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 PROTOKOLL 2(54) 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-11-07 
 

 

 
 

KS § 147 Dnr 0458/22-000 
 
VERKSAMHETSREDOVISNING KS 2022-11-07 

 
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 
- Rapport om barns säkerhet vid Korsträskbäcken med från ÄFAB 

vd Anneli Vinsa efter motion från Sverigedemokraterna och 
nulägesrapport av byggnationen av nya sim- och sporthallen.  

- Handlingsplanen avseende budgetavvikelse för Stöd till individ 
(Stif) och familj med enhetschef Nataliya Renlund.  

- Robert Janeheim från polisen presenterar och informerar polisens 
brottsförebyggande arbete. 

- Kommunchef Anna Lindberg, socialchef Robert Cortinovis svarar 
på frågor rörande verksamhetsredovisningen från Orvo Hannlöv 
(sd), Agneta Nilsson (c) och Inger Lundberg (L).   

 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket 
kommunstyrelsen bifaller. 
_____ 
 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 3(54) 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-11-07 
 

 

 
 

KS § 148 Dnr 0459/22-000 
 
DELGIVNINGAR KS 2022-11-07 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Tagit del av redovisade delgivningar. 
_____ 

Sammanfattning av ärendet 

Handlingar i ärendet: 
 
Älvsbyns Fastighet AB - styrelseprotokoll 2022-09-08 
 
Älvsbyns Energi AB - styrelseprotokoll 2022-09-22 
 
Socialutskottet – protokoll 2022-09-28 
 
Socialutskottet – protokoll 2022-10-19 
 
Barn- och fritidsutskottet – protokoll 2022-10-18 
 
Personalutskottet – protokoll 2022-10-03 
 
Länsstyrelsen i Norrbotten - Andelsfördelning ensamkommande barn 2023 
 
Länsstyrelsen i Norrbotten - Förslag till kommuntal 2023 för mottagande av 
nyanlända invandrare (tidigare asylsökande och kvotflyktingar) 
 
Kommunrevisionen - skrivelse till gemensamma räddningsnämnden 
 
Regionala kollektivtrafikmyndigheten (RKM) - Delårsrapport 2 

Förslag till beslut 

Tagit del av redovisade delgivningar. 
 
Kommunstyrelsen 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket 
kommunstyrelsen bifaller. 
_____ 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 4(54) 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-11-07 
 

 

 
 

KS § 149 Dnr 0441/22-002 
 
DELEGATIONSRAPPORT KS 2022-11-07 

 
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) 
 
Kommunalråd 
Tilldelningsbeslut av vuxenutbildningstjänster (dnr 146/22–055) 
 
Kommunchef 
Köpekontrakt, del av fastigheten Vistheden 1:118 (dnr 204/22–214) 
 
Förlängning av styrdokument enligt delegationsordningen punkt 3:11: 
1. Riktlinjer - stöd UF-företag i gymnasieskolan (dnr 361/17–140) 

Ny giltighetstid 2024-12-31 (tidigare 2020-12-31) 
 
Socialutskottet 2022-09-01 
§ 105 Yttrande till kammarrätten i Sundsvall målnr 2270–22 
§ 106 Yttrande avseende överklagan av omplacering 
 
Socialutskottet 2022-09-28 
§ 113 Delgivningar 2 (individärenden) 
§ 114–115 Misstänkte om bidragsbrott – ekonomiskt bistånd 
§ 116–118 Yttrande avseende överklagan om umgängesbegränsning 
§ 119 Beslut om att LVU vård upphör och övergår till  

familjehemsplacering enligt 4 kap 1§ SoL 
§ 120–122  Övervägande om fortsatt vård 
§ 123  Beslut om att lägga ner faderskapsutredning 
 
Socialutskottet 2022-10-19 
§ 128  Delgivningar 2 (individärenden) 
§ 129  Beslut om omplacering till familjehem enl. 4 kap 1§ SoL 
§ 130–132  Övervägande umgängesbegränsning enligt 14§ 3st SoL 
§ 133  Yttrande gällande överklagan som inkommit 2022-10-18 

 

Förslag till beslut 

Tagit del av redovisad delegationsrapport och lägger den till handlingarna 
 
Kommunstyrelsen 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommun-
styrelsen bifaller. 
_____ 



 PROTOKOLL 5(54) 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-11-07 
 

 

 
 

KS § 150 Dnr 0463/22-001 
 
SAMMANSTÄLLNING AV ÅTGÄRDER FÖR ATT MINSKA 
SKADEGÖRELSE 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
Reservation 
Göran Lundström (c) reserverar sig mot avslag av sitt förslag.  
_____ 

Sammanfattning av ärendet 

Vid kommunstyrelsens möte 26 september 2022 fick kommunchefen i 
uppdrag att återrapportera hur verksamheten idag arbetar med att minska 
skadegörelse i dels kommunens lokaler och i samhället i stort.  
 
En sammanställning har gjorts av hur verksamheterna skola, socialtjänst, 
kultur och fritid samt Älvsbyns fastigheter AB arbetar med fram. Där  
beskrivs också samarbetet med Polismyndigheten i det brottsförebyggande 
rådet (BRÅ). 

Beslutsunderlag 

Muntlig information från Polismyndigheten vid sammanträdet 7 november 
2022. 

Förslag till beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 
 

Kommunstyrelsen 
Göran Lundström (c) yrkar på att något mer måste göras.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Göran Lundströms yrkande. Kommun-
styrelsen avslår Göran Lundströms (c) yrkande.  
 
Vidare ställer ordföranden proposition på beredningsförslaget vilket kommun-
styrelsen bifaller. 
 
Göran Lundström (c) reserverar sig mot avslaget av sitt förslag.  
_____ 

Beslutet skickas till 

Kommunchef 
 
Bilagor 
Sammanställning åtgärder för minskad skadegörelse 
_____ 



 PROTOKOLL 6(54) 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-11-07 
 

 

 
 

KS § 151 Dnr 0480/22-106 
 
FINANSIERING REGIONALA KOLLEKTIVTRAFIK-
MYNDIGHETEN 2023 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Inarbeta äskandet på 345 000 kr från regionala kollektivtrafikmyndigheten  
i budgetberedningens förslag till budget för 2023–2025. 
_____ 

Sammanfattning av ärendet 

Regionala kollektivtrafikmyndigheten har skickat ett missiv om finansiering 
2022 och 2023 till medlemmarna i kommunalförbundet Norrbottens läns 
kollektivtrafikmyndighet (RKM) daterat 2022-10-22. 
 
Av missivet framgår det att medlemmarna kommer tilläggsfaktureras för 
underskottsteckning för 2022. Tilläggsfaktureringen bygger på en prognos som 
kan komma att förändras utifrån omvärldsfaktorer såsom exempelvis 
drivmedelspriser. Förändringen kan komma att bli både negativ och positiv. 
RKM:s direktion beslutade att skyndsamt fakturera tillägget. För Älvsbyns del 
handlar det om 356 184 kr. Detta hanteras i budgeten för innevarande år. 
 
Av missivet framgår budgeten för Länstrafiken Norrbotten AB för år 2023. 
Budgeterat finansieringsbidrag år 2023 för Älvsbyn är 2 073 326 kr. Budget för 
RKM förvaltning, utveckling och politiska kostnader år 2023 för Älvsbyn är 
345 000 kr. 
 
Detta innebär ökade kostnader för Älvsbyns kommun 2023 jämfört med 2022. 
Då kommunen inte fått underlaget/äskandet förrän i slutet av oktober har det 
inte varit möjligt att ta med den rätta/prognostiserade kostnaden i underlaget 
till budgetberedningen 24 oktober 2022. 

Förslag till beslut 

Föreslå kommunfullmäktige att inarbeta äskandet på 345 000 kr  från regionala 
kollektivtrafikmyndigheten i budgetberedningens förslag till  
budget för 2023-2025. 
 
Kommunstyrelsen 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommun-
styrelsen bifaller. 
_____ 

Beslutet skickas till 

Kommunchef 
Ekonomichef 
 
 
         Forts… 



 PROTOKOLL 7(54) 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-11-07 
 

 

 

KS § 151 Dnr 0480/22-106 forts.  
 
FINANSIERING REGIONALA KOLLEKTIVTRAFIK-
MYNDIGHETEN 2023 

 
Bilagor 
Missiv till medlemmarna i kommunförbundet Norrbottens läns 
kollektivtrafikmyndighet (RKM) 
_____ 
 
 
 



 PROTOKOLL 8(54) 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-11-07 
 

 

 
 

KS § 152 Dnr 0466/22-041 
 
TILLÄGGSBUDGET, DRIFT 2023 MED PLAN FÖR 2024 OCH 2025 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Anta budgetberedningens förslag för tilläggsbudget, drift 2023 plan för  
2024 och 2025. 
 
Reservation 
Göran Lundström (c), Peter Lundberg (kd) och Orvo Hannlöv (sd) reserverar 
sig mot beslutet.  
_____ 

Sammanfattning av ärendet 

Verksamheterna har arbetat med förutsättningar som de ser inför 2023 och 
planåren 2024 och 2025, vilket renderar i ett antal driftäskanden i form av 
ramanslag och engångsanslag samt driftkonsekvenser av investeringsbeslut. 
Ramanslagen är tilläggsbudget i driftram och engångsanslag är enbart 
årsanslag. Driftkonsekvens av investeringsbeslut ses som ramanslag. 
Driftäskanden kan ses per verksamhetsområde enligt bilagor. 
 
Förslag till beviljade driftäskande från budgetberedningen är följande: 
(Tkr)  2023  2024  2025 
Budgetberedningen  -12 508  -2 312  75 
 
Varav ramanslag  -10 733  -1 250  0  
 
Varav engångsanslag  -1 580    -250  0 
 
Varav driftkonsekvens    -195    -812  75 
Investering  
  
Per nämnd och verksamhetsområde: 
Tilläggsanslag (engångs, ram, drifkonsekvens inv)

BuB utskott BuB utskott BuB utskott

Revision -18 0 0

Valnämnd 0 0 0

E-nämnd Norrbotten 0 0 0

Överförmyndarnämnd gem Piteå 0 0 0

Räddningstjänst gem Piteå -418 0 0

Miljö och byggnämnd 0 0 0

Kommunstyrelsen -12 072 -2 312 75

Varav:

Lönecenter (kolla namn) 0 0 0

Utbildning 2 922 0 0

Social verksamhet 1 000 -1 712 75

Samhällsbygg 0 0 0

Drift och service (fastighetsram ingår) -3 371 -600 0

Kultur och fritid -10 450 0 0

Kommunchefensstab (politik ingår) -2 173 0 0

Summa -12 508 -2 312 75

Tilläggsanslag 2025Tilläggsanslag 2023 Tilläggsanslag 2024

 
         Forts… 
 



 PROTOKOLL 9(54) 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-11-07 
 

 

 
 

KS § 152 Dnr 0466/22-041 forts.  
 
TILLÄGGSBUDGET, DRIFT 2023 MED PLAN FÖR 2024 OCH 2025 

Beslutsunderlag 

Driftbudgetsammandrag 
Budgetberedningens protokoll 24 oktober, § 4  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta budgetberedningens 
förslag för tilläggsbudget, drift 2023 plan för 2024 och 2025. 
 
Kommunstyrelsen 
Göran Lundström (c) yrkar på sitt eget förslag till driftbudget enligt bilaga. 
 
Peter Lundberg (kd) yrkar på sitt eget förslag med presenterat tilläggsförslag 
till driftbudget enligt bilaga. 
  
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på budgetberedningens förslag, centerpartiets 
och kristdemokraterna förslag. Kommunstyrelsen bifaller budgetberedningens 
förslag till beslut. 
 
Göran Lundström (c) reserverar sig mot beslutet. 
 
Peter Lundberg (kd) reserverar sig mot beslutet. 
 
Orvo Hannlöv (sd) reserverar sig mot beslutet. 
_____ 

Beslutet skickas till 

Ekonomikontoret 
_____ 
 
 
 



 PROTOKOLL 10(54) 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-11-07 
 

 

 
 

KS § 153 Dnr 0467/22-041 
 
INVESTERINGSBUDGET 2023 MED PLAN FÖR 2024 OCH 2025 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Anta budgetberedningens förslag för investeringsbudget 2023 plan för 2024 
och 2025. 
 
Reservation 
Göran Lundström (c), Peter Lundberg (kd) och Orvo Hannlöv (sd) reserverar 
sig mot beslutet.  
_____ 

Sammanfattning av ärendet 

Verksamheterna har arbetat med förutsättningar som de ser inför 2023 och 
planåren för 2024 och 2025, vilket renderar i ett antal investeringsäskanden. 
 
Förslag till beviljade investeringsäskande från budgetberedningen är följande: 
 
(Tkr)  2023  2024  2025 
Budgetberedningen  -16 400  -12 991  -7 400 
 
Ger driftkonsekvens    -195    -812  75  
(finns i driftbudget)  
 
Per nämnd och verksamhetsområde: 

Investeringssammandrag

BoB 

utskott

BoB 

utskott

BoB 

utskott

Kommunstyrelsen -16 400 -12 991 -7 400

Varav:

Lönecenter 0 0 0

Utbildning -1 295 0 0

Social verksamhet -588 -911 0

Samhällsbygg 0 0 0

Drift och service -12 667 -10 880 -900

Kultur och fritid -1 850 -1 200 -6 500

Kommunchefensstab (politik ingår) 0 0 0

Summa -16 400 -12 991 -7 400

2023 20252024

 
 

Beslutsunderlag 

Investeringsbudgetsammandrag 
Budgetberedningens protokoll 24 oktober, § 5 
 
         Forts… 



 PROTOKOLL 11(54) 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-11-07 
 

 

 
 

KS § 153 Dnr 0467/22-041 forts. 
 
INVESTERINGSBUDGET 2023 MED PLAN FÖR 2024 OCH 2025 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta budgetberedningens 
förslag för investeringsbudget 2023 plan för 2024 och 2025 
 
Kommunstyrelsen 
Peter Lundberg (kd) yrkar på sitt eget förslag med presenterat tilläggsförslag 
till investeringsbudget enligt bilaga. 
 
Göran Lundström (c) yrkar på sitt eget förslag till investeringsbudget enligt 
bilaga. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på budgetberedningens förslag, centerpartiets 
och kristdemokraterna förslag. Kommunstyrelsen bifaller budgetberedningens 
förslag till beslut. 
 
Göran Lundström (c) reserverar sig mot beslutet. 
 
Peter Lundberg (kd) reserverar sig mot beslutet. 
 
Orvo Hannlöv (sd) reserverar sig mot beslutet. 
_____ 

Beslutet skickas till 

Ekonomikontoret 
_____ 
 
 
 



 PROTOKOLL 12(54) 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-11-07 
 

 

 
 

KS § 154 Dnr 0468/22-041 
 
DRIFTRAMAR FÖR VERKSAMHETERNA 2023 MED PLAN FÖR 
2024 OCH 2025 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Anta budgetberedningens förslag för sammanställda driftramar 2023 plan för 
2024 och 2025 som sitt eget. 
 
Reservation 
Göran Lundström (c), Peter Lundberg (kd) och Orvo Hannlöv (sd) reserverar 
sig mot beslutet.  
_____ 

Sammanfattning av ärendet 

Om driftäskanden beviljas i sin helhet läggs dem in som tilläggsbudget till 
verksamheternas ramar. Nya ramar blir då för 2023 plan för 2024 och 2025: 
 
Nya driftramar/verksamhetsområde

BuB utskott BuB utskott BuB utskott

Revision -975 -975 -975

Valnämnd 0 0 0

E-nämnd Norrbotten -150 -150 -150

Överförmyndarnämnd gem Piteå -1 222 -1 222 -1 222

Räddningsnämnd gem Piteå -11 383 -11 383 -11 383

Miljö- och byggnämnd (myndighetsutövn) -100 -100 -100

Kommunstyrelsen -553 613 -554 345 -554 020

Varav:

Lönecenter (kolla namn) 0 0 0

Utbildning -181 780 -181 780 -181 780

Social verksamhet -219 574 -221 286 -221 211

Samhällbygg -12 413 -12 413 -12 413

Drift och service (fastighetsram ingår) -80 790 -80 260 -80 010

Kultur och fritid -29 817 -29 367 -29 367

Kommunledningsstab (varav politik KS/KF)) -29 239 -29 239 -29 239

Summa -567 443 -568 175 -567 850

20252023 2024

 

Beslutsunderlag 

Driftsammandrag 
Budgetberedningens protokoll 24 oktober, § 6 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta budgetberedningens 
förslag för sammanställda driftramar 2023 plan för 2024 och 2025 som sitt 
eget. 
 
Kommunstyrelsen 
Göran Lundström (c) yrkar på sitt eget förslag till driftramar enligt bilaga. 
 
Peter Lundberg (kd) yrkar på sitt eget förslag till driftramar enligt bilaga. 
 
         Forts… 



 PROTOKOLL 13(54) 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-11-07 
 

 

 
 

KS § 154 Dnr 0468/22-041 forts.  
 
DRIFTRAMAR FÖR VERKSAMHETERNA 2023 MED PLAN FÖR 
2024 OCH 2025 

 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på budgetberedningens förslag, centerpartiets 
och kristdemokraterna förslag. Kommunstyrelsen bifaller budgetberedningens 
förslag till beslut. 
 
Göran Lundström (c) reserverar sig mot beslutet. 
 
Peter Lundberg (kd) reserverar sig mot beslutet. 
 
Orvo Hannlöv (sd) reserverar sig mot beslutet. 

Beslutet skickas till 

Ekonomikontoret 
_____ 
 
 
 



 PROTOKOLL 14(54) 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-11-07 
 

 

 
 

KS § 155 Dnr 0465/22-041 
 
RESULTAT-, BALANS- OCH FINANSIERINGSBUDGET 2023 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Anta sammanställd resultatbudget, balansbudget samt finansbudget. 
 
Reservation 
Göran Lundström (c), Peter Lundberg (kd) och Orvo Hannlöv (sd) reserverar 
sig mot beslutet.  
_____ 

Sammanfattning av ärendet 

Om beslut tas om driftbudget samt investeringsbudget sammanfattas detta i en 
total resultatbudget med samtliga centralt budgeterade poster och ett beräknat 
resultat. Resultatet visar på ett underskott samtliga tre åren.  
 
Budgetutskottets förslag till budget i balans är en generell besparing på 5 mnkr 
tillsammans med uttag ur RUR (resultatutjämningsreserven) med 15,9 år 2023, 
generell besparing med 5 mnkr samt uttag ur RUR med 19,9 mnkr år 2024, 
generell besparing med 5 mnkr och för att visa på ett svagt överskott på 3,9 
mnkr år 2025. Om besparingen som genomförs 2023 blir långsiktig, 
permanent besparing, så slår den igenom även för kommande åren. 

 
Balans- och finansbudget är upprättade efter det antagna kassaflödet och 
budgetutskottets förslag visar på att 2023, plan för 2024 och 2025 kan hanteras 
utan lån baserat på vad som finns som beslutsunderlag i investeringsplanerna. 
Kassaflödet kommer att vara negativ 2023 och 2024 och med det menas att 
likviditeten kommer att nyttjas och därmed minska. 

Beslutsunderlag 

Resultatbudget 
Balansbudget 
Finansbudget 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås att anta sammanställd resultatbudget, balansbudget 
samt finansbudget för överlämnade till kommunfullmäktige. 
 
Kommunstyrelsen 
Peter Lundberg (kd) yrkar på eget förslag enligt bilaga.  
 
Göran Lundström (c) yrkar på eget förslag enligt bilaga.  
 
 
 
 
         Forts…  



 PROTOKOLL 15(54) 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-11-07 
 

 

 
 

KS § 155 Dnr 0465/22-041 forts.  
 
RESULTAT-, BALANS- OCH FINANSIERINGSBUDGET 2023 

 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget, centerpartiets och 
kristdemokraterna förslag. Kommunstyrelsen bifaller beredningens förslag till 
beslut. 
 
Göran Lundström (c) reserverar sig mot beslutet. 
 
Peter Lundberg (kd) reserverar sig mot beslutet. 
 
Orvo Hannlöv (sd) reserverar sig mot beslutet. 
_____ 

Beslutet skickas till 

Kommunchef, ekonomi 
_____ 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 16(54) 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-11-07 
 

 

 
 

KS § 156 Dnr 0146/21-003 
 
BOLAGSORDNING ÄLVSBYNS KOMMUNFÖRETAG AB 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Anta bolagsordningen för Älvsbyns kommunföretag AB. 
2. Redaktionella ändringar kan förekomma. 
_____ 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 10 oktober 2022 (KF § 74) att partier i 
kommunstyrelsen har möjlighet att utse upp till tre ersättare per ordinarie 
ledamot. Då kommunstyrelsen med sina ledamöter utgör styrelse för Älvsbyns 
kommunföretag AB behöver det anges vilken av ersättarna som ska vara 
ersättare om ett parti har fler än en ersättare.  
 
Förslag till tillägg i bolagsordningen avser styrelsen (§ 8) och lyder: 
I de fall ett parti har valt att ha flera ersättare till en ordinarie ledamot i 
kommunstyrelsen, ska förste ersättare vara suppleant i Älvsbyns 
kommunföretags styrelse. 
 
Ytterligare förslag till ändring är att kallelse till bolagsstämma (§ 11) kan ske 
genom e-post. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige föreslås anta bolagsordning för Älvsbyns 
kommunföretag AB. 
 
Kommunstyrelsen 
Tomas Egmark (s) yrkar på tillägg att redaktionella ändringar kan förekomma.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget och eget tilläggsförslag 
vilket kommunstyrelsen bifaller. 
_____ 

Beslutet skickas till 

Kommunchef 
 

Bilagor 
Förslag till bolagsordning för Älvsbyns kommunföretag AB 
_____ 
 
 
 



 PROTOKOLL 17(54) 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-11-07 
 

 

 
 

KS § 157 Dnr 0147/21-003 
 
BOLAGSORDNING ÄLVSBYNS FASTIGHETER AB 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Anta bolagsordningen för Älvsbyns fastigheter AB. 
2. Redaktionella ändringar kan förekomma. 
 
Jäv 
Rikard Granström (s) anmäler jäv och deltar inte i beslutet. 
_____ 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 2 maj 2022 (KF §36, 2022-05-02) att Älvsbyns 
fastigheter AB utvecklas till ett allmännyttigt bostadsbolag från 1 januari 2023. 
Fullmäktige beslutade även att uppdragen inom park, fritid och 
skogsförvaltning förs över till kommunförvaltningen från 1 januari 2023. 
 
Besluten innebär att bolagsordningen för Älvsbyns fastigheter AB behöver 
uppdateras. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige föreslås besluta att anta bolagsordningen för Älvsbyns 
fastigheter AB. 
 
Kommunstyrelsen 
Tomas Egmark (s) yrkar på tillägg att redaktionella ändringar kan förekomma.  
 
Rikard Granström (s) anmäler jäv och lämnar lokalen.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget och eget tilläggsförslag 
vilket kommunstyrelsen bifaller. 
_____ 

Beslutet skickas till 

Kommunchef 
Ekonomichef 
VD Älvsbyns fastigheter AB 

 
Bilagor 
Förslag till bolagsordning för Älvsbyns fastigheter AB 
_____ 



 PROTOKOLL 18(54) 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-11-07 
 

 

 
 

KS § 158 Dnr 0150/21-003 
 
ÄGARDIREKTIV ÄLVSBYNS FASTIGHETER AB 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Att anta ägardirektiv för Älvsbyns fastigheter AB. 
2. Redaktionella ändringar kan förekomma. 

 
Jäv  
Rikard Granström (s) anmäler jäv och deltar inte i beslutet. 
_____ 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 2 maj 2022 (KF §36, 2022-05-02) att Älvsbyns 
fastigheter AB utvecklas till ett allmännyttigt bostadsbolag från 1 januari 2023. 
Fullmäktige beslutade även att uppdragen inom park, fritid och skogs-
förvaltning förs över till kommunförvaltningen från 1 januari 2023. 
 
Besluten innebär att ägardirektiven för Älvsbyns fastigheter AB behöver 
uppdateras. Redaktionella ändringar har också gjorts i dokumentet. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige föreslås anta ägardirektiv för Älvsbyns fastigheter AB. 
 
Kommunstyrelsen 
Tomas Egmark (s) yrkar på tillägg att redaktionella ändringar kan förekomma.  
 
Rikard Granström (s) anmäler jäv och lämnar lokalen. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget och eget tilläggsförslag 
vilket kommunstyrelsen bifaller. 
_____ 

Beslutet skickas till 

Kommunchef 
Ekonomichef 
VD Älvsbyns fastigheter AB 
 
Bilagor 
Förslag till ägardirektiv för Älvsbyns fastigheter AB 
_____ 
 
 
 



 PROTOKOLL 19(54) 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-11-07 
 

 

 
 

KS § 159 Dnr 0444/22-106 
 
KOMMUNASSURANS - EGENANDELSPROGRAM, ÄGARDIREKTIV 
OCH AKTIEÄGARAVTAL 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Godkänna att ägarkommunerna gemensamt uppdrar åt Kommunassurans 

att, för ägarkommuner som beslutat att delta, tillhandahålla självförsäkring 
inom Kommunassurans ram (Egenandelsprogrammet) 

2. Godkänna nytt ägardirektiv till Kommunassurans 
3. Godkänna nytt aktieägaravtal gällande Kommunassurans. 
4. Uppdra åt Älvsbyns kommuns ägarombud eller dennes ersättare att  

vid extra bolagsstämma i Kommunassurans rösta för förslaget.  
5. Uppdra åt kommunens firmatecknare, kommunchef Anna Lindberg  

och ekonomichef Gun Nilsson, att ingå aktieägaravtalet för Älvsbyns 
kommuns räkning. 

6. Besluta om att delta i egenandelsprogrammet med en egenandel om  
lägst 1 500 tkr  

7. Den fortsatta nivån på egenandelen delegeras till ekonomichefen att  
besluta om. 

_____ 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunassurans styrelse har föreslagit att ägarkommunerna gemensamt ska 
fördjupa samverkan om risk- och försäkringsfrågor, genom att möjliggöra 
nyttjande av Kommunassurans mer aktivt även utanför bolagets renodlade roll 
som försäkringsbolag.  
 
Kommunala egenandelar innebär kortfattat att självförsäkring av kommunens 
mindre skador sker inom Kommunassurans ram samt att administration av 
självförsäkringen sker i samverkan med övriga delägarkommuner. Föreslagna 
justeringar i aktieägaravtal och ägardirektiv är i förhållande till nu gällande avtal 
och direktiv av begränsad omfattning. Försäkringsbolaget försäkrar enbart 
riskexponeringar inom ägarkommunernas sfär. Kommunassurans styrelse har 
föreslagit att ägarkommunerna gemensamt ska fördjupa samverkan om risk- och 
försäkringsfrågor, genom att möjliggöra nyttjande av Kommunassurans mer 
aktivt även utanför bolagets renodlade roll som försäkringsbolag.  
 
Kommunala egenandelar innebär kortfattat att självförsäkring av kommunens 
mindre skador sker inom Kommunassurans ram samt att administration av 
självförsäkringen sker i samverkan med övriga delägarkommuner.  
Självförsäkringsmomentet bedöms medföra långsiktig kostnadsminskning och 
administrationssamverkan medför effektivitetsvinster. Egenandelsprogrammet 
medför även andra fördelar för ägarkommunerna, exempelvis möjlighet att 
avropa även ytterligare tjänster och att internförsäkra även försäkringsformer 
som tidigare inte har kunnat hanterats internt i kommunsektorn.  

 
          Forts… 



 PROTOKOLL 20(54) 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-11-07 
 

 

 
 

KS § 159 Dnr 0444/22-106 forts.  
 
KOMMUNASSURANS - EGENANDELSPROGRAM, ÄGARDIREKTIV 
OCH AKTIEÄGARAVTAL 

 
För en sammanfattning av vilka behov hos kommunerna som förslaget till 
Egenandelsprogram i Kommunassurans hanterar och vad 
Egenandelsprogrammet mer konkret innebär hänvisas till sidorna 3–4 i bifogad 
skrivelse Riskhantering i Älvsbyns kommun genom Egenandelsprogram i 
Kommunassurans från den 13 juli 2022 samt för den som önskar djupare 
förståelse hela skrivelsen. Kommunassurans Syd Försäkrings AB 
Kommunassurans styrelse föreslår att beslut om erforderliga ändringar i 
ägardirektiv till Kommunassurans fattas vid en extra bolagsstämma en 16 
november 2022 samt att ett nytt ägaravtal mellan kommunerna ingås samma dag. 
Kommunen kommer att den 6 oktober 2022 motta kallelse till den extra 
bolagsstämman. Kommunens firmatecknare kommer efter den extra 
bolagsstämman den 16 november 2022 att motta länk för digital signering av nytt 
aktieägaravtal, under förutsättning att den extra bolagsstämman dessförinnan har 
beslutat att tillstyrka det nya aktieägaravtalet. 
 
Älvsbyns kommun är en av de 72 delägarkommunerna. 

Beslutsunderlag 

• Riskhantering i Älvsbyns kommun genom Egenandelsprogram i 
Kommunassurans från den 13 juli 2022  

• Förslag till nytt ägardirektiv för Kommunassurans  

• Förslag till nytt ägardirektiv för Kommunassurans i version med markering 
av ändringar samt med kommentarer  

• Förslag till nytt aktieägaravtal gällande Kommunassurans förslag till nytt 
aktieägaravtal  

• Kommunassurans i version med markering av ändringar samt med 
kommentarer  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen förslår fullmäktige att  

1. Godkänna att ägarkommunerna gemensamt uppdrar åt Kommunassurans 
att, för ägarkommuner som beslutat att delta, tillhandahålla självförsäkring 
inom Kommunassurans ram (Egenandelsprogrammet) 

2. Godkänna nytt ägardirektiv till Kommunassurans 
3. Godkänna nytt aktieägaravtal gällande Kommunassurans. 
4. Uppdra åt Älvsbyns kommuns ägarombud eller dennes ersättare att  

vid extra bolagsstämma i Kommunassurans rösta för förslaget.  
5. Uppdra åt kommunens firmatecknare, kommunchef Anna Lindberg  

och ekonomichef Gun Nilsson, att ingå aktieägaravtalet för Älvsbyns 
kommuns räkning. 

 
forts… 



 PROTOKOLL 21(54) 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-11-07 
 

 

 
 

KS § 159 Dnr 0444/22-106 forts.  
 
KOMMUNASSURANS - EGENANDELSPROGRAM, ÄGARDIREKTIV 
OCH AKTIEÄGARAVTAL 

 
6. Besluta om att delta i egenandelsprogrammet med en egenandel om  

lägst 1 500 tkr  
7. Den fortsatta nivån på egenandelen delegeras till ekonomichefen att 

besluta om. 
 

Kommunstyrelsen 
Tomas Egmark (s) meddelar att eftersom ärendet ska beslutas av 
kommunfullmäktige den 28 november behövs det ses över en lösning så 
utsedda ägarombud och firmatecknare kan rösta för förslaget och underteckna 
aktieägaravtal den 16 november 2022.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommun-
styrelsen bifaller. 
_____ 
 
Beslutet skickas till 
Ekonomi brevlådan 
_____ 
 
 
 



 PROTOKOLL 22(54) 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-11-07 
 

 

 
 

KS § 160 Dnr 0461/22-003 
 
STRATEGISK PLAN 2023-2025 EXKL. EKONOMI 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Fastställa strategisk plan 2023–2025 exkl. ekonomi 
2. Redaktionella ändringar kan förekomma  
_____ 

Sammanfattning av ärendet 

Fullmäktiges strategiska plan består av en övergripande inriktning, en  
målstruktur och ekonomiska förutsättningar. 
 
Den övergripande inriktningen anger vision, omvärldsbevakning,  
planeringsförutsättningar samt verksamhetsutveckling och utvecklingsarbete. 
 
Målstrukturen består av ett styrkort som anger både strategiska mål och  
årsmål för de fyra perspektiven som utgör grunden i balanserad styrning. 
Styrkortet som hanterats av budgetberedningen 2021-10-26 gäller även för 
2023.  
 
Strategiska planens ekonomiska förutsättningar består av driftsbudget,  
investeringsbudget, resultatbudget, finansbudget och balansbudget samt mål  
för god ekonomisk hushållning (GEH).  

Beslutsunderlag 

Strategisk plan 2023–2025 exkl. ekonomi 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige att 
1. Fastställa strategisk plan 2023–2025 exkl. ekonomi 
2. Redaktionella ändringar kan förekomma  
 
Kommunstyrelsen 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommun-
styrelsen bifaller. 
_____ 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 23(54) 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-11-07 
 

 

 
 

KS § 161 Dnr 0460/22-003 
 
KOMMUNSTYRELSENS REGLEMENTE 

 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Fastställa revideringen av kommunstyrelsens reglemente  
2. Kommunstyrelsens reglemente gäller från 2023-01-01 
3. Redaktionella ändringar kan förekomma 
_____ 

Sammanfattning av ärendet 

Inför ny mandatperiod har en omarbetning gjorts av kommunstyrelsens 
reglemente.  
 
I denna revidering av reglementet har ändring och tillägg gjorts utifrån de 
politiska beslut som tagits om den nya politiska organisationen från  
2023-01-01 i enlighet med kommunfullmäktiges beslut 2022-10-10 § 74.  
 
Följande stycken är gulmarkerade i bilagan: 
§ 13  Sammansättning  
§ 26  Kommunstyrelsens utskott  
 
Layout, avsnitt och rubriksättningen har omarbetats för att lättare navigera i 
dokumentet.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens reglemente 2022 
 
Förslag till beslut  
Kommunfullmäktigeöreslås besluta att  
1. Fastställa revideringen av kommunstyrelsens reglemente  
2. Kommunstyrelsens reglemente gäller från 2023-01-01 
3. Redaktionella ändringar kan förekomma 
 
Kommunstyrelsen 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommun-
styrelsen bifaller. 
_____ 
 
Bilagor 
Kommunstyrelsens reglemente 2022 
_____ 
 
 
 



 PROTOKOLL 24(54) 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-11-07 
 

 

 
 

KS § 162 Dnr 0289/22-006 
 
SAMMANTRÄDESPLAN 2023 (KF, KS, KFTG OCH UTSKOTT) 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Fastställa upprättad sammanträdesplan 2023 för allmänt utskott, 
utbildningsutskott, fritids- och kulturutskott, socialutskott, socialutskott -
individärenden och personalutskott, enligt bilaga. 
_____ 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunledningskontorets kansli har upprättat förslag till sammanträdesplan 
för allmänt utskottet, utbildningsutskott, fritids- och kulturutskott, socialut-
skott, socialutskott - individärenden och personalutskott 2023. 
 
Sammanträdesplanen är upprättad  i enlighet med kommunfullmäktiges beslut 
2022-10-10 § 74 och den utredning som ligger till grund för beslutet om hur 
utskotten ska ha en mer beredande roll för kommunstyrelsen.  
 
Eftersom det är valår och 2023 är starten på en ny mandatperiod kommer inga 
utskott vara valda innan 30 januari och första utskottssammanträdena kommer 
tidigast kunna genomföras den 28 februari.  
 
SU-individ den 24 januari är med 2022 års ledamöter i enlighet med 
socialutskottets arbetsordning § 3 om förlängd tjänstgöringstid.  

 

PU Personalutskott 

Utb.U Utbildningsutskott 

KFU Kultur- och fritidsutskott 

Allm.U Allmänt utskott 

SU Socialutskott 

SU-individ Socialutskott, enbart individärenden 

 

SU SU-individ PU Utb.U KFU Allm.U* 

28 feb 24 jan 28 feb 1 mars 1 mars 2 mars 

2 maj 28 mars 2 maj 3 maj 3 maj 4 maj 

8 aug 13 juni 8 aug 9 aug 9 aug 10 aug 

12 sept 19 dec 12 sept 13 sept 13 sept 14 sept 

10 okt  10 okt 11 okt 11 okt 12 okt 

21 nov  21 nov 22 nov 22 nov 23 nov 

 
*Tidplan för allmänna utskottets sammanträden i egenskap som budget-
beredning kommer fastslås separat av kommunstyrelsen under 2023.  
 
 
 
         Forts… 



 PROTOKOLL 25(54) 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-11-07 
 

 

 
 
 

KS § 162 Dnr 0289/22-006 forts.  
 
SAMMANTRÄDESPLAN 2023 (KF, KS, KFTG OCH UTSKOTT) 

 
Utskottens sammanträden är planerade till halvdagar. Dagar det förekommer 
två utskottssammanträden kommer den ena vara planerat till förmiddagen och 
det andra till eftermiddagen.  

 
Sammanträdesplanen för 2023 innebär en ökning av utskottssammanträden. 
Första året kommer det läggas stor vikt på utbildning inom de olika 
sakområdena som tillhör utskotten, både för ordinarie och ersättande 
ledamöter. 

Beslutsunderlag 

Sammanträdesplan 2023 (KF, KF, KFTG och utskott) 

Förslag till beslut 

Fastställa upprättad sammanträdesplan 2023 för allmänt utskott, 
utbildningsutskott, fritids- och kulturutskott, socialutskott, socialutskott - 
individärenden och personalutskott, enligt bilaga. 

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



 PROTOKOLL 26(54) 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-11-07 
 

 

 
 

KS § 163 Dnr 0021/22-109 
 
NY FÖRSKOLA PÅ CENTRALORTEN 

 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunchefen ges i uppdrag att fortsätta utredningen om lokalisering av 

en ny förskola med minst 5 avdelningar på centralorten med avsikt att 
ersätta delar Åsen förskola med för ändamålet anpassade lokaler i 
bottenvåningen på Nyberga.   

2. För den föreslagna förprojekteringen nyttja de 200 000 kronor som enligt 
beslut i KS §64 den 11 april 2022 beviljats ur KS till förfogande.  

3. Pausa arbetet med utredning om en helt ny förskola på centralorten. 
_____ 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade den 11 april 2022 att uppdra åt kommunchefen 
att 
1. Fortsätta utredningen om lokalisering av en ny förskola med 5–7 

avdelningar enligt Älvsbyns kommuns riktmärke om antal förskoleplatser 

per avdelning med avsikt att ersätta Åsens förskola.  

2. Utreda möjligheten att inrymma den nya förskolan i befintliga lokaler 

enligt utredningens alternativ 2. Nyberga hus D eller andra befintliga 

lokaler inklusive Gullvivan. Utredningen kan ingå i den pågående 

lokalförsörjningsplanen.  

3. Inleda en förprojektering för alternativ 1a. Åsen, ersättning på samma 

plats*.  

4. Inleda en förprojektering för alternativ 3. Mellan Apeln och Nyberga*.  

5. För genomförandet av förprojekteringen tillskjuta 200 000 kr ur KS till 

förfogande. 

6. Utreda grundskolans behov av lokaler i en separat utredning.  

*Förprojekteringen ska innehålla en 3D-visualisering, en 
kostnadsberäkning, trafiksimulering samt en beskrivning av projektets 
genomförbarhet.  
 

Uppdraget tilldelades vidare en arbetsgrupp bestående av tjänstepersoner från 
samhällsbyggnadskontoret och Älvsbyns fastigheter. Resultatet av 
arbetsgruppens utredning enligt punkt 2 i beslutet från den 11 april samt vad 
som framkommit gällande punkt 3 och 4 i samma beslut har sammanställts i 
en rapport som bifogas ärendet.   
 
Utredningen har sammanfattningsvis visat att en ny förskola på centralorten 
skulle kosta omkring 60–80 miljoner kronor medan ombyggnation av 
bottenvåningen på Nyberga till en förskola skulle kosta omkring 25 miljoner 
kronor.  
 
         Forts… 



 PROTOKOLL 27(54) 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-11-07 
 

 

 
 

KS § 163 Dnr 0021/22-109 forts.  
 
NY FÖRSKOLA PÅ CENTRALORTEN 

 
Att inrymma en ny förskola i befintliga lokaler skulle vidare innebära att 
kommunen skulle minska sina lokaler med vad det innebär i fråga om  
minskade kostnader för avskrivningar, drift och underhåll medan 
nybyggnation skulle öka den typen av kostnader.  
 
Utredningen har gjort bedömningen att ytan i bottenvåningen på Nyberga 
skulle vara tillräcklig för att inrymma en förskola med 5–7 avdelningar. Hur 
indelningen i avdelningar och rum skulle kunna utföras på lämpligt sätt 
behöver studeras vidare av arkitekt varpå utredningen föreslår att det arbetet 
(förprojektering) uppdras till en konsult. En konsult behöver också föreslå 
lämplig utformning och användning av utemiljön samt säkerställa att 
möjligheten till parkering och trafiksituationen i området kan antas vara god 
även efter genomförandet liksom att säbo ersätts med de funktioner (lokaler) 
som de skulle tappa om bottenvåningen byggdes om till förskola.   

 
Möjligheten att inrymma en förskola i bottenvåningen på Nyberga förutsätter 
att socialtjänstens verksamhet (Öppenvården) på Nyberga flyttas till andra 
lokaler. De båda utredningarna har visat att det vore lämpligt att Öppenvården 
flyttade till de lokaler som idag inrymmer varmvattenbassäng och 
sjukgymnastik i bottenvåningen på Ugglan vilket i sin tur förutsätter en 
ombyggnation av de lokalerna.    

Beslutsunderlag 

Rapport från förstudie avseende ny förskola på centralorten 

Förslag till beslut 

1. Kommunchefen ges i uppdrag att fortsätta utredningen om lokalisering av 
en ny förskola med 5–7 avdelningar på centralorten med avsikt att ersätta 
Åsen förskola med för ändamålet anpassade lokaler i bottenvåningen på 
Nyberga.   

2. För den föreslagna förprojekteringen nyttja de 200 000 kronor som enligt 
beslut i KS §64 den 11 april 2022 beviljats ur KS till förfogande.  

3. Pausa arbetet med utredning om en helt ny förskola på centralorten. 
 
Kommunstyrelsen 
Sofia Lundberg, samhällsstrateg från Samhällsbyggnadskontoret presenterar 
rapporten från förstudien avseende ny förskola på centralorten.  
 
Inger Lundberg (L) lämnar in en lista med sina farhågor enligt bilaga. 
 
Anna Lundberg (s) yrkar på tillägg i punkt 1 ”…med avsikt att ersätta delar av 
Åsens förskola…”  
 
         forts… 



 PROTOKOLL 28(54) 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-11-07 
 

 

 
 

KS § 163 Dnr 0021/22-109 forts.  
 
NY FÖRSKOLA PÅ CENTRALORTEN 

 
Rikard Granström (s) yrkar bifall till beredningsförslaget.  
 
Peter Lundberg (kd) yrkar på ändring av punkt 1 från 5–7 avdelningar till att 
istället skriva ”minst 5 avdelningar”.  
 
Göran Lundström (c) yrkar bifall till beredningsförslaget. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget med Anna Lundberg 
(s) tilläggsförslag och Peter Lundberg (kd) ändringsförslag på punkt 1 vilket 
kommunstyrelsen bifaller. 
_____ 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 29(54) 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-11-07 
 

 

 
 

KS § 164 Dnr 0469/21-602 
 
DIGITALA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GENOMFÖRANDET AV 
DE DIGITALA NATIONELLA PROVEN 

 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Uppdra till kommunchefen att inventera de tekniska, digitala och 

ekonomiska förutsättningarna (digital infrastruktur, digitala enheter) för 
genomförande av de digitala nationella proven vid Älvsbyns kommuns 
skolenheter.  

2. De ekonomiska konsekvenserna av införandet av de digitala nationella 
proven ska hanteras i budgetprocessen för 2024–2026. 

_____ 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2022-05-02 att återremittera 
ärende IKT-plan för Älvsbyns kommuns skolverksamhet (KF § 32, Dnr 
0469/21–602) för att komplettera beslutsunderlaget med en 
kostnadsberäkning av licenser, nätverk, laddström, förvaring, servicebehov 
och pedagog- och servicepersonal.  
 
Skolverket kommer att redovisa förslag på en ny nationell 
digitaliseringsstrategi för skolväsendet för perioden 2023–2027 senast den 15 
december 2022. En IKT-plan för Älvsbyns kommuns skolverksamhet 
behöver harmoniseras med den nya nationella digitaliseringsstrategin. Den 
föreslagna IKT-planen behöver således utarbetas utifrån den nya 
digitaliseringsstrategin.  
 
Införandet av de digitala nationella proven kommer att ske succesivt med start 
2024. Huvudmannen behöver säkerställa att skolorna har digitala 
förutsättningar att kunna genomföra de digitala nationella proven. En 
inventering av de tekniska, digitala och ekonomiska förutsättningarna för 
genomförandet behöver tas fram i syfte att identifiera eventuella hinder.  
 
Inventeringen behöver vara färdigställd senaste den 28 februari 2023.  

Beslutsunderlag 

Enligt bilaga.  

Förslag till beslut 

1. Uppdra till kommunchefen att inventera de tekniska, digitala och 
ekonomiska förutsättningarna (digital infrastruktur, digitala enheter) för 
genomförande av de digitala nationella proven vid Älvsbyns kommuns 
skolenheter.  

2. De ekonomiska konsekvenserna av införandet av de digitala nationella 
proven ska hanteras i budgetprocessen för 2024–2026. 

 
Forts… 



 PROTOKOLL 30(54) 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-11-07 
 

 

 
 

KS § 164 Dnr 0469/21-602 forts.  
 
DIGITALA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GENOMFÖRANDET AV 
DE DIGITALA NATIONELLA PROVEN 

 
Kommunstyrelsen 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommun-
styrelsen bifaller. 
_____ 
 
Beslutet skickas till 
Skolchef 
 
Bilagor 
DNP-temp 
Preliminär tidsplan för genomförande av digitala nationella proven 
_____ 
 
 
 



 PROTOKOLL 31(54) 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-11-07 
 

 

 
 

KS § 165 Dnr 0371/22-003 
 
INFORMATIONSPOLICY ÄLVSBYNS KOMMUN 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Fastställa informationspolicy för Älvsbyns kommun, enligt bilaga. 
2. Redaktionella ändringar kan förekomma 
 
Jäv 
Peter Lundberg (kd) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.  
_____ 

Sammanfattning av ärendet 

Informationspolicyn har omarbetats och uppdaterats i en arbetsgrupp som 
representerar de olika verksamheterna i kommunen som kallas KIM-gruppen 
(kommunikation, information och marknadsföring).  
 
Det har gjorts för att bättre återspegla den nya organisationen och  
tydliggöra vad den har för syfte. 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås att  

1. Fastställa informationspolicy för Älvsbyns kommun, enligt bilaga. 
2. Redaktionella ändringar kan förekomma 
 
Kommunstyrelsen 
Peter Lundberg (kd) anmäler jäv och lämnar lokalen.  
 
Inger Lundberg (L) poängterar att det är viktigt i framtiden att medel tillskjuts 
till kommunens informations- och marknadsföringsarbete.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommun-
styrelsen bifaller. 
_____ 
 
Beslutet skickas till  
Informatör 
 
Bilagor 
Informationspolicy Älvsbyns kommun 
______ 
 
 
 



 PROTOKOLL 32(54) 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-11-07 
 

 

 
 

KS § 166 Dnr 0445/22-229 
 
STRATEGISK LOKALFÖRSÖRJNINGSPLAN 

 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunchefen får i uppdrag att ta fram en strategisk 

lokalförsörjningsplan 
2. Arbetet ska återredovisas senast juni 2023 
_____ 

Sammanfattning av ärendet 

Älvsbyns kommun äger ett antal fastigheter som Älvsbyns Fastigheter AB 
förvaltar. Underhållsbehovet för flera av fastigheterna är stort. Vissa 
verksamheter signalerar att deras lokaler inte är ändamålsenliga. Samtidigt ser 
kommunförvaltningen behov av att minska ytorna, öka andelen externa 
hyresgäster och/eller avyttra fastigheter för att minska kostnaderna. 
 
En rad aktiviteter inom lokalförsörjningsområdet pågår i form av 
utvecklingsplaner för Forum, kommunhuset, Älvåkra ishall, Kanis och 
Selholmen. Till detta kommer utredningen som ser över antalet tillagnings- 
och mottagningskök respektive nya förskoleplatser på centralorten. Ett arbete 
med att riva varmvattenbassängen på Ugglan har påbörjats under 2022. 
Älvsbyns Fastigheter AB har även gjort en kartläggning av vilka lokalytor som 
idag nyttjas av vilka verksamheter. Skolchefen och socialchefen har fått i 
uppdrag av kommunchefen att se över respektive verksamhets långsiktiga 
behov av lokaler. 
 
En strategisk lokalförsörjningsplan behövs för att få en samlad bild och god 
framförhållning för planering och strukturering av kommunens behov av 
verksamhetslokaler. Planen ska även ange målsättningar för nyttjande av 
lokaler, avyttring och uthyrning samt eventuell nybyggnation. 
 
Den strategiska lokalförsörjningsplanen ska 

1. Redovisa kommunen samlade lokalbehov för åren 2023–2033 
2. Ge en helhetsbild av vilka lokaler som kommunen äger och hyr och 

kostnader för bland annat media, städ, drift och avskrivningar 
3. Visa hur lokalerna används i nuläget fördelat på respektive verksamhet 
4. Visa på framtida lokalbehov baserat på nuvarande förutsättningar, 

befolkningsprognoser etc.  
5. Visa behov av renoveringar, ombyggnationer, nybyggnationer och 

investeringar de kommande åren 
6. Ge ett underlag för kommunens arbete med strategisk och ekonomisk 

plan 
7. Ge underlag inför framtida politiska inriktningsbeslut 
8. Ge en samlad bild av kommunens lokalkostnader på verksamhetsnivå 

(till exempel media, städ, drift, avskrivningar) 
9. Redovisa kommunens energiförbrukning och innehålla mål för hur 

den ska minska      forts… 



 PROTOKOLL 33(54) 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-11-07 
 

 

 
 
 

KS § 166 Dnr 0445/22-229 forts.  
 
STRATEGISK LOKALFÖRSÖRJNINGSPLAN 

 
Planen ska följas upp och uppdateras en gång per år inför budget- och 
planeringsarbetet. 

Förslag till beslut 

1. Kommunchefen ges i uppdrag att ta fram en strategisk 
lokalförsörjningsplan 

2. Arbetet ska återredovisas senast juni 2023 
 
Kommunstyrelsen 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommun-
styrelsen bifaller. 
_____ 
 
Beslutet skickas till  
Kommunchef 
_____ 
 
 
 



 PROTOKOLL 34(54) 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-11-07 
 

 

 
 

KS § 167 Dnr 0418/22-880 
 
BIBLIOTEKSPLAN FÖR ÄLVSBYNS KOMMUN 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Fastställa biblioteksplan 2023 – 2025 enligt bilaga.  
2. Redaktionella ändringar kan göras.  
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Föreslagen biblioteksplan för Älvsbyns kommun 2023 ersätter biblioteksplan 
för Älvsbyns kommun, fastställd av kommunfullmäktige 2018-02-12 § 17. 
enligt bilaga.  
 
Bibliotekslagen, 2013:801 slår fast att alla kommuner ska upprätta en 
biblioteksplan. Älvsbyns biblioteksplan är ett strategiskt dokument som 
beskriver och ger besked om verksamhetens inriktning. En strategisk 
biblioteksutveckling förenar då och nu, historia och tradition med en samtida, 
föränderlig omvärld. Verksamhetens kärna är intakt men inköp och aktiviteter 
ska anpassas till medborgarnas såväl nutida som framtida behov både vad 
gäller litteratur, information och olika typer av medier.   
 
I Älvsbyns kommun har alla lika rätt att fritt ta del av information, delta i 
samhällsdebatten, i kulturlivet och att söka kunskap. Den enskildes digitala 
delaktighet ska fortsätta att främjas och stödjas. Alla bibliotekets besökare ska 
känna sig välkomna och bemötas med vänlighet, omtanke och respekt. 
 
Den nya biblioteksplanen har utvecklats med ett kapitel om strategiska 
områden innehållande aktiviteter för att främja demokratiuppdraget, det 
livslånga lärandet och digital delaktighet.  Dokumentet har även uppdaterats 
med aktuella länkar till styrdokument inom området.  
 
Beslutsunderlag 
Barn och fritidsutskottets protokoll 18 oktober, § 28.  
Biblioteksplan för Älvsbyns kommun 2023–2025 
 
Förslag till beslut 
1. Fastställa biblioteksplan 2023 – 2025 enligt bilaga.  
2. Redaktionella ändringar kan göras.  
 
Kommunstyrelsen 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommun-
styrelsen bifaller. 
_____ 
 
Beslutet skickas till 
Kungliga Biblioteket som är tillsynsmyndighet. 
_____ 



 PROTOKOLL 35(54) 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-11-07 
 

 

 
 

KS § 168 Dnr 0410/22-612 
 
SAMVERKANSAVTAL FYRKANTENS GYMNASIESAMVERKAN 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Att samverkan fortsätter gällande kommunal gymnasieutbildning i fyrkanten 
(Bodens kommun, Luleå kommun, Piteå kommun och Älvsbyns kommun) 
enligt nytt samverkansavtal från och med 2023-01-01, enligt bilaga.  
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Boden, Luleå, Piteå och Älvsbyn har kommit överens om att samverka kring 
gymnasieutbildning så att elever från kommunerna fritt kan söka 
gymnasieutbildning i de samverkande kommunerna. Denna samverkan har 
pågått sedan 2007. Utgångspunkten är att det ska vara så likvärdigt som 
möjligt för alla elever att kunna gå sin gymnasieutbildning inom 
samverkansområdet. 
 
Detta avtal ersätter avtal: Kommunala samverkansavtalet om Gymnasie-
utbildning för 4-kantens kommunala gymnasieskolor fr.o.m. 2017-01-01. 
 
Genom samverkansavtalet bildar parterna ett samverkansområde för de 
utbildningar som omfattas av avtalet med stöd av 15 kap. 30 § skollagen med 
tillhörande förordningar. 
 
Kommunala samverkansavtalet undertecknas av respektive kommun.  
Till avtalet finns bilagor som är förvaltningsspecifika frågor och beslutas av 
respektive barn- och utbildningsnämnd eller motsvarande i varje kommun. 
 
Beslutsunderlag  
Barn och fritidsutskottets protokoll 18 oktober § 32 
Nytt avtalsförslag 4-kanten från 2023 

 
Förslag till beslut  
Föreslå kommunfullmäktige att besluta om fortsatt samverkan gällande 
kommunal gymnasieutbildning i fyrkanten (Bodens kommun, Luleå kommun, 
Piteå kommun och Älvsbyns kommun) enligt nytt samverkansavtal från och 
med 2023-01-01, enligt bilaga.  
_____ 

 
Kommunstyrelsen 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommun-
styrelsen bifaller. 
_____ 
 
Beslut skickas till 
Skolchef 
         Forts… 



 PROTOKOLL 36(54) 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-11-07 
 

 

 
 

KS § 168 Dnr 0410/22-612 forts.  
 
SAMVERKANSAVTAL FYRKANTENS GYMNASIESAMVERKAN 

 
Bilagor  
Samverkansavtal om gymnasieutbildning för Boden, Luleå, Piteå och Älvsbyns 
kommuner från och med 2023-01-01 
Bilagor 6 - 11 
_____ 
 
 
 



 PROTOKOLL 37(54) 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-11-07 
 

 

 
 

KS § 169 Dnr 0317/22-751 
 
UTFÖRANDE AV FAMILJERÄTTSVERKSAMHET I ÄLVSBYNS 
KOMMUN 

 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Att överenskommelse träffas om avtalssamverkan mellan Älvsbyns och 

Arvidsjaur kommun i form av gemensam drift av familjerättsverksamhet.  
2. Avtalstiden ska vara 1 år med möjlighet till förlängning ytterligare 1 år.  

_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Socialutskottet fattade beslut 2022-08-17 § 87 om att föreslå kommun-
styrelsen att överenskommelse ska träffas om avtalssamverkan mellan 
Älvsbyns och Piteå kommun i form av gemensam drift av familjerätts-
verksamhet. Efter beslutet togs kom även Arvidsjaurs kommun med ett 
förslag om samverkan. Ärendet behövde således omprövas av socialutskottet 
med de nya uppgifterna innan det lämnas över till kommunstyrelsen.  
 
Socialutskottet gör bedömningen att börja med att överenskommelse träffas 
om avtalssamverkan med Arvidsjaurs kommun i form familjerättsverksamhet 
på 1 år med möjlighet till förlängning ytterligare 1 år.  
 
Beslutsunderlag 
-  Socialutskottets protokoll 28 september, § 110 
-  Socialutskottets protokoll 17 augusti, § 87 
- PM – familjerätt Älvsbyns kommun, socialutskottet 2022-08-17,  

författat av Nataliya Renlund daterat 2022-08-08. 
- Kostnadsjämförelse 2022-08-31 
- Komplettering efter SU beslut 2022-09-05 

 
 Socialutskottets förslag till kommunstyrelsen 
1. Att överenskommelse träffas om avtalssamverkan mellan Älvsbyns och 

Arvidsjaur kommun i form av gemensam drift av familjerättsverksamhet.  
2. Avtalstiden ska vara 1 år med möjlighet till förlängning ytterligare 1 år.  

 
Kommunstyrelsen 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommun-
styrelsen bifaller. 
_____ 
 
Beslutet skickas till 
Socialchef 
_____ 
 
 
 



 PROTOKOLL 38(54) 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-11-07 
 

 

 
 

KS § 170 Dnr 0241/22-779 
 
RIKTLINJE NATIONELLA PATIENTÖVERSIKTEN NPÖ 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Anta ”Riktlinje Nationell Patientöversikt (NPÖ)” 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Nationell patientöversikt (NPÖ) är en elektronisk tjänst som möjliggör  
för legitimerad personal hos olika vårdgivare att, med patients samtycke,  
få direktåtkomst till delar av varandras journaluppgifter. NPÖ är ett exempel  
på sammanhållen journalföring. Syftet med sammanhållen journalföring  
är att kunna få en mer heltäckande bild av patientens vårdhistorik och 
vårdbehov, vilket gör att vårdpersonal kan ge bättre och säkrare vård.  
 
Enligt Patientdatalagen (2008:355) ges vårdgivare rätt att via sammanhållen 
journalföring ta del av uppgifter i patientens journal hos andra vårdgivare  
om patienten har lämnat sitt samtycke. 
 

Med Nationell patientöversikt, som ofta kallas NPÖ, kan vårdpersonal  
snabbt och enkelt få en samlad bild av den information som finns i en patients 
journaler hos andra vårdgivare. Det innebär att vårdpersonalen slipper lägga 
tid på att ringa, söka och beställa kopior av journaler  
patienten slipper upprepa sin sjukhistoria om och om igen vid besök  
hos nya vårdgivare. 
 

Ett exempel är när en patient har vårdats på sjukhus och blir utskriven till 
kommunal hemsjukvård. Då kan personalen i kommunen direkt se vilken 
behandling patienten fått och vilka läkemedel som skrivits ut. De kan  
komma förberedda när de ska träffa patienten och ge rätt behandling direkt. 

 
Riktlinjen beskriver hantering av den Nationella Patientöversikten samt  
hur loggkontroller ska genomföras. 
 

Syftet med loggkontroller är att se om det förekommer sekretessbrott.  
Det innebär att man tittar ifall någon läser i journaler som man inte är  
behörig att läsa. Loggningen hjälper till att förebygga otillåten tillgång till 
patientinformation. Loggarna ska utgöra underlag för att klargöra vad som 
skett vid misstanke om, eller inträffade, säkerhetsrelaterade incidenter.  
 

För att uppfylla detta krav måste loggutdrag följas upp kontinuerligt mot 
gällande lagar och regler. Detta för att skydda enskild individs integritet   
 

Beslutsunderlag 
Socialutskottets protokoll 28 september, § 111 
Riktlinje Nationell patientöversikt NPÖ 
         Forts… 



 PROTOKOLL 39(54) 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-11-07 
 

 

 
 

KS § 170 Dnr 0241/22-779 forts.  
 
RIKTLINJE NATIONELLA PATIENTÖVERSIKTEN NPÖ 

 
Socialutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Att anta ”Riktlinje Nationell Patientöversikt (NPÖ)” 

 
Kommunstyrelsen 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommun-
styrelsen bifaller. 
_____ 
 
Beslutet skickas till  
Medicinskt ansvarig sköterska 
_____ 
 
 
 



 PROTOKOLL 40(54) 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-11-07 
 

 

 
 

KS § 171 Dnr 0433/22-779 
 
RIKTLINJE HANTERING AV FARLIGT AVFALL HSV O 
ELEVHÄLSA ÄLVSBYN 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Fastställa riktlinje för hantering av farligt avfall 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Syftet är en säker hantering av riskavfall och en hantering som följer  
gällande lagstiftning 

 
Inom vården uppkommer branschspecifikt avfall som ska hanteras  
enligt särskilda anvisningar. Hanteringen regleras av föreskrifter från 
Socialstyrelsen och/eller Arbetsmiljöverket. Begreppet "riskavfall", 
förekommer inte längre.  

 
Denna typ av avfall ingår i gruppen Farligt avfall. Avfallet benämns efter  
sina egenskaper, till exempel smittförande avfall och biologiskt avfall.  
I vårdens specialavfall ingår det dels avfall som ska hanteras säkert med  
tanke på arbetsmiljö, dels sådant avfall som regleras av omfattande  
lagstiftning eftersom det räknas som farligt avfall. 

 
Bestämmelser om antecknings- och rapporteringsskyldighet finns i 
avfallsförordningens sjätte kapitel. Naturvårdsverket preciserar i sina 
föreskrifter (NFS 2020:5) vilka uppgifter som ska antecknas och rapporteras. 
 
Enligt 6 kap 1 - 5 §§ avfallsförordningen ska den som producerar, 
transporterar, samlar in, handlar, mäklar eller behandlar ett farligt avfall 
anteckna vissa uppgifter.  
 
Anteckningen ska enligt 6 § sparas i 3 år eller 1 år för den som antecknar  
som transportör enligt 2 §. (Fullföljs under punkt 1, nedan.) 
 
Enligt 6 kap 11 § ska den som är anteckningsskyldig enligt 1 - 5 §§ även lämna 
sina uppgifter elektroniskt till avfallsregistret. Den 1 januari 2022 träder en 
miljösanktionsavgift i kraft för den som rapporterar för sent. Bestämmelsen 
följer av 11 kap 8 b § förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter.   
 
Avgiften är för närvarande 5000 kr per för sent inkommen rapport. 
 
Beslutsunderlag 
Socialutskottets protokoll 19 oktober, § 127 
Riktlinje för hantering av farligt avfall. 

 
 
           Forts… 



 PROTOKOLL 41(54) 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-11-07 
 

 

 
 

KS § 171 Dnr 0433/22-779 forts.  
 
RIKTLINJE HANTERING AV FARLIGT AVFALL HSV O 
ELEVHÄLSA ÄLVSBYN 

 
Socialutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Anta Riktlinje för hantering av farligt avfall. 
 
Kommunstyrelsen 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommun-
styrelsen bifaller. 
______ 
 
Beslutet skickas till  
Medicinskt ansvarig sköterska  
_____ 
 
 
 



 PROTOKOLL 42(54) 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-11-07 
 

 

 
 

KS § 172 Dnr 0204/22-214 
 
DETALJPLAN FÖR VISTTRÄSK INDUSTRIOMRÅDE 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Detaljplanen för Vistträsk industriområde ska ställas ut för samråd under 
perioden 2022-11-15 – 2022-12-02. 
_____ 

Sammanfattning av ärendet 
Detaljplanen syftar till att skapa planmässiga förutsättningar för industri-
verksamhet och handel inom ett sammanhållet område i anslutning till byn 
Vistträsk. 

Ett annat område har varit utställt för samråd under 2019. Detta område 
bedöms ha bättre förutsättningar för att kunna iordningsställas då området kan 
angöras till befintlig gata samt då vatten- och avloppsstam passerar området. 
Därför fattade kommunstyrelsen 2022-05-23 §101 ett beslut om att byta 
lokalisering till detta område. 
 
Marken omfattas av del av den privata fastigheten Vistheden 1:118. 
Kommunen avser att köpa marken när detaljplanen vunnit laga kraft.  

Beslutsunderlag 

Plankarta, planbeskrivning,  

Förslag till beslut 

Detaljplanen för Vistträsk industriområde ska ställas ut för samråd under 
perioden 2022-11-15 – 2022-12-02. 
 
Kommunstyrelsen  
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommun-
styrelsen bifaller. 
_____ 

Beslutet skickas till 

Erik Isaksson, samhällsbyggnadskontoret. 
_____ 
 
 
 



 PROTOKOLL 43(54) 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-11-07 
 

 

 
 

KS § 173 Dnr 0452/22-214 
 
UPPHÄVANDE AV DETALJPLAN INOM ÄLVSBYN 24:19 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Upphäva den del av Stadsplanen Altuna – Övrabyn som berör fastigheten 
Älvsbyn 24:19 
_____ 

Sammanfattning av ärendet 

En privatperson har inkommit med en förfrågan om att få stadsplanen Altuna 
- Övrabyn upphävd över den del som omfattar dennes fastighet. Stadsplanen 
är antagen av kommunfullmäktige 1979-08-20 § 63 och laga kraftvunnen 1980-
01-15 och reglerar fastigheten som allmän platsmark för ”park eller plantering”. 
Inom fastigheten står en byggnad uppförd med bygglov beviljat 1967.  
Byggnadsnämnden har 1984 trots regleringen tillåtit fastighetsbildning med 
stöd av 3 kapitlet 2§, fastighetsbildningslagen. Fastigheten har åtkomst genom 
vägservitut från Barkargatan upprättat 1984. Regleringen som allmän 
platsmark för ”park eller plantering” innebär dock att det saknas förutsättningar 
för att kunna bevilja bygglov inom fastigheten. 
 
Myndighetsnämnden har 2010 givit negativt besked för förhandsbesked inom 
fastigheten. Orsaken var: 
strid mot stadsplanen,  
att området är utpekad som skredriskområde av Räddningsverket,  
att området kommer att översvämmas vid Piteälven 100-års flöde.  
Det sistnämnda stämmer dock inte. 
 
Ett upphävande av detaljplanen medför att fastigheten, vid bygglovsprövning 
kommer att bedömas utifrån lämplighet. En sådan lämplighetsprövning ska 
utgå från de allmänna intressena i plan- och bygglagens andra kapitel. Den 
uppmärksammade skredrisken kommer exempelvis att beaktas vid 
bygglovsansökan och krav på geotekniskt utlåtande kommer att ställas om 
bygglov blir aktuellt. Älvsbyns energi har vid förhandsbeskedet från 2010 
inkommit med ett utlåtande om att området går att ansluta till kommunalt 
vatten och avlopp.  
 
Ärendet kommer att innebära kommunal handläggning som debiteras 
sökanden. 

Beslutsunderlag 

Ansökan om upphävande av detaljplan orienteringskarta 

Förslag till beslut 

Föreslå fullmäktige att upphäva den del av Stadsplanen Altuna – Övrabyn som 
berör fastigheten Älvsbyn 24:19 
 
         Forts… 



 PROTOKOLL 44(54) 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-11-07 
 

 

 
 

KS § 173 Dnr 0452/22-214 forts.  
 
UPPHÄVANDE AV DETALJPLAN INOM ÄLVSBYN 24:19 

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

Beslutet skickas till 

Erik Isaksson, samhällsplanerare 
 
Bilagor 
Ansökan om upphävande av stadsplan (upprättad på normal ansökan om 
planbesked), orienteringskarta 
_____ 
 
 
 



 PROTOKOLL 45(54) 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-11-07 
 

 

 
 

KS § 174 Dnr 0402/15-214 
 
INLÖSEN AV FASTIGHET GRANEN 1  

 
Kommunstyrelsens beslut 
Uppdra åt kommunchefen att förvärva fastigheten Granen 1. 
_____ 

Sammanfattning av ärendet 

Idag finns betydande konflikter mellan småindustri och bostadsbebyggelse i 
området kring Nybergshägnan med störningar i form av buller och upplag av 
material som föranlett klagomål från de som bor i området. Enligt översikts-
planen för Älvsbyns kommun ska området i framtiden användas för bostads-
ändamål.  
 
2015-10-01 beslutade Miljö- och byggnämnden att föreslå kommunstyrelsen 
att ändra detaljplanen för kvarteret Granen och del av kvarteret Tallen. Dnr 
0057/15 – 214 
 
Miljö- och byggkontoret har upprättat en detaljplan med syfte att möjliggöra 
bostäder inom kvarteret Granen samt del av kvarteret Tallen inom området 
Nybergshägnan. Detaljplanen reglerar inte typ av bostäder men avsikten är att 
genom markanvisningsavtal styra så att flerbostadshus eller kedjehus uppförs 
för att inrymma ett större antal bostäder än vad villafastigheter medger. 
Förslaget innebär att befintliga verksamheter inom området fortsatt får bedri-
vas genom en lagstadgad rättighet men de förlorar de byggrätter de har idag. I 
planförslaget föreslås del av Lomtjärnsgatan utgöra gemsamhetsanläggning 
inom kvartersmark där berörda fastighetsägare ansvarar över den del av gatan 
som regleras i detaljplanen. 
 
I ärendet Dnr 0402/15 – 214 beviljade kommunstyrelsen positivt planbesked 
samt uppdrog åt miljö- och byggkontoret att ändra detaljplanen för kvarteret 
Granen med syfte att ändra användningsområdet från industri till bostäder och 
kontor samt för del av kvarteret Tallen ändra detaljplanen för att möjliggöra 
ett äldreboende alternativt flerbostadshus med fler än två våningar. 
 
Förslag till detaljplan för kvarteret Granen samt del av kvarteret Tallen ställas 
ut för samråd under perioden 2019-03-25 – 2019-04-08. De remissyttranden 
som inkom bestod i att planförslaget anses få betydande konsekvenser för 
dagvattenhanteringen inom området samt av inkommet yttrande om begäran 
om markinlösen från en sakägare. 

Beslutsunderlag 

En ny detaljplan innebär att befintliga verksamheter inom området fortsatt får 
bedrivas genom en lagstadgad rättighet men de förlorar de byggrätter de har 
idag vilket kommer att påverka fastighetens värde.  
 
         Forts… 



 PROTOKOLL 46(54) 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-11-07 
 

 

 
 

KS § 174 Dnr 0402/15-214 forts.  
 
INLÖSEN AV FASTIGHET GRANEN 1  

 
Det finns en politisk vilja att en inlösning av fastigheten ska ske dock saknas 
ett formellt beslut om uppdrag att påbörja processen.   

Förslag till beslut 

Uppdra åt kommunchefen att förvärva fastigheten Granen 1. 
 
Kommunstyrelsen 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommun-
styrelsen bifaller. 
_____ 

Beslutet skickas till 

Kommunchefen 
 
Bilagor 
Fastigheten Granen 1 
Värderingsutlåtande 
_____ 
 
 
 



 PROTOKOLL 47(54) 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-11-07 
 

 

 
 

KS § 175 Dnr 0454/22-509 
 
YTTRANDE AVSEENDE REGIONALT TRAFIKFÖRSÖRJNINGS-
PROGRAM FÖR NORRBOTTENS LÄN 

 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Anta bifogat remissvar.  
2. Uppdra åt kommunchef att insända bifogat remissvar tillsammans med 

eventuella av politiken inlämnade noteringar. 
_____ 

Sammanfattning av ärendet 

Regionala kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten (RKM) har bjudit in 
Norrbottens kommuner med flera berörda parter att inkomma med 
synpunkter på framtaget förslag till uppdaterat Regionalt 
Trafikförsörjningsprogram för Norrbottens län.  
 
Den huvudsakliga anledningen till att en uppdatering av programmet från 
2018 föreslås är enligt RKM att prioriteringar behöver tydliggöras. 
Myndigheten skriver att en av utmaningarna med kollektivtrafiken är de 
målkonflikter som uppstår mellan å ena sidan resenärernas önskan om en 
tillgänglig och attraktiv kollektivtrafik och å andra sidan behovet av offentlig 
finansiering.      
 
Programmet syftar till att beskriva mål och inriktning för hur den framtida 
kollektivtrafiken i Norrbottens län ska se ut.  
 
Myndigheten önskar att inkomna remissvar särskilt uttrycker de svarandes 
synpunkter vad gäller följande frågeställningar:  

1. Hur väl fångar dokumenten upp de utmaningar och behov som länet 
står inför när det gäller den framtida kollektivtrafiken?  

2. Är mål och strategier tydliga?  
3. Är roller och ansvar för det fortsatta arbetet tydliga? 

 
Samhällsbyggnadskontoret har tagit del av remitterade handlingar och har 
besvarat frågeställningarna samt angett ett antal övriga synpunkter på förslaget 
i ett förslag till remissvar från Älvsbyns kommun (bifogas). Förslaget kan antas 
politiskt och utgör då kommunens yttrande på programförslaget.  

Beslutsunderlag 

I ärendet redovisade bilagor.  

Förslag till beslut 

1. Anta bifogat remissvar.  
2. Uppdra åt kommunchef att insända bifogat remissvar tillsammans med 

eventuella av politiken inlämnade noteringar.  
 

Forts… 



 PROTOKOLL 48(54) 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-11-07 
 

 

 
 

KS § 175 Dnr 0454/22-509 
 
YTTRANDE AVSEENDE REGIONALT TRAFIKFÖRSÖRJNINGS-
PROGRAM FÖR NORRBOTTENS LÄN 

 
Kommunstyrelsen 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommun-
styrelsen bifaller. 
_____ 
 
Beslutet skickas till  
Samhällsstrateg 
 
Bilagor 
▪ Regionalt Trafikförsörjningsprogram för Norrbottens län 2023 - 2030 – 

remissversion 2022-08-23 i 2 delar: beslutsdokument med mål och 
strategier och planeringsdokument med nulägesbeskrivningar och 
faktaunderlag 

▪ Bilagor till Trafikförsörjningsprogrammet 
▪ Missiv Remiss Trafikförsörjningsprogram 
▪ Förslag till yttrande gällande regionalt trafikförsörjningsprogram för 

Norrbottens län från Älvsbyns kommun 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 49(54) 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-11-07 
 

 

 
 

KS § 176 Dnr 0470/22-409 
 
LOKALA MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSFÖRESKRIFTER 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Fastställa ändring av lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifter enligt bilaga. 
_____ 

Sammanfattning av ärendet 

Samhällsbyggnadskontoret har under sommaren 2022 mottagit ett flertal 
klagomål gällande fjäderfän och tuppar inom detaljplanelagda områden. Enligt 
1 § Älvsbyns kommuns lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifter behöver 
medborgare ansöka om tillstånd för att få hålla fler än 5 stycken fjäderfän eller 
tupp inom område med detaljplan eller områdesföreskrifter. 
 
Utifrån klagomålsärendenas karaktär har Samhällsbyggnadskontoret bedömt 
att det behövs en översyn av de lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifterna i 
sin helhet. Förslaget är att man i detaljplanerat område måste ansöka om 
tillstånd att få hålla fjäderfän överhuvudtaget. Utöver detta så har hela 
dokumentet reviderats i enlighet med Sveriges Kommuner och Regioners 
rekommendationer. 

Beslutsunderlag 

1 kap. 3 § Kommunallag (2017:725) 
9 kap. 11–12 §§ miljöbalken (1998:808) 
39–40 §§ och 42-22 §§ förordning (1998:808) om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar om ändring av 
lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifter enligt Bilaga 1 – Förslag till lokala 
miljö och hälsoskyddsföreskrifter. 

 
Kommunstyrelsen 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommun-
styrelsen bifaller. 
_____ 
 
Beslutet skickas till  
Miljö- och byggnämnden 
Samhällsbyggnadskontoret 
 
Bilagor 
Bilaga 1 - Förslag till lokala miljö och hälsoskyddsföreskrifter. 
Bilaga 2 - Beslut Miljö- och byggnämnden Dnr 22–0373 
_____ 
 
 



 PROTOKOLL 50(54) 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-11-07 
 

 

 
 

KS § 177 Dnr 0409/22-456 
 
TAXA FÖR ÄLVSBYNS ÅTERVINNINGSCENTRAL (ÅVC) 2023 - 
FÖRETAG 

 
  Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Fastställa taxa för Älvsbyns återvinningscentral 2023 för företag eller 

verksamhetsutövare enligt bilaga. 
2. Gäller från 2023-01-01. 
_____ 

Sammanfattning av ärendet 

Älvsbyns Energi AB har utarbetat en ny prislista för företag eller 
verksamhetsutövare som lämnar avfall på återvinningscentralen (ÅVC)  
enligt bilaga. 
 
Den nya prislistan är bättre anpassad till den verkliga kostnaden för att  
ta emot och bearbeta olika typer av avfall och ska vara kostnadsneutral.  

Beslutsunderlag 

Ny prislista ÅVC Företag 
 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta att 
1. Fastställa taxa för Älvsbyns återvinningscentral 2023 för företag eller 

verksamhetsutövare enligt bilaga. 
2. Gäller från 2023-01-01. 
 
Kommunstyrelsen 
Mattias Broström, vd för Älvsbyns Energi AB föredrar ärendet.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommun-
styrelsen bifaller. 
_____ 

Beslutet skickas till 

VD Älvsbyns Energi AB 
_____ 
 
 
 



 PROTOKOLL 51(54) 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-11-07 
 

 

 
 

KS § 178 Dnr 0475/22-452 
 
TAXA FÖR RENHÅLLNING 2023 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Fastställa höjning av renhållningstaxan utifrån avfallsindex på 14,1%.  
2. Gäller från 2023-01-01. 
_____ 

Sammanfattning av ärendet 

Renhållningstaxan räknas upp årligen med avfallsindex oktober till oktober.  
 
Normalt sett handlar det om relativt små prisjusteringar, till exempel förra året 
blev indexuppräkningen ca 2%.  
 
Avfallsindex är fastställt på 14,1% beräknat på oktober 2021 till oktober 2022. 
Att index stiger så kraftigt beror på de prishöjningar och den inflationstakt  
som pågår nu.   

Beslutsunderlag 

Indexberäkning priser september 2021 till september 2022 
Jämförelsepriser renhållning Norrbotten och Västerbotten 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta att. 
1. Fastställa höjning av renhållningstaxan med avfallsindex beräknat på 

oktober 2021 till oktober 2022.  
2. Gäller från 2023-01-01. 
 
Kommunstyrelsen 
Mattias Broström, vd för Älvsbyns Energi AB föredrar ärendet.  
 
Göran Lundström (c) yrkar bifall till beredningsförslaget.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommun-
styrelsen bifaller. 
_____ 

Beslutet skickas till 

VD Älvsbyns Energi AB 
_____ 
 
 



 PROTOKOLL 52(54) 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-11-07 
 

 

 
 

KS § 179 Dnr 0464/22-370 
 
TAXA FÖR FJÄRRVÄRME 2023 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Fastställa höjning av fjärrvärmetaxan med 8%. 
2. Gäller från 2023-01-01. 
_____ 

Sammanfattning av ärendet 

Senast Älvsbyns Energi AB höjde fjärrvärmetaxan var 1/5 2020.  
 
Rådande marknadsläge med kraftigt stigande priser på biobränsle och stigande 
räntor gör att en taxehöjning är absolut nödvändig.  
 
Med våra förutsättningar har budgetarbetet för år 2023 visat på att 8% är vad 
som krävs för att täcka de fördyringar som verksamheten kommer att drabbas 
av kommande år. 

Beslutsunderlag 

Budget för år 2023 
Prisjämförelse 

 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta att 
1. Fastställa höjning av fjärrvärmetaxan med 8%  
2. Gäller från 2023-01-01 
 
Kommunstyrelsen 
Mattias Broström, vd för Älvsbyns Energi AB föredrar ärendet.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommun-
styrelsen bifaller. 
_____ 

Beslutet skickas till 

VD Älvsbyns Energi AB 
_____ 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 53(54) 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-11-07 
 

 

 
 

KS § 180 Dnr 0341/21-008 
 
UPPFÖLJNING AV MEDBORGARFÖRSLAG OM PORRFILTER 
PÅ ALLA KOMMUNENS NÄTVERK 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Tagit del av lägesrapporten 
_____ 

Sammanfattning av ärendet 
Susanne Elghorn har som representant för styrelsen i Kvinno- och Tjejjouren 
Pärlan i Älvsbyn lämnat in ett medborgarförslag om att sätta porrfilter på alla 
kommunens nätverk. Skola, förskola, och för de som är kommunanställda. 
 
2022-01-31 fattade kommunstyrelsen beslut om att Medborgarförslaget anses 
besvararat eftersom IT-avdelningen kommer att genomföra en testperiod 
under 6 månader med s.k. innehållsfilter i brandväggen. Testen påbörjas när 
flytten till gemensamt datacenter är genomförd. 

Älvsbyns kommun har genomfört sin flytt till gemensamt datacenter men 
gemensam brandvägg, där funktionen innehållsfilter återfinns, är ännu inte 
driftsatt. Anledningen till förseningen är oklarheter i tekniska förutsättningar 
och affärsmodell för gemensam brandvägg. Därför har testperioden inte 
kunnat genomföras. Ny målsättning är att kunna starta testperioden 2023-01-
01 med återrapportering av utvärdering hösten 2023. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen har tagit del av lägesrapporten. 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 54(54) 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-11-07 
 

 

 

KS § 181 Dnr 0502/22-008 
 
VÄCKTA ÄRENDEN KS 2022-11-07 

 
Kommunstyrelsen 
1. Inger Lundberg (L) väcker ett ärende till kommunstyrelsens sammanträde 

den 19 december om Fluxens framtid om Älvsbyns fastigheter AB flyttar 
in i lokalerna på Fluxen. Hur ska det då bli för våra seniorer som bor där, 
är på biblioteket, dagverksamheten och öppen träffpunkt etc.  

_____ 
 

 


