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 PROTOKOLL 2(17) 
KOMMUNSTYRELSEN 2021-10-04 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 112 Dnr 0354/21-000 
 
VERKSAMHETSREDOVISNING KS 2021-10-04 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Tagit del av och godkänner informationen, enligt bilaga. 
_____ 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunchef Anna Lindberg har sammanställt kommungemensam 
verksamhetsredovisning enligt bilaga. 
 
Kommunstyrelsen 
- Bolagsjurist Charlie Winde från PWC ger en nulägesanalys av 

bolagsutredningen.  
- Nulägesanalys från vd Anneli Vinsa från ÄFAB om nytt badhus/sporthall.  
- Samhällsbyggnadschef Roger Tuomas och samhällsstrateg Sofia Lundberg 

redogör en utvecklingsplan och Vision 2030 för Älvsbyns kommun. 
- Skolchef Jan-Erik Backman och vd Anneli Vinsa från ÄFAB redogör för 

Åsens förskola och behovet av ombyggnation eller nybyggnad. 
- Kommunchef Anna Lindberg besvarar frågor från Göran Lundström (c), 

Orvo Hannlöv (sd) och Göran Stenlund (L) som rör kommun-
övergripande verksamhetsredovisning samt Skolchef Jan-Erik Backman 
och samhällsbyggnadschef Roger Touams besvarar frågor utifrån sina 
verksamheter. Kommunchef Anna Lindberg meddelar att de frågor som 
inte kan besvaras på plats kommer att återrapporteras. 

- Göran Lundström (c) vill understryka att han tycker att situationen som 
nämnts i Piteå-Tidningen om den medarbetare som blev sexuellt ofredad 
på arbetet i somras är dåligt skött. Orvo Hannlöv (sd) håller med. 

 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommun-
styrelsen bifaller. 
_____ 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 3(17) 
KOMMUNSTYRELSEN 2021-10-04 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 113 Dnr 0332/21-000 
 
DELGIVNINGAR KS 2021-10-04 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Tagit del av redovisade delgivningar. 
_____ 

Sammanfattning av ärendet 

Handlingar i ärendet: 
 

E-nämnden - protokoll 2021-09-17 signerat 
 

Personalutskottet – protokoll 2021-05-05 m bilagor 
 

Socialutskottet - protokoll 2021-08-25 m bilagor 
 

Älvsbyns Energi AB – protokoll 2021-08-13 
 

Gemensam Räddningsnämnd Piteå – Älvsbyn -Protokollsutdrag 2021-09-
07 § 22 Riktlinjer för räddningstjänst 

 
Gemensam Räddningsnämnd Piteå - Protokollsutdrag 2021-09-07 § 26 
Begäran om redovisning av åtgärder för att säkerställa omhändertagande av 
erfarenheter i genomförda olycksutredningar.  
 
Kommunstyrelsen 
Göran Stenlund (L) ställer frågan varför inte hela protokollet från gemensam 
räddningsnämnd Piteå - Älvsbyn delges. Kommunchef Anna Lindberg tar 
med sig frågan.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommun-
styrelsen bifaller. 
_____ 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 4(17) 
KOMMUNSTYRELSEN 2021-10-04 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 114 Dnr 0333/21-002 
 
DELEGATIONSRAPPORT KS 2021-10-04 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Tagit del av och godkänner redovisad delegationsrapport. 
_____ 

Sammanfattning av ärendet 

Följande ärenden anmäls enligt KS § 142/2019-11-04 (dnr 392/19–002) 

 
KS ordförande  
Avsiktsförklaring hjälpmedelsförsörjning dnr 348/21–002 

 
Kommunchefen 
Beslut om tillägg i ”allmänna lokala ordningsföreskrifter” dnr 227/19–003 §12 
förtäring av alkohol. (dnr 284/21–003) 

 
Landsbygdsutvecklare  
Beslut om byautvecklingspeng Nystrands bygdegårdsförening (dnr 346/21–109) 

 

Socialutskottet 2021-07-22 
  § 88 Överklagan kammarrättens mål nr 1582–21 
 

 Socialutskottet 2021-08-25 
  § 95  Delgivningar 2 
  § 96  Beslut om att avsluta utredning enligt 11 kap 1§ SoL 
  § 97  Omprövning vid placering enligt LVU §13 
  § 98  Ansökan hos IVO 2a kap 11§ SoL 
  § 99–101 Beslut om att avsluta utredning enligt 11 kap 1§ SoL 
  § 102–105 Övervägande om fortsatt vård 
 
 Socialutskottet 2021-09-02 

§ 106–108 Beslut utifrån begäran om hemtagning 
 
Kommunstyrelsen 
Allmänna lokala ordningsföreskrifter bör revideras så inte tillägget ska upp på 
delegation varje sommar. Kommunchef Anna Lindberg tar med sig det.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommun-
styrelsen bifaller. 
_____ 
 
 
 



 PROTOKOLL 5(17) 
KOMMUNSTYRELSEN 2021-10-04 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 115 Dnr 0356/21-042 
 
DELÅRSRAPPORT PER AUGUSTI 2021 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1) Rapporten överlämnas till kommunfullmäktige för bedömning och  

godkännande.  
2) För att minska kostnaderna för stöd till individ och familj ska en 

handlingsplan tas fram för arbetet med att: 
1. Intensifiera samarbetet med andra kommuner avseende familjehem 

och familjerätt. 
2. Analysera orosanmälningarna för att kunna ta fram rätt förebyggande 

åtgärder. 
3. Öka kunskapen om familjers ekonomiska och sociala utsatthet för att 

kunna ta fram rätt förebyggande åtgärder. 
4. Jämföra och analyser nyckeltal för likvärdiga kommuner 
5. Omvärldsbevaka för att lära av andra. 
6. Söka samarbete med andra kommuner i kompetensförsörjningsfrågor. 
7. Arbetet återrapporteras löpande till kommunstyrelsen med start på  

kommunstyrelsens sammanträde 8 november 2021. 
_____ 

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomiavdelningen har sammanställt delårsrapporten per den 31 augusti 
2021, enligt bilaga. Under 2021 har en delårsrapport per april upprättats som 
en del i den löpande uppföljningen. 

 
Syftet med delårsrapporten är att vara; 

• en uppföljning av resultat och ställning för rapportperioden 

• en uppföljning av hur verksamheten förhåller sig till budget 

• ett underlag för beslut 
 

Periodresultatet uppgår till 47,3 mkr. En förbättring med 2,1 mkr jämfört med 
föregående år.  Skatte- och statsbidragsintäkter är 6,6 mkr högre än 
motsvarande period 2020 och verksamhetens nettokostnader är 5,0 mkr högre 
än motsvarande period 2020. 

 
För verksamhetens ramar prognostiseras ett underskott på 18,1 mkr för 2021 
vilket är en försämring på 3,6 mkr sedan rapporten i april. De största negativa 
budgetavvikelserna inom verksamhetens ramar återfinns inom ramarna stöd 
till individ och familj samt hälso- och sjukvård.  

 
 
 
         Forts…  



 PROTOKOLL 6(17) 
KOMMUNSTYRELSEN 2021-10-04 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 115 Dnr 0356/21-042 forts.  
 
DELÅRSRAPPORT PER AUGUSTI 2021 

 
För de centralt budgeterade verksamheterna prognostiseras ett underskott på 
0,4 mkr främst kopplat till ökade kostnader för pensioner beroende på 
ändrade livstidsantaganden samt för högt beräknade kostnader kopplat till 
årliga lönerevisioner. 

 
För 2021 prognostiseras nu årets resultat till 5,1 mkr. Att jämföras med det 
budgeterade på 10,3 mkr samt det tidigare prognostiserade på 2,8 mkr. 
Budgetavvikelsen förklaras främst av höga kostnader inom verksamhetens 
ramar medan förbättringen av prognosen mellan april och augusti främst  
förklaras av högre skatteintäkter  

 
Periodens investeringar uppgår till 2,6 mkr exklusive ny sim- och sporthall. 
Utfallet avseende ny sim- och sporthall uppgår hittills under 2021 till 29,9 mkr.  
 
Kommunstyrelsen 
Kommunchef Anna Lindberg redogör för delårsrapporten per augusti 2021. 
 
Ordförande kommer med ett tilläggsförslag: för att minska kostnaderna för 
stöd till individ och familj ska en handlingsplan tas fram för arbetet med att: 
1. Intensifiera samarbetet med andra kommuner avseende familjehem och 

familjerätt 
2. Analysera orosanmälningarna för att kunna ta fram rätt förebyggande 

åtgärder 
3. Öka kunskapen om familjers ekonomiska och sociala utsatthet för att 

kunna ta fram rätt förebyggande åtgärder 
4. Jämföra och analyser nyckeltal för likvärdiga kommuner 
5. Omvärldsbevaka för att lära av andra 
6. Söka samarbete med andra kommuner i kompetensförsörjningsfrågor 
7. Arbetet återrapporteras löpande till kommunstyrelsen med start på  

kommunstyrelsens sammanträde 8 november 2021. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget tillsammans med 
tilläggsförslaget vilket kommunstyrelsen bifaller. 
_____ 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 7(17) 
KOMMUNSTYRELSEN 2021-10-04 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 116 Dnr 0229/21-008 
 
MEDBORGARFÖRSLAG - ÅTERINFÖR DET FJÄRDE 
GYMNASIEÅRET FÖR NIU-UTBILDNINGEN 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Avslå medborgarförslag om att återinföra ett fjärde år för NIU-elever. 
 
Reservation 
Berit Hardselius (c), Göran Lundström (c) och Peter Lundberg (kd) reserverar 
sig mot beslutet. 
_____ 

Sammanfattning av ärendet 

NIU-elever har lämnat in ett medborgarförslag med önskan att det fjärde året 
som togs ort inför läsårsstarten hösten 2020 ska återinföras. 
Medborgarförslaget är väl genomarbetat. Dock kvarstår behovet att minska 
ramarna inom gymnasieskolan. 

 
Elever som avser att läsa en gymnasieutbildning med inriktning mot 
specialidrott söker in på något av följande nationella program vid Älvsbyns 
gymnasieskola, Teknik, Natur, Samhälle eller Ekonomi. Inom ramen för 
gymnasieutbildningen ingår 200 poäng i programfördjupningen och 200 poäng 
i det individuella valet i Ämnet specialidrott. Ämnet får efter beslut av rektor 
dessutom läsas som utökat program med 300 poäng. Elever som går de här 
utbildningarna kan alltså läsa 700 poäng specialidrott. Gymnasieexamen skall 
bestå av minst 2500 p men kan om eleven läser utökat program bestå av 
2800p.  

 
För elever utanför samverkansområdet ersätts kommunen med de faktiska 
kostnaderna för de program eleven valt men inte för den totala kostnad som 
NIU verksamheten utgör.  

 
Till och med läsåret 2019 fanns möjlighet för elever med tillval specialidrott att 
förlägga utbildningstiden över fyra år. Under 2018–2019 inleddes ett 
kvalitetsarbete vid gymnasieskolan i syfte att minska kostnaderna, detta på 
uppdrag av dåvarande kommunchef som anlitade extern konsult i arbetet. Ett 
av förslagen att minska kostnaderna var bland annat att ta bort möjligheten till 
det 4:e året för NIU elever. Beslutet att inte erbjuda det 4:e året gäller elever 
antagna från och med ht 2020 och framåt.  

 
En utökning av studietiden för gymnasiala studier kopplat mot att eleven ska 
utvecklas vidare i sin idrottsutövning är inte ett skäl för att förlänga 
utbildningen med ett 4:e år.  
 
         Forts…  



 PROTOKOLL 8(17) 
KOMMUNSTYRELSEN 2021-10-04 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 116 Dnr 0229/21-008 forts.  
 
MEDBORGARFÖRSLAG - ÅTERINFÖR DET FJÄRDE 
GYMNASIEÅRET FÖR NIU-UTBILDNINGEN 

 
Den kostnad ett 4:e år genererar ersätts inte av hemkommunen när skälet för 
utökningen inte är kopplat till ett åtgärds-program. Kostnaden för det 4:e året 
faller då på Älvsbyns kommun.  

 
Utökning av studietiden inom gymnasieskolan                        
När det gäller en elev som vill utöka sin studietid med ett 4.e år så regleras 
detta tydligt i gymnasieförordningen 

 
”Huvudmannen får besluta att undervisningen på ett nationellt program för elev i 
gymnasieskolan får fördelas över längre tid än tre år, om eleven har läst ett reducerat 
program eller om det med hänsyn till elevens förutsättningar i övrigt finns särskilda skäl för 
det (Gy förordningen, §7).  

 
Med utgångspunkt i förordningen så framgår inte det att ämnet specialidrott 
utgör skäl för att fördela utbildningen på längre tid än tre år. Förlängd 
undervisning beslutas och fastställs alltid inom ett åtgärdsprogram. Att åter 
införa möjligheten att förlänga studietiden för elever med tillval specialidrott 
innebär att medel måste tillföras gymnasieramen. Elev som väljer inriktning 
specialidrott genererar en ökad kostnad utöver programkostnaden för det 
aktuella nationella programmet. I budget 2021 är kostnaden för NIU 
verksamheten 1,44 mkr. Beslut om utökning av budget är ett politiskt 
ställningstagande.  

 
Samhällsperspektivet  
För Älvsbyns gymnasieskola är naturligtvis alla tillkommande elever viktiga. 
De elever som väljer nationellt program med inriktning NIU är i de allra flesta 
fall elever från andra kommuner som under sin studietid väljer att bo och leva 
i vår kommun. Det i sig medför ett viktigt samhällsperspektiv där också fler 
drar fördelar av detta, exempelvis handeln.  

 
Innevarande läsår finns 33 elever inom NIU organisationen vilket är ca en 
sjättedel av elevantalet vid gymnasieskolan och utgör ett viktigt och levande 
inslag vid vår skola.  
 
Kommunstyrelsen 
Peter Lundberg (L) yrkar bifall till medborgarförslaget. 
 
Göran Lundström (c) yrkar bifall till medborgarförslaget om gymnasiet ska 
vara kvar i Älvsbyns kommun vilken centern yrkar på.  
 
 
         Forts.  



 PROTOKOLL 9(17) 
KOMMUNSTYRELSEN 2021-10-04 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

 

KS § 116 Dnr 0229/21-008 forts.  
 
MEDBORGARFÖRSLAG - ÅTERINFÖR DET FJÄRDE 
GYMNASIEÅRET FÖR NIU-UTBILDNINGEN 

 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget, Peter Lundberg (L) 
förslag och Göran Lundströms (c) förslag. Kommunstyrelsen bifaller 
beredningsförslaget.  
 
Reservation 
Berit Hardselius (c) reserverar sig mot beslutet.  
Göran Lundström (c) reserverar sig mot beslutet.  
Peter Lundberg (kd) reserverar sig mot beslutet.  
_____ 
 
Beslut skickas till 
Lisa Larsson 
Skolchefen 
 
 



 PROTOKOLL 10(17) 
KOMMUNSTYRELSEN 2021-10-04 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 117 Dnr 0230/21-008 
 
MEDBORGARFÖRSLAG ANGÅENDE LEKPARK I VIDSEL 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget ska anses vara besvarat med hänvisning till pågående 
utredning av lekplatser i kommunen. 
 
Reservation  
Peter Lundbergs (kd) reserverar sig mot beslutet.   
_____  

Sammanfattning av ärendet 

Medborgarförslag har inkommit om att anlägga en ny lekpark Vidsel utanför 
skolområdet.  

 
Kommunstyrelsen beslutade 6 september 2021 att ge kommunchefen i 
uppdrag att utreda kommunens lekplatser. Utredningen är påbörjad. 
 
Förslag till beslut 
Medborgarförslaget ska anses vara besvarat. 
_____ 
 
Kommunstyrelsen 
Tomas Egmark (s) yrkar på att medborgarförslaget ska anses vara besvarat 
med hänvisning till pågående utredning av lekplatser i kommunen. 
 
Peter Lundberg (kd) yrkar bifall på medborgarförslaget samt att samråda med 
byaföreningen och den som skrivit medborgarförslaget.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer Tomas Egmarks (s) förslag mot Peter Lundbergs (kd) 
förslag. Kommunstyrelsen bifaller Tomas Egmarks förslag.  
 
Reservation  
Peter Lundbergs (kd)  
_____ 
 
Beslut skickas till 
Pernilla Forsberg 
 



 PROTOKOLL 11(17) 
KOMMUNSTYRELSEN 2021-10-04 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 118 Dnr 0355/21-206 
 
TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN INOM MILJÖBALKENS 
OMRÅDE 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Fastställa ny taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område enligt 
bilaga. Redaktionella ändringar kommer att behöva göras.  
 
Jäv 
Tobias Ström (L) anmäler jäv och beslutar inte i ärendet.  
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Sveriges kommuner och regioner (nedan SKR) har tagit fram en ny 
modell för taxa inom miljöbalkens område. Denna taxa är enklare att 
förstå för verksamhetsutövare och enklare för tillsynsmyndighet att 
tillämpa. Avgifterna för A- och B verksamheter samt industri-
utsläppsverksamheter (IUV) är samma för stat och kommun i detta 
förslag.  

 
Kommunen ska bedriva tillsyn enligt miljöbalken. För detta får 
kommunen ta ut en avgift. Möjligheterna för kommuner att ta ut 
avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken regleras i miljöbalken 
27 kap, 1 §. 

 
Som grund för detta förslag ligger SKRs nya modell för taxa inom 
miljöbalkens område. Nya taxemodellen ger kommunerna verktyg att 
bedöma vilket tillsynsbehov som finns för en viss verksamhet och 
tydligare koppla avgiften till behovet. 

 
Den nya taxemodellen består av fyra delar: 
1. Taxebestämmelser, juridiskt underlag. 
2. Bilaga 1. Utgörs av bland annat ansökningar och klagomål och som 
föreslås ha fast avgift och timavgift. 
3. Bilaga 2. Verksamheter som är klassade med beteckning A, B, C 
Miljöprövningsförordning (2013:251) och anmälningspliktiga 
hälsoskyddsverksamheter enligt Miljöbalk (1998:808) (ny beteckning H) 
och som föreslås ha fast årlig tillsynsavgift. 
4. Bilaga 3. Verksamheter under anmälnings- och tillståndspliktig nivå 
enligt Miljöprövningsförordning (2013:251), Miljöbalk (1998:808) och 
som föreslås ha timavgift. 

 
 
 
        Forts… 



 PROTOKOLL 12(17) 
KOMMUNSTYRELSEN 2021-10-04 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 118 Dnr 0355/21-206 forts.  
 
TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN INOM MILJÖBALKENS 
OMRÅDE 

 
Timavgiften är 1 025 kr och har beräknats utifrån nuvarande 
organisation i kommunen och de gemensamma kostnader som belastar 
Miljö- och byggnämnden. Miljö- och byggnämnden får för varje 
kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i denna taxa antagna fasta 
avgifterna och timavgifterna med den procentsats för det innevarande 
kalenderåret i Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns 
publicerad på SKR:s webbplats i oktober månad. Utgångspunkt för 
indexuppräkningen är oktober månad 2020. 

          
Kommunfullmäktige meddelade i beslut KF § 125 2019-11-25, en 
målsättning om mer efterhandsdebitering i enlighet med 
Rättviksmodellen. Med den nya taxemodellen som SKR har tagit fram, 
har kommunen möjlighet att tillämpa efterhandsdebitering i en något 
högre grad än tidigare som framgår av bilaga 3. 

 
Samhällsbyggnadskontoret har gjort en resursbehovsutredning av 
tillsynsbehovet bland näringslivets branscher och justerat 
avgiftsnivåerna för att anpassa dem till Älvsbyns kommun. Fasta 
avgifter för handläggning av ärenden justeras så att de bättre stämmer 
överens med behovet. Genom att tydligare koppla avgiften till behovet 
bedömer samhällsbyggnadskontoret att en effektivare tillsyn uppnås. 

 
Näringslivet gynnas av den nya taxan på så sätt att det blir tydligare vilka 
branscher som omfattas av en fast årlig avgift. Genom att fler branscher 
omfattas av efterhandsdebitering än tidigare kommer verksamhets-
utövare med god egenkontroll få en lägre tillsynsavgift och 
verksamheter med större behov av tillsyn kommer kunna få högre 
avgifter än tidigare. 
_____ 
 
Miljö och byggnämnden 
Miljöinspektörerna Tobias Ström och Sara Jakobsson redogör för ärendet. 

 
Ordföranden föreslår att besluta enligt beredningens förslag, vilket nämnden 
bifaller. 
 
Miljö- och byggnämndens förslag till kommunfullmäktige 
Anta förslag till ny taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 
enligt bilaga. Redaktionella ändringar kommer att göras.  
_____ 
         Forts… 



 PROTOKOLL 13(17) 
KOMMUNSTYRELSEN 2021-10-04 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 118 Dnr 0355/21-206 forts.  
 
TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN INOM MILJÖBALKENS 
OMRÅDE 

 
Kommunstyrelsen 
Miljöinspektörerna Sara Jakobsson och Tobias Ström redogör vad som menas 
med och vilka verksamheter det är som är klassade med beteckning A, B, C 
Miljöprövnings-förordning (2013:251) och anmälningspliktiga hälsoskydds-
verksamheter enligt Miljöbalk (1998:808). 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommun-
styrelsen bifaller. 
______ 
 
Jäv 
Tobias Ström (L) anmäler jäv och beslutar inte i ärendet.  
_____ 

 



 PROTOKOLL 14(17) 
KOMMUNSTYRELSEN 2021-10-04 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 119 Dnr 0349/21-209 
 
SCHAKTBESTÄMMELSER 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige  
Anta schaktbestämmelser att gälla i Älvsbyns kommun.   
_____ 

Sammanfattning av ärendet 

När schaktning på kommunal mark ska göras behövs bestämmelser som 
reglerar ansvarsfördelningen mellan kommunen och den som söker 
schakttillstånd. Detta för att minska kommunens risk att få bära kostnader vid 
klagomål som uppstår då en entreprenör utför schakt på kommunal mark.  

Beslutsunderlag 

1. Schaktbestämmelser 
2. Taxa för mark och exploatering med tillägg  
 
Kommunstyrelsen 
Samhällsbyggnadschef Roger Touams föredrar ärendet.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommun-
styrelsen bifaller. 
_____ 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 15(17) 
KOMMUNSTYRELSEN 2021-10-04 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 120 Dnr 0344/21-739 
 
MÅLBILD NÄRA VÅRD OCH OMSORG I NORRBOTTEN 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Anta målbilden Nära vård och omsorg i Norrbotten. 
_____ 

Sammanfattning av ärendet 

Den politiska samverkansberedningen för hälsa, vård, omsorg och skola 
(Polsam) initierade i december 2020 ett målbildsarbete för omställning mot 
nära vård och omsorg. Ett gediget utvecklingsarbete har därefter bedrivits 
tillsammans med representanter från kommunerna, Region Norrbotten, 
privata aktörer samt patient- och brukarföreträdare. Ett förslag till målbild 
presenterades vid ett uppföljningsmöte med ledande politiker och 
tjänstepersoner i maj 2021. Utifrån inspel från mötet har målbilden 
vidareutvecklats. Polsam antog den gemensamma målbilden 2021-05-27 och 
föreslår nu att den beslutas av respektive huvudman enligt gällande 
beslutsprocess. Styrelsen inom Norrbottens Kommuner beslutade 2021-06-03 
att rekommendera kommunerna att anta målbilden för en Nära vård och 
omsorg. Under våren 2021 har ett omfattande arbete genomförts i de fyra 
länsdelarna med workshops genom aktivt deltagande från kommunerna och 
Region Norrbotten, medborgarna och privata aktörer. Arbetet har förutom 
förslag till målbild utmynnat i en utmaningsformulering och vision. Ansatsen 
är att målbilden skall svara upp mot utmaningsformuleringen. 

  
Målbilden i omställningen till Nära vård och omsorg ska uppfylla målet min 
hälsa och välbefinnande. Goda vanor grundläggs tidigt i livet när jag växer upp 
varav skolan har en viktig och central roll. Kärnan är ett personcentrerat 
förhållningssätt som utgår från individens behov och förutsättningar. Det 
innebär att se, involvera och anpassa insatser efter vad som är viktigt för 
individen. När det gäller vård och omsorg kan en mer tillgänglig, närmare vård 
och omsorg tillsammans med nya arbetssätt innebära att resurserna kan 
användas bättre och därmed räcka till fler. Nära vård och omsorg utgår från 
individuella förutsättningar och behov. Hälsofrämjande, förebyggande och 
proaktiva insatser är centrala och behöver samtidigt bygga på relationer, bidra 
till en jämlik hälsa skapa trygghet och självständighet vilket bygger på tillit och 
ett gemensamt ansvarstagande. 
 
Beslutsunderlag 
Målbild Nära vård och omsorg i Norrbotten 
 
Kommunstyrelsen 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommun-
styrelsen bifaller. 
_____ 



 PROTOKOLL 16(17) 
KOMMUNSTYRELSEN 2021-10-04 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 121 Dnr 0347/21-845 
 
UPPHÄVANDE AV BESLUT OM SERVICEBYGGNAD PÅ 
SELHOLMENS CAMPING 

 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsens beslut KS §101 (2020-08-31) upphävs. 
2. Kommunchefen får i uppdrag att ta fram en utvecklingsplan för 

Selholmens camping. Utvecklingsplanen ska redovisas för 
kommunstyrelsen 20 december 2021. 

 
Reservation 
Göran Stenlund (L), Göran Lundström (c) och Berit Hardselius (c) reserverar 
sig mot att avslå tilläggsförslaget.  
_____ 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-11-29 (KF § 124) att bifalla liberalernas 
motion att rusta servicebyggnaden på Selholmens camping. Kommunstyrelsen 
beslutade 2020-08-31 (KS § 101) att  

 
1. Ny grundplatta gjuts i nära anslutning till nuvarande byggnad, på utsidan 

om grinden. 
2. Kostnad för ny grund ca 200 000 kr, anvisas ur konto KS till förfogande. 
3. Nytt servicehus med 2 omklädningsrum med duschar, 2 toaletter, 

reception, kök och disk för campinggäster. Materialkostnad ca 500 000 kr 
enligt tidigare uppgift, hänskjuts till budgetberedningen för ytterligare 
beredning. 

4. Älvsbyns Fastigheter AB utses till projektägare. 
 

I samband med att planeringsarbetet påbörjades framkom det att servicehuset 
ska kallställas vintertid. Det innebär att lösningen platta på mark inte är den 
bästa lösningen. Det fanns även planer att genomföra byggnationen 
tillsammans med byggprogrammet på Älvsbyns gymnasium. Det visade sig att 
ett samarbete kräver lång framförhållning för att skolan ska kunna planera in 
uppdrag. 

 
Kostnader för grunden har inte reserverats i KS till förfogande. 
Budgetberedningen prioriterade inte materialkostnader till ett servicehus, dvs 
finansiering saknas. 

 
Dagens arrendator har idéer för områdets utveckling samtidigt som behovet av 
ett nytt servicehus kvarstår. Av den fördjupade översiktsplanen framgår det att 
Selholmens camping inte ska utvecklas. Samtidigt biföll kommunfullmäktige 
motionen om ett nytt servicehus.  
        Forts… 



 PROTOKOLL 17(17) 
KOMMUNSTYRELSEN 2021-10-04 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 121 Dnr 0347/21-845 forts.  
 
UPPHÄVANDE AV BESLUT OM SERVICEBYGGNAD PÅ 
SELHOLMENS CAMPING 

 
Detta samlat visar på behovet av en utvecklingsplan för området Selholmens 
camping. En sådan plan blir även vägledande för framtida prioriteringar 
avseende kommunens investeringar. 
 
Kommunstyrelsen 
Kommunchef Anna Lindberg föredrar ärendet.  
 
Göran Lundström (c) och Berit Hardselius (c) yrkar på följande tilläggsförslag:  
1. Nytt arrendeavtal tecknas med nuvarande entreprenör snarast.  
2. Att vi gräver plintar före frosten så att det nya servicehuset kan stå klart till 
nästa säsong”.  
3. Vi ska utföra markjobb (husvagnsplatser) enligt förslag från entreprenören, 
vd ÄFAB (citat från mail: …”tillkommit en del markåtgärder då marken lutar mycket 
kring husvagnsplatserna och med de nu föreslagna åtgärderna kommer fler platser att kunna 
erbjudas”…)  
4. Resterande del av förslagen om kommande utvecklingsplan med bland 
annat syftet med campingen genomförs efter beslut under 2022.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommun-
styrelsen bifaller. 
 
Ordföranden ställer proposition på Göran Lundström (c) och Berit Hardselius 
(c) tilläggsförslag. Kommunstyrelsen avslår tilläggsförslaget. 
 
Reservation 
Göran Stenlund (L) reserverar sig mot att avslå tilläggsförslaget. 
Göran Lundström (c) reserverar sig mot att avslå tilläggsförslaget.  
Berit Hardselius (c) reserverar sig mot att avslå tilläggsförslaget.  
_____ 
 
 
 
 

 


