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KOMMUNSTYRELSEN
KS § 55

Dnr 0215/20 - 000

VERKSAMHETSREDOVISNING KS 2020-05-25
Kommunstyrelsens beslut
Ta del av och godkänna informationen enligt bilaga.
_____
Sammanfattning av ärendet
Kommunchef Magnus Nordström har sammanställt kommungemensam verksamhetsredovisning enligt bilaga.
Förslag till beslut
Ta del av och godkänna informationen enligt bilaga.
Kommunstyrelsen
- VD Älvsbyns Fastigheter AB, Annelie Vinsa informerar om ombyggnation
av sporthallen.
- Samhällsstrateger Sofia Lundberg och Erik Isaksson informerar om lokaliseringsutredning särskilt boende.
- Revisor Eva Henriksson föredrar via Teames revisionens granskningsrapport av fastighetsunderhåll.
- Enhetschef StiF Nataliya Nilsson redovisar uppföljning handlingsplan utifrån genomlysningen StiF.
- Chef kommunledningskontoret Crister Lundgren redovisar uppföljning
gemensam överförmyndarnämnd Piteå och Älvsbyn.
- Ekonomichef Ulla Lundberg redogör för delårsrapport per mars 2020.
- Skolchef Jan-Erik Backman informerar om skolans verksamheter.
- Socialchef Hans Nyberg informerar om socialtjänstens verksamheter.
- Kommunchef Magnus Nordström informerar om aktuellt corona-läge, håll
i och håll ut.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommunstyrelsen bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2020-05-25
KOMMUNSTYRELSEN

KS § 56

Dnr 0235/20 - 750

UPPFÖLJNING - HANDLINGSPLAN STÖD TILL INDIVID OCH
FAMILJ (STIF)
Kommunstyrelsens beslut
Ta de av redogörelsen och att genomförande av handlingsplanen fortsätter.
_____
Sammanfattning av ärendet
Enhetschef stöd till individ och familj (StiF) har sammanställt uppföljning av
handlingsplan utifrån genomlysning StiF, enligt bilaga.
Förslag till beslut
Ta del av informationen.
Kommunstyrelsen
Enhetschef stöd till individ och familj Nataliya Nilsson och socialchef Hans
Nyberg föredrar ärendet.
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen tagit del av redogörelsen och att
genomförande av handlingsplanen fortsätter.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på eget förslag vilket kommunstyrelsen bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSEN

KS § 57

Dnr 0236/20 - 106

UPPFÖLJNING GEMENSAM ÖVERFÖRMYNDARNÄMND
PITEÅ OCH ÄLVSBYN
Kommunstyrelsens beslut
Ta del av informationen.
_____
Sammanfattning av ärendet
Chef kommunledningskontoret Crister Lundgren föredrar uppföljning gemensam överförmyndarnämnd Piteå och Älvsbyn, enligt bilaga.
Förslag till beslut
Ta del av informationen.
Kommunstyrelsen
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommunstyrelsen bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2020-05-25

5(45)

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 58

Dnr 0170/20 - 000

DELGIVNINGAR KS 2020-05-25
Kommunstyrelsens beslut
Ta del av redovisade delgivningar.
_____
Sammanfattning av ärendet
Handlingar i ärendet:
Älvsbyns kommun
- Internbudget 2020 (dnr 23/20-041)
- Laddplatser för elfordon (dnr 334/19-370)
- Åtgärdsvalsstudie väg 94 (dnr 478/19-509)
Älvsbyns Energi AB – protokoll 11 mars 2020.
Älvsbyns Fastigheter AB – protokoll 11 mars 2020.
Älvsby Folkhögskola – protokoll 31 mars 2020.
Miljö- och byggnämnden – beslut, förbud att nyttja lokaler och begäran om
uppskov (dnr 148/20-290)
Revisorerna – Granskning av fastighetsunderhåll (dnr 175/20-007)
Förslag till beslut
Ta del av redovisade delgivningar.
Kommunstyrelsen
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommunstyrelsen bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSEN

KS § 59

Dnr 0171/20 - 002

DELEGATIONSRAPPORT KS 2020-05-25
Kommunstyrelsens beslut
Ta del av och godkänna redovisad delegationsrapport.
_____
Sammanfattning av ärendet
Följande ärende anmäls enligt KS § 142/2019-11-04 (dnr 392/19-002)
Kommunstyrelsens ordförande
Beslut – avveckling av Gullvivans särskilda boende (dnr 203/20-739)
Kommunchef
Beslut – föreskrift gällande prioriterade yrkesgrupper/samhällsviktiga
funktioner (dnr 195/20-180)
Beslut – begränsa erbjudande av förskola (dnr 210/20-002)
Enhetschef stöd till individ och familj
Beslut om verksamhetsbidrag 2020 – Kvinnojouren (dnr 154/20-109)
Förslag till beslut
Ta del av och godkänna redovisad delegationsrapport.
Kommunstyrelsen
Göran Lundström (c) föreslår att i styrdokumentet ”föreskrift gällande prioriterade yrkesgrupper/samhällsviktiga funktioner” bör livsmedelsproducenter
ingå.
Kommunchef Magnus Nordström informerar att listan kan kompletteras
ytterligare.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget och Göran
Lundströms förslag vilket kommunstyrelsen bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSEN

KS § 60

Dnr 0206/20 - 002

REVIDERING AV KS DELEGATIONSORDNING (FÖRTYDLIGANDE AV BESLUTSGÅNG VID INDIVIDÄRENDEN)
Kommunstyrelsens beslut
Godkänna föreslagna ändringar och tillägg av KS delegationsordning
_____
Sammanfattning av ärendet
Kvalificerad handläggare Michelle Engman på kommunledningskontorets
kansli har sett över hur beslutsgången skulle kunna förtydligas i KS delegationsordning i de individärenden som åligger kommunstyrelsen att fatta beslut
i.
I november 2019 fattade kommunstyrelsen beslut om att ändra delegationsordningen så att ärenden avseende hemlighethållande av vistelseort och umgängesbegränsning ska tas av kommunstyrelsen och inte av socialutskottet
som det varit ställt i tidigare delegationsordning.
Anledningen till ändringen är att nämnd inte får delegera beslutanderätten till
ett utskott i ärenden som rör myndighetsutövning mot enskild, om det är av
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Enligt praxis är de två ovanstående ärendena vad lagstiftaren syftar till och beslutanderätten får därför inte
delegeras från kommunstyrelsen till socialutskottet.
Undertecknad har utformat ett förslag på ett förtydligande att skriva in i KS
delegationsordning med utgångspunkt för att socialutskottet i fortsättningen
ska kunna bereda dessa ärenden åt kommunstyrelsen. Det innebär att socialutskottet tar del av utredningen, lyssnar på föredrag från social-sekreterare och
tar emot de vårdnadshavare som vill yttra sig till ärendet. Efter det lämnar
socialutskottet ett förslag till beslut åt kommunstyrelsen.
Nuvarande text, sida 27 i gällande delegationsordning:

Socialtjänsten

Socialtjänstens verksamhet inkluderar myndighetsutövning. Kommunstyrelsen delegerar till
Socialutskottet (SU) att ansvara för myndighetsutövningen inom sagda verksamhetsområde,
om inte annat anges i delegationsordningen. Där utöver delegerar KS beslutanderätten till
SU, de styrdokument som berör myndighetsutövning inom socialtjänstens område.

Brådskande ärende

I ärenden, som är så brådskande att socialutskottets beslut inte kan avvaktas kan beslut
tas av ledamöter, Anita Backman, Sara Risberg eller Agneta Nilsson, som har utökad
beslutanderätt enligt KS 2018-05-28 § 47. Detta är i ärenden som socialutskottet ska
fatta beslut ska fatta beslut om enligt KS delegation (se nr 1 nedan)
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSEN
KS § 60

Dnr 0206/20 – 002 forts

REVIDERING AV KS DELEGATIONSORDNING (FÖRTYDLIGANDE AV BESLUTSGÅNG VID INDIVIDÄRENDEN)

Anmälan av beslut

Beslut fattade på delegation ska anmälas till utskottet på nästföljande sammanträde.
Förslag på ändring, sida 27 i gällande delegationsordning:
Socialutskottet och socialtjänsten
Socialtjänstens verksamhet inkluderar myndighetsutövning. Kommunstyrelsen
delegerar till Socialutskottet (SU) att ansvara för myndighetsutövningen inom
sagda verksamhetsområde, om inte annat anges i delegationsordningen.
I de fall kommunstyrelsen ska fatta beslut (punkt 3.9, 3.10, 3.12) bereder
socialutskottet ärendet och lämnar förslag till beslut åt kommunstyrelsen
Där utöver delegerar KS beslutanderätten till SU av de styrdokument som
berör myndighetsutövning inom socialtjänstens område.
Brådskande ärende
I ärenden, som är så brådskande att socialutskottets beslut inte kan avvaktas
kan beslut tas av ledamöter, Anita Backman, Sara Risberg eller Agneta Nilsson,
som har utökad beslutanderätt enligt KS 2018-05-28 § 47. Det gäller i de ärenden som socialutskottet har delegerad beslutanderätt enligt KS delegationsordning. (se nr 1 nedan)
Om det gäller ärende (punkt 3.9, 3.10, 3.12) som är så brådskande att kommunstyrelsens beslut inte kan avvaktas får KS ordförande fatta beslut.
Anmälan av beslut
Beslut fattade på delegation ska anmälas till utskottet på nästföljande sammanträde.
Förslag till beslut
Godkänna föreslagna ändringar och tillägg av KS delegationsordning
Kommunstyrelsen
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommunstyrelsen bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KS § 61

Dnr 0184/20 - 003

ÄGARDIREKTIV ÄLVSBYNS ENERGI AB
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Fastställa upprättat förslag till ägardirektiv för Älvsbyns Energi AB, enligt
bilaga, med tillägg under punkten 8, enligt följande:
10 % av årets justerade resultat ska utgå i aktieutdelning, om soliditeten överstiger den i
ägardirektivet, för bolagets, fastlagda miniminivå för soliditet.
Som underlag till fastställande av aktieutdelning ska i samband med upprättandet av årsredovisningen en beräkning av årets justerade resultat upprättas. I denna ska årets resultat
justeras med eventuella extra avskrivningar eller andra dispositioner som vidtagits för att
minska bolagets årsresultat. Även en beräkning av den justerade soliditeten ska göras om
denna understiger den i ägardirektivet fastlagda miniminivå för bolaget.
_____
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har att fastställa årliga ägardirektiv för de helägda kommunala bolagen.
Älvsbyns kommunföretag AB har vid sammanträde den 25 maj 2020, § 18,
behandlat ärendet och föreslår att godkänna upprättat förslag till ägardirektiv
med tillägg under punkten 8) Mål för bolagets verksamhet, nytt stycke efter
Finansiella mål, enligt följande:
10 % av årets justerade resultat ska utgå i aktieutdelning, om soliditeten överstiger den i
ägardirektivet, för bolagets, fastlagda miniminivå för soliditet.
Som underlag till fastställande av aktieutdelning ska i samband med upprättandet av årsredovisningen en beräkning av årets justerade resultat upprättas. I denna ska årets resultat
justeras med eventuella extra avskrivningar eller andra dispositioner som vidtagits för att
minska bolagets årsresultat. Även en beräkning av den justerade soliditeten ska göras om
denna understiger den i ägardirektivet fastlagda miniminivå för bolaget.
_____
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Ordföranden ställer proposition på Älvsbyns kommunföretag AB:s förslag
vilket kommunstyrelsen bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSEN

KS § 62

Dnr 0185/20 - 003

ÄGARDIREKTIV ÄLVSBYNS FASTIGHETER AB
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Fastställa upprättat förslag till ägardirektiv för Älvsbyns Fastigheter AB, enligt
bilaga med tillägg under punkten 8) enligt följande:
10 % av årets justerade resultat ska utgå i aktieutdelning, om soliditeten överstiger den i
ägardirektivet, för bolagets, fastlagda miniminivå för soliditet.
Som underlag till fastställande av aktieutdelning ska i samband med upprättandet av årsredovisningen en beräkning av årets justerade resultat upprättas. I denna ska årets resultat
justeras med eventuella extra avskrivningar eller andra dispositioner som vidtagits för att
minska bolagets årsresultat. Även en beräkning av den justerade soliditeten ska göras om
denna understiger den i ägardirektivet fastlagda miniminivå för bolaget.
_____
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har att fastställa årliga ägardirektiv för de helägda kommunala bolagen.
Älvsbyns kommunföretag AB har vid sammanträde den 25 maj 2020, § 17,
behandlat ärendet och föreslår att godkänna upprättat förslag till ägardirektiv
med tillägg under punkten 8) Mål för bolagets verksamhet, nytt stycke efter
Finansiella mål, enligt följande:
10 % av årets justerade resultat ska utgå i aktieutdelning, om soliditeten överstiger den i
ägardirektivet, för bolagets, fastlagda miniminivå för soliditet.
Som underlag till fastställande av aktieutdelning ska i samband med upprättandet av årsredovisningen en beräkning av årets justerade resultat upprättas. I denna ska årets resultat
justeras med eventuella extra avskrivningar eller andra dispositioner som vidtagits för att
minska bolagets årsresultat. Även en beräkning av den justerade soliditeten ska göras om
denna understiger den i ägardirektivet fastlagda miniminivå för bolaget.
_____
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Jäv
Rikard Granström (s) anmäler jäv och deltar inte i handläggning av ärendet.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 0185/20 – 003 forts

ÄGARDIREKTIV ÄLVSBYNS FASTIGHETER AB
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Älvsbyns kommunföretag AB:s förslag
vilket kommunstyrelsen bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSEN

KS § 63

Dnr 0186/20 - 003

ÄGARDIREKTIV ÄLVSBYNS KOMMUNFÖRETAG AB
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Fastställa upprättat förslag till ägardirektiv för Älvsbyns kommunföretag AB,
enligt bilaga med tillägg, ny punkt 7) Avkastning från dotterbolagen, enligt följande:
Avkastningen kan vid behov användas till att täcka kostnader för samhällsutveckling eller
andra behov som ägaren anser angelägna för kommunens utveckling. Syftet med avkastningen är därmed inte att täcka underskott i den kommunala verksamheten.
_____
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har att fastställa årliga ägardirektiv för de helägda kommunala bolagen.
Älvsbyns kommunföretag AB har vid sammanträde den 25 maj 2020, § 19,
behandlat ärendet och föreslår godkänna upprättat förslag till ägardirektiv,
enligt bilaga med tillägg, ny punkt 7) Avkastning från dotterbolagen, enligt följande:
Avkastningen kan vid behov användas till att täcka kostnader för samhällsutveckling eller
andra behov som ägaren anser angelägna för kommunens utveckling. Syftet med avkastningen är därmed inte att täcka underskott i den kommunala verksamheten.
_____
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Ordföranden ställer proposition på Älvsbyns kommunföretag AB:s förslag
vilket kommunstyrelsen bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSEN

KS § 64

Dnr 0187/20 - 003

BOLAGSORDNING ÄLVSBYNS ENERGI AB
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Godkänna bolagsordning för Älvsbyns Energi AB, enligt bilaga.
_____
Sammanfattning av ärendet
Enligt bolagsordningarna måste ändringar i bolagsordningarna godkännas av
fullmäktige innan fastställande kan göras på en bolagsstämma.
Kommunfullmäktige har att fastställa bolagsordning för Älvsbyns Energi AB.
Älvsbyns kommunföretag AB har vid sammanträde den 25 maj 2020, § 21,
behandlat ärendet och föreslår ingen förändring av gällande bolagsordning.
_____
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsen
Ordföranden ställer proposition på Älvsbyns kommunföretag AB:s förslag
vilket kommunstyrelsen bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSEN

KS § 65

Dnr 0188/20 - 003

BOLAGSORDNING ÄLVSBYNS FASTIGHETER AB
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Godkänna bolagsordning för Älvsbyns Fastigheter AB, enligt bilaga.
_____
Sammanfattning av ärendet
Enligt bolagsordningarna måste ändringar i bolagsordningarna godkännas av
fullmäktige innan fastställande kan göras på en bolagsstämma.
Älvsbyns fastigheter AB har hemställt om att det i bolagsordningen framgår
att bolaget är ett allmännyttigt fastighetsbolag i enlighet med Allbolagen (lag
om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag).
Kommunfullmäktige har att fastställa bolagsordning för Älvsbyns Fastigheter
AB.
Älvsbyns kommunföretag AB har vid sammanträde den 25 maj 2020, § 20,
behandlat ärendet och föreslår ingen förändring av gällande bolagsordning.
_____
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Jäv
Rikard Granström (s) anmäler jäv och deltar inte i handläggning av ärendet.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Älvsbyns kommunföretag AB:s förslag
vilket kommunstyrelsen bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSEN

KS § 66

Dnr 0189/20 - 003

BOLAGSORDNING ÄLVSBYNS KOMMUNFÖRETAG AB
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Godkänna bolagsordning för Älvsbyns kommunföretag AB, enligt bilaga.
_____
Sammanfattning av ärendet
Enligt bolagsordningarna måste ändringar i bolagsordningarna godkännas av
fullmäktige innan fastställande kan göras på en bolagsstämma.
Kommunfullmäktige har att fastställa bolagsordning för Älvsbyns kommunföretag AB.
Älvsbyns kommunföretag AB har vid sammanträde den 25 maj 2020, § 22,
behandlat ärendet och föreslår ingen förändring av gällande bolagsordning.
_____
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Ordföranden ställer proposition på Älvsbyns kommunföretag AB:s förslag
vilket kommunstyrelsen bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSEN

KS § 67

Dnr 0202/20 - 003

SAMMANTRÄDEN PÅ DISTANS - KOMMUNFULLMÄKTIGES
ARBETSORDNING
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Införa en ny bestämmelse i fullmäktiges arbetsordning enligt följande:
1) Fullmäktige får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter
närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljudoch bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare
kan se och höra varandra på lika villkor.
2) Uppdra åt kommunstyrelsen att utreda och besluta hur möjligheten att delta
på distans i fullmäktige, nämnd, styrelse och utskott ska regleras, klart senast 1 september 2020.
3) Uppdra åt kommunstyrelsen att senast 1 september 2020, ta fram och inom
ramen för fastställd budget, införa en teknisk lösning som tillgodoser kommunallagens krav på deltagande i sammanträden på distans.
_____
Sammanfattning av ärendet
I 5 kap. 16 § KL anges att ledamöter får delta i fullmäktiges sammanträden på
distans om fullmäktige har beslutat det. Deltagande ska i sådant fall ske genom
ljud- och bildöverföring i realtid samt på ett sådan sätt att samtliga deltagare
kan se och höra varandra och delta på lika villkor. En ledamot som deltar på
distans ska anses som närvarande vid fullmäktiges sammanträde.
I KL:s kommentarer anges ett antal krav som måste vara uppfyllda för att en
ledamot som inte befinner sig i sammanträdeslokalen ska kvalificeras som deltagande på distans i lagens mening.
- Deltagande ska ske genom ljud- och bildöverföring i realtid
- Samtliga närvarande ledamöter måste kunna se den distansdeltagande ledamoten
- Den distansdeltagande ledamoten måste kunna se samtliga närvarande ledamöter.
- Den distansdeltagande ledamoten måste kunna se samtliga andra distansdeltagande ledamöter.
- Ljud- och bildöverföringen måste vara stabil och av hög kvalitet.
- Den som deltar på distans måste kunna ta del av handlingar och delta i
avgörandet av ärendet.
Kommunallagen möjliggör inte att ett sammanträde i sin helhet genomförs
digitalt. Det som avses är att vissa ledamöter kan få delta på distans.
En nämnd eller styrelse kan inte på eget initiativ, utan stöd i fullmäktige, besluta om distansdeltagande.
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KOMMUNSTYRELSEN
KS § 67

Dnr 0202/20 – 003 forts

SAMMANTRÄDEN PÅ DISTANS - KOMMUNFULLMÄKTIGES
ARBETSORDNING
Ledamot som önskar delta på distans ska senast 10 dagar före sammanträdet
anmäla detta till kansliet.
Förslag till beslut
Införa en ny bestämmelse i fullmäktiges arbetsordning enligt följande:
1) Fullmäktige får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter
närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljudoch bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare
kan se och höra varandra på lika villkor.
2) Ledamot som önskar delta på distans ska senast 10 dagar före sammanträdet anmäla detta till kansliet. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans. Om de tekniska förutsättningarna för att delta i sammanträdet avbryts för en distansdeltagande ledamot, avgör ordföranden när en ersättare
ska inträda.
3) Uppdra åt kommunstyrelsen att utreda och besluta hur möjligheten att delta
på distans i fullmäktige, nämnd, styrelse och utskott ska regleras, klart senast 1 september 2020.
4) Uppdra åt kommunstyrelsen att senast 1 september 2020, ta fram och inom
ramen för fastställd budget, införa en teknisk lösning som tillgodoser kommunallagens krav på deltagande i sammanträden på distans.
Kommunstyrelsen
Ordföranden föreslår bifall till beredningsförslagets punkter 1, 3 och 4.
Punkten 2 utgår, ingår i kommunstyrelsens utredning.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på eget förslag vilket kommunstyrelsen bifaller.
_____

Justerandes signatur
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KOMMUNSTYRELSEN

KS § 68

Dnr 0165/20 - 003

NÄRINGSLIVSPROGRAM 2020 - 2022
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1) Fastställa näringslivsprogram för åren 2020--2022 med fokus på lokal tillväxt, enligt bilaga.
2) Redaktionella ändringar av text och med bilder, som avspeglar näringslivet.
_____
Sammanfattning av ärendet
Näringslivskontoret har under åren 2018 samt 2019 genomfört ett grundläggande förändringsarbete för att skapa en tillväxtstrategi för Älvsbyn och dess
näringsliv.
Det har inneburit skapandet av ett övergripande strategidokument i form av
ett näringslivsprogram där både politiken och näringslivet medverkat och
tillsammans genomlyst dess innehåll. Detta strategidokument stödjer i sin tur
framtagen underliggande verksamhetsplan, som vid behov kan förändras
eftersom verksamhetsplanen övergripande styr det dagliga näringslivsarbetet.
I nästa skede har även ett omfattande värdegrundsarbete genomförts för hur
näringslivskontoret ska tolka och förhålla sig till det övergripande näringslivsprogrammet, samt den underliggande verksamhetsplanen med aktiviteter för
att uppnå önskad tillväxt.
Förslag till beslut
Fastställa Älvsbyns kommuns näringslivsprogram för åren 2020--2022 med
fokus på lokal tillväxt, enligt bilaga.
Kommunstyrelsen
Kommunchef Magnus Nordström föredrar ärendet.
Peter Lundberg (kd) föreslår redaktionella ändringar av text och med bilder
som avspeglar näringslivet.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget och Peter Lundbergs
förslag om redaktionella ändringar. Kommunstyrelsen bifaller förslagen.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSEN

KS § 69

Dnr 0497/19 - 007

ÖVERLÄGGNING MED KOMMUNENS REVISORER/ KS –
GRUNDLÄGGANDE GRANSKNING 2019
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av revisionens iakttagelser och kommer i möjligaste mån revidera styrdokument och rutiner i enlighet med revisionens
rekommendationer.
_____
Sammanfattning av ärendet
Revisorerna granskar årligen all verksamhet som bedrivs inom nämndernas
verksamhetsområden. Revisionens uppgift enligt kommunallagen är att ge
underlag till fullmäktiges prövning om:
- Verksamheten sköts ändamålsenligt
- Verksamheten ur ekonomisk synvinkel sköts tillfredsställande
- Räkenskaperna är rättvisande
- Den interna kontrollen är tillräcklig
Som en del av den grundläggande granskningen genomför revisorerna
nämnds och styrelsebesök för att, i dialog med nämndens och styrelsens
ledamöter och ersättare, diskutera nämndens och styrelsens arbete med
styrning, uppföljning och kontroll.
I bifogad revisionsrapport redogörs revisorernas iakttagelser. Revisionen
lämnar därför följande rekommendationer:
- Kommunstyrelsen bör se över samt tydliggöra utskottens roll och ansvar.
- I samband med konstaterade och/eller befarade underskott så bör kommunstyrelsen vara mer aktiv i och fatta tydligt beslut gällande åtgärder
för en ekonomi i balans samt vara tydligare gällande uppföljning av
dessa.
- Kommunstyrelsen bör utarbeta rutiner som säkerställer att internkontrollplaner årligen arbetas fram och följs upp för all verksamhet.
Kommunstyrelsen har tagit del av revisorernas grundläggande granskning för
2019 och avger följande yttrande:
Kommunstyrelsen bör se över samt tydliggöra utskottens roll och ansvar.
Kommunstyrelsen jobbar kontinuerligt med att se över utskottens roller och
ansvar. Detta tar sitt uttryck i en kontinuerlig revidering av gällande styrdokument, exempelvis delegationsordning och arbetsordning.
Naturligtvis framkommer det med jämna mellanrum att vissa ärenden bör
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSEN
KS § 69

Dnr 0497/19 – 007 forts

ÖVERLÄGGNING MED KOMMUNENS REVISORER/ KS –
GRUNDLÄGGANDE GRANSKNING 2019
hanteras av styrelsen i stället för utskotten och vise versa. Vi de tillfällena anpassas styrdokumenten för att organisationen ska kunna hantera dessa på ett
effektivt och tydligt sätt.
I samband med konstaterade och/eller befarade underskott så bör kommunstyrelsen
vara mer aktiv i och fatta tydligt beslut gällande åtgärder för en ekonomi i balans samt
vara tydligare gällande uppföljning av dessa.
De beslut som fattas av kommunstyrelsen med anledning av befarade underskott och avvikelser framgår i huvudsak på ett tydligt sätt i protokollen.
Naturligtvis beror beslutsformuleringar på beslutens andemening och karaktär,
men de påvisar alltjämt vilja och styrförmåga. Kommunstyrelsen kommer
fortsättningsvis att vara mera aktiva i att fatta tydliga beslut och att följa upp
dessa samt vara mera explicita i sina beslutsformuleringar.
Kommunstyrelsen bör utarbeta rutiner som säkerställer att internkontrollplaner årligen
arbetas fram och följs upp för all verksamhet.
Intern kontroll handlar om att ha ordning och reda, veta att det som ska göras
blir gjort och att det sker på ett bra och säkert sätt.
Upprättad internkontrollplan för 2018/19 ska ses som en början på ett långsiktigt arbete inom kommunen, för att upprätthålla en god internkontroll
kopplat till risk och väsentlighet.
En väl fungerande internkontrollplan bör kontinuerligt utvecklas och förändras i takt med att verksamheten och ekonomistyrningen förändras.
Riskanalys bör genomföras en gång per mandatperiod. Internkontrollplanen
bör uppdateras och återrapporteras årligen till kommunstyrelsen samt följas
upp kontinuerligt under löpande verksamhetsår.
Kommunstyrelsen kommer säkerställa att detta blir gjort under 2020.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av revisionens iakttagelser och kommer i möjligaste mån revidera styrdokument och rutiner i enlighet med revisionens
rekommendationer.
Kommunstyrelsen
Peter Lundberg (kd) yrkar bifall till beredningsförslaget.
forts
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KOMMUNSTYRELSEN
KS § 69

Dnr 0497/19 – 007 forts

ÖVERLÄGGNING MED KOMMUNENS REVISORER/ KS –
GRUNDLÄGGANDE GRANSKNING 2019
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommunstyrelsen bifaller.
_____

Justerandes signatur
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KS § 70

Dnr 0234/20 - 106

LANDSBYGGDSUTVECKLINGSGRUPP - BEGÄRAN OM FÖRLÄNGD UTREDNINGSTID
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Beviljar landsbygdsutvecklingsgruppen förlängd utredningstid till 30 november
2020.
_____
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 6 maj 2019, § 53:
1) Bifall till motion om att inrätta en landsbygdsutvecklingsgrupp.
2) Tillsätta en fullmäktigeberedning med uppdraget att utarbeta ett förslag till
en landsbygdsstrategi/landsbygdsprogram för Älvsbyns kommun.
3) Tidsram maj 2020 och budget om 100 tkr.
Landsbygdsutvecklingsgruppen föreslår att fullmäktige beviljar förlängd utredningstid p g a rådande coronaläge samt inväntan av fördjupad översiktsplan
för landsbygden.
Förslag till beslut
Fullmäktige beviljar landsbygdsutvecklingsgruppen förlängd utredningstid.
Kommunstyrelsen
Anna Lundberg (s) föredrar ärendet.
Ordföranden föreslår att utredningstiden förlängs till 30 november 2020.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget och eget förslag vilket
kommunstyrelsen bifaller.
_____

Justerandes signatur
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KOMMUNSTYRELSEN
KS § 71

Dnr 0433/19 - 008

MOTION (V) BYGG FÄNGELSE I ÄLVSBYN
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1) Motion om att bygga fängelse i Älvsbyn anses vara besvarad.
2) Formell intresseanmälan med Älvsbyns kommun som tänkbar framtida
etableringsort, skickas in till Kriminalvården.
_____
Sammanfattning av ärendet
Vänsterpartiet har inkommit med en motion om möjligheter att bygga fängelse
i Älvsbyn, enligt bilaga.
Kommunfullmäktige beslutade den 25 november 2019, § 118, att överlämna
ärendet till kommunstyrelsen för beredning och vidare till fullmäktige för beslut senast den 15 juni 2020.
_____
Näringslivskontoret har utrett frågan genom att kontakta Kriminalvårdens
ekonomi- och fastighetsavdelningen och då fått svaret att det för närvarande
pågår en process kring en ny etablering i södra Sverige. Kriminalvården har
därför fört en dialog med fem skånska kommuner angående placering i Skåne.
I dagsläget förs inget aktivt arbete om annan nyetableringsort av häkten och
anstalter i Sverige. Eventuell utbyggnad kommer inom överskådlig tid att ske
inom befintliga anstalter.
Älvsbyns kommun kan däremot om man så önskar skicka in en formell intresseanmälan till Kriminalvården för att påvisa kommunens intresse som tänkbar
framtida etableringsort, men då är markfrågan den viktigaste faktorn och avgörande faktorn för en etablering.
Förslag till beslut
I dagsläget avser Kriminalvården inte att bygga nya anstalter i norra Sverige.
Motion om att bygga fängelse i Älvsbyn anses därmed vara besvarad.
Kommunstyrelsen
Wivianne Nilsson (v) tackar för svaret samt föreslår att en formell intresseanmälan skickas in till Kriminalvården.
Agneta Nilsson (c) bifaller förslaget.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget och förslag att intresseanmälan skickas in till Kriminalvården. Kommunstyrelsen bifaller förslagen.
_____
Justerandes signatur
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KS § 72

Dnr 0104/20 - 008

MOTION (SD) PRIVATISERA SKOLAN I VIDSEL
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Anse motion om att privatisera skolan i Vidsel vara besvarad.
_____
Sammanfattning av ärendet
SD yrkar i motion att frågan om att privatisera skolan i Vidsel utreds. Älvsbyns
kommun som skolhuvudman utreder inte frågor om privatisering av skolor
utan detta görs av den/de som är att anse som juridiska person(er) och har en
målsättning av att starta en fristående skolverksamhet.
Kommunfullmäktige beslutade 27 april 2020, § 21 att överlämna ärendet till
kommunstyrelsen för beredning och vidare till fullmäktige för beslut senast
april 2021.
_____
Ansökan ställs till Skolinspektionen vilka är tillståndsgivande myndighet. Skolinspektionen genomför innan godkännande, inhämtande av synpunkter för
etablering av kommunen där etableringen avser, men också av kringliggande
kommuner.
För att slutgiltigt godkännande kan lämnas krävs därutöver att utbildningen
inte innebär påtagliga negativa följder på lång sikt, för eleverna eller för den del
av skolväsendet, som anordnas av det allmänna i den kommun där utbildningen ska bedrivas

Beslutet skickas till
Orvo Hannlöv, gruppledare SD.
Förslag till beslut
Anse motion om att privatisera skolan i Vidsel vara besvarad.
Kommunstyrelsen
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommunstyrelsen bifaller.
_____

Justerandes signatur
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KOMMUNSTYRELSEN
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Dnr 0220/20 - 009

DATASKYDDSOMBUD (DSO) FÖR ÄLVSBYNS KOMMUN - UTSE
NYTT DATASKYDDSOMBUD
Kommunstyrelsens beslut
Utse kvalificerad handläggare Michelle Engman till dataskyddsombud för
Älvsbyns kommun.
_____
Sammanfattning av ärendet
Skyddet för fysiska personer vid behandling av personuppgifter är en grundläggande rättighet. Enligt dataskyddsförordningen ska varje myndighet ha ett
dataskyddsombud vars uppgift är att bedriva tillsyn av att nämndens hantering
av bland annat personuppgifter är korrekt.
Den 25 maj 2018 trädde EU:s dataskyddsförordning i kraft. Varje myndighet
har att utse ansvariga för att hanteringen av personuppgifter inom myndigheten följer förordningen. Miljö- och byggnämnden ansvarar för personuppgifter
inom nämndens verksamhetsområde och kallas personuppgiftsansvarig. Inom
myndigheten kan ett personuppgiftsbiträde utses.
Då rådande dataskyddsombud kommer avsluta sin anställning i Älvsbyns
kommun bedömer undertecknad att kvalificerad handläggare Michelle
Engman är en lämplig person att utse till nytt dataskyddsombud för Älvsbyns
kommun.
Beslutsunderlag
EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU)
2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende
på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter
och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning)
Principer, enligt bilaga.
Förslag till beslut
Utse kvalificerad handläggare Michelle Engman till dataskyddsombud för
Älvsbyns kommun.
Kommunstyrelsen
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommunstyrelsen bifaller.
_____

Justerandes signatur
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KOMMUNSTYRELSEN

KS § 74

Dnr 0192/20 - 042

DELÅRSRAPPORT PER MARS 2020
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1) Uppdra till kommunchefen att vidta åtgärder med anledning av det prognostiserade underskottet avseende verksamhetens ramar, årets resultat
samt det osäkra läget, avseende skatteintäkterna för 2020.
2) Benschmarking genomförs på resultatenheterna bemanningsenheten,
lokalvård och Fluxen.
3) Kommunchefen följer utvecklingen på de åtgärder som är påbörjade inom
ramen stöd till individ och familj samt återrapporterar löpande till kommunstyrelsen.
_____
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen, ekonomi har på uppdrag av kommunstyrelsen
upprättat delårsrapport per mars 2020, enligt bilagor.
Delårsrapporter upprättas normalt per april och augusti som en del i den löpande planlagda uppföljningen. 2020 har dock första delårsrapporten upprättats
per mars månad på grund av kommunens ansträngda ekonomiska läge samt de
utmaningar Covid 19 innebär för kommunen. Processen kring att mäta måluppfyllelsen har skjutits upp till augustis delårsrapport.
Syftet med delårsrapporten är att vara;
• En uppföljning av resultat och ställning för rapportperioden.
• En uppföljning av om verksamheten prognostiseras bedrivas inom fastställda ramar samt prognos för helåret.
• Ett underlag för beslut.
Kommunens periodresultat uppgår till 2,4 mkr och årets resultat prognostiseras till -11,4 mkr vilket innebär en budgetavvikelse för årets resultat prognostiseras till -12,4 mkr. Prognosen är upprättad utifrån SKR:s skatteunderlagsprognos per april och inkluderar samtliga tilläggsbudgetar avseende generella statsbidrag till kommun från våren 2020. Skatteintäkternas utveckling för
2020 är så osäker att SKR i dagsläget inte upprättar någon prognos utan
underlaget till skatteunderlagsprognosen är endast ett ”scenario”
Budgetunderskottet för verksamhetens ramar prognostiseras till -7,0 mkr. Den
största obalansen återfinns inom ramen Stöd till individ och familj för vilken
det prognostiseras ett sammantaget underskott på 10,4 mkr. Främsta orsaken
är kostnader för LVU-placeringar. Det kan noteras att även för ramen hälsooch sjukvård prognostiseras ett budgetunderskott 2020.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2020-05-25

27(45)

KOMMUNSTYRELSEN
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DELÅRSRAPPORT PER MARS 2020
För att inte kommunen i samband med 2020 års bokslut ska redovisa ett negativt balanskravsresultat och därmed tvingas upprätta en handlingsplan för hur
det negativa resultatet ska återställas måste de prognostiserade underskotten
snarast sättas i fokus och kommunstyrelsen måste vidta åtgärder för att komma till rätta med budgetavvikelserna.
Vid 2019 års boksluts nyttjades den största delen kommunens resultatutjämningsreserv (RUR) och för 2020 uppgår den därmed till endast 7,0 mkr. Detta
innebär att om RUR:en nyttjas fullt ut 2020 återstår med den nu upprättade
prognosen för årets resultat 4,3 mkr att reglera under de kommande 3 åren.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen uppdrar till kommunchefen att vidta åtgärder med anledning av det prognostiserade underskottet avseende verksamhetens ramar, årets
resultat samt det osäkra läget, avseende skatteintäkterna för 2020.
Kommunstyrelsen
Ekonomichef Ulla Lundberg föredrar ärendet.
Göran Lundström (c) föreslår att en benschmarking genomförs på resultatenheterna, bemanningsenheten, lokalvård och Fluxen.
Peter Lundberg (kd) föreslår att kommunchefen följer utvecklingen på de åtgärder som är påbörjade inom ramen StiF samt återrapporterar löpande till
kommunstyrelsen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget, Göran Lundström
och Peter Lundbergs förslag. Kommunstyrelsen bifaller förslagen.
_____

Justerandes signatur
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KOMMUNSTYRELSEN
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Dnr 0224/20 - 175

TAXA FÖR TILLSTÅND OCH TILLSYN ENL LAG (2010:1011) OM
BRANDFARLIGA OCH EXPLOSIVA VAROR SAMT TAXA FÖR
TILLSYN ENL LAG (2003:778) OM SKYDD MOT OLYCKOR
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1) Anta taxa för tillstånd och tillsyn enligt Lag (2010:1011) om brandfarliga
och explosiva varor samt taxa för tillsyn enligt Lag (2003:778) om skydd
mot olyckor.
2) Delegera rätten att årligen indexreglera taxa för tillstånd och tillsyn enligt
Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor samt taxa för tillsyn
enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor till gemensam
räddningsnämnd Piteå – Älvsbyn.
3) Taxan föreslår indexregleras med SKR:s prisindex för kommunal verksamhet (PKV).
Reservation
Göran Lundström (c) reserverar sig mot beslutet.
_____
Sammanfattning av ärendet
Kommunen ska enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) kontrollera att ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar
håller ett skäligt brandskydd.
Enligt Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) ska kommunen kontrollera efterlevnaden av lagen och pröva ansökningar om tillstånd
för hantering av brandfarlig eller explosiv vara.
Enligt LSO 5 kapitlet, 4 § får kommunen föreskriva att en avgift ska betalas
för tillsynsbesök som föranletts av bestämmelserna 2 kap. 2 §. Enligt LBE § 27
får kommunen ta ut avgift för tillsyn och tillståndsprövning.
Räddningstjänsten Piteå-Älvsbyn har jort en översyn av taxorna för tillstånd
och tillsyn enligt LBE samt tillsyn enligt LSO. Förslag på nya taxor för tillsyn
och tillstånd bygger pe en mall som är upprättad av Sveriges kommuner och
Regioner (SKR). Mallen har använts vid uppdelning av ärenden utefter ärendetyp samt som hjälpmedel vid tidsuppskattning. Utöver detta har timtaxan för
tillstånd och tillsyn justerats upp något för att bättre överensstämma med angränsande räddningstjänsters tillståndstaxor.
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TAXA FÖR TILLSTÅND OCH TILLSYN ENL LAG (2010:1011) OM
BRANDFARLIGA OCH EXPLOSIVA VAROR SAMT TAXA FÖR
TILLSYN ENL LAG (2003:778) OM SKYDD MOT OLYCKOR
Nuvarande timtaxa för tillsyn och tillståndsärenden:
Förslag på ny timtaxa för tillsyn och tillståndsärenden:

875 kr/tim
875 kr/tim

Den bärande tanken är att varje verksamhet betalar avgift i paritet med den
tidsåtgång tillsyn eller tillståndshanteringen på objektet föranleder. De objekt
som är omfattande och komplexa, där tillsyn eller tillståndshantering tar
mycket tid betalar mer för sina tjänster samtidigt som små okomplicerade
verksamheter inte drabbas lika hårt.
I tabell nedan finns ett par exempel med jämförelse mellan nu gällande taxa
och förslag till ny taxa för vissa ärenden.
Tabell 1. Jämförelse mellan nu gällande taxor och förslag till nya taxor.
Verksamhet/objekt
Nuvarande Nytt förslag
Förskola (tillsyn)
3428 kr
3719 kr
Mindre industri (tillsyn)
3428 kr
3719 kr
Större industri (tillsyn)
4285 kr
5906 kr
Mindre hotell (tillsyn)
3428 kr
3719 kr
Mindre samlingslokal (tillsyn)
3428 kr
3719 kr
Bemannad bensinstation (tillsyn)
5142 kr
6344 kr
Normal hantering brandfarlig vara (tillstånd)
8570 kr
6563 kr
Hantering explosiv vara vid försäljningsställe (till5142 kr
3938 kr
stånd)
Taxan föreslås indexregleras med SKR:s prisindex för kommunal verksamhet
(PKV).
Beslutsunderlag
Protokoll gemensam räddningsnämnd för Piteå och Älvsbyns kommuner 4
maj 2020, § 15.
Taxa för tillstånd och tillsyn enligt Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor samt taxa för tillsyn enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor.
Gemensam räddningsnämnd Piteå-Älvsbyns förslag till fullmäktige i
Piteå och Älvsbyn
Anta taxa för tillstånd och tillsyn enligt Lag (2010:1011) om brandfarliga och
explosiva varor samt taxa för tillsyn enligt Lag (2003:778) om skydd mot
olyckor.
Delegerar rätten att årligen indexreglera taxa för tillstånd och tillsyn enligt Lag
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSEN
KS § 75

Dnr 0224/20 – 175 forts

TAXA FÖR TILLSTÅND OCH TILLSYN ENL LAG (2010:1011) OM
BRANDFARLIGA OCH EXPLOSIVA VAROR SAMT TAXA FÖR
TILLSYN ENL LAG (2003:778) OM SKYDD MOT OLYCKOR
(2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor samt taxa för tillsyn enligt
Lag (2003:778) om skydd mot olyckor till gemensam räddningsnämnd Piteå –
Älvsbyn.
Taxan föreslår indexregleras med SKR:s prisindex för kommunal verksamhet
(PKV).
_____
Kommunstyrelsen
Göran Lundström (c) föreslår oförändrad taxa.
Anna Lundberg (s) yrkar bifall till räddningsnämndens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer räddningsnämndens förslag och Göran Lundströms förslag mot varandra. Kommunstyrelsen bifaller räddningsnämndens förslag
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSEN

KS § 76

Dnr 0225/20 - 179

TAXA FÖR EXTERNA TJÄNSTER, UTHYRNINGAR MM INOM
RÄDDNINGSTJÄNSTEN PITEÅ - ÄLVSBYN
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1) Anta taxa för externa tjänster, uthyrningar m m inom räddningstjänsten
Piteå – Älvsbyn.
2) Delegera rätten att årligen indexreglera taxa för externa tjänster, uthyrningar m m inom räddningstjänsten Piteå – Älvsbyn till gemensam räddningsnämnd Piteå – Älvsbyn.
3) Taxan föreslås indexregleras med SKR:s prisindex för kommunal verksamhet (PKV) för tjänster och med konsumentprisindex (KPI) för materiel.
_____
Sammanfattning av ärendet
I och med gemensam räddningsnämnd och organisation ska taxan beslutas på
nytt i respektive kommun. Taxa för externa tjänster, uthyrningar m m inom
räddningstjänsten har sedan tidigare reviderats årligen enligt index.
Höjning för 2020 enligt PKV med 2,7 % och höjning enligt KPI med 1,45 %.
Beslutsunderlag
Protokoll gemensam räddningsnämnd för Piteå och Älvsbyns kommuner 4
maj 2020, § 14.
Taxa för externa tjänster, uthyrning m m inom räddningstjänsten Piteå –
Älvsbyn.
Gemensam räddningsnämnd Piteå – Älvsbyns förslag till fullmäktige i
Piteå och Älvsbyn
1) Anta taxa för externa tjänster, uthyrningar m m inom räddningstjänsten
Piteå – Älvsbyn.
2) Delegera rätten att årligen indexreglera taxa för externa tjänster, uthyrningar m m inom räddningstjänsten Piteå – Älvsbyn till gemensam räddningsnämnd Piteå – Älvsbyn.
3) Taxan föreslås indexregleras med SKR:s prisindex för kommunal verksamhet (PKV) för tjänster och med konsumentprisindex (KPI) för materiel.
_____
Kommunstyrelsen
Ordföranden ställer proposition på räddningsnämndens förslag vilket kommunstyrelsen bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSEN

KS § 77

Dnr 0273/19 - 216

LOKALISERINGSUTREDNING FÖR SÄRSKILT BOENDE
Kommunstyrelsens beslut
1) Avskriva alternativen ”Ugglan”.
2) Lokaliseringsutredning för särskilt boende återremitteras för ytterligare
beredning där bl a trafiksituation och skalbarhet utreds.
3) Beredning av ärendet inom partier och verksamheter.
4) Åter till kommunstyrelsen den 28 september 2020.
_____
Sammanfattning av ärendet
Samhällsstrateg Sofia Lundberg har lämnat in en tjänsteskrivelse gällande
lokaliseringsutredning för särskilt boende.
Miljö- och byggkontoret genomförde under 2019 en lokaliseringsutredning för
nytt särskilt boende. I utredningen föreslogs nio platser för lokalisering av nytt
särskilt boende varav tre bedömdes som möjliga placeringar av nytt särskilt
boende samlokaliserat med ny eller befintlig hälsocentral.
Älvsbyns fastigheter AB fick efter beslut i KS § 133 den 2019-09-30 i uppdrag
att gå vidare med ärendet genom att låta utföra en förstudie för de av KS beslutade alternativen Ugglan, Västermalmsgropen och Bränngärdan. För förstudien upphandlades MAF arkitekter.
I samband med att förstudien skulle inledas, under senhösten 2019, kontaktades kommunen av en exploatör som visade intresse av att få köpa marken på
området Bränngärdan för att genomföra detaljplanen som möjliggör 44 villatomter. I samråd med arkitekten beslutades med anledning av detta att ytterligare ett alternativ ”Nyberga” skulle ingå i förstudien utan ytterligare kostnad.
Alternativ Nyberga hade vid den tiden i dialog mellan Älvsbyns fastigheter AB
och kommunens samhällsstrateg framställts som ett mycket intressant
alternativ.
Alternativ Bränngärdan bedöms vara bortvalt i och med beslut om beslut om
markanvisning ange KS § 192 den 2019-12-16.
MAF arkitekter lämnade den 2020-05-08 sin slutrapport från genomförd förstudie (bifogas). Rapporten innehåller översiktliga skisser för de olika alternativen samt kostnadsberäkningar (i bilaga).
Motivering
För att enheten miljö- och bygg ska kunna fortsätta arbetet med att utveckla
Älvsbyn behövs ett beslut om lokalisering av ett framtida särskilt boende så att
övrig mark kan planeras.
forts
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KOMMUNSTYRELSEN
KS § 77

Dnr 0273/19 – 216 forts

LOKALISERINGSUTREDNING FÖR SÄRSKILT BOENDE
Berörda av beslut om lokalisering
Fastighetsägare till fastigheter närmast Ugglan har kontaktats av Miljö- och
byggkontoret sedan de är berörda av förstudien. Flertalet fastighetsägare har i
samband med detta uttryckt att de har funderat på att sälja sin fastighet och att
beslut om byggnation i området med eventuellt inlösen eller förändring i verksamheterna på Fluxenvägen kan komma att påverka deras beslut. Fastighetsmäklaren i Älvsbyn har kontaktat miljö- och byggkontoret i frågan och bekräftat fastighetsägarnas tvekan.
Ärendet är en del i utredningen om nytt särskilt boende i Älvsbyn. Ärendet
behandlar enbart lokalisering och översiktlig utformning av byggnaden.
Beslutsunderlag
• Förprojektering nytt särskilt boende (MAF arkitekter (MAF arkitektkontor)
• Kostnadsbedömning förprojektering nytt särskilt boende förslag A-F (MAF
arkitektkontor)
• Kostnadsberäkning infrastruktur (Älvsbyns Energi AB)
• Kostnadsberäkning inlösen (enh. Miljö- och bygg)
Förslag till beslut
Reservera plats för nytt särskilt boende enligt förslag C Nyberga alternativ
nord i bifogad bilaga Förprojektering Nytt särskilt boende (MAF 2020-05-11) och
avskriva alternativ A, B, D, E och F.
Kommunstyrelsen
Samhällsstrategerna Sofia Lundberg och Erik Isaksson föredrar ärendet.
Agneta Nilsson (c) föreslår att avskriva alternativen ”Ugglan”.
Göran Lundström (c) föreslår att ärendet återremitteras för beredning inom
partier och verksamheter. Åter till kommunstyrelsen den 28 september 2020.
Peter Lundberg (kd) föreslår att trafiksituationen vid eventuell placering vid
Nyberga bör utredas.
Ordföranden föreslår att skalbarhet bör utredas, byggnaden ska gå att bygga
ut.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på samtliga förslag vilket kommunstyrelsen
bifaller.
_____
Justerandes signatur
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KOMMUNSTYRELSEN

KS § 78

Dnr 0128/20 - 311

NAMNBYTE DELAR AV PARKGATAN
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Byta namn på delar av Parkgatan till Badhusgatan med numrering i bifogad
kartbild.
_____
Sammanfattning av ärendet
Samhällsstrateg Sofia Lundberg har lämnat in en tjänsteskrivelse om namnbyte
delar av Parkgatan.
Miljö- och byggkontoret föreslår att delar av Parkgatan ges nytt namn Badhusgatan för ökad tillgänglighet och säkerhet.
Miljö- och byggkontoret har uppmärksammat att det finns brister kopplade till
adresser på delar av Parkgatan och föreslår att delar av Parkgatan ges nytt
namn samt att verksamheter på denna del av gatan ges ny adress. Det är av
praktiska såväl som av säkerhetsskäl är det viktigt att adresser är korrekta och
korrigeras om brister upptäcks.
Kommunstyrelsen beslutar i ärenden om fastställande av belägenhetsadress
enligt lagen om lägenhetsregister och lägenhetsnummer enligt 10–11 §§ Lagen
om lägenhetsregister.
Förslag om byte av namn har skickats till fastighetsägare, företag och föreningar samt övriga verksamheter som kan anses vara berörda av förslaget
enligt följande;
• Ambulans
• Polis
• Räddningstjänst
• Postnord
• ÄIF
• Älvåkragrillen
• AIMO-park
• Älvsbyns Energi AB
• Älvsbyns Fastigheter AB
Inga synpunkter på förslaget har inkommit under samrådstiden.
Beslutsunderlag
Bifogad kartbild redovisar förslaget på del av Parkgatan som föreslås byta
namn till Badhusgatan samt föreslagen adress (numrering)
forts
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KOMMUNSTYRELSEN
KS § 78

Dnr 0128/20 – 311 forts

NAMNBYTE DELAR AV PARKGATAN
Förslag till beslut
Byta namn på delar av Parkgatan till Badhusgatan med numrering i bifogad
kartbild.
Kommunstyrelsen
Rikard Granström (s) bifaller beredningsförslaget.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommunstyrelsen bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSEN

KS § 79

Dnr 0208/20 - 311

UPPRUSTNING KOMMUNHUSETS INNERGÅRD
Kommunstyrelsens beslut
Upprustning av kommunhusets innergård återremitteras för ytterligare
beredning. Ambitionsnivån reduceras till en kostnad om 400 tkr.
Reservation
Orvo Hannlöv (sd) reserverar sig mot beslutet.
_____
Sammanfattning av ärendet
Samhällsstrateg Sofia Lundberg har lämnat in en tjänsteskrivelse om upprustning av kommunhusets innergård.
Kommunhusets innergård är i dagsläget kal och inte särskilt inbjudande. Ytan
består till största delen av plattsättning med mindre inslag av gräs och en bit
buskage. I direkt anslutning till Storgatan finns fyra asfalterade parkeringsplatser för funktionshindrade men ingen ”ingång” för gående och cyklister
annat än denna parkeringsyta.
Upprustningen som föreslås kan göras med förhållandevis enkla medel men
bedöms kunna skapa ett mer attraktivt intryck. Innergården är vad förbipasserande längs Storgatan och besökare till verksamheter i byggnaden möts av. En
upprustning bedöms kunna öka kommunens attraktivitet som fastighetsägare,
arbetsplats osv.
Upprustningen innebär i korta ordalag att
- Den plattsatta ytan läggs om, delar av ytan ersätts med gräs resp. rabatt
- Träd/buskar/växter planteras
- Flaggstänger monteras
- Provisoriska parkeringsskyltar ersätts med fasta
- Armaturer byts ut och kompletteras med fler
- Cykelställ med väderskydd monteras
Utformningen av ytan ska harmonisera med Storgatan. Val av material, växtlighet o. dyl. ska ske med tanke på underhåll och skötsel. Växtlighet kan med fördel vara vintergrön och ska tåla skugga.
Beslutsunderlag
Gestaltningsförslag inklusive kostnadsuppskattning
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt Älvsbyns fastigheter AB att rusta upp
kommunhusets innergård.
forts
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KOMMUNSTYRELSEN
KS § 79

Dnr 0208/20 – 311 forts

UPPRUSTNING KOMMUNHUSETS INNERGÅRD
Kostnaden för åtgärden uppskattas till 1 187 600 kr, varav omläggning av
plattyta står för 960 000 kr.
Kommunstyrelsen beslutar att hänskjuta ärendet till budgetberedningen.
Kommunstyrelsen
Göran Lundström (c) yrkar avslag på beredningsförslaget.
Orvo Hannlöv (sd) yrkar avslag på beredningsförslaget.
Göran Stenlund (L) avslår beredningsförslaget.
Ordföranden föreslår att ärendet återremitteras och att ambitionsnivån sänks.
Rikard Granström (s) föreslår att ärendet återremitteras och att ambitionsnivån
reduceras till en kostnad om 400 tkr.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Rikard Granströms och Göran Lundström
m fl förslag mot varandra. Kommunstyrelsen bifaller Rikard Granströms förslag.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSEN

KS § 80

Dnr 0452/19 - 314

ANSÖKAN OM EXTRA ANSLAG VINTERVÄGHÅLLNING GÅNG
OCH CYKELVÄGAR
Kommunstyrelsens beslut
1) Från och med vintern 2020/2021 och tills vidare höja standarden för
vinterväghållning av gång- och cykelvägar i kommunen i enlighet med
förslaget.
2) Kostnaden har uppskattats till 50 000 kr för vintern 2020/2021 och ryms
inom energibolagets ram.
_____
Sammanfattning av ärendet
Samhällsstrateg Sofia Lundberg har lämnat in en tjänsteskrivelse gällande standardhöjning vinterväghållning GC-vägar.
Ansökan lämnades av Älvsbyns Energi AB inför vintern 2019/2020 men lyftes
då inte till kommunstyrelsen.
Ur ett samhällsplaneringsperspektiv finns stöd för standardhöjning som väntas
öka trafiksäkerheten och bidra till ökat hållbart resande.
Ärendet är ett led i genomförandet av åtgärder som behandlats i – Trafikstrategi Älvsbyn (2018).
Genomförandet bedöms kunna bidra till ökad säkerhet och mer hållbart resande.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse inkl. kostnadsberäkning, Älvsbyns Energi 2019-10-23
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att från och med vintern 2020/2021 och tills vidare
höja standarden för vinterväghållning av gång- och cykelvägar i kommunen i
enlighet med förslaget.
Kostnaden har uppskattats till 50 000 kr för vintern 2020/2021.
Kommunstyrelsen beslutar att hänskjuta ärendet till budgetberedningen samt
föreslår att fortsättningsvis utöka energibolagets ram med motsvarande summa.
Kommunstyrelsen
Anna Lundberg (s) yrkar bifall till förslaget.
forts
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KOMMUNSTYRELSEN
KS § 80

Dnr 0452/19 – 314 forts

ANSÖKAN OM EXTRA ANSLAG VINTERVÄGHÅLLNING GÅNG
OCH CYKELVÄGAR
Ordföranden (c) yrkar bifall till förslaget och att kostnaden tas inom ram.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på eget förslag vilket kommunstyrelsen bifaller.
_____

Justerandes signatur
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KOMMUNSTYRELSEN

KS § 81

Dnr 0161/20 - 315

PENDLARPARKERING VID RENINGSVERKET
Kommunstyrelsens beslut
1) Bifall till att anlägga en pendlarparkering vid reningsverket i Älvsbyn till en
uppskattad kostnaden om 425 000 kr.
2) Hänskjuta ärendet till budgetberedningen för vidare handläggning.
_____
Sammanfattning av ärendet
Samhällsstrateg Sofia Lundberg har lämnat in en tjänsteskrivelse om pendlarparkering vid reningsverket.
En ny pendlarparkering föreslås anläggas vid reningsverket i Älvsbyn.
En kostnadskalkyl har tagits fram av Älvsbyns Energi AB. Kostnaden för att
anlägga en belagd pendlarparkering har beräknats till 425 000 kr. Parkeringen
kan också utföras grusbelagd till en kostnad av 360 000 kr men kommer då att
upplevas ofärdig samt kräva mer underhåll än en belagd parkering.

ÄLVSBYN

Ny pendlarparkering

Syftet med en pendlarparkering är att möjliggöra för boende i byar eller områden där kollektivtrafiken inte angör att resa kollektivt delar av sträckan
genom att erbjuda långtidsparkering i nära anslutning till hållplats. På så sätt
kan en person köra bil hemifrån, ställa sin bil på pendlarparkeringen, för att
därefter resa vidare med buss som är ett säkert och hållbart alternativ till
pendling med egen bil.
forts
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KOMMUNSTYRELSEN
KS § 81

Dnr 0161/20 – 315 forts

PENDLARPARKERING VID RENINGSVERKET
För att en pendlarparkering ska vara hållbar behöver den erbjuda motorvärmare så att kallstarter vintertid undviks. Betalning för nyttjande av parkeringsplats och/eller motorvärmare kan ske genom samma betalsystem som för
laddplats i Älvsbyns centrum.
Den angivna platsen är väl synlig från Östermalmsvägen och från väg 94 vilket
gör att den bör upplevas trygg och säker samt förhindra stöld och sabotage av
parkerade fordon. Platsen kan med fördel skyltas för att synliggöra att Älvsbyn
satsar på ökat hållbart resande.
Under 2018 anlades busshållplatser längs Östermalmsleden och Nyvägen
(kommunhuset) och kollektivtrafiken fick en mer tillgänglig rutt genom
Älvsbyns centrum.
Samtliga bussar till och från Älvsbyn trafikerar idag Östermalmsleden och en
placering vid reningsverket möjliggör därmed för resande till angränsande
kommuner att nyttja parkeringen.
Övrigt
Nuvarande pendlarparkering på södra sidan om väg 94 ägs av Trafikverket och
föreslås vara kvar. Bedömning som gjorts i samband med ÅVS för väg 94
(Trafikverket 2020) är att pendlare med buss i första hand kommer att välja
den föreslagna pendlarparkeringen vid reningsverket och att den befintliga i
högre grad kommer att nyttjas som samåkningsparkering.
Ärendet är ett led i genomförandet av åtgärder som behandlats i
- Trafikstrategi Älvsbyn (2018)
- Tillsammans framåt – regional Trafikstrategi (SARETS)
- Åtgärdsvalsstudie väg 94 genom Älvsbyn, Korsträsk och Vistträsk (Trafikverket, 2020)
Genomförandet bedöms kunna bidra till mer hållbart resande vilket är positivt för en socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar utveckling av Älvsbyns kommun.
Beslutsunderlag
Kostnadsberäkning
Illustration
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till Älvsbyns Energi AB att anlägga en
pendlarparkering vid reningsverket i Älvsbyn.
Kostnaden för åtgärden uppskattas till 425 000 kr.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSEN
KS § 81

Dnr 0161/20 – 315 forts

PENDLARPARKERING VID RENINGSVERKET
Kommunstyrelsen beslutar att hänskjuta ärendet till budgetberedningen.
Kommunstyrelsen
Göran Lundström (c) yrkar bifall till förslaget.
Peter Lundberg (kd) yrkar på att ärendet hänskjuts till budgetberedningen för
ytterligare beredning.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommunstyrelsen bifaller.
_____

Justerandes signatur
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KOMMUNSTYRELSEN

KS § 82

Dnr 0201/20 - 615

NAMNBYTE FÖR HELA ENHETEN VUXENUTBILDNINGEN
Kommunstyrelsens beslut
Namnet på enheten Vuxenutbildningen byts till Kompetenscentrum.
_____
Sammanfattning av ärendet
Enhetschef/rektor Magnus Norberg har lämnat in en tjänsteskrivelse gällande
nytt namn på enheten vuxenutbildningen.
Eftersom enheten vuxenutbildningen numera även består av en arbetsmarknads- och integrationsdel, kan namnet vuxenutbildning inte längre anses ge en
rättvisande bild av den verksamhet som äger rum inom enhetens ramar.
Med anledning av detta har enhetens medarbetare lyft fram Kompetenscentrum
Älvsbyn som ett namn som bäst beskriver det samlade uppdraget. Trots namnbytet kommer varje verksamhet, som bedrivs inom enheten fortsättningsvis ha
kvar sina specifika verksamhetsnamn.
Undertecknad har utfört en omvärldsanalys som visar att bland andra har
Kungsbacka kommun valt namnet Kompetenscentrum, som benämning på
den helhet som vuxenutbildning, arbetsmarknad och integration sammantaget
utgör.
Förslag till beslut
Namnet på enheten Vuxenutbildningen byts till Kompetenscentrum Älvsbyn.
Kommunstyrelsen
Peter Lundberg (kd) föreslår att Älvsbyn stryks från nya namnet.
Ordföranden föreslår att den av fullmäktige beslutade grafiska profilen gäller
och därmed stryks Älvsbyn i nya namnet.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget, Peter Lundbergs och
ordförandens förslag. Kommunstyrelsen bifaller förslagen.
_____

Justerandes signatur
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KOMMUNSTYRELSEN

KS § 83

Dnr 0080/20 - 860

STIPENDIER 2020
Kommunstyrelsens beslut
1) Till kulturstipendiat 2020 utse Kristina Nilsson.
2) Till ungdomsledarstipendiat 2020 utse Erika Andersson.
3) Stipendieutdelningen sker på fullmäktiges sammanträde den 15 juni 2020.
_____
Sammanfattning av ärendet
Fritids- och kulturchef Kjell Tegnelund har lämnat in tjänsteskrivelser gällande
nomineringar av stipendiater 2020.
Älvsbyns kommun, kommunstyrelsen har att utse kulturstipendiat och ungdomsledarstipendiat för 2020.
Älvsbyns kommuns stipendier har varit utlysta på kommunens hemsida och i
Älvsbybygdens annonsblad. Sista ansökningsdag för stipendierna var den 30
april 2020.
Kulturstipendium - kriterier
- Älvsbyns kommuns kulturstipendium utdelas till utövare och/eller främjare
av verksamheter inom litteratur, konst, musik, teater eller inom kulturellt
område så som folkbildning, hembygdsvård eller naturvård.
- Vid tilldelandet av stipendium har den företräde som sedan länge verkat
inom Älvsbyns kommun. Stipendiet kan utdelas till enskild eller grupper.
- Stipendiet som utgör 6 000 kr utdelas antingen helt eller delat.
- Stipendiesumman får fritt användas enligt stipendiatens bestämmande.
- Stipendiet utdelas endast en gång till en och samma person.
Kulturstipendium - nomineringar
Kristina Nilsson
Gun Jonsson
Tobias Drejby (har fått kulturstipendiet 2018)
Börje Andersson (har fått kulturstipendiet 1986)
Ungdomsledarstipendium - kriterier
- Älvsbyns kommuns ungdomsledarstipendium är avsett att stödja eller uppmuntra insatser inom ungdomsverksamheten i Älvsbyns kommun. Stipendiet utdelas varje år till ungdomsledare bosatt i kommunen.
- Vid tilldelandet av stipendium har den företräde som sedan länge verkat inom Älvsbyns kommun.
- Stipendiet som utgör 6 000 kr utdelas antingen helt eller delat.
- Stipendiesumman får fritt användas enligt stipendiatens bestämmande.
- Stipendiet utdelas endast en gång till en och samma person.
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Ungdomsledarstipendium - nomineringar
Sammy Nyberg, Älvsby IF hockey
Jonas Lindmark, Nybyns IK
Åke Nilsson, Älvsby Parasport skidor
Stefan Lindbäck, Älvsby Basketbollklubb
Emil Ebenfeldt, Älvsby IF fotboll
Erika Andersson, Vidsels IK
Linnea Åberg, Älvsbygymnasterna
Beslutsunderlag
Inkomna ansökningar/nomineringar.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen har att utse kulturstipendiat och ungdomsledarstipendiat
för 2020. Stipendieutdelning sker på sista kommunfullmäktigesammanträdet
innan sommaren.
Kommunstyrelsen
Göran Lundström (c) föreslår att till kulturstipendiat utse Kristina Nilsson och
till ungdomsledarstipendiat utse Erika Andersson.
Peter Lundberg (kd) föreslår att utse Kristina Nilsson till kulturstipendiat.
Jäv
Peter Lundberg (kd) anmäler jäv vid val av ungdomsledarstipendiat och deltar
därmed inte i handläggning av ärendet.
Anna Lundberg (s) föreslår utse Åke Nilsson till ungdomsledarstipendiat
Ordföranden föreslår att utse Gun Jonsson till kulturstipendiat.
Beslutsgång kulturstipendium
Ordföranden ställer Göran Lundströms förslag mot eget förslag och finner
genom handuppräckning att kommunstyrelsen beslutar bifalla Göran
Lundströms förslag. Kristina Nilsson utses till kulturstipendiat.
Beslutsgång ungdomsledarstipendium
Ordföranden ställer Göran Lundströms förslag mot Anna Lundbergs förslag
och finner genom handuppräckning att kommunstyrelsen beslutar bifalla
Göran Lundströms förslag. Erika Andersson utses till ungdomsledarstipendiat.
_____
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