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 PROTOKOLL 2(18) 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-12-19 
 

KS § 182 Dnr 0363/22-007 
 
Revisionen - Grundläggande granskning 2022 - KS 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Besvarar revisorernas frågeställningar enligt bilaga. 
_____ 
 
Kommunstyrelsen 
Överläggning mellan kommunens revisorer och kommunstyrelsen angående 
årlig övergripande granskning i Älvsbyns kommun 2022 dialog med styrelse/ 
nämnder.  
 
Revisorernas frågor till kommunstyrelsen och grundläggande granskning 2022, 
enligt bilaga 
 
Kommunstyrelsen  
Revisorerna Bo Johansson (s), Birgitta Strömgren (s) Maria Öhman (v) och 
Kjell-Åke Larsson (c) föredrar revisionens frågeställningar.  
 
Kommunstyrelsen besvarar frågeställningarna. 
 
Inger Lundberg (L) vill även i år framföra att i framtida grundläggande 
granskningsrapporter ska hela kommunstyrelsen få möjlighet att svara på 
frågorna. 
 
Peter Lundberg (kd) har avvikande uppfattning i punkt 2.2 och frågan borde 
besvaras delvis.  
_____ 
 
 
 



 PROTOKOLL 3(18) 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-12-19 
 

 

 
 

KS § 183 Dnr 0576/22-000 
 
VERKSAMHETSREDOVISNING KS 2022-12-19 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Tagit del av och godkänner information enligt bilaga. 
_____ 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunchef Anna Lindberg har sammanställt kommungemensam  
verksamhetsredovisning, enligt bilaga. 

Förslag till beslut 

Tagit del av och godkänner information enligt bilaga. 
 
Kommunstyrelsen 
- Presentation av förslag på planritning för en ny förskola på 

Nyberga samt nulägesrapport av nya sim- och sporthallen med 
Peter Björk från ÄFAB. Kommunchef Anna Lindberg tar med sig 
synpunkter avseende presentation av förslag på planritning av ny 
förskola på Nyberga.  

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



 PROTOKOLL 4(18) 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-12-19 
 

 

 
 

KS § 184 Dnr 0490/22-000 
 
DELGIVNINGAR KS 2022-12-19 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Tagit del av redovisade delgivningar. 
_____ 

 
Sammanfattning av ärendet 
Handlingar i ärendet: 
 
Älvsbyns Energi AB - styrelseprotokoll 2022-10-28 
 
Socialutskottet – protokoll 2022-10-30 
 
Gemensam räddningsnämnd Piteå och Älvsbyn (GRN) §24 –  
Taxa för externa tjänster, uthyrningar m.m inom Räddningstjänsten Piteå-
Älvsbyn med tillhörande bilaga.  
 
Gemensam räddningsnämnd Piteå och Älvsbyn (GRN) §25 –  
Taxa för tillstånd och tillsyn enligt Lag (2010:1011) om brandfarliga och 
explosiva varor samt taxa för tillsyn med tillhörande bilaga.  
 
Gemensam räddningsnämnd Piteå och Älvsbyn (GRN) §29 –  
Uppföljning internkontrollplan 2022 med tillhörande bilaga.  
 
Gemensam räddningsnämnd Piteå och Älvsbyn (GRN) §30 –  
Internkontrollplan 2023 med tillhörande bilaga.  
 
Regionala kollektivtrafikmyndigheten (RKM) – Årshjul 2023 
 
Årlig uppföljning av visselblåsarärenden 2022 
 
Förslag till beslut 
Tagit del av redovisade delgivningar. 
 
Kommunstyrelsen 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommun-
styrelsen bifaller. 
_____ 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 5(18) 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-12-19 
 

 

 
 

KS § 185 Dnr 0491/22-002 
 
DELEGATIONSRAPPORT KS 2022-12-19 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Tagit del av redovisad delegationsrapport och lägger den till handlingarna. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Följande ärenden anmäls enligt KS § 58/2022-04-11 (dnr 157/22–002) 
 
Kommunchef 
Förlängning av styrdokument enligt delegationsordningen punkt 3:11: 
1. Plan och bygglovstaxa (dnr 008/19–209) Ny giltighetstid 2024-12-31 (tidigare 

2022-12-31) 
2. Förlängning av giltighetstid – styrdokument inom personalområdet,  

se bilaga. 
 
Landsbygdsutvecklare  
Beslut byautvecklingspeng –Vistträsk byaförening (dnr 0338/22-109) 
Beslut byautvecklingspeng – Nystrands byggnadsförening (dnr 0482/22-109) 

Beslut byautvecklingspeng – Nedre Tväråsels byaförening (dnr 0412/22-109) 

Beslut byautvecklingspeng – Muskus byaförening (dnr 0456/22-109) 

Beslut byautvecklingspeng – Vistträsk byaförening (dnr 0457/22-109) 

Beslut byautvecklingspeng – Bredsels bygdeförening (dnr 0519/22-109) 
Beslut byautvecklingspeng – Sågfors Lillkorsträsk byaförening (dnr 0520/22-109) 

 
Socialutskottet 2022-11-30 
§ 139  Delgivningar 2 (individärenden – omfattas av sekretess) 
§ 140–142  Beslut på hemtagningsbegäran 
§ 143  Fortsatt familjehemsplacering enligt § 4 kap 1§ SoL 
§ 144–147  Övervägande om fortsatt placering 
 
Förslag till beslut 
Tagit del av redovisad delegationsrapport och lägger den till handlingarna. 
 
Kommunstyrelsen 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommun-
styrelsen bifaller. 
_____ 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 6(18) 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-12-19 
 

 

 
 

KS § 186 Dnr 0462/22-002 
 
REVIDERING AV KOMMUNSTYRELSENS 
DELEGATIONSORDNING 

 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen godkänns. 
2. Redaktionella ändringar kan förekomma. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Delegationsordningen för kommunstyrelsen behöver uppdateras till följd av 

• Förändringar av den politiska organisationen från och med 1 januari 
2023 

• Organisationsförändring kommunförvaltningen från och med 1 januari 
2023 

• Flytt av ansvar mellan verksamhetsområden 

• Förtydliganden 
 
Förändringar är markerade med avvikande färg och genomstrykning. 
 
Förslag till beslut 
Reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen godkänns. 

 
Kommunstyrelsen 
Tomas Egmark (s) föreslår tillägg att redaktionella ändringar kan förekomma.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget och sitt tilläggsförslag 
vilket kommunstyrelsen bifaller. 
_____ 
 
Beslutet skickas till 
Kanslichef 
 
Bilagor 
KS delegationsordning med ändringar och tillägg 
Tillägg skolans verksamhet 
_____ 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 7(18) 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-12-19 
 

 

 
 

KS § 187 Dnr 0484/22-709 
 
INFORMATION OM INKOMNA RAPPORTER, UTREDNINGAR 
OCH BESLUT ENLIGT LEX SARAH FÖR VERKSAMHETER 
ENLIGT SOL OCH LSS KVARTAL 1-2 2022 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Tagit del av informationen om inkomna rapporter, utredningar och beslut 
enligt lex Sarah för verksamhet enligt SoL och LSS kvartal 1–2, 2022. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Den nämnd som ansvarar för verksamhet enligt socialtjänstlagen (SoL)  
eller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ska hållas 
informerad om inkomna rapporter, utredningar och beslut (lex Sarah). Detta 
görs genom information till socialutskottet och kommunstyrelsen kvartalsvis 
(se gällande riktlinjer för rapportering, utredning och anmälan enligt lex Sarah 
KS 2022-05-23 § 89).  

 
Beslutsunderlag 
Bilaga 1 – Sammanställning kvartal 1–2, 2022 

 
Socialutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Tagit del av informationen om inkomna rapporter, utredningar och beslut 
enligt lex Sarah för verksamhet enligt SoL och LSS kvartal 1–2, 2022. 
 
Kommunstyrelsen 
Hanna Samuelsson, särskilt ansvarig för socialtjänsten (SAS) föredrar ärendet 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommun-
styrelsen bifaller. 
_____ 
 
Beslutet skickas till  
SAS 
_____ 
 
 
 



 PROTOKOLL 8(18) 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-12-19 
 

 

 
 

KS § 188 Dnr 0469/22-708 
 
LÄNSGEMENSAM HANDLINGSPLAN SUICIDPREVENTION 
NORRBOTTEN 2022-2030 

 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Anta den länsgemensamma handlingsplanen suicidprevention Norrbotten 

2022–2030 
2. Kommunchefen får i uppdrag att starta arbetet med att ta fram en lokal 

handlingsplan för suicidprevention i Älvsby kommun. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Norrbottens läns handlingsplan för suicidprevention 2022–2030 är framtagen i 
samverkan mellan Region Norrbotten, Norrbottens Kommuner samt 
brukarorganisationer under våren 2022.  

 
Handlingsplanen avser att bygga en långsiktig struktur för det suicidpreventiva 
arbetet genom samordning av utbildningsinsatser och kontinuerligt 
framtagande och uppdatering av Norrbottens länsgemensamma arbete för 
suicidprevention. Framtagandet av handlingsplanen ingår i det 
länsgemensamma arbetet som framgår i Länsgemensam analys och 
handlingsplan i Norrbotten 2021–2025. 

 
Handlingsplanen är ett resultat av en överenskommelse mellan staten och 
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) riktade inom området psykisk hälsa 
och suicidprevention. Totalt har 1 635 000 000 kronor i nationella medel 
avsatts för 2022. Syftet med överenskommelsen är att stimulera 
utvecklingsarbete, förbättra förutsättningarna för lokala och regionala analyser, 
identifiera regionala och lokala utvecklingsmål samt förbättrad psykisk hälsa.  

 
De nationella medlen kopplade till suicidprevention omfattar två delar, dels 
medel riktade direkt till respektive kommun och till Region Norrbotten, dels 
till länsgemensamma aktiviteter. 

 
Den nu aktuella handlingsplanen innehåller aktiviteter som är 
länsgemensamma och finansieras av de länsgemensamma nationella medlen 
som totalt omfattar 16 351 778 kronor. De planerade aktiviteterna och målen 
beskrivs och redovisas sist i dokumentet. Aktiviteterna kan komma att 
kompletteras under året allteftersom utvecklingsarbetet fortgår. 

 
Politiska samverkansberedningen har 2022-08-31 beslutat att anta den 
Länsgemensamma handlingsplanen suicidprevention Norrbotten 2022–2030 
och att rekommendera att den antas hos respektive huvudman. 

 
Socialutskottets förslag till kommunstyrelsen  
Anta den länsgemensamma handlingsplanen suicidprevention Norrbotten 
2022–2030 



 PROTOKOLL 9(18) 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-12-19 
 

 

 
Kommunstyrelsen 
Tomas Egmark (s) föreslår tillägg att kommunchefen får i uppdrag att starta 
arbetet med att ta fram en lokal handlingsplan för suicidprevention i Älvsby 
kommun. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget med sitt tilläggsförslag 
vilket kommunstyrelsen bifaller. 
____ 
Beslutet skickas till 
Socialchef 
SAS 
Enhetschef Stif 
Länsgemensamma styrgruppen 

 
Bilagor 
HPL suicidprevention Norrbotten 2022–2030 
Beslut  § 32 Politisk samverkansberedning 2022-08-31 
Beslut  § 44 Styrelsen Norrbottens Kommuner 2022-09-29 
_____ 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 10(18) 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-12-19 
 

 

 
 

KS § 189 Dnr 0386/21-214 
 
DETALJPLAN FÖR TUPPEN 5 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Anta detaljplan för Tuppen 5. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
KS beslutade 2021-11-08 enligt §135 att bevilja positivt planbesked för en 
detaljplan för Tuppen 5. Detaljplanen har varit utställd för samråd och 
granskning under sommar och höst 2022. 
 
Detaljplanen syftar till att skapa planmässiga förutsättningar för en utvidgning 
av den privata fastigheten Tuppen 5. I detaljplanen regleras även del av den 
kommunala gatan Dalgatan som just gata i stället för som idag parkmark. 
 

Beslutsunderlag 
Plankarta, planbeskrivning, granskningsutlåtande 
 
Förslag till beslut 
Föreslå fullmäktige att anta detaljplan för Tuppen 5. 
 
Kommunstyrelsen 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommun-
styrelsen bifaller. 
_____ 
 
Beslutet skickas till  
Erik Isaksson, samhällsbyggnadskontoret 
 
Bilagor 
Plankarta, planbeskrivning, granskningsutlåtande 
_____ 
 
 
 



 PROTOKOLL 11(18) 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-12-19 
 

 

 
 

KS § 190 Dnr 0569/22-219 
 
PLANBESKED FÖR HÄSTTOMTER I HÄLLAN 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Uppdra kommunchefen att inleda förhandlingar med dagens markägare. För 
att möjliggöra för att detaljplanera hästtomter vid Älvsby ryttarförening. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Älvsbyn kommun äger ett område om 21 hektar med skog och igenväxande 
åkermark nordväst om Älvsby ryttarförenings anläggning inom Älvsbyn 24:1. 
Området har goda förutsättningar för stora tomter med möjlighet till 
hästhållning likt den så kallade hästbyn i Sävast, Bodens kommun. 
 
Området har osäkra fastighetsgränser, är naturmark samt skärs av en ravin 
varför kostnader i planarbetet beräknas uppgå till cirka 380 000 kronor för 
naturvärdesinventering, lantmäteriutredning och geotekniskutredning. 
 
I anslutning till detta finns tre fastigheter om totalt 14 hektar som med fördel 
skulle kunna ingå i detaljplanen. I planarbetet bör möjlighet till att köpa dessa 
utredas. 
 
Beslutsunderlag 
Idébeskrivning 
 
Förslag till beslut 
Uppdra kommunchefen att inleda förhandlingar med dagens markägare. För 
att möjliggöra för att detaljplanera hästtomter vid Älvsby ryttarförening. 

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

 
Beslutet skickas till 
Erik Isaksson 
 
Bilagor 
Idébeskrivning 
_____ 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 12(18) 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-12-19 
 

 

 
 

KS § 191 Dnr 0570/22-209 
 
COWORKING SPACE VIDSEL 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Uppdra åt kommunchefen att inrätta tillfälliga arbetsplatser så kallade ”Co- 
working spaces” i Vidsel. Finansiering sker inom befintlig ram för 
Samhällsbyggnadskontoret.  
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Tiden med pandemin lärde oss att i större utsträckning arbeta på distans eller 
hemma. Personalutskottet fattade beslut om riktlinjer för distansarbete 2021-
01-20 (Dnr 423/20-003) om hur att distansarbete ska hanteras för 
kommunens anställda. Riktlinjerna säger att distansarbete kan tillåtas två dagar 
per vecka om verksamheten tillåter. Arbetsplatser för tillfälligt arbete så kallade 
Co-working spaces medger att en arbetstagare kan nyttja en arbetsplats under 
längre eller kortare tid. Arbetsplatsen ska vara dock inte vara permanent och 
ska kunna nyttjas av annan person då det är möjligt.  
 
I Vidsel planeras att på försök under två år inrätta 2-4 arbetsplatser med 
tillhörande kontorsutrustning. Försöket kommer att utvärderas efter första år 
för att se om behovet finns. Mål är att Co-working spaces ska tas över och 
skötas av någon förening eller annan intressent i byn som kan hyra ut 
arbetsplatserna och få en intäkt till föreningen.  
 
Att inrätta arbetsplatserna är ett led i landsbygdsutvecklingen samt att 
tillgängliggöra möjligheten att arbeta i Vidsel. Arbetsplatserna ska kunna 
nyttjas av kommunens personal, näringslivet, andra myndigheter och 
organisationer. Företag ska kunna nyttja arbetsplatserna för sina konsulter som 
besöker företagen exempelvis finns många konsulter och personer som 
besöker Vidsel test range och biltestnäringen som inte alltid kan sitta inne på 
anläggningarna. 
 
I ett initialt skede kommer ingen avgift att tas ut för nyttjande av 
arbetsplatserna men det kan komma på fråga beroende på nyttjandegraden. 
 
Förslag till beslut 
Uppdra åt kommunchefen att inrätta tillfälliga arbetsplatser så kallade ”Co- 
working spaces” i Vidsel. Finansiering sker inom befintlig ram för 
Samhällsbyggnadskontoret.  
 
Kommunstyrelsen 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommun-
styrelsen bifaller. 
_____ 
 
         Forts… 



 PROTOKOLL 13(18) 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-12-19 
 

 

 

KS § 191 Dnr 0570/22-209 forts.  
 
COWORKING SPACE VIDSEL 

 
Beslutet skickas till  
Samhällsbyggnadskontoret 
 
Bilagor 
Riktlinjer distansarbete (dnr 423/20–003) 
_____ 
 
 
 



 PROTOKOLL 14(18) 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-12-19 
 

 

 
 

KS § 192 Dnr 0568/22-219 
 
PROJEKTERING AV BRÄNNGÄRDAN 

 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Uppdra åt kommunchefen att under förutsättning att finansiering 

hänskjuts vid budgetberedningen 2024–2026 påbörja projekteringen av 
villaområdet Bränngärdan.  

2. Kostnaden uppskattas till 1 000 000 kr och hänskjuts till 
budgetberedningen för 2024–2026. 

_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Älvsbyns näringsliv är diversifierat och karakteriseras av många enmans- och 
fåmansbolag. I kommunen startas dessutom många bolag och tillväxten bland 
de befintliga är hög. För att förenkla för näringslivets mindre företag och 
kunna erbjuda olika typer av villatomter är projektet ”Bränngärdan” en del i att 
bredda utbudet av kommunens tomter då tomterna kommer att vara stora och 
i vissa fall tillåta lättare industri. 2012-09-11 upprättades detaljplanen för 
området som kommer att ligga till grund för projekteringen.  De mindre 
företagen driver många gånger sin verksamhet i anslutning till bostaden. Målet 
med projektet Bränngärdan är att iordningställa ett villaområde där en del av 
tomterna har byggrätt som medger lättare industri. 
 
Projekteringen kommer att ta fram ett beslutsunderlag för iordningställandet 
av villaområdet Bränngärdan. Underlaget kommer att innehålla förutom en 
kostnadsberäkning av iordningställandet även ritningar över mark, gata, vatten 
och avlopp, elförsörjning, fiber och fjärrvärme. Projekteringen kommer även 
att innehålla en detaljerad geoteknisk undersökning. Resultatet av 
undersökningen är avgörande för kostnaden för färdigställandet av området då 
den kommer att visar på vilka mängder material som behöver tas bort och 
tillföras för att anlägga vägar med mera.   
 
Beslutsunderlag 
Detaljplan Bränngärdan som upprättades 2012-09-11   
 
Förslag till beslut 
1. Uppdra åt kommunchefen att under förutsättning att finansiering 

hänskjuts vid budgetberedningen 2024–2026 påbörja projekteringen av 
villaområdet Bränngärdan.  

2. Kostnaden uppskattas till 1 000 000 kr och hänskjuts till 
budgetberedningen för 2024–2026. 

 
Kommunstyrelsen 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommun-
styrelsen bifaller. 
____ 
         Forts… 



 PROTOKOLL 15(18) 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-12-19 
 

 

 

KS § 192 Dnr 0568/22-219 forts. 
 
PROJEKTERING AV BRÄNNGÄRDAN 

 
Beslutet skickas till  
Samhällsbyggnadskontoret 
Älvsbyns energi AB 
 
Bilagor 
Planbestämmelser detaljplan Bränngärdan 
_____ 

    
 
 
 



 PROTOKOLL 16(18) 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-12-19 
 

 

 
 

KS § 193 Dnr 0566/22-109 
 
SENSOMMARFEST 2023 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunchefen får uppdrag att återkomma med förslag till upplägg för 
evenemang avseende inriktning, budget, finansiering och tidsplan till 
kommunstyrelsens sammanträde 27 februari 2023. 
_____ 

Sammanfattning av ärendet 

Under 2022 genomfördes en sensommarfest i slutet av augusti med olika 
evenemang vid Lomtjärnsparken, Älvåkra IP, Folkhögskolan, Kyrkmalmen 
samt området runt Forum. Syftet med evenemanget var att arrangera en 
aktivitet för älvsbyborna och samtidigt ge föreningslivet möjlighet att visa upp 
sig. Evenemang bidrog till samhällets attraktivitet. 
 
Evenemanget bidrog till liv och rörelse i samhället och var uppskattat av 
älvsbyborna och föreningslivet. 240 tkr avsattes från kommunstyrelses medel 
till förfogande. Då föreningslivet inte återhämtat sig helt efter pandemin finns 
det fortfarande ett behov att synliggöra föreningarnas verksamheter. En 
sensommarfest liknande den som genomfördes 2022 kan vara ett sätt att lyfta 
föreningslivet.  
 
Kommunchefen får i uppdrag att ta fram förslag till upplägg för evenemang 
avseende inriktning, budget, finansiering och tidsplan till kommunstyrelsens 
möte 27 februari 2023. Evenemanget ska genomföras i samverkan med det 
lokala förenings- och näringslivet. Målgruppen ska vara älvsbybor i alla åldrar 
med olika aktiviteter för olika åldersgrupper, kvinnor och män, pojkar och 
flickor. 
 
Förslag till beslut 
Kommunchefen får uppdrag att återkomma med förslag till upplägg för 
evenemang avseende inriktning, budget, finansiering och tidsplan till 
kommunstyrelsens sammanträde 27 februari 2023. 
 
Kommunstyrelsen 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommun-
styrelsen bifaller. 
_____ 
 
Beslutet skickas till 
Kultur- och fritidschef 
_____ 
 
 
 



 PROTOKOLL 17(18) 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-12-19 
 

 

 
 

KS § 194 Dnr 0577/22-109 
 
ÄLVSBYN 150 ÅR 

 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Älvsbyn 150 år ska uppmärksammas under 2024. 
2. Kommunchefen får i uppdrag att ta fram förslag på inriktning, program, 

tidsplan och budget för ett jubileumsår 2024. Förslaget ska redovisas till 
kommunstyrelsen sammanträde 29 maj 2023. 

3. Finansiering hänskjuts till budgetberedningen för 2024–2026. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Under 2024 fyller Älvsbyn 150 år vilket bör uppmärksammas. Ett jubileum 
kan bidra till att öka medborgarnas kunskap om kommunens historia och 
utveckling. Både skola, lokala föreningar och näringsliv kan involveras i 
planeringen och genomförandet. 
 
Kommunchefen får i uppdrag att ta fram förslag på inriktning, program, 
tidsplan och budget för ett jubileumsår 2024. Förslaget ska redovisas till 
kommunstyrelsen 29 maj 2023. 
 
Förslag till beslut 
1. Älvsbyn 150 år ska uppmärksammas under 2024. 
2. Kommunchefen får i uppdrag att ta fram förslag på inriktning, program, 

tidsplan och budget för ett jubileumsår 2024. Förslaget ska redovisas till 
kommunstyrelsen sammanträde 29 maj 2023. 

 
Kommunstyrelsen 
Peter Lundberg (kd) föreslår på att finansieringen ska beredas av 
budgetberedningen för 2024–2026. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget med tillägg från Peter 
Lundberg (kd) vilket kommunstyrelsen bifaller. 
_____ 
 
Beslutet skickas till  
Kultur- och fritidschef 
_____ 
 
 
 



PROTOKOLL 18(18) 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-12-19 

KS § 195 Dnr 0562/22-024 

ANSÖKAN OMSTÄLLNINGSSTÖD ENLIGT OPF-KL 

Kommunstyrelsens beslut 
Beviljar Tomas Egmark 630501–8993 ansökan om omställningsstöd enligt 
OPF-KL. 

Jäv 
Tomas Egmark (s) anmäler jäv och deltar inte i beslutet. 
_____ 

Sammanfattning av ärendet 
Avgående kommunstyrelsens ordförande Tomas Egmark har lämnat in 
ansökan om ekonomiskt omställningsstöd enligt tillämpningsanvisningar OPF-
KL18 antagen av kommunfullmäktige (Dnr 24/20–021). 

Kommunstyrelsen är beslutande insats. 

Beslutsunderlag 
Ansökan om ekonomiskt stöd OPF-KL §4 
Tillämpningsanvisningar OPF-KL18 

Förslag till beslut 
Besluta om omställningsstöd enligt OPF-KL utifrån inkommen ansökan från 
Tomas Egmark 630501–8993 

Kommunstyrelsen 
Tomas Egmark (s) anmäler jäv och lämnar lokalen. 

Anna Lundberg (s) vice ordförande går in som ordförande. 

Anna Lundberg (s) yrkar på att bevilja Tomas Egmark 630501–8993 ansökan 
om omställningsstöd enligt OPF-KL. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på sitt förslag vilket kommunstyrelsen bifaller. 
_____ 

Beslutet skickas till 
HR-chef 
Pensionshandläggare 

Bilagor 
Ansökan om ekonomiskt stöd OPF-KL §4 
_____ 


