Beslutsunderlag 
Strategi för markanvisning 
 
Förslag till beslut 
Besluta att anta i ärendet bifogad Strategi för markanvisning.  
 
Kommunstyrelsen 
Samhällsstrateg Sofia Lundberg föredrar ärendet. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommunstyrel-
sen bifaller. 
_____ 
 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 54(61) 
 2019-11-04 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 168 Dnr 0334/19 - 370 
 
LADDPLATSER FÖR ELFORDON 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Taxa för parkering och felparkering återremitteras för ytterligare beredning.  
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Samhällsstrateg Sofia Lundberg har lämnat in en tjänsteskrivelse om laddplat-
ser för elfordon – information om betalsystem och byte av plats samt taxa för 
parkering och felparkering. 
 
Älvsbyns kommun har beslutat (KS §110 den 2019-08-26) att anlägga ladd-
infrastruktur för elfordon. Delar av investeringen finansieras av Naturvårds-
verket genom Klimatklivet. För att det ska vara möjligt att ta betalt för parke-
ring på plats med laddinfrastruktur krävs ett betalsystem till vilket respektive 
laddbox ansluts.  
 
För att driftsätta betalsystemet krävs beslut om taxa för parkering.  
 
Miljö- och bygg har tagit fram ett förslag till taxa som, dels omfattar avgift för 
laddplatser, dels för förhyrda parkeringsplatser som kommunen tillhandahåller. 
I förslaget ingår även avgifter för felparkering enligt lag (1984:318) om kon-
trollavgift vid olovlig parkering respektive lag (1976:206) om felparkerings-
avgift. 
 
Q-park AB har sedan tidigare avtal med Älvsbyns kommun om övervakning 
av parkering på kvartersmark. Q-park AB tillhandahåller betalsystem via 
mobil-app som kan anslutas till den laddinfrastruktur som Älvsbyns kommun 
håller på att anlägga. Ett nytt avtal som förutom tidigare övervakning av parke-
ring på kvartersmark nu även innefattar betalsystem för parkering och ladd-
ning av infrastruktur träffas mellan parterna. I avtalet regleras hur intäkt från 
betalning för laddning fördelas mellan parterna.  
 
I beslut om stöd från Klimatklivet anges i villkor 1.6 att ”Det pris som tas ut 
för användning eller försäljning av de publika laddningspunkterna ska mot-
svara marknadspriset”.  
 
Föreslagna priser enligt taxa baseras på en beräkning av kostnad för tillhanda-
hållen el och motsvarar det pris för parkering som tas ut för laddning i andra 
kommuner.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 26 augusti 2019, § 110.  
         forts 



 PROTOKOLL 55(61) 
 2019-11-04 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 168 Dnr 0334/19 – 370 forts 
 
LADDPLATSER FÖR ELFORDON 

 
Övrig information i ärendet 
Nytt investeringsstöd 
Naturvårdsverket upplyser om att det finns ett särskilt investeringsstöd1 som 
riktar sig till kommuner (m.fl organisationer, ) som vill installera laddnings-
punkter som ska användas av dem själva. Investeringsstöd kan erhållas även 
för redan anlagd infrastruktur.  
 
Miljö- och byggkontoret kommer att lämna in ansökan om stöd för de ladd-
platser som anlagts av kommunen själva (utan tidigare stöd från Klimatklivet) 
enligt beslut om delförslag 2a och 2b (KS §110 den 2019-08-26), totalt fem 
laddplatser.  
 
Byte av plats för delar av laddinfrastrukturen 
Efter kommunstyrelsens beslut om investering den 30 september har miljö- 
och byggkontoret varit i kontakt med Naturvårdsverket som genom Klimat-
klivet delfinansierat investeringen gällande val av placering. Efter samråd med 
Naturvårdsverket är nu åter förslaget att anlägga tre normalladdare vid rese-
centrum istället för på en eventuell framtida pendlarparkering vid renings-
verket. Älvsbyns fastigheter AB ansvarar för att föra dialog och upprätta avtal 
med fastighetsägaren.  
 
Bakgrund val av placering 
I ansökan till Klimatklivet angavs att tre normalladdare skulle anläggas på par-
kering vid resecentrum.  
 
Av villkor i beslut från Klimatklivet angavs att ”Koncession eller annat upp-
drag till tredje part att driva infrastrukturen ska tilldelas på ett öppet, transpa-
rent och icke-diskriminerande sätt, med hänsyn tagen till tillämpliga upphand-
lingsregler” vilket ledde till tveksamheter om placering av laddinfrastruktur vid 
resecentrum då mark för parkering inte ägs av kommunen.  
 
Naturvårdsverket uppgav vid samråd den 3 oktober att det finns risk att gå 
miste om delar av stödet om anläggning inte sker inom angiven tid vilket kan 
ske om pendlarparkeringen inte skulle anläggas. Dessutom påtalade Natur-
vårdsverket att de inte ser någon risk gällande ovan nämnda villkoret om de 
tre normalladdarna anläggs vid resecentrum då det inte innebär att enskild 
fastighetsägare gynnas. Naturvårdverket menar att den avsedda nyttan uppnås 
i och med el-bilsresenärernas möjlighet att parkera och ladda under tiden de 
reser med buss eller tåg.   
         forts 

 
1 Förordning (SFS 2019:525) om statligt stöd för installation av laddningspunkter för elfordon   



 PROTOKOLL 56(61) 
 2019-11-04 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 168 Dnr 0334/19 – 370 forts 
 
LADDPLATSER FÖR ELFORDON 

 
Älvsbyns fastigheter har därefter fört dialog med Bröderna Nilsson Bygg och 
montering AB om att upprätta ett nyttjanderättsavtal för tre parkeringsplatser 
vilket skulle lösa frågan om tillgång till mark.  
 
Förslag till beslut 
Fastställa bifogad taxa för parkering och felparkering, att gälla från och med 
2019-12-04.  
 
Kommunstyrelsen 
Samhällsstrateg Sofia Lundberg föredrar ärendet. 
 
Ordföranden föreslår att ärendet återremitteras för ytterligare beredning. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på eget återremissförslag vilket kommun-
styrelsen bifaller. 
_____ 
 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 57(61) 
 2019-11-04 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 169 Dnr 0384/19 - 406 
 
REVIDERING AV LIVSMEDELSTAXA 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Anta förslag till ny taxa för livsmedels- och foderlagstiftningen enligt bilaga. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Livsmedelsinspektör Louise Södersten har lämnat in en tjänsteskrivelse gäll-
ande ny livsmedelstaxa. 
 
För att säkerställa att kommunen har möjlighet att ta betalt för sin livsmedels-
kontroll efter årsskiftet behöver taxan för offentlig kontroll inom livsmedels- 
och foderlagstiftningen anpassas till den nya EU-förordningen om offentlig 
kontroll inom livsmedelskedjan som träder i kraft 14 december 2019. Om 
justeringar inte genomförs kommer kommunens taxa efter den 14 december 
att delvis bygga på ett regelverk som inte längre gäller. 
 
Anpassningar i svensk lagstiftning kommer att genomföras först under 2020 
men förordningsändringar kommer att beslutas under senhösten 2019. 
Eftersom förordningsändringarna inte är kända ännu och förändringar i bland 
annat livsmedelslagen kommer att antas längre fram kommer kommunen an-
tagligen behöva revidera taxan igen under senare delen av 2020. 
 
Den 14 december 2019 träder EU:s nya kontrollförordning (EU) 2017/625 i 
kraft och ersätter kontrollförordningen (EG) 882/2004. I kommunens nuvar-
ande taxa för offentlig kontroll inom livsmedels- och foderlagstiftningen före-
kommer hänvisningar till den nu gällande kontrollförordningen (EG) 882/ 
2004.  
 
Grunden för kommunernas avgiftsuttag är i dag kontrollförordning (EG) 
882/2004 och den svenska regleringen som finns i livsmedelslagen (2006:804), 
livsmedelsförordningen (2006:813) och förordning (2006:1166) om avgifter för 
offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter. 
 
Förslag till beslut 
Miljö- och byggkontoret föreslår att Kommunfullmäktige beslutar: 
- Att anta förslag till ny taxa för livsmedels- och foderlagstiftningen enligt 
bilaga. 
 
Kommunstyrelsen 
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson föredrar ärendet. 
 
 
 
         forts 



 PROTOKOLL 58(61) 
 2019-11-04 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 169 Dnr 0384/19 – 406 forts 
 
REVIDERING AV LIVSMEDELSTAXA 

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



 PROTOKOLL 59(61) 
 2019-11-04 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 170 Dnr 0419/19 - 512 
 
STOPPHÅLLPLATS FÖR AVSTIGNING ÄLVSBYNS CENTRUM 

 
Kommunstyrelsens beslut 
1) Uppdra åt Älvsbyns Energi AB att anordna en avstigningsplats för resande 

med kollektivtrafik till Älvsbyns centrum.  
 
2) Anslå 12 600 kronor från kommunstyrelsen förfogande för att finansiera 

investeringen.  
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Samhällsstrateg Sofia Lundberg har lämnat in en tjänsteskrivelse om stopp-
hållplats för avstigning Älvsbyns centrum. 
 
En avstigningsplats av typen enkel stopphållplats ska anordnas i Älvsbyns cen-
trum i närheten av korsningen Östermalmsleden/Storgatan. Pollare ska mon-
teras mellan körfälten för att utesluta risk för omkörning medan buss står stilla 
för avstigning (likt avstigning hpl. kommunhuset). 
 
Hållplats för avstigning för resande från Luleå och Piteå mot Älvsbyn saknas i 
centrala Älvsbyn. Närmsta hållplats är vid kommunhuset vilket är förhållande-
vis långt (visuellt samt till fots) från flera butiker och samhällsfunktioner.  
 
Avstigningsplats av typen ”enkel stopphållplats” ska anordnas ”på sträcka” 
och kompletteras med pollare enligt vad som föreslås i bilaga och likt avstig-
ningsplats vid kommunhuset är anordnad för att förhindra att bakomvarande 
fordon kör om buss som stannat för avstigning.    
 
Samråd om placering av stolpe förs med fastighetsägare till kv. Svalan 8 
respektive kv. Alen 5, Älvsbyns energi, Länstrafiken och Granbergs buss. 
Planmässiga förutsättningar för åtgärden finns (ingen konflikt med gällande 
detaljplan). 
 
Exakta koordinater för stolpens placering anges av kommunens samhällsplan-
erare efter samråd.  
 
Beslutsunderlag 
Bilaga 1. Busshållplats vid Gamla ICA2.  
 
Förslag till beslut 
Uppdra åt Älvsbyns Energi AB att anordna en avstigningsplats för resande 
med kollektivtrafik till Älvsbyns centrum.     forts 

 
2 Utredningen har gjorts av Miljö- och byggkontorets sommarvikarier sommaren 2019. 



 PROTOKOLL 60(61) 
 2019-11-04 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 170 Dnr 0419/19 – 512 forts 
 
STOPPHÅLLPLATS FÖR AVSTIGNING ÄLVSBYNS CENTRUM 

 
Anslå 12 600 kronor från kommunstyrelsen förfogande för att finansiera 
investeringen.  
 
Kommunstyrelsen 
Samhällsstrateg Sofia Lundberg föredrar ärendet. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommunstyrel-
sen bifaller. 
_____ 
 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 61(61) 
 2019-11-04 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 171 Dnr 0416/19 - 519 
 
TAXA FÖR FLYTT AV FORDON 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Fastställa taxa för flytt av fordon enligt bilaga. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson och miljöinspektör Tobias Ström har 
lämnat in en tjänsteskrivelse om taxa för flytt av fordon. 
 
Med stöd av lagen SFS 1982:129 och förordningen SFS 1982:198 om flyttning 
av fordon i vissa fall har kommunen rätt att ta ut fastställd avgift för kostnader 
i samband med genomförd myndighetsutövning. 
 
SFS 1982:129 7 §: Ägaren av ett fordon som har flyttats med stöd av denna lag 
är skyldig att ersätta kostnaden för flyttningen och de övriga åtgärder som 
vidtagits med stöd av lagen. Ersättningsskyldighet föreligger inte, om ägaren 
gör sannolikt att fordonet berövats hen genom brott. 
 
Älvsbyns kommun har i nuläget ingen taxa för flytt av fordon. Miljö- och 
byggkontoret bedömer att kommunen bör besluta om en taxa för flytt av for-
don för att höja verksamhetens självfinansieringsgrad. Taxan bedöms även 
kunna ha en förebyggande effekt och bidra till färre övergivna fordon i kom-
munen. 
 
Den fasta avgiften för kungörelse är baserad på en halvtimmes handläggnings-
tid för delmomentet. Timtaxan föreslås vara samma som för prövning och till-
syn inom miljöbalkens område, för närvarande 1 010 kronor per timme. 
 
Beslutsunderlag 
Förslag till taxa för flytt av fordon 
 
Förslag till beslut 
Fastställa taxa för flytt av fordon enligt bilaga. 
 
Kommunstyrelsen 
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson föredrar ärendet. 
 
Rikard Granström (s) yrkar bifall till beredningsförslaget. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommunstyrel-
sen bifaller. 
_____  


