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 PROTOKOLL 2(12) 
 2017-12-18 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 132 Dnr 0389/17 - 007 
 
ÖVERLÄGGNING MED KOMMUNENS REVISORER - KS 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Besvara revisorernas frågeställningar. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunens revisorer har kallat till årliga överläggningar med nämnder och 
styrelser och översänt frågor till kommunstyrelsen enligt bilaga. 
 
Kommunstyrelsen 
Kommunens revisorer samt sakkunnigt biträde från KPMG deltar i överlägg-
ningen. 
 
Kommunstyrelsen besvarar revisorernas frågeställningar. 
_____ 
 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 3(12) 
 2017-12-18 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

 

KS § 133 Dnr 0385/17 - 000 
 
VERKSAMHETSREDOVISNING KS 2017-12-18 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Ta del av och godkänna informationen enligt bilaga. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunchef Magnus Nordström har sammanställt kommungemensam verk-
samhetsredovisning enligt bilaga. 
 
Förslag till beslut 
Ta del av och godkänna informationen enligt bilaga. 
 
Kommunstyrelsen 
♦ Kommunernas revisorer och sakkunnigt biträde från KPMG deltar i över-

läggningarna. 
♦ Näringslivschef Bengt Strandberg informerar att datacenter är på gång och 

om UF-företagens nya riktlinjer. 
♦ VD Älvsbyns Energi AB Jan Sipola redovisar svar på medborgarförslag och 

återkoppling motion ”attraktiv rastplats”. Trafikverket kommer att genom-
föra en åtgärdsvalsstudie 2018, därmed är motionen om ”attraktiv rastplats” 
slutredovisad. 

♦ Chef kommunledningskontoret Crister Lundgren informerar om E-nämn-
den. 

♦ Verksamhetsutvecklare Ann-Louise Rosander redovisar rapport ”samhälls-
byggnadsfunktion” och ”nuläge nytt SÄBO”. 

♦ VD Älvsbyns Fastigheter AB David Wimander redovisar tillsammans med 
Ann-Louise Rosander och Hans Nyberg ”nuläge nytt SÄBO”, enligt bilaga. 

♦ Kansliets handläggare Matias Pentti informerar om dataskyddsförordningen 
GDPR. 

♦ Rektor och gymnasiechef Mona Brännmark redogör Älvsbyns gymnasiums 
budget, enligt bilaga. 

♦ Skolchef Jan-Erik Backman redovisar skolans verksamheter. 
♦ Socialchef Hans Nyberg redovisar socialtjänstens verksamheter. 
♦ Ekonomichef Ulla Lundberg redovisar aktuellt ekonomiskt läge, som för 

2018 ser bekymmersamt ut. 
♦ Kommunchef Magnus Nordström föredrar övergripande verksamhetsredo-

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



 PROTOKOLL 4(12) 
 2017-12-18 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 134 Dnr 0358/17 - 000 
 
DELGIVNINGAR KS 2017-12-18 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Ta del av redovisade delgivningar. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Handlingar i ärendet: 
 
Älvsbyns Fastigheter AB – Protokoll 2017-11-03 
 
Barn- och fritidsutskottet – Protokoll 2017-11-14 
 
Älvsbyns kommun – Internbudget/detaljbudget 2018 
 
Förslag till beslut 
Ta del av redovisade delgivningar. 
 
Kommunstyrelsen 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommunstyrel-
sen bifaller. 
_____ 
 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 5(12) 
 2017-12-18 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 135 Dnr 0357/17 - 002 
 
DELEGATIONSRAPPORT KS 2017-12-18 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Ta del av och godkänna redovisad delegationsrapport. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Följande ärende anmäls enligt KS § 47/17-05-29 (dnr 183/17-002) 

 

Skolchef 
Ansökan om skolskjuts - avslag (dnr 355/17- 623) 
Ansökan om skolskjuts - avslag (dnr 370/17 - 623) 

 
Näringslivsutvecklare 
Byautvecklingspeng Bredsels bygdeförening (dnr 362/17-109) 
Byautvecklingspeng Nybyns IK (dnr 367/17-109) 
Byautvecklingspeng Vidsels bygdeförening (dnr 319/17-109) 
Byautvecklingspeng Sågfors-Lillkorsträsk byaförening (363/17-109) 
Byautvecklingspeng Bredsels bygdeförening (dnr 369/17-109) 
Byautvecklingspeng Manjärvs byaförening (dnr 395/17-109) 
 
Förslag till beslut 
Ta del av och godkänna redovisad delegationsrapport. 
 
Kommunstyrelsen 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommunstyrel-
sen bifaller. 
_____ 
 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 6(12) 
 2017-12-18 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 136 Dnr 0253/17 - 002 
 
MEDBORGARFÖRSLAG - IORDNINGSTÄLLANDE AV STÄLL-
PLATS FÖR HUSBILAR 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Med hänvisning till fördjupad översiktsplan för Älvsbyns tätort anses med-
borgarförslag om ställplats för husbilar vara besvarat.  
_____ 

 
Sammanfattning av ärendet 
Medborgarförslag har inkommit från Torbjörn Eklund Vistträsk, som föreslår 
att kommunen inrättar en ställplats för husbilar.  
 
Kommunfullmäktige beslutade 16 oktober 2017, § 68, att överlämna ärendet 
till kommunstyrelsen för beredning och beslut senast 18 december 2017. 
_____ 
 
VD Älvsbyns Energi AB Jan Sipola har yttrat sig i ärendet.  
 
I medborgarförslaget föreslås att kommunen inrättar en ställplats för husbilar, 
förslagsvis på gräsytan mellan järnvägsstation och polisstation. 
 
Detaljplan anger byggnadsändamål på den föreslagna tomten.  
 
Älvsbyn har behov av att inrätta ett samhällsbyggnadskontor för planering,  
framtagande avdetalj- och exploateringsplaner, trafikstrategier mm. I ett sådant 
arbete kan även ytor enligt förslagsställaren beaktas.  
 
Älvsbyns Energi rekommenderar att medborgarförslaget avslås. 
 
Förslag till beslut 
Avslå förslaget om ställplats för husbilar med hänvisning till gällande detalj-
planer för Älvsbyns tätort. 
 
Kommunstyrelsen 
VD Älvsbyns Energi AB Jan Sipola föredrar ärendet. 
 
Berit Hardselius (c) föreslår att medborgarförslaget ska anses vara besvarat. 
 
Ordföranden föreslår att med hänvisning till fördjupad översiktsplan för 
Älvsbyns tätort, anse medborgarförslaget vara besvarat. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på eget och Berit Hardselius förslag. Kom-
munstyrelsen bifaller förslagen. 
_____ 



 PROTOKOLL 7(12) 
 2017-12-18 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 137 Dnr 0273/17 - 008 
 
MEDBORGARFÖRSLAG - UTSMYCKNING AV KOMMUNEN - 
BELYSNING VIDSELSBRON 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Uppdra till Älvsbyns Energi AB att fortsatt föra dialog med Trafikverket. 
Medborgarförslag om belysning av Vidselsbron anses därmed vara besvarat. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Eva Stråmo Vidsel har lämnat in ett medborgarförslag om belysning av 
Vidselsbron.  
 
2014 inkom Roland och Lena Ek med samma förslag, om belysning av 
Vidselsbron 2014. Eva Stråmo har 2017-08-21 inkommit med samma förslag. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 16 oktober 2017, § 69, att överlämna ärendet 
till kommunstyrelsen för beredning och beslut senast den 18 december 2017. 
_____ 
 
VD Älvsbyns Energi AB Jan Sipola har yttrat sig i ärendet. 
 
Medborgarförslaget föreslår LED-belysning på Vidselsbrons bågar. Bron ägs 
och förvaltas av Trafikverket. Förslaget avser utsmyckning. 2014 skickades 
skrivelse till Trafikverket med ett likadant medborgarförslag.  
 
Trafikverket svarade att belysning inte finns i deras planer, men ska beakta 
detta i samband med övriga underhållsåtgärder. Trafikverkets skrivelse 2014/ 
42289.  
 
Älvsbyns Energi AB är positiva till förslaget i sig. 
 
Förslag till beslut 
Avslå förslaget om belysning av Vidselsbron med hänvisning till Trafikverkets 
yttrande 2014/42289. 
 
Kommunstyrelsen 
VD Älvsbyns Energi AB Jan Sipola föredrar ärendet. 
 
Ordföranden föreslår att uppdra till Älvsbyns Energi AB att fortsatt föra 
dialog med Trafikverket. Medborgarförslaget anses därmed vara besvarat. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på eget förslag vilket kommunstyrelsen 
bifaller. 
_____ 



 PROTOKOLL 8(12) 
 2017-12-18 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 138 Dnr 0274/17 - 008 
 
MEDBORGARFÖRSLAG - WEBBKAMERA LEKENTOMTEN 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Avslå medborgarförslag om webbkamera på Lekentomten, eftersom vyer över 
Älvsbyns centrum kan visas från webbkameran på Kanisbacken. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Roger Kristoffersen Älvsbyn har lämnat in ett medborgarförslag om placering 
av en webbkamera på nya hyreshuset på Lekentomten, enligt bilaga. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 16 oktober 2017, § 70, att överlämna ärendet 
till kommunstyrelsen för beredning och beslut senast den 18 december 2017. 
_____ 
 
Informatör Peter Lundberg har yttrat sig i ärendet enligt bilaga. 
 
Förslag till beslut 
Avslå medborgarförslag om webbkamera på Lekentomten, eftersom vyer över 
Älvsbyns centrum kan visas från webbkameran på Kanisbacken. 
 
Kommunstyrelsen 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommunstyrel-
sen bifaller. 
_____ 
 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 9(12) 
 2017-12-18 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 139 Dnr 0361/17 - 140 
 
STÖD UF-FÖRETAG GYMNASIESKOLAN - RIKTLINJER 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Anta ändrade riktlinjer stöd till gymnasieskolans UF-företag, enligt bilaga. 
_____ 

Sammanfattning av ärendet 

Näringslivschef Bengt Strandberg har lämnat in ändrade riktlinjer stöd till 
gymnasiskolans UF-företag, enligt bilaga. 
 
Anmälningsavgiften för deltagande på UF-mässan har enligt uppgift numera 
ändrats från att vara en fast avgift per företag, till att debiteras per deltagare i 
respektive UF-företag.  
 
Förslaget till kommunens förändrade riktlinjer innebär att stödet blir kosnads-
neutralt oavsett antalet deltagare i företaget. Praktiskt innebär de nya riktlinjer-
na att UF-företag med många deltagare inte kostnadsmässigt behöver lägga ut 
egna pengar, eller att ett företag med få deltagare får ett nettoöverskott i sam-
band med betalning av ovanstående nämnd mässavgift. 
 
Kommunstyrelsen 
Näringslivschef Bengt Strandberg föredrar ärendet. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommunstyrel-
sen bifaller. 
_____ 
 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 10(12) 
 2017-12-18 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 140 Dnr 0351/17 - 633 
 
UPPRÄTTANDE AV TILLFÄLLIG FÖRSKOLA VID TÄRNSTIGEN 

 
Kommunstyrelsens beslut 
- En tillfällig förskoleavdelning vid Lingonstigen upprättas under begränsad 

tid, max 6 månader.  
- Samordning ska ske med Åsen.  
- Förskoleavdelningen startas förutsatt att det finns 10 st barn inskrivna.  
- Finansiering sker inom befintlig budgetram. 
_____ 

Sammanfattning av ärendet 

Aktuell kösituation inför vårterminen 2018 visar att antalet platser vid för-
skoleenheterna i tätorten inte kommer att räcka till. Andelen 1-2 åringar som 
söker plats och som har rätt till placering under årets fyra första månader är 
per 2017-11-01 18 barn. I dagsläget finns 4 lediga heltidsplatser för yngre barn, 
utöver detta finns 2,5 halvtidsplatser inom Åsens förskoleområde. När placer-
ingarna enligt ovan är genomförda återstår ett behov om 11,5 plaster under 
förutsättning att kön är oförändrad resterande del av vårterminen. (Rätt till plats 
inom fyra månader från ansökan – 8 kap 14§ skollagen.) 
 
I förskolan fördelas barnen så att det vid avdelningar med 4-5 åringar placeras 
fler barn än det fastställda platsantalet för att möjliggöra att avdelningarna med 
de yngsta barnen har något färre barn per avdelning. I nu gällande resursför-
delningsmodell ger en avdelning med 17 platser 3 årsarbete, vid 
enavdelningsförskolor 3,5 årsarbete.   
 
Vid beaktande av risk för överinskrivning i grupperna med förskolans yngsta 
barn bör hänsyn tas till att det är de yngsta barnen som har störst behov av att 
ingå i mindre grupper, med trygga vuxna i närheten under dagens olika situa-
tioner som berör samspel, hygien, mat och vila.  

Förslag till beslut 

Att BFU föreslår KS att tillföra medel till förskolans budget för drift av 
tillfällig förskoleavdelning vid Tärnstigen. Kostnaderna bedöms uppgå till;  
- 521 550:- pedagogisk personal (2,5 tjänster 6 månader) 
- 177 660:- kost och städ, 5 timmar/dag 
-   35 000:- inventarier  
 
Total kostnad: 734 210:-  
 
Barn- och fritidsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Barn- och fritidsutskottet föreslår att kommunstyrelsen tillför medel till för-
skolans budget för drift av tillfällig förskoleavdelning vid Tärnstigen. 
Kostnaderna bedöms uppgå till:     forts 



 PROTOKOLL 11(12) 
 2017-12-18 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 140 Dnr 0351/17 – 633 forts 
 
UPPRÄTTANDE AV TILLFÄLLIG FÖRSKOLA VID TÄRNSTIGEN 

 
- 521 550:- för pedagogisk personal (2,5 tjänster 6 månader) 
- 177 660:- för kost och städ, 5 timmar/dag 
-   35 000:- för inventarier 
 
Den totala kostnaden uppgår till 734 210:- 
_____ 
 
Kommunstyrelsen 
Ordföranden föreslår att en tillfällig förskoleavdelning vid Lingonstigen upp-
rättas under en begränsad tid, max 6 månader. Samordning ska ske med Åsen. 
Förskoleavdelningen startas förutsatt att det finns 10 st barn inskrivna. 
Finansiering sker inom befintlig budgetram. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på eget förslag vilket kommunstyrelsen bi-
faller. 
_____ 
 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 12(12) 
 2017-12-18 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 141 Dnr 0322/17 - 880 
 
BIBLIOTEKSPLAN FÖR ÄLVSBYNS KOMMUN 2018-2021 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Fastställa biblioteksplan för Älvsbyns kommun 2018-2021 enligt bilaga.  
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Föreslagen biblioteksplan för Älvsbyns kommun 2018 - 2021 ersätter biblio-

teksplan för Älvsbyns kommun, fastställd av kommunfullmäktige 2010-10-18, 

§ 78, enligt bilaga. 

 

Bibliotekslagen, 2013:801 slår fast att alla kommuner ska upprätta en biblio-

teksplan. Älvsbyns biblioteksplan är ett strategiskt dokument som beskriver 

och ger besked om verksamhetens inriktning.  

Enligt lagen är folkbibliotekens uppdrag att 

 vara tillgänglig för alla och anpassade till användarnas behov 

 särskilt främja läsning och tillgång till litteratur 

 ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar för att främja deras 

språkutveckling och stimulera till läsning. 

Bestämmelser om avgiftsfrihet utvidgas till att gälla lån av litteratur oavsett 

publiceringsform (fysisk eller digital). Lagen innebär ett utvidgat ansvar till 

vissa grupper. De prioriterade grupperna är: 

 personer med funktionsnedsättning 

 personer med annat modersmål än svenska 

 nationella minoriteter 
. 

Förslag till beslut 
Att Älvsbyns kommun fastställer biblioteksplan 2018-2021 enligt bilaga. 
 
Barn- och fritidsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Barn- och fritidsutskottet beslutar att överlämna föreslagna biblioteksplan för 
Älvsbyns kommun 2018-2021 till kommunstyrelsen för vidare behandling.  
_____ 

 
 
Kommunstyrelsen 
Ordföranden ställer proposition på barn- och fritidsutskottets förslag vilket 
kommunstyrelsen bifaller. 
_____ 
 

 


