
 PROTOKOLL 1(5) 
 2012-04-18 
KOMMUNSTYRELSEN - EXTRA 
 
  
Tid: kl 16:30 - 17:55 
 
Plats: Bäcken 
 
Ledamöter: Helena Öhlund, s ordförande 
 Stefan Hortlund, s 
 Jenny Dahlberg, s 
 Inger Grankvist, s  
 Tomas Egmark, s  
 Harry Nyström, v 
 Annsofi Holmström, v  
 Matilda Wiklund, c 
 Rikard Granström, fp 
Tjänstgörande ersättare: Sture Nordin, s 
 Eilert Isaksson, c 
 Göran Lundström, c 
 Lars-Ingvar Wendt, fp 
Ej tjänstgörande ersättare: Linus Sköld, s 
  
Övriga: Magnus Nordström  kommunchef 
 Lilian Johansson kommunsekreterare 
 Jan-Erik Backman skolchef 
 Ulla Lundberg ekonomichef 
 Åsa Fahlén kostchef 
 Anders Nilsson VD Älvsbyns fast. 
 Gunilla Lundin administrativ chef 
 
Justeringsdag: 2012-04-18 
 
Paragrafer: §  71 
 
Justerare: Stefan Hortlund 
 
 
Lilian Johansson Helena Öhlund Stefan Hortlund 
kommunsekreterare ordförande justerare 
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

ANSLAGSBEVIS 
Justeringen har tillkännagivits via anslag 

 
Organ Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 2012-04-18 
 
Protokollet är anslaget  2012-04-19 - -  2012-05-11   
  
Förvaringsplats för protokoll Kommunkansliets arkiv 
 
 
 Lilian Johansson 



 PROTOKOLL 2(5) 
 2012-04-18 
KOMMUNSTYRELSEN - EXTRA 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 71 Dnr 0157/12 - 633 
 
FÖRSKOLOR I ÄLVSBYNS CENTRALORT 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige  
1) Upphäva kommunfullmäktiges beslut, KF § 123, 2011-11-28, angående 

samordning av förskoleverksamheten i tätorten till Tärnstigen. 
2) Upphäva Kommunfullmäktiges beslut, KF § 124, 2011-11-28, angående 

rivning av Bäckskolan. 
3) Samordna förskoleverksamheten på centralorten (Stigen, Älvan och 

Altuna) på Bäckskolan. Lokalerna anpassas enligt redovisat alt 2:3, 
detta innebär en långsiktig kvalitativ lösning för förskolan.  

4) Bevilja tilläggsanslag om 5,3 mkr.  
5) Uppdra till VD för Älvsbyns Fastigheter AB att sälja fastigheterna Flisen 

1 och Listen 1 (Altuna).  
6) Anpassa kostverksamheten utifrån ny organisation för förskoleverksam-

heten på tätorten. 
7) Plan för flytt av parkförvaltningen verkställs och åtgärder vidtas för att 

säkerställa förskolans trafiksituation. 
 

Reservation 
Harry Nyström (v) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 
 
Lars-Ingvar Wendt (fp) reserverar sig mot beslutet och lämnar skriftlig 
reservation, enligt bilaga. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Budgetberedningen gav hösten 2011 kommunchefen i uppdrag att redovisa 
förslag på kostnadsminskningar inom skolans verksamhet, den totala kost-
nadsminskningen skulle uppgå till 5.5 mkr. Skolchef inkom med bland annat 
förslag på en förändrad förskoleorganisation vid tätorten. Förslaget byggde 
på en avveckling av förskoleenheterna; 
 
- Stigens förskola 
- Altuna förskola 
- Älvans förskola 
 
Syftet var att i Bäckskolans lokaler samordna verksamheterna till en 4-avdel-
ningsförskola. Denna förändring skulle innebära en kostnadsminskning inom 
förskolans verksamhet på 1 årsarbetare motsvarande 450 tkr. En förändring 
av förskoleorganisationen vid tätorten föranleder kostverksamheten att 
anpassa sin organisation för att harmonisera med förskolans verksamhet. 
Kosten har därutöver anpassat organisationen och genomfört förändringar i 
samband med att ny skola tas i drift.                                               forts 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

          

KS § 71 Dnr 0157/12 – 633 forts 
 
FÖRSKOLOR I ÄLVSBYNS CENTRALORT 

 
Kommunfullmäktige beslutade den 28 november 2011 att förskoleverksam-
heten vid Stigen, Älvan och Altuna skulle samordnas vid Tärnstigen från och 
med hösten 2012. 
 
Skolchef ansökte därefter om bygglov för att bedriva förskoleverksamhet vid 
Tärnstigen. Detta avslogs dock av myndighetsnämndens 2012-02-02.  Avslag 
på ansökan grundade sig bland annat på att byggnaderna inte är anpassade för 
sökt verksamhet.  
  
Kommunstyrelsens ordförande har efter avslag om bygglov uppdragit till 
kommunchef att ta fram tre nya förslag på en förskoleorganisation vid tät-
orten, förslagen som skulle utredas var (bilaga Kalkylsammanställning för-
skolealternativ Tärn, Bäck, Timmersvansen samt driftskonsekvenser); 
 
- Tärnstigen alt 1 anpassning av lokaler vid Tärnstigen 
- Bäckskolan alt 2:1 – 2:3 anpassning av lokaler vid Bäckskolan 
- Timmersvansen 3a och 3b tillbyggning av Timmersvansens förskola  
 
MBL § 19 genomförs måndag 16 april då arbetstagarorganisationernas före-
trädare informeras om liggande förslag. Innan beslut fattas i fullmäktige 
kommer MBL § 11 att genomföras. Vid denna förhandling ska arbetstagar-
organisationernas huvudskyddsombud samt arbetsgivarföreträdare delta. I 
anslutning till förhandlingen genomförs en arbetsmiljökonsekvensanalys där 
parterna har möjlighet att påverka och yttra sig i ärendet.  
 
Uppdraget har samordnats av skolchef via staben samt med hjälp av 
Älvsbyns fastigheter AB och kostchef i Älvsbyns kommun.  
 
Sammanfattning  
Förslaget om alternativet Bäckskolan 2:3 ger de största samordningsvinsterna 
för såväl verksamhet som driftsekonomi. Vidare är byggnaden den minst 
kostsamma att iordningställa för föreslagen verksamhet. Det geografiska läget 
för Bäckskolan är gott eftersom tätortens grundskoleverksamhet är belägen i 
nära anslutning till denna. Dessutom innebär förslaget att hög kvalitet kan 
bibehållas.   
 
Förslag till beslut 
Samordna förskoleverksamheten i tätorten enligt Bäckskolan alt 2:3. Bevilja 
investeringsmedel om 5,3 mkr som tilläggsanslag i 2012 års investerings-
budget.  
 
         forts 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 71 Dnr 0157/12 – 633 forts 
 
FÖRSKOLOR I ÄLVSBYNS CENTRALORT 

 
Bilagor 
1. Timmersvansen alt 3a  
2. Tärnstigen 
3. Tärnstigen 
4. Bäckskolan 2:1-2:3 
5. Fasad Bäckskolan  
6. Förskolor i Älvsbyns centralort hösten 2012 och framåt (ÄFAB) 
7. Komplettering skrivning om förskolor i Älvsbyn från ht 2012  
8. Kalkylsammanställning olika förskolealternativ 
9. Tjänsteutlåtande avseende luftkvalitémätning i Bäckskolan   
10. Förslag avseende förskoleverksamheten (Åsa Fahlen) 
11. Kalkylsammanställning förskolealternativ Tärn, Bäck, Timmersvansen 
samt driftkonsekvenser  
 
Kommunstyrelsen 
Skolchef Jan-Erik Backman föredrar ärendet. 
 
Ekonomichef Ulla Lundberg redovisar ekonomisk sammanställning av olika 
alternativ för samordning av förskolan inom tätorten, enligt bilaga. 
 
Kostchef Åsa Fahlén informerar om kostverksamheten. 
 
Yrkanden 
Harry Nyström (v) yrkar bifall till alternativ Timmersvansen 3:b. 
 
Matilda Wiklund (c) yrkar bifall till beredningsförslaget med tillägg att 
upphäva kommunfullmäktiges beslut § 124, 2011-11-28 angående rivning av 
Bäckskolan. 
 
Ordföranden yrkar bifall till beredningsförslaget med tillägg:  
1) Upphäva kommunfullmäktiges beslut, KF § 123, 2011-11-28, angående 

samordning av förskoleverksamheten i tätorten till Tärnstigen. 
2) Samordna förskoleverksamheten på centralorten (Stigen, Älvan och 

Altuna) på Bäckskolan. Lokalerna anpassas enligt redovisat alt 2:3, detta 
är en långsiktig kvalitativ lösning för förskolan. 

3) Uppdra till VD för Älvsbyns Fastigheter AB att sälja fastigheterna Flisen 
1 och Listen 1 (Altuna).  

4) Anpassa kostverksamheten utifrån ny organisation för förskoleverksam-
heten på tätorten. 

forts  
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 71 Dnr 0157/12 – 633 forts 
 
FÖRSKOLOR I ÄLVSBYNS CENTRALORT 

 
5) Plan för flytt av parkförvaltningen verkställs och åtgärder vidtas för att 

säkerställa förskolans trafiksituation. 
 
Ajournering 
Rikard Granström (fp) begär ajournering. Kommunstyrelsen beslutar att 
ajournera sammanträdet kl 17:25. Förhandlingarna återupptas efter ca 20 min. 
 
Yrkanden 
Rikard Granström (fp) lämnar följande förslag: 
- Nya skolan byggs i enlighet med originalplan med två stycken 

förskolegrupper. 
- Altuna (Lingon och Blåbär) lämnas orörd. 
- Stigen och Älvans förskoleverksamheter flyttas till nya skolan. 
- Två grundskoleklasser får gå kvar i de nyrenoverade lokalerna på 

Bäckskolan. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Rikard Granströms förslag och finner att 
kommunstyrelsen avslår förslaget. 
 
Därefter ställer ordföranden proposition på Harry Nyströms förslag och 
finner att kommunstyrelsen avslår förslaget. 
 
Slutligen ställer ordföranden proposition på Matilda Wiklunds förslag samt 
eget förslag punkt 1 - 5 och finner att kommunstyrelsen bifaller 
Centerpartiets och Socialdemokraternas samtliga förslag. 
 
 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad 
_____ 
 
 
 
 
 
 
 

 


