
 PROTOKOLL 1(45) 
KOMMUNSTYRELSEN 2021-12-20 
 
 
Tid: Kl. 08:30 - 18:00 
 
Plats: Storgatan 27, förvaltningsbyggnaden lokal: Forsen 
 
Ledamöter: Tomas Egmark, s,  ordförande  
 Anna Lundberg, s vice ordförande 
 Rikard Granström, s 
 Sara Risberg, s  
 Stefan Engström, s 
 Anneli Johansson, s  
 Wivianne Nilsson, v 
 Berit Hardselius, c 
 Göran Lundström, c 
 Göran Stenlund, L  
 Tobias Ström, L 
 Peter Lundberg, kd 
 Orvo Hannlöv, sd 
Tjänstgörande ersättare: Kristina Karlsson, s 
 Inger Lundberg, L 
  
Övriga: Anna Lindberg  kommunchef 
 Revisorerna (§ 143) 
 Anneli Vinsa (§ 144) vd ÄFAB 
 Jan-Erik Backman (§§ 144,148–149) skolchef 
 Roger Touams (§144) samhällsbyggnadschef 
 Sofia Lundberg (§144) samhällsstrateg 
 Hans Nyberg (§144) socialchef 
 Nataliya Renlund (§144) ec Stif 
 Crister Lundgren (§144) IT-chef 
 Michelle Engman kommunsekreterare 

 
Justeringsdag:  2021-12-27 
 
Paragrafer: §  143–163 
 
Justerare: Wivianne Nilsson, v  
 
 
 
Michelle Engman  Tomas Egmark Wivianne Nilsson  
kommunsekreterare ordförande justerare 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

ANSLAGSBEVIS 
Justeringen har tillkännagivits via anslag 

Organ Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 2021-12-20 
Protokollet är anslaget  2021-12-28 – 2022-01-19      
Förvaringsplats för protokoll Kommunkansliet  



 PROTOKOLL 2(45) 
KOMMUNSTYRELSEN 2021-12-20 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 143 Dnr 0337/21-007 
 
REVISIONEN - GRUNDLÄGGANDE GRANSKNING 2021 - KS 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Besvarar revisorernas frågeställningar enligt bilaga. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Överläggning mellan kommunens revisorer och kommunstyrelsen angående 
årlig övergripande granskning i Älvsbyns kommun 2021 dialog med styrelse/ 
nämnder.  
 
Revisorernas frågor till kommunstyrelsen och grundläggande granskning 2021, 
enligt bilaga 
 
Kommunstyrelsen 
Sakkunnigt biträde från KPMG Eva Henriksson och revisorer Bo Johansson 
(s), Birgitta Strömgren (s) Maria Öhman (v), Kjell-Åke Larsson (c) och Robert 
Lidström (L) föredrar revisionens frågeställningar.  
 
Kommunstyrelsen besvarar frågeställningarna. 
 
Revisorerna kommer att avge skriftlig rapport över dagens överläggning. 
 
Inger Lundberg (L) vill framföra att i framtida grundläggande gransknings-
rapporter ska hela kommunstyrelsen få möjlighet att svara på frågorna. 
 
Peter Lundberg (kd), Göran Stenlund (L) och Göran Lundström (c) har 
avvikande uppfattning i punkt 2.2 och 2.3 och frågan borde besvaras nej.  
_____ 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 3(45) 
KOMMUNSTYRELSEN 2021-12-20 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 144 Dnr 0471/21-000 
 
VERKSAMHETSREDOVISNING KS 2021-12-20 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Tagit del av och godkänner informationen, enligt bilaga. 
_____ 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunchef Anna Lindberg har sammanställt kommungemensam 
verksamhetsredovisning enligt bilaga. 

 
Kommunstyrelsen 
- Nulägesanalys från vd Anneli Vinsa från ÄFAB om nytt badhus/sporthall 

samt information från Roger Tuomas Samhällsbyggnadschef och Sofia 
Lundberg samhällsstrateg om verksamheterna i nya badhuset.  

- Nataliya Renlund, enhetschef på stöd till individ och familj föredrar sina 
handlingsplaner till kommunstyrelsen.   

- Roger Tuomas Samhällsbyggnadschef informerar om en lägesrapport 
avseende Storforsens stenarm, anbud och bron. 

- Crister Lundgren IT-chef informerar om IT-säkerheten i kommunen.  
- Kommunchef Anna Lindberg samt skolchef Jan-Erik Backman och 

socialchef Hans Nyberg besvarar frågor från Göran Lundström (c), Berit 
Hardselius (c), Orvo Hannlöv (sd), Göran Stenlund (L) och Inger 
Lundberg (L) avseende inlämnad verksamhetsredovisning. 
 

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

 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 4(45) 
KOMMUNSTYRELSEN 2021-12-20 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 145 Dnr 0449/21-000 
 
DELGIVNINGAR KS 2021-12-20 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Tagit del av redovisade delgivningar och lägger dom till handlingarna. 
_____ 

Sammanfattning av ärendet 

Handlingar i ärendet: 
 
RKM:s delårsrapport för tertial 2  
 
RKM Budget och VEP 2022–2024 
 
Yttrande till revisorerna 2021-10-28 – Miljö- och byggnämnden avseende 
delegationsordningen.  
 
Protokollsutdrag RS beslut 2021-11-17, § 229  - Medfinansiering av 
samordningsförbundet Södra Norrbotten 
 
Älvsbyns fastigheter - styrelseprotokoll 2021-11-24 
 
Socialutskottet – protokoll 2021-10-20 med bilagor 
 
Socialutskottet – protokoll 2021-12-01 med bilagor 
 
Förslag till beslut 
Tagit del av redovisade delgivningar och lägger dom till handlingarna. 
_____ 
 
Kommunstyrelsen 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommun-
styrelsen bifaller. 
_____ 
 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 5(45) 
KOMMUNSTYRELSEN 2021-12-20 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 146 Dnr 0450/21-002 
 
DELEGATIONSRAPPORT KS 2021-12-20 

 
Kommunstyrelsens beslut 
1) Tagit del av och godkänner redovisad delegationsrapport. 
2) I fråga gällande fastställande av tomter norra Nyfors ska tomtpriserna 

eventuellt uppdateras efter en omvärldsbevakning.  
_____ 

Sammanfattning av ärendet 

Följande ärenden anmäls enligt KS § 142/2019-11-04 (dnr 392/19-002) 

 
Kommunalråd 
Beslut 2021-11-19 med stöd av 14§ 2st LVU att förbjuda vårdnadshavaren 
från 2021-11-19 t.o.m. 2022-03-01 ha umgänge eller kontakt med den unge. 
Motivering är att beslutet inte bedöms kunna vänta till kommunstyrelsens 
sammanträde då det föreligger risk att vårdnadshavaren kontaktar den unga 
och på sätt sätter press på den unga.  
 
Tre (3) beslut 2021-11-19 med stöd av 14§ 2st LVU att förbjuda 
vårdnadshavarna från 2021-11-19 och tills vidare ha umgänge eller kontakt 
med de unga. Motivering är att beslutet inte bedöms kunna vänta till 
kommunstyrelsens sammanträde då det föreligger risk att vårdnadshavarna 
kontaktar de unga och på sätt sätter press på de unga. 

 
Delegationsbeslut färdigställande av tomter Norra Nyfors 2021-11-24 (dnr 

451/21-259) 
 

Landsbygdsutvecklare  
Beslut om byautvecklingspeng – Pålsträsk byaförening (dnr 551/20-109) 

Beslut om byautvecklingspeng – Korsträsk byaförening (dnr 413/21-109) 

Beslut om byautvecklingspeng – Vistträsk byaförening (dnr 443/21-109) 

Beslut om byautvecklingspeng – Vidsels byaförening (dnr 461/21-109) 

Beslut om byautvecklingspeng – Tväråns intresseförening (dnr 463/21-109) 

 

Socialutskottet 2021-09-29 
§ 115  Delgivningar 2 
§ 116 Ansökan hos IVO 2a kap 11§ SoL 
§ 117 Begäran om överflytt av ärende enligt 2a kap 10§ SoL 
§ 118 Beslut om att avsluta faderskapsutredning 
§ 119–121 Övervägande umgängesbegränsning enligt 14§ 2 st LVU 
§ 122–126 Övervägande om fortsatt vård  
§ 127 Beslut om att avsluta utredning och LVU-vård 
§ 128 Yttrande till kammarrätten i målnr 2565-21 
         Forts… 



 PROTOKOLL 6(45) 
KOMMUNSTYRELSEN 2021-12-20 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 146 Dnr 0450/21-002 forts.  
 
DELEGATIONSRAPPORT KS 2021-12-20 

 
Socialutskottet 2021-10-20 
§ 131  Delgivningar 2 
§ 132–133 Beslut avseende familjehem enligt 6 kap 6§ SoL 
§ 134–136 Övervägande umgängesbegränsning enligt 14§ 2st LVU  
§ 137–139 Rättstidsprövning och överlämnade av överklagan till 

förvaltningsrätten i Luleå 
 
Socialutskottet 2021-11-21 
§ 140  Yttrande till kammarrätten i Sundsvall målnr 2991–21 
 
Socialutskottet 2021-12-01 
§ 144  Delgivningar 2 
§ 145 Ansökan om särskilt förordnad vårdnadshavare 
§ 146–148 Omplaceringsbeslut från jourhem till familjehem för 

stadigvarande vård och fostran  
§ 149–153  Övervägande om fortsatt vård 
§ 154–157  Övervägande umgängesbegräsning enligt 14§ 3st LVU 
§ 158–160 Beslut om att väcka talan om ersättning hos förvaltningsrätten i 

gällande obetald föräldraavgift. 

Förslag till beslut 

Tagit del av och godkänner redovisad delegationsrapport. 
_____ 
 
Kommunstyrelsen 
Berit Hardselius (c) föreslår ett tillägg till delegationsbeslutet avseende 
tomtpriserna för Norra Nyfors att priserna eventuellt ska uppdaterats efter det 
gjort en omvärldsbevakning.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget och Berits 
tilläggsförslag vilket kommunstyrelsen bifaller. 
_____ 
 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 7(45) 
KOMMUNSTYRELSEN 2021-12-20 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 147 Dnr 0311/21-006 
 
SAMMANTRÄDESPLAN 2022 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Fastställa upprättad sammanträdesplan för budgetberedningen, barn- och fri-
tidsutskottet, socialutskottet och personalutskottet, enligt bilaga. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningskontorets kansli har upprättat förslag till sammanträdesplan 
för budgetberedningen, barn- och fritidsutskottet, socialutskottet och perso-
nalutskottet 2022 enligt följande: 
 

BUB BFU SU PU 

3 mars 8 feb 26 jan 23 feb 

17 mars 5 april 16 feb 4 maj 

24 mars (bokslut) 7 juni 16 mars 21 sept 

13 april 30 aug 27 april 26 okt 

21 april 18 okt 1 juni 7 dec 

28 april 6 dec 20 juli  

10 maj  17 aug  

  28 sept  

  19 okt  

  30 nov  

  21 dec  

 

Förslag till beslut 

Fastställa upprättad sammanträdesplan för budgetberedningen, barn- och fri-
tidsutskottet, socialutskottet och personalutskottet, enligt bilaga. 
_____ 
 
Kommunstyrelsen 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommunstyrel-
sen bifaller. 
_____ 
 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 8(45) 
KOMMUNSTYRELSEN 2021-12-20 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 148 Dnr 0469/21-602 
 
IKT-PLAN FÖR ÄLVSBYNS KOMMUNS SKOLVERKSAMHET 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Återremitterar ärendet till barn- och fritidsutskottet för beredning.  
_____ 

Sammanfattning av ärendet 

Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen 
påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att 
utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att 
utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att 
kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information. 
Utbildningen ska därigenom ge eleverna förutsättningar att utveckla digital 
kompetens och ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap.  
 
IKT planens innehåll i stort beskriver hur Älvsbyns kommun som 
skolhuvudman anger hur arbetet med att anpassa skolans verksamheter mot 
den nationella digitaliseringstrategin. Redan idag finns 1:11 lösning för elever i 
årskurs 7 och uppåt. I de krav som anges i digitaliseringstrategin är bland annat 
att digitala nationella prov ska genomföras från 2024. Detta innebär att skolans 
tidigare årskurser behöver säkerställa såväl tillgång till digitala enheter som att 
nätverk och tillgång till laddström är tillgodosedda. Kommunens IKT plan 
anger att alla elever från årskurs 3 har tillgång till en 1:1 lösning från och med 
2023. Elever i förskoleklass till årskurs 2 kommer med tiden att vara en del i 
1:1 lösningen då omsättningsdatorer hela tiden ges till de tidigare årskurserna 
och i förlängningen även förskolan. 
 
Information och kommunikationsteknik i skolan är ett led i den nationella 
digitaliseringstrategin och kommer bland annat att utgöra en del i 
genomförande av digitaliserade nationella prov i skolan med start 2024. För att 
Älvsbyns kommun som skolhuvudman ska vara förberedda och kunna 
genomföra digitala nationella prov krävs att arbetet enligt planen påbörjas 
senast 2023. Det kommer att innebära att verksamheter utanför skolan 
delaktiggörs i arbetet vilket bland annat framgår i bilaga 4, DNP2 temp.  
 
När det gäller arbetet med att säkerställa tillgängliga och säkra nätverk kommer 
IT avdelningen att genomföra en förstudie/utredning för att kartlägga 
kapacitet, tillgänglighet och brister av befintligt nät. Denna kartläggning ligger 
till grund för nybyggnation/uppgradering ett trådlöst nätverk som både 
säkerhetsmässigt och kapacitetsmässigt klara de nya krav som skolan ställer.  
 

 
1 1:1 – egen dator till varje elev        Forts… 
2 DNP – Digitala nationella prov     



 PROTOKOLL 9(45) 
KOMMUNSTYRELSEN 2021-12-20 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 148 Dnr 0469/21-602 forts. 
 
IKT-PLAN FÖR ÄLVSBYNS KOMMUNS SKOLVERKSAMHET 

 
IT avdelningen har idag en bemanning som är avsedd att kunna hantera den 
volym som fanns för 10 år sedan. Inom skolan har en utökning av datorer 
skett de senaste åren och idag finns cirka 500 fler datorer. Med en antagen 
IKT plan kommer antalet datorer inom skolans olika verksamheter att uppgå 
till närmare 1000 stycken vilket kommer att ställa krav på supporten i 
kommunen varför det blir en viktig aspekt i den förstudie IT avdelningen 
genomför.  
 
Älvsby fastigheter behöver också genomföra en utredning vad gäller att 
säkerställa tillgången till laddström i de fastigheter som berörs. De aktuella 
skolenheterna som behöver utredas vidare för detta ändamål är Knut 
Lundmarkskolan och Parkskolan.  
 
Förslag till beslut 
1. Fastställer plan för information och kommunikationsteknik enligt bifogad 

plan (bilaga 1).  
2. Finansiering för digitaliseringsarbetet i skolan enligt bifogad plan hanteras i 

budgetprocessen för 2023.  
_____ 

 
Kommunstyrelsen 
Skolchef Jan-Erik Backman föredrar ärendet.  
 
Inger Lundberg (L) yrkar på återremiss för beredning av barn och 
fritidsutskottet.  
 
Tomas Egmark (s) yrkar bifall till återremiss till barn- och fritidsutskottet. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på att återremittera ärendet och skicka det till 
barn- och fritidsutskottet för vidare utredning vilket kommunstyrelsen bifaller. 
_____ 

Beslutet skickas till 

Barn och fritidsutskottet 
Skolchef Jan-Erik Backman 

 
 
 
 
 
         Forts… 



 PROTOKOLL 10(45) 
KOMMUNSTYRELSEN 2021-12-20 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 148 Dnr 0469/21-602 forts. 
 
IKT-PLAN FÖR ÄLVSBYNS KOMMUNS SKOLVERKSAMHET 

 
Bilagor 
1. IKT plan och digitaliseringstrategin i Älvsbyns kommuns skolverksamhet 

2023 - 2026 
2. Aktivitetsplan  
3. Handlingsplan  
4. DNP temp  
5. Omsättningsplan datorer  

_____ 
 
 
 



 PROTOKOLL 11(45) 
KOMMUNSTYRELSEN 2021-12-20 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 149 Dnr 0472/21-612 
 
KOSTNADER FÖR ETT FJÄRDE ÅR NIU 

 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Huvudmannen ska möjliggöra för elever med tillval specialidrott att 

genomföra sin gymnasieutbildning över fyra år. 
2. Finansiering sker inom befintlig budgetram. 
3. I elevens individuella studieplan ska framgå vilka kurser eleven avser att 

förlägga i sitt fjärde utbildningsår och att dessa endast kan väljas av det 
som erbjuds inom ramen för det planerade kursutbudet. 

 
Reservation 
Göran Lundström (c) reserverar sig mot punkt 3. 
_____ 

Sammanfattning av ärendet 

På initiativ av Berit Hardselius (c) har kommunchefen givit skolchefen i 
uppdrag att räkna fram kostnaden för det fjärde året för elever som läser NIU 
(nationell idrottsutbildning), samt inkomma med två alternativ ett som tar sikte på 
resursförstärkningar och ett som inte påverkar budgetramen. 
 
Kostnad kopplat till det fjärde år 
 
Alternativ 1 Resursförstärkning 
Merkostnader kopplat till det fjärde året beror i hög grad på hur 
förutsättningarna för tjänsteplanering, schemaläggning och 
undervisningsgrupper ser ut för det aktuella läsåret (d.v.s. antalet elever och vilka 
kurser som erbjuds). Eleverna på gymnasiet har en individuell studieplan där 
eleverna har möjlighet att välja kurser och flytta dem mellan årskurserna i sin 
utbildning. En elev i gymnasiet ska under sin studietid erhålla motsvarande 
2500 poäng samt ytterligare 300 poäng för elever som beviljas utökat program 
och NIU. Att beräkna merkostnader kopplat till det fjärde året är på förhand 
en komplicerad fråga, då faktorer som påverkar kostnaderna är okända.   
 
Kostnaden för det fjärde året är den summa som utgör Älvsbyns Kommuns 
självkostnad d.v.s. den interkommunala ersättningen för respektive program: 
 
Samhällsprogrammet  149 937 kr (2019 års skolindex) 
Ekonomiprogrammet 148 077 kr (2019 års skolindex) 
Naturprogrammet  155 867 kr (2019 års skolindex) 
Teknikprogrammet  164 470 kr (2019 års skolindex)  
 
 
 
         Forts… 



 PROTOKOLL 12(45) 
KOMMUNSTYRELSEN 2021-12-20 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 149 Dnr 0472/21-612 forts.  
 
KOSTNADER FÖR ETT FJÄRDE ÅR NIU 

 
Summorna ovan är beslutade i Kommunfullmäktige (Dnr 0471/19 -612) och 
justeras årligen upp enligt skolindex. Älvsbyns Kommun erhåller inga 
interkommunala ersättningar för elever som läser det fjärde året, vilket innebär 
ett intäktsbortfall motsvarande självkostnaden för aktuellt program samt 18 
000 kr per elev som läser NIU (SKR: cirkulär 19:36). 
 
Kostnaden för specialidrotten beror på hur många elever som läser kurserna 
kopplat till NIU. Riksidrottsförbundets rekommendation för hur många 
elever per lärare varje undervisningsgrupp bör innehålla är 12 elever. Läsåret 
2021/2022 har gymnasiet 33 elever där 9 elever är antagna på orientering och 
skidorientering samt 24 elever på längdåkning. Om antalet elever ökar 
kommer också kostnaden för undervisningen öka, exempelvis skulle antalet 
elever på orientering öka till 13 eller fler behöver en lärare till anställas. Ett 
ökat elevantal ställer också krav på att det finns fordon inom utbildningen för 
transporter till och från olika träningsplatser. Detta är en faktor som påverkar 
kostnaderna men i vilken omfattning är svår att uttala sig om då val av 
träningsplatser kan variera efter olika förutsättningar, exempelvis tillgång till 
snö etc.  
 
Alternativ 2 Utbildning utan att påverka budget 
Om ett fjärde år ska erbjudas inom budgetramen behöver eleverna pröva 
uppskjutna kurser enligt bestämmelserna i Skollag (2010:800) 15 kap 28 §. 
Prövning innebär att eleven under ett tillfälle bedöms av en lärare utan att 
eleven har deltagit vid undervisningstillfällena. Eleven ansvarar således själv 
för att tillgodogöra sig de kunskaper som behövs för att nå kunskapskraven.  
 
Kurser i specialidrott och andra kurser där praktiska moment förekommer till 

exempel laborationer kommer prövning inte kunna erbjudas utan att budgeten 

påverkas.  

 
Förutsättningar för huvudmannen att erbjuda ett fjärde år 
Förutsättningarna för en huvudman att besluta om ett fjärde år för en 
utbildning på nationellt program eller för en enskild elev regleras i Skollag 
(2010:800) 16 kap 15 § och Gymnasieförordning (2010:2039) 9 kap 7 §.  
 
Skollag (2010:800) 16 kap 15 § föreskriver att: de nationella programmen är 
avsedda att genomgås på tre läsår. Huvudmannen får besluta att utbildningen 
får fördelas på längre tid än tre läsår. Praxis och vägledning hur bestämmelsen 
i Skollag (2010:800) 16 kap 15 § ska tillämpas i praktiken saknas i hög grad 
och rättsläget är således inte given.   
          

Forts… 



 PROTOKOLL 13(45) 
KOMMUNSTYRELSEN 2021-12-20 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 149 Dnr 0472/21-612 forts. 
 
KOSTNADER FÖR ETT FJÄRDE ÅR NIU 

 
Gymnasieförordning (2010:2039) 9 kap 7 § föreskriver att: huvudmannen får 
besluta att undervisningen på ett nationellt program för en elev i 
gymnasieskolan får fördelas över längre tid än tre år, om eleven har läst ett 
reducerat program eller om det med hänsyn till elevens förutsättningar i övrigt 
finns särskilda skäl. Av Gymnasieförordning (2010:2039) 9 kap 7 § framgår 
det att huvudmannen får besluta om att förlänga en utbildning för en enskild 
elev om någon av de två rekvisiten är uppfyllda.   

 
Förutsättningar för samläsning (tjänsteplanering) 
Möjligheten till samläsning beror som ovan nämnts hur förutsättningarna för 
tjänsteplanering, schemaläggning och undervisningsgrupper ser ut för de 
aktuella läsåren samt elevernas individuella studieplaner som på förhand är 
okända. Eleverna har som ovan nämnts möjligheten att välja kurser och flytta 
dem mellan årskurserna i sin utbildning, vilket försvårar planering och 
möjlighet till samläsning.  
 
Möjlighet till IKE från hemkommuner för elever som läser det fjärde år 
Gymnasieutbildning är avsedd att genomgås på tre år, det finns alltså ingen 
skyldighet för hemkommunen att ge ersättning för ett fjärde år. Väljer 
huvudmannen att fördela riksidrottsutbildningen på fyra år bör ersättningen 
som normalt tas ut för programmet på tre år fördelas över fyra år. Om eleven 
behöver förlängd studietid på grund av reducerat program eller 
studiesvårigheter har huvudmannen möjlighet att förlänga elevens studietid 
enligt vad som anges i gymnasieförordningen 9 kap 7 §. Huvudmannen bör i 
så fall i god tid kontakta elevens hemkommun för överenskommelse om 
ersättning. 

 
Sammanfattning 
Det är således mycket svårt att ange vilka kostnader ett fjärde år för elever 
som läser tillval specialidrott påverkar skolans budget. Klart framgår att 
kommunen tappar interkommunala intäkter för det fjärde året. Detta i 
samband med vilka merkostnader det eventuella fjärde året ger skolan. Det är 
likväl också av vikt att tillägga att antalet elever som söker Älvsbyns 
gymnasieskola för att läsa någon av specialidrotterna tillför skolan ekonomiska 
medel i form av interkommunala intäkter. Innevarande läsår, 21/22 finns 
totalt 33 elever med tillval specialidrott inom ramen för Nationell 
idrottsutbildning vilket innebär goda intäkter för skolan och i förlängningen 
kommunen. Den totala budgeten för ämnet specialidrott är för budgetåret 
2022 1,448 mkr vilket skall täcka samtliga kostnader för inriktningen.  
 
 
 
         Forts… 



 PROTOKOLL 14(45) 
KOMMUNSTYRELSEN 2021-12-20 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 149 Dnr 0472/21-612 forts.  
 
KOSTNADER FÖR ETT FJÄRDE ÅR NIU 

 
I de fall merkostnader uppstår i samband med att en elev väljer att förlänga 
utbildningen till ett fjärde år är då eleven inte kan läsa i befintliga 
undervisningsgrupper. Merkostnader uppstår alltså då extra 
undervisningsgrupper behöver tillskapas.   
 
Merkostnader kopplat till undervisning i specialidrott är beroende på antal 
elever som läser kursen, Riksidrottsförbundet har rekommendationer om 12 
elever per tränartjänst. Elever som väljer det fjärde året påverkar det totala 
elevantalet och kan innebära att ytterligare tränartjänst måste tillföras för att 
leva upp till Riksidrottsförbundets rekommendationer. Vilket tidigare nämnts 
erhåller kommunen inte någon ersättning för merkostnader kopplat till det 
fjärde året.  

Förslag till beslut 

1. Huvudmannen kan möjliggöra för elever med tillval specialidrott att 
genomföra sin gymnasieutbildning över fyra år förutsatt att det inte 
innebär ökade kostnader för Älvsbyns gymnasieskola eller för Älvsbyns 
kommun som skolhuvudman.  

2. I elevens individuella studieplan ska framgå vilka kurser eleven avser att 
förlägga i sitt fjärde utbildningsår och att dessa endast kan väljas av det 
som erbjuds inom ramen för det planerade kursutbudet.  

_____ 
 
Kommunstyrelsen 
Skolchef Jan-Erik Backman föredrar ärendet. 
 
Peter Lundberg (kd) yrkar på att byta ut ”kan” till ”ska” i punkt 1 och yrkar 
bifall till punk 2. 
 
Göran Lundström (c) yrkar på att stryka ”förutsatt att det inte innebär ökade 
kostnader för Älvsbyns gymnasieskola eller för Älvsbyns kommun som 
skolhuvudman.” ur punkt 1.  
 
Orvo Hannlöv (sd) yrkar bifall till Göran Lundströms förslag. 
 
Inger Lundberg (L) yrkar bifall till Göran Lundströms förslag.  

 
Rikard Granström (s) yrkar på att ta bort texten ”förutsatt att det inte innebär 
ökade kostnader för Älvsbyns gymnasieskola eller för Älvsbyns kommun som 
skolhuvudman.” ur punkt 1 och lägga till en punkt 2 där det står ” 
Finansiering sker inom befintlig budgetram” 
 
         Forts… 



 PROTOKOLL 15(45) 
KOMMUNSTYRELSEN 2021-12-20 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 149 Dnr 0472/21-612 forts. 
 
KOSTNADER FÖR ETT FJÄRDE ÅR NIU 

 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Göran Lundströms m.fl. förslag att stryka 
”förutsatt att det inte innebär ökade kostnader för Älvsbyns gymnasieskola 
eller för Älvsbyns kommun som skolhuvudman.” ur punkt 1 vilket kommun-
styrelsen bifaller. 
 
Vidare ställer ordföranden proposition på Rikard Granströms förslag att lägga 
till en punkt 2 att ” finansiering sker inom befintlig budgetram” vilket 
kommunstyrelsen bifaller. 
 
Slutligen ställer ordföranden proposition på beredningförslagets punkt 2  
”I elevens individuella studieplan ska framgå vilka kurser eleven avser att 
förlägga i sitt fjärde utbildningsår och att dessa endast kan väljas av det som 
erbjuds inom ramen för det planerade kursutbudet” och föreslår att den ska 
läggas som punkt 3 vilket kommunstyrelsen bifaller. 
 
Göran Lundström (c) reserverar sig mot punkt 3 i beslutet.  
____ 

Beslutet skickas till 

Rektor Älvsbyns gymnasieskola Inger Grankvist  
 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 16(45) 
KOMMUNSTYRELSEN 2021-12-20 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 150 Dnr 0477/21-282 
 
UTHYRNING ELLER UTLÅNING AV KOMMUNENS LOKALER 
TILL ALLMÄNHET OCH/ELLER FÖRENINGAR 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Återremitteras till barn- och fritidsutskottet för vidare handläggning.  
 
Reservation 
Göran Lundström (c) reserverar sig mot avslag av tilläggsbeslutet.  
_____ 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunchefen har givit Skolstrategen i uppdrag att utreda förutsättningarna 
för att hyra eller låna ut kommunens lokaler till allmänhet och/eller föreningar 
d.v.s. externa aktörer. Älvsbyns Kommun behöver utreda och ta fram 
riktlinjer som reglerar huruvida kommunens lokaler ska hyras ut eller lånas ut 
och under vilka förutsättningar detta kan ske. Utredningen omfattar inte 
kommunens egna verksamheter eller de politiska partier som är 
representerade i kommunfullmäktiges nyttjande av kommunens lokaler.     
 
Älvsbyns Kommun hyr ut eller lånar ut lokaler till externa aktörer vid 
förfrågan. Sammanträdeslokalerna i kommunhuset finns tillgängliga för 
uthyrning och pris regleras enligt beslut Dnr 0334/17 - 282 (KF § 105). 
Däremot saknas riktlinjer och ordningsföreskrifter för hur uthyrningen ska ske 
och vad som avses med ”extern aktör”. Idrottshallar samt andra lokaler i Forum 
finns tillgängliga för idrottsföreningar och andra externa aktörer att hyra eller 
låna, detta hanteras av Fritid och Kultur och uthyrning/utlåning sker enligt 
antagna riktlinjer och ordningsföreskrifter. Det finns en efterfrågan av att hyra 
eller låna Forums lokaler och tillgängligheteten varierar periodvis men 
uppskattas vara hanterbar.      
 
Förfrågningar har inkommit gällande uthyrning eller utlåning av skolans 
lokaler för övernattning, kurser och/eller andra aktiviteter. Uthyrning eller 
utlåning av kommunens sammanträdeslokaler eller idrottshallar görs redan till 
externa aktörer.  
 
Skollokalerna utgör ingen allmän plats under verksamhetstid och rektor avgör 
hur lokalerna ska användas och vem som har tillträde till lokalerna under 
verksamhetstiden. Att sätta en tidpunkt kopplat till verksamhetens slut kan 
vara svårt då lärare har möjlighet att göra sin förtroendetid på arbetsplatsen. 
Skolans lokaler är inte är anpassade eller iordningställda för att hyras ut efter 
verksamhetstiden. Lokalerna i skolorna är möblerade och inredda med 
verksamhetens inventarier och läromedel i syfte att bedriva undervisning  
för eleverna. 
         Forts… 



 PROTOKOLL 17(45) 
KOMMUNSTYRELSEN 2021-12-20 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 150 Dnr 0477/21-282 forts.  
 
UTHYRNING ELLER UTLÅNING AV KOMMUNENS LOKALER 
TILL ALLMÄNHET OCH/ELLER FÖRENINGAR 

 
Skolköken som kostenheten ansvarar för har tidigare varit föremål för 
uthyrning. Det saknas dock formellt antagna riktlinjer och ordnings-
föreskrifter för hur uthyrningen ska ske. Skolköken bör inte vara föremål för 
uthyrning mot bakgrund av att skolans lokaler inte har varit eller föreslås vara 
föremål för uthyrning eller utlåning till allmänhet och/eller föreningar. 
 
Fördelarna med att hyra ut eller låna ut kommunens lokaler är att det skapar 
goda förutsättningar för ett rikt kulturliv samt möjligheter för idrotts- och 
fritidsaktiviteter för kommunens invånare. En annan fördel är att tomma 
lokaler kommer till användning.  
 
Nackdelar med att hyra ut eller låna ut kommunens lokaler kan variera 
beroende på fastighetens beskaffenhet och vilken verksamhet som bedrivs i 
fastigheten.  

• Ökade kostnader för administration kopplade till hantering av en 
uthyrning/utlåning (bokning, iordningställande, betalning, städning, kontakt med 
räddningstjänsten etc.)  

• Merarbeten kopplade till utrymmen som behöver tömmas på eventuella 
inventarier, läromedel mm.  

• Begränsade möjligheter att avgränsa utrymmen dit allmänhet och/eller 
föreningar inte ska ha tillträde till.  

 
Osund konkurrens till följd av lokaluthyrning är en aspekt som bör beaktas i 
Älvsbyns Kommuns ställningstagande huruvida uthyrning och utlåning av 
lokaler ska ske.  
 
Sammanfattningsvis bör noteras att Älvsbyns Kommun redan idag tillgodoser 
externa aktörer (d.v.s. inte kommunala verksamheter) möjligheten att nyttja 
kommunens lokaler. Skolans lokaler är inte anpassade för att hyras ut eller 
lånas ut och fullgoda alternativ finns vilket motiverar att skolans lokaler 
fortsättningsvis inte ska hyras ut eller lånas ut till externa aktörer. 
 
Förslag till beslut 
1. Skolans lokaler och specialsalar fortsättningsvis inte ska vara föremål för 

uthyrning eller utlåning till allmänhet och/eller föreningar. 
2. Skolköken som kostenheten ansvarar för inte ska vara föremål för 

uthyrning eller utlåning till allmänhet och/eller föreningar.  
3. Ge kommunchefen i uppdrag att ta fram riktlinjer och ordningsföreskrifter 

angående uthyrning/utlåning av sammanträdeslokalerna i kommunhuset. 
_____ 

           Forts… 



 PROTOKOLL 18(45) 
KOMMUNSTYRELSEN 2021-12-20 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 150 Dnr 0477/21-282 forts.  
 
UTHYRNING ELLER UTLÅNING AV KOMMUNENS LOKALER 
TILL ALLMÄNHET OCH/ELLER FÖRENINGAR 

 
Kommunstyrelsen 
Peter Lundberg (kd) yrkar på återremiss för att ta in svar om effekten av 
förslagen till beslut för föreningar och studieförbund gällande: 1) Vilket behov 
som funnits innan corona och vilket behov som finns idag. 2) Undersöka vilka 
alternativa lokaler som finns och kommer att finnas (nya sim-/idrottshall) för 
att exempelvis arrangera läger där behov finns av kök/serveringslokal och 
billig övernattning. 3) Vilken påverkan ett beslut enligt förslag till beslutet 
skulle få för föreningar och studieförbunden.  
 
Göran Lundström (c) yrkar återremiss för dialog med alla föreningar som på 
ett eller annat berörs av detta beslut. Att föreningsutvecklare får i uppdrag att 
arbeta med alla föreningar som har behovet och att dessa är med i dialogen.  
 
Göran Lundström (c) yrkar på ett tilläggsförslag att ingången i dialogen är 
positiv till utlåning till föreningarna.  
 
Inger Lundberg (L) yrkar på återremiss och att ge kommunchefen i uppdrag 
att prata med föreningar, skolan och fritid och att se över vilka lokaler som 
finns.  
 
Peter Lundberg (kd) lägger till i sitt yrkande för återremiss att kolla hur 
grannkommunerna gör avseende utlåning av lokaler.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att hänskjuta ärendet för en återremiss till barn och 
fritidsutskottet för vidare utredning vilket kommunstyrelsen bifaller. 
 
Vidare ställer ordförande proposition på Göran Lundströms tilläggsförslag 
vilket kommunstyrelsens avslår.  
 
Göran Lundström (c) reserverar sig mot avslaget av tilläggsbeslutet.  
_____ 
 
Beslutet skickas till  
Barn- och fritidsutskottet 
Skolstrateg Tim Berggren 
_____ 
 
Bilagor 
PM - Uthyrning eller utlåning av kommunens lokaler till allmänhet och eller 
föreningar 
_____ 



 PROTOKOLL 19(45) 
KOMMUNSTYRELSEN 2021-12-20 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 151 Dnr 0427/21-709 
 
JO DNR 3080-2021. BEGÄRAN OM YTTRANDE 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Överlämnar yttrandet över den initiala handläggningen av R:s ärende 3080–
2021 till Justitieombudsmannen (JO). 
_____ 

 Sammanfattning av ärendet 

I en anmälan till JO klagade A.A på kommunstyrelsen i Älvsbyns handläggning 
av bl.a. R:s ärende (dnr 276–2021). JO tog del av vissa journalanteckningar. 
Därefter beslutade JO att inte fortsätta utredningen i det ärendet.  Utifrån det 
som kom fram i ärendet med dnr 276–2021, beslutade JO den 18 maj 2021 att 
inom ramen för ett initiativärende (dnr 3080–2021) utreda hur 
kommunstyrelsens hanterade den initiala handläggningen av R:s ärende.  
 
Den 18 maj 2021 anmodade JO Kommunstyrelsen att yttra sig över den 
initiala handläggningen av R:s ärende.  Kommunstyrelsens remissvar skulle ha 
kommit in till JO senast den 6 september 2021 och till styrelsens remissvar 
skulle ett protokollsutdrag från sammanträde bifogas.  
 
Den 14 oktober 2021 ett remissvar hade skickats per post. 
 
Den 21 oktober 2021 påminde JO kommunstyrelsen om att lämna in ett 
protokollsutdrag från sammanträde.  
 
Den 27 oktober 2021 kontaktade en tjänsteman hos JO enhetschef N.R. och 
gav kommunstyrelsen anstånd med att inkomma med sitt yttrande till och med 
9 november 2021.  
 
Den 2 november 2021 lämnades ett beslut om remissyttrande in till JO i vilket 
anges att kommunstyrelsens ordförande fattat beslutet om att lämna in 
yttrande till JO.  

 
JO anser att inte yttrandet är av sådan brådskande natur att det finns anledning 
för kommunstyrelsens ordförande att fatta beslut enligt delegation med 
hänvisning till kommunallagen. Därför anmodas nu kommunstyrelsen att 
återigen ge in ett yttrande i enlighet med JO:s första anmodan med senast 
datum 31 januari 2022. Kommunstyrelsen anmodas att ge in ett yttrande 
enlighet med JO:s första anmodan.  

 
Enhetschef Nataliya Renlund har yttrat sig följande i ärendet: 

  
 
           Forts… 



 PROTOKOLL 20(45) 
KOMMUNSTYRELSEN 2021-12-20 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 151 Dnr 0427/21-709 forts. 
 
JO DNR 3080-2021. BEGÄRAN OM YTTRANDE 

 
1. I yttrandet som kom in till JO den 19 oktober anges att ”brister i 

dokumentationen är uppmärksammade och åtgärderna är vidtagna”.  
Vilka brister i dokumentationen avses och vilka åtgärder har vidtagits?  

 
Svar: Bedömning att det finns brister i dokumentationen grundar sig på att 
journaler i ärendet inte var utförliga. Vilket leder till att det är svårt att följa 
ärendets gång i detalj. Av den anledning kompletterades yttrandet med det 
som specialisthandläggare minns från händelseförloppet. Åtgärder som har 
vidtagits är upprättande av rutiner för handläggning enligt LVU med syfte att 
kvalitetssäkra myndighetsutövningen och säkerställa processen för 
omhändertagandet.  

 
2. När fattades beslut om att inleda utredning enligt 11 kap.1§  

socialtjänstlagen (2001:453)?  
 

Svar: Beslut om att inleda utredning enligt 11 kap.1§ socialtjänstlagen togs 
200930, samma dag som orosanmälan inkom till socialtjänsten. Skälen till det 
var att orosanmälan innehöll uppgifter om våld.  

 
3. Vilka överväganden gjorde socialtjänsten innan samtalet hölls med R. att 

samtala med honom utan att först ha varit i kontakt med hans 
vårdnadshavare?  

 
Svar: Övervägande som gjordes grundas sig på uppgifter i orosanmälan. 
Socialtjänsten gjorde bedömning om att det kan finnas behov av akut skydd 
för barnet. Därför ville socialtjänsten förhindra att vårdnadshavaren hämtade 
barnet i skolan.  

 
4. Under vilka omständigheter hölls samtalet med R. i hans skola?  

 
Svar: Samtalet hölls i skolan av två handläggare från socialtjänsten. Med i 
samtalet deltar en fritidspedagog. I journaler framkommer vad som kom fram i 
barnsamtalet. Mer detaljerad beskrivning av omständigheterna kring mötet 
finns inte dokumenterat i journalen.  

 
5. Vilken var moderns inställning till att R. hämtades av socialtjänsten i 

skolan? Vilka överväganden gjorde socialtjänsten att inte inhämta R:s 
faders inställning innan åtgärden genomfördes?  

 
Svar: Det går inte besvara frågan om moderns inställning pga det beskrivs inte 
i journaler. Utifrån orosanmälan och R. berättelsen om att även mamman är 
utsatt för våld gjordes bedömningen att det var av vikt att samtala med 
mamman först.        Forts… 



 PROTOKOLL 21(45) 
KOMMUNSTYRELSEN 2021-12-20 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 151 Dnr 0427/21-709 forts.  
 
JO DNR 3080-2021. BEGÄRAN OM YTTRANDE 

 
Syfte med det var att få en bild av mammas situation för att göra en 
riskbedömning om hon är i behov av skydd. Därav togs kontakt med fadern 
efter samtal med modern.  

 
6. Hur ser Kommunstyrelsen på den initiala handläggningen av R:s ärende?  

 
Svar: Kommunstyrelsen bedömer att det finns vissa brister i journalföringen. 
Åtgärder och överväganden som gjordes i ärendet inte dokumenterat i detalj. 
Kommunstyrelsen bedömer att skyddsbedömningen var korrekt. Det fanns ett 
akut behov av skydd vilket har bekräftats under utredningsförfarandet. 
_____ 

 
Kommunstyrelsen 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommun-
styrelsen bifaller  
_____ 
 
Beslutet skickas till 
Nataliya Renlund  
Justitieombudsmannen (JO) 
 
 
 



 PROTOKOLL 22(45) 
KOMMUNSTYRELSEN 2021-12-20 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 152 Dnr 0479/21-106 
 
MEDFINANSIERING VENTILATIONSANLÄGGNING TILL 
VIDSELS AKTIVITETSHUS 

 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Vidsels Aktivitetshus Ekonomiska Förening beviljas medfinansiering med 

10 procent, max 100 000 kr under förutsättning att övrig medfinansiering 

godkänns.  

2. Medel anvisas från de nationella medlen som är avsedda för Regeringens 

satsning på att utveckla företagsklimatet i 39 gles- och landsbygds-

kommuner 

 
Reservation 
Göran Lundström reserverar sig mot punkt 1 i förmån för eget förslag.  
_____ 
Sammanfattning av ärendet 
Vidsels Aktivitetshus Ekonomiska Förening ansöker om kommunalt 
medfinansieringsstöd för investeringsprojektet ”Ventilation” avseende NO-
huset, Västra Vidselsvägen 17, Byggnad E nr 03. 

 
Den ekonomiska föreningen har gjort omfattande renoveringar i NO-
fastigheten. Målsättning är att byggnaden ska vara till gagn för enskilda 
människor, föreningar och företag, för att kunna samlas under ett och samma 
tak. Ortens bygdeförening har fått ändamålsenliga lokaler att bedriva sin 
verksamhet och Friskolan har erbjudits lokaler för att utöva sin undervisning 
på högstadienivå. 
 
Satsningen ska även bidra till en attraktiv landsbygd, där de boende kan 
utvecklas och känna trygghet i sin livsmiljö. Förhoppningen är att de 
industriella satsningarna i Norrbotten ska ge en ökad inflyttning av 
barnfamiljer, kunna behålla och utöka affärsverksamheten och den service 
som finns i byn. 
 
Ventilationen i fastigheten fungerar inte och den ekonomiska föreningen avser 
söka investeringsstöd från Jordbruksverkets service och satsningar på 
landsbygden till ett återvinningssystem bestående av endast ett aggregat. 
Ansökan till Jordbruksverket kräver en medfinansiär som står för 10 procent 
av projektets investeringskostnad.  
 
Den ekonomiska föreningen har fått en offert, som i detaljer beskriver 
materiel och arbetets omfattning till kostnaden 550 000 kr plus moms, i 
offerten finns undantagsarbeten som annan entreprenör måste utföra, i 
oturliga fall också omfatta asbestsanering, som uppskattas då kosta ca 250 000 
kr plus moms. Totalt omfattar ansökan 1 000 000 kr inklusive moms.  
 



 PROTOKOLL 23(45) 
KOMMUNSTYRELSEN 2021-12-20 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

         Forts… 
 

KS § 152 Dnr 0479/21-106 forts. 
 
MEDFINANSIERING VENTILATIONSANLÄGGNING TILL 
VIDSELS AKTIVITETSHUS 

 
Den ekonomiska föreningen har av Skatteverket inte medgivits momsavdrag, 
med motiveringen att de inte uppfyller kraven för sådan verksamhet. 
Föreningen söker medfinansiering med 100 000 kr från Älvsbyns kommun. 
 
Den ekonomiska föreningen bildades vid årsskiftet och har en aktiv styrelse 
men kompletterade kompetenser. De har upprättat bankförbindelser, 
bokföringstjänster, eget el-abonnemang, VA-inkoppling och anslutning till 
Älvsbyns Energi fjärrvärmenät inom skolområdet.  
 
Älvsbyns kommun beslutade tidigare om ett startkapital om 250 000 kr till den 
ekonomiska föreningen. Pengarna har använts till att reducera 
energikostnaderna för fastigheten, omfattande renoveringsarbeten i form av 
VA-arbeten med ny vattenberedare för fjärrvärme, luftsluss dito och ny 
entrédörr. Tilläggsisolera på vinden planeras. 
 
Bygglov av Älvsbyns kommun är medgivna för byte av 
ventilationsanläggningen. 
 
Beslutsunderlag 
Ansökan 
 
Förslag till beslut 
1. Vidsels Aktivitetshus Ekonomiska Förening beviljas medfinansiering med 

10 procent, max 100 000 kr under förutsättning att övriga medfinansiering 

godkänns.  

2. Medel anvisas från KS till förfogande 2021. 

_____ 
 
Kommunstyrelsen 
Tomas Egmark (s) yrkar på att ändra punkt 2 till ”Medel anvisas från de 
nationella medlen som är avsedda för Regeringens satsning på att utveckla 
företagsklimatet i 39 gles- och landsbygdskommuner” 
 
Peter Lundberg (kd) yrkar bifall på Tomas Egmarks förslag. 
 
Göran Lundström (c) yrkar att ändra ”max 100 000 kr ” till ”ca 100 000 kr” i 
punkt 1. 
 
Orvo Hannlöv (sd) yrkar bifall till beredningsförslaget. 
 



 PROTOKOLL 24(45) 
KOMMUNSTYRELSEN 2021-12-20 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
         Forts… 
 

KS § 152 Dnr 0479/21-106 forts. 
 
MEDFINANSIERING VENTILATIONSANLÄGGNING TILL 
VIDSELS AKTIVITETSHUS 

 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget och Göran 
Lundströms förslag på punkt 1. Kommunstyrelsen bifaller 
beredningsförslaget. 
 
Göran Lundström (c) reserverar sig mot beslutet.  
 
Vidare ställer ordförande proposition på Tomas Egmarks förslag om att ändra 
punkt 2 till ”medel anvisas från de nationella medlen som är avsedda för 
näringslivsmedel” vilket kommunstyrelsen bifaller.  
_____ 

Beslutet skickas till 

Vidsels Aktivitetshus Ekonomiska Förening 
_____ 
 
 
 



 PROTOKOLL 25(45) 
KOMMUNSTYRELSEN 2021-12-20 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 153 Dnr 0480/21-041 
 
UTÖKAD INVESTERINGSBUDGET 2022  

 
Kommunstyrelsens beslut 
Investeringsbudgeten för 2022 utökas med max 1 000 000 kr för att 
möjliggöra investering av ett nytt reservkraftaggregat. 
____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
I november upptäcktes ett omfattande fel på reservkraftaggregatet till Ugglans 
särskilda boende. Aggregatet är från 60-talet och tillgången till reservdelar är 
begränsat. Även kompetens att reparera aggregatet är svårt att hitta på grund 
av generationsväxling i branschen.  
Det finns två alternativ: 
 
1. Reservdelar till nuvarande reservkraftaggregat till ett ungefärligt pris om 2-

300 000 kr. På grund av aggregatets ålder finns det svårigheter med att hitta 

reservdelar. Beräknad leveranstid är första kvartalet 2022 enligt uppgifter. 

 
2. Inköp av nytt reservkraftaggregat till ett ungefärligt pris om 1 000 000 kr. I 

dagsläget pågår arbetet med att ta in offerter och leveranstider. Uppgifter ger 

gällande att leveranstider kan uppgå till 3–4 månader. 

I väntan på reparation eller nytt aggregat har Älvsbyns fastighetsbolag AB 
lånat ett aggregat och utvecklat rutiner för hantering vid ett eventuellt 
strömavbrott. 
 
Alternativ 2 med inköp av nytt reservkraftaggregat förordas med tanke på 
nuvarande aggregats ålder och eventuella tillkommande fel och svårigheter att 
hitta kompetens. För att hantera kostnaden föreslås investeringsramen 2022 
utökas med 1 000 000 kr. En nyinvestering i ett reservkraftaggregat finns inte 
med i investeringsplanen för 2022–2024. Det finns i dagsläget en osäkerhet 
kring kostnaden för ett nytt aggregat då offert saknas.  
 
Investeringsbudget 2022 samt plan för 2023 och 2024 fastställdes av KF 14 
juni 2021 (KF § 57) till 11 824 000 kr. En utökning borde inte påverka det 
budgeterade resultatet för 2022. 
____ 
 
Kommunstyrelsen 
Göran Lundström (c) yrkar bifall till beredningsförslaget.  

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



 PROTOKOLL 26(45) 
KOMMUNSTYRELSEN 2021-12-20 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 154 Dnr 0379/21-759 
 
ANSÖKAN OM UTÖKAT BIDRAG TILL SAMORDNINGS-
FÖRBUNDET SÖDRA NORRBOTTEN FÖR 2022  

 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Samordningsförbundet Södra Norrbotten får 2022 ett utökat bidrag med 

18 750 kr under förutsättning att övriga parter utökar sina bidrag. 

2. Utökningen hanteras inom befintlig ram. 

_____ 

Sammanfattning av ärendet 

Samordningsförbundet Södra Norrbotten bildades 1 januari 2020 efter en 
sammanslagning av förbunden Pyramis i Luleå kommun, Activus i Piteå 
kommun och Consensus i Älvsbyns kommun. Från och med 1 juni 2021 ingår 
även Bodens kommun i förbundet. Samordningsförbundet Södra Norrbotten 
har en styrelse med representanter från Luleå, Boden, Piteå och Älvsbyns 
kommun, Region Norrbotten, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. 
 
Samordninsgförbundets uppgift är att stödja och utveckla samverkan mellan 
parterna, finansiera rehabiliteringsinsatser, besluta på vilket sätt tillgängliga 
medel ska användas samt svara för uppföljning och utvärdering av insatserna. 
 
Samordningsförbundet Södra Norrbotten ansöker om utökat bidrag för 2022. 
Försäkringskassan informerade i slutet av juni 2021 om statlig 
medelstilldelning för 2022. För Samordningsförbundet Södra Norrbotten 
innebär det nya förslaget en möjlig tilldelning av det statliga bidraget med 4 
982 000 kr. För 2021 har Samordningsförbundet äskat 2 500 000 kr/år som 
parterna Region Norrbotten och de fyra medlemskommunerna matchat upp 
med 1 250 000 kr var (se tabellen nedan) till en medelstilldelning om 5 000 000 
kr. 
 
Region Norrbotten tillsammans med medlemskommunerna har hittills 
matchat upp finansieringen med 58 procent av den möjliga tilldelningen från 
staten. 
 
Utifrån samråd med parterna vid medlemssamråd har styrelsen beslutat om att 
lämna ett preliminärt äskande till Försäkringskassan om 3 250 000 kr för år 
2022. Äskandet innebär en ökning från föregående år med 750 000 kr.  
Förbundet har vuxit från en till fyra medlemskommuner varav en kommun, 
Boden ska bygga upp sin samverkan från grunden. Parterna är aktiva  
och nya insatser medfinansieras från förbundet och fler är planerade. 
Enligt lagen om Finansiell samordning fördelas bidraget med hälften  
från staten och med en fjärdedel vardera från regionen och kommunerna.  
 
         Forts… 



 PROTOKOLL 27(45) 
KOMMUNSTYRELSEN 2021-12-20 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 154 Dnr 0379/21-759 forts.  
 
ANSÖKAN OM UTÖKAT BIDRAG TILL SAMORDNINGS-
FÖRBUNDET SÖDRA NORRBOTTEN FÖR 2022  

 
Region Norrbotten och Bodens kommun, Luleå kommun, Piteå kommun och 
Älvsby kommun föreslås fatta beslut om en bidragsnivå i enlighet med 
förbundets äskande, se nedanstående tabell. 
 
För att förbundet ska kunna ta emot denna möjlighet till ökad tilldelning krävs 
att ingående parter har möjlighet att tillskjuta sin andel. Om inte  
detta sker återförs dessa medel till Försäkringskassan. Enligt tabellen  
nedan redovisas i kolumnen förändring den ökning som är aktuell för  
2022 per part.  
 

Part Nuvarande 
finansiering 

Nytt äskande 
2022 Förändring 

Stat 2 500 000 3 250 000 750 000 

Region 
Norrbotten 1 250 000 1 625 000 375 000 

Bodens 
kommun 212 500 276 250 63 750 

Luleå kommun 650 000 845 000 195 000 

Piteå kommun 325 000 422 500 97 500 

Älvsbyns 
kommun 62 500  81 250  18 750 

Summa 5 000 000 6 500 000 1 500 000 

 

Beslutsunderlag 

Ansökan om utökat äskande hösten 22 till parterna 
 
Kommunstyrelsen 
Göran Lundström (c) yrkar bifall till beredningsförslaget.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommun-
styrelsen bifaller. 
_____ 
 
 
 
 
 
 
         Forts… 



 PROTOKOLL 28(45) 
KOMMUNSTYRELSEN 2021-12-20 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 

KS § 154 Dnr 0379/21-759 forts.  
 
ANSÖKAN OM UTÖKAT BIDRAG TILL SAMORDNINGS-
FÖRBUNDET SÖDRA NORRBOTTEN FÖR 2022  

Beslutet skickas till 

Kommunchef 
Skolchef 
Rektor kompetenscentrum 
Samordningsförbundet Södra Norrbotten 
Bodens kommun 
Luleå kommun 
Piteå kommun 
Region Norrbotten 
_____ 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 29(45) 
KOMMUNSTYRELSEN 2021-12-20 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 155 Dnr 0552/20-214 
 
DETALJPLAN FÖR KOLONILOTTSOMRÅDE  

 
Kommunstyrelsens beslut 
Detaljplanen för Hägna kolonilottsområde ska ställas ut för samråd under 
perioden 22-01-03 – 22-01-17. 
_____ 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade 2021-01-25 §10 att uppdra dåvarande miljö- och 
byggkontoret att upprätta en detaljplan för kolonilotter inom området Hägna. 
En naturvärdesinventering har under sommaren 2021 genomförts som 
resulterat i att ett område med naturvärde klass 4 undantagits från en tidigare 
idéskiss som låg bilagd till ärendet. 

Förslaget är i enighet med Fördjupad översiktsplan över Älvsbyns tätort, antagen av 
KF 2018-10-08 §95. 

Beslutsunderlag 

Plankarta, planbeskrivning, illustration, naturvärdesinventering. 
 

Kommunstyrelsen 
Berit Hardselius (c) yrkar bifall till beredningsförslaget. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommun-
styrelsen bifaller. 
_____ 

Beslutet skickas till 

Erik Isaksson, samhällsbyggnadskontoret. 
_____ 
 
 
 



 PROTOKOLL 30(45) 
KOMMUNSTYRELSEN 2021-12-20 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 156 Dnr 0481/21-212 
 
UTVECKLINGSPLAN KANIS 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
Reservation 
Göran Lundström (c), Inger Lundberg (L) och Göran Stenlund (L) reserverar 
sig mot beslutet.  
_____ 

Sammanfattning av ärendet 

I samband med kommunfullmäktiges beslut om investeringsbudgeten för 
2022-2024 14 juni 2021 (KF § 57) fick kommunchefen i uppdrag att utarbeta 
en 5-års utvecklingsplan gällande Kanisområdet, ishallen, kommunhusets 
ventilation och Forum 
 
Ett ställningstagande av utvecklingen av Kanisområdet behöver ses i ett större 
perspektiv där kommunens långsiktiga fysiska planering och kommande 
investeringsbehov tas i beaktande. Förutom Kanisområdet ska långsiktiga 
planer tas fram för Älvåkra ishall, Forum, Selholmens camping och 
kommunhusets ventilation. Till detta kommer även arbetet med att utreda 
placering av ny/nya förskolor för att ersätta Åsens förskola och innehållet i 
den nya sim- och sporthallen. 
 
Detta tillsammans med de stora industriinvesteringar som sker i norra Sverige 
och särskilt Norrbotten och Västerbotten har resulterat i att Älvsbyns framtida 
utveckling behöver sättas i ett större perspektiv där hänsyn till framtida 
bostadsområden och industrier tas i beaktande. Ett underlag avseende 
pågående, planerade och kommande satsningar har tagits fram av 
samhällsplaneringskontoret och redovisats för kommunstyrelsen vid 
sammanträdet 4 oktober 2021. 
 
Kanisområdet 
Kanisområdet består bland annat av motionsspår, skidspår, slalombacke, 
husvagnsparkering, restaurang och servicehus. Under åren har investeringar 
gjorts i området utan att det funnits någon beslutad utvecklingsplan. 
 
En genomgång av de senaste årens investeringsbudgetar visar att de varierar 
mellan 10–14 miljoner kronor. Investeringsäskandena är årligen väsentligt 
högre än investeringsutrymmet och gäller för kommunens alla områden. 
Fastighetsunderhållet är mycket eftersatt. 
 
 
         Forts… 



 PROTOKOLL 31(45) 
KOMMUNSTYRELSEN 2021-12-20 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 156 Dnr 0481/21-212 forts.  
 
UTVECKLINGSPLAN KANIS 

 

År Investeringsbudget (kr) beslutat av KF 

2020 14 697 000 

2021 10 208 000 

2022 11 824 000 

 
Investeringar som prioriterats avser underhåll av fritidsanläggningar, 
fastigheter, gator men även satsningar som digitalisering i skolan. En 
sammanställning av kommunens investeringar åren 2015–2020 visar att fritid 
(Kanis inkluderat) och skolan är de områden där mest investeringar har gjorts. 
Till detta kommer även satsningen på en ny sim- och sporthall.  
 
Bedömningen är en utvecklingsplan för Kanisområdet är ett viktigt och 
omfattande uppdrag. Kommunens interna utredningskapacitet är begränsad 
och riktas nu till den långsiktiga fysiska planeringen och sim- och sporthallens 
innehåll. Det innebär att arbetet med att ta fram en utvecklingsplan för 
Kanisområdet kan påbörjas först under första kvartalet 2022 och redovisas 
hösten 2022. 
 
Kommunstyrelsen 
Göran Lundström (c) yrkar att investera 2 000 000 kr för nya matar och 
högtryckspumpar under 2022. Att operativ personal för Kanis ingår i 
utredningen och att enkät ska lämnas ut till husvagnsgästerna.  
 
Anna Lundberg (s) yrkar bifall till beredningsförslaget.  
 
Inger Lundberg (L) yrkar bifall till Göran Lundströms förslag till beslut.  
 
Rikard Granström (s) yrkar bifall till beredningsförslaget.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget och Göran 
Lundströms förslag. Kommunstyrelsen bifaller beredningsförslaget.  
 
Göran Lundström (c) reserverar sig mot beslutet i förmån för eget förslag. 
 
Inger Lundberg (L) reserver sig mot beslutet.  
 
Göran Stenlund (L) reserverar sig mot beslutet.  
______ 
 
 
 
         Forts… 



 PROTOKOLL 32(45) 
KOMMUNSTYRELSEN 2021-12-20 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 156 Dnr 0481/21-212 forts.  
 
UTVECKLINGSPLAN KANIS 

Beslutet skickas till 

Kommunchef 
Samhällsbyggnadschef 
VD Älvsbyns fastigheter AB 
_____ 



 PROTOKOLL 33(45) 
KOMMUNSTYRELSEN 2021-12-20 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 157 Dnr 0485/21-212 
 
UTVECKLINGSPLAN SELHOLMENS CAMPING 

 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Investering på Selholmens camping hanteras i budget- och 

investeringsprocessen för 2023. 
2. Utvecklingsplanen för Kanis ska omfatta en utredning av en centrumnära 

camping. 
 
Reservation 
Göran Lundström (c), Berit Hardselius (c), Inger Lundberg (L) och Orvo 
Hannlöv (sd) reserverar sig mot beslutet.  
_____ 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade 4 oktober 2021 (KS § 121) att ge kommunchefen 
i uppdrag att ta fram en utvecklingsplan för Selholmens camping och att 
redovisa den för kommunstyrelsen 20 december 2021. 
Under hösten har politiker och tjänstepersoner besökt campingen och tagit del 
av nuvarande arrendators utvecklingsplaner. Det finns ett akut behov av ett 
nytt servicehus och markarbete för ökad tillgänglighet för husbilar/ husvagnar. 
Avtalet med nuvarande entreprenör CEs Allservice har förlängs till och med 
31 oktober 2022. Markarbete för att jämna ut och platta till vissa platser för 
husvagnar/husbilar har genomförts under hösten i samband med att avtalet 
förlängdes. 
 
Ett ställningstagande av utvecklingen av Selholmens camping behöver ses i ett 
större perspektiv där kommunens långsiktiga fysiska planering och kommande 
investeringsbehov tas i beaktande. Kommunchefen har sedan tidigare i 
uppdrag att ta fram långsiktiga planer för Kanisområdet, Älvåkra ishall, Forum 
och kommunhusets ventilation samt innehåll för nya sim- och sporthallen. Till 
detta kommer även arbetet med att utreda placering av ny/nya förskolor för 
att ersätta Åsens förskola. 
 
Detta tillsammans med de stora industriinvesteringar som sker i norra Sverige 
och särskilt Norrbotten och Västerbotten har resulterat i att Älvsbyns framtida 
utveckling behöver sättas i ett större perspektiv där hänsyn till framtida 
bostadsområden och industrier tas i beaktande. Ett underlag avseende 
pågående, planerade och kommande satsningar har tagits fram av 
samhällsplaneringskontoret och redovisats för kommunstyrelsen vid 
sammanträdet 4 oktober 2021. 
 
Centrumnära camping i Älvsbyn 
En anledning till att ha en centrumnära camping i en kommun är att den 
skapar möjligheter för besöksnäringen och handeln.   Forts… 



 PROTOKOLL 34(45) 
KOMMUNSTYRELSEN 2021-12-20 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 157 Dnr 0485/21-212 forts.  
 
UTVECKLINGSPLAN SELHOLMENS CAMPING 

 
Den bidrar även till att besökare får möjlighet att ta del av Älvsbyns vackra 
omgivningar under sommarmånaderna. 
 
Dagens arrendator har tagit fram en plan för Selholmens kortsiktiga utveckling 
som kommunen och Älvsbyns fastigheter AB har tagit del av. Den innefattar 
följande: 

• Ny servicebyggnad och annan placering på området 

• Utjämning av mark på befintligt område för att få till fler 

uppställningsplatser 

• Flytt av stugor inom befintligt område 

I dagsläget är många faktorer okända för att kommunen ska kunna ta fram en 
långsiktig utvecklingsplan för området och besluta om större satsningar. 
Följande frågor behöver belysas och besvaras: 
 

• Ska det finnas en centrumnära camping i Älvsbyn? Om ja, vilken profil 

ska campingen ha och vilken är den primära målgruppen? En 

marknadsundersökning behöver göras. 

• Hur ska en eventuell camping drivas? Ska campingen bära sina egna 

kostnader eller ska kommunen stå för vissa kostnader? Vilka intäkter 

behövs för att täcka kostnader för drift och investeringar? 

• Vilka investeringar behövs? Idag finns ca 25 platser för husvagnar, 

husbilar och tält på området plus ett mindre antal enklare stugor. Ett 

nytt servicehus behövs. Kan flera platser ställas i ordning på området 

nedanför dagens camping och kan ön användas? Kan ny digital teknik 

för bokning, betalning och incheckning användas för att minska 

behovet av bemanning och behov av servicehus?  

• Kan campingen på Kanisområdet vara den centrumnära campingen? 

Kommunen har under åren investerat stort i Kanis. Där finns 120 

platser för husvagnar/husbilar, ett modernt servicehus och närhet 

strövområden och natur. Hur kan den utvecklas för att bli ett alternativ 

till sommarcamping? 

En utredning av en centrumnära camping får ingå i den planerade 
utvecklingsplanen av Kanisområdet. Dialog med nuvarande arrendator och 
andra aktörer ska genomföras för att säkerställa en bred input i frågan. Om 
större investeringar görs på Selholmen behöver upphandling av arrendator 
behövas.  
 
 
         Forts… 



 PROTOKOLL 35(45) 
KOMMUNSTYRELSEN 2021-12-20 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 157 Dnr 0485/21-212 forts.  
 
UTVECKLINGSPLAN SELHOLMENS CAMPING 

 
Finansiering 
En genomgång av de senaste årens investeringsbudgetar visar att de varierar 
mellan 10–14 miljoner kronor. Investeringsäskandena är årligen väsentligt 
högre än investeringsutrymmet och gäller för kommunens alla områden. 
Fastighetsunderhållet är mycket eftersatt. 

 

År Investeringsbudget (kr) beslutat av KF 

2020 14 697 000 

2021 10 208 000 

2022 11 824 000 

 
Investeringar som prioriterats avser underhåll av fritidsanläggningar, 
fastigheter, gator men även satsningar som digitalisering i skolan. En 
sammanställning av kommunens investeringar åren 2015–2020 visar att fritid 
och skolan är de områden där mest investeringar har gjorts. Till detta kommer 
även satsningen på en ny sim- och sporthall.  
 
Investeringsbehoven avseende servicebyggnad, utjämning av mark och flytt av 
stugor kommer hanteras i kommande budget- och investeringsprocess 2023. 
Där får behoven vägas mot kommunens övriga investeringsbehov.  
 
Kommunstyrelsen 
Göran Lundström (c) yrkar på att utöka investeringsbudgeten för 2022 med  
ca 2 000 000 för installation av nytt servicehus och sommarvatten.  
 
Inger Lundberg (L) yrkar bifall till Göran Lundströms förslag.  
 
Orvo Hannlöv (sd) yrkar bifall till Göran Lundströms förslag. 
 
Rikard Granström (s) yrkar bifall till beredningsförslaget.  
 
Anna Lundberg (s) yrkar bifall till beredningsförslaget.  
 
Berit Hardselius (c) yrkar bifall Göran Lundströms förslag och i övrigt bifall 
till utvecklingsplanen. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget och Göran 
Lundströms förslag till beslut. Kommunstyrelsen bifaller beredningsförslaget. 
 
Göran Lundström (c) reserverar sig mot beslutet i förmån för eget förslag. 
 
Berit Hardselius (c) reserverar sig mot beslutet.    Forts… 



 PROTOKOLL 36(45) 
KOMMUNSTYRELSEN 2021-12-20 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 157 Dnr 0485/21-212 forts.  
 
UTVECKLINGSPLAN SELHOLMENS CAMPING 

 
Inger Lundberg (L) reserverar sig mot beslutet. 
 
Orvo Hannlöv (sd) reserverar sig mot beslutet.  
_____ 
 
 
 



 PROTOKOLL 37(45) 
KOMMUNSTYRELSEN 2021-12-20 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 158 Dnr 0484/21-212 
 
UTVECKLINGSPLAN KOMMUNHUSETS VENTILATION 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Identifierade investeringsbehov kommer att hanteras i budget- och 
investeringsprocessen 2023–2025. 
_____ 

Sammanfattning av ärendet 

I samband med kommunfullmäktiges beslut om investeringsbudgeten för 
2022-2024 14 juni 2021 (KF § 57) fick kommunchefen i uppdrag att utarbeta 
en 5-års utvecklingsplan gällande Kanisområdet, ishallen, kommunhusets 
ventilation och Forum 
 
Kommunchefen har tolkat uppdraget om en utvecklingsplan som att en 
underhållsplan för kommunhuset ska tas fram. Underhållsplanen ska inkludera 
ventilation och värme. Älvsbyns fastigheter AB (ÄFAB) ansvarar för 
kommunens fastighetsförvaltning och underhåll. Innan en underhållsplan kan 
tas fram behöver ÄFAB investera i ett underhållssystem och därefter behöver 
fastigheterna inventeras. 
 
I dagsläget har kommunen ett stort antal fastigheter och lokaler med eftersatt 
underhåll. En aktuell lokalförsörjningsplan saknas också. En sådan behöver 
arbetas fram parallellt med en underhållsplan för fastigheterna. Detta för att 
säkerställa att befintliga lokaler används optimalt utifrån verksamheternas 
behov. På så sätt kan akut uppkomna förändringar som kräver 
ombyggnationer undvikas och kommunen får ett mer långsiktigt och 
systematiskt underhållsarbete. 
 
En genomgång av de senaste årens investeringsbudgetar visar att de varierar 
mellan 10–14 miljoner kronor. Investeringsäskandena är årligen väsentligt 
högre än investeringsutrymmet och gäller för kommunens alla områden. 
Fastighetsunderhållet är mycket eftersatt. 

 

År Investeringsbudget (kr) beslutat av KF 

2020 14 697 000 

2021 10 208 000 

2022 11 824 000 

 
Investeringar som prioriterats avser underhåll av fritidsanläggningar, 
fastigheter, gator men även satsningar som digitalisering i skolan. En 
sammanställning av kommunens investeringar åren 2015–2020 visar att fritid 
och skolan är de områden där mest investeringar har gjorts.  
Till detta kommer även satsningen på en ny sim- och sporthall. 
         Forts… 



 PROTOKOLL 38(45) 
KOMMUNSTYRELSEN 2021-12-20 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 158 Dnr 0484/21-212 forts. 
 
UTVECKLINGSPLAN KOMMUNHUSETS VENTILATION 

 
Älvsbyns fastigheter AB har fått i uppdrag av kommunchefen att ta fram en 
lokalförsörjningsplan som ska redovisas under 2022.  
 
Inför arbetet med investeringsbudgeten för 2023–2025 har Älvsbyns 
fastigheter AB fått i uppdrag att tillsammans med verksamheterna ta fram 
aktuellt investeringsbehov att presentera i kommande budget- och 
investeringsprocess. En underhållsplan per fastighet tas fram efter inköp av ett 
system. Det innebär att en utvecklingsplan för kommunhusets ventilation inte 
kommer att tas fram. 

 
Kommunstyrelsen 
Tomas Egmark (s) yrkar bifall till beredningsförslaget.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommun-
styrelsen bifaller. 
_____ 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 39(45) 
KOMMUNSTYRELSEN 2021-12-20 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 159 Dnr 0482/21-212 
 
UTVECKLINGSPLAN FORUM 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Identifierade investeringsbehov kommer att hanteras i budget- och 
investeringsprocessen 2023–2025. 
_____ 

Sammanfattning av ärendet 

I samband med kommunfullmäktiges beslut om investeringsbudgeten för 
2022-2024 14 juni 2021 (KF § 57) fick kommunchefen i uppdrag att utarbeta 
en 5-års utvecklingsplan gällande Kanisområdet, ishallen, kommunhusets 
ventilation och Forum 
 
Kommunchefen har tolkat uppdraget om en utvecklingsplan som att en 
underhållsplan för Forum ska tas fram. Älvsbyns fastigheter AB (ÄFAB) 
ansvarar för vissa av kommunens fritidsanläggningar och fastighetsförvaltning 
och underhåll. Innan en underhållsplan kan tas fram behöver ÄFAB investera 
i ett underhållssystem och fastigheterna behöver inventeras.  
 
I dagsläget har kommunen ett stort antal fastigheter och lokaler med eftersatt 
underhåll. En genomgång av de senaste årens investeringsbudgetar visar att de 
varierar mellan 10–14 miljoner kronor. Investeringsäskandena är årligen 
väsentligt högre än investeringsutrymmet och gäller för kommunens alla 
områden. Fastighetsunderhållet är mycket eftersatt. 

 

År Investeringsbudget (kr) beslutat av 
KF 

2020 14 697 000 

2021 10 208 000 

2022 11 824 000 

 
Investeringar som prioriterats avser underhåll av fritidsanläggningar, 
fastigheter, gator men även satsningar som digitalisering i skolan. En 
sammanställning av kommunens investeringar åren 2015–2020 visar att fritid 
och skolan är de områden där mest investeringar har gjorts. Lite medel har 
investerats i offentliga fastigheter som Forum. Till detta kommer även 
satsningen på en ny sim- och sporthall. 
 
Inför arbetet med investeringsbudgeten för 2023–2025 har Älvsbyns 
fastigheter AB fått i uppdrag att tillsammans med verksamheterna ta fram 
aktuellt investeringsbehov att presentera i kommande budget- och 
investeringsprocess. En underhållsplan per fastighet tas fram efter inköp av ett 
system.  
         Forts… 



 PROTOKOLL 40(45) 
KOMMUNSTYRELSEN 2021-12-20 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 159 Dnr 0482/21-212 forts. 
 
UTVECKLINGSPLAN FORUM 

 
Hanteringen av investeringsbehoven kommer hanteras i den kommande 
budget- och investeringsprocessen för 2023–2025. 

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

Beslutet skickas till 

Kommunchef 
Fritid och kulturchef 
VD Älvsbyns fastigheter AB 
_____ 
 
 
 



 PROTOKOLL 41(45) 
KOMMUNSTYRELSEN 2021-12-20 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 160 Dnr 0483/21-212 
 
UTVECKLINGSPLAN ÄLVÅKRA ISHALL 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Identifierade investeringsbehov kommer att hanteras i budget- och 
investeringsprocessen 2023–2025. 
_____ 

Sammanfattning av ärendet 

I samband med kommunfullmäktiges beslut om investeringsbudgeten för 
2022-2024 14 juni 2021 (KF § 57) fick kommunchefen i uppdrag att utarbeta 
en 5-års utvecklingsplan gällande Kanisområdet, ishallen, kommunhusets 
ventilation och Forum 
 
Kommunchefen har tolkat uppdraget om en utvecklingsplan som att en 
underhållsplan för Älvåkra Ishall ska tas fram. Älvsbyns fastigheter AB 
(ÄFAB) ansvarar för vissa av kommunens fritidsanläggningar och 
fastighetsförvaltning och underhåll. Innan en underhållsplan kan tas fram 
behöver ÄFAB investera i ett underhållssystem och fastigheterna behöver 
inventeras.  
 
I dagsläget har kommunen ett stort antal fastigheter och lokaler med eftersatt 
underhåll. En genomgång av de senaste årens investeringsbudgetar visar att de 
varierar mellan 10–14 miljoner kronor. Investeringsäskandena är årligen 
väsentligt högre än investeringsutrymmet och gäller för kommunens alla 
områden. Fastighetsunderhållet är mycket eftersatt. 

 

År Investeringsbudget (kr) beslutat av KF 

2020 14 697 000 

2021 10 208 000 

2022 11 824 000 

 
Investeringar som prioriterats avser underhåll av fritidsanläggningar, 
fastigheter, gator men även satsningar som digitalisering i skolan. En samman-
ställning av kommunens investeringar åren 2015–2020 visar att fritid och 
skolan är de områden där mest investeringar har gjorts. Till detta kommer 
även satsningen på en ny sim- och sporthall. 
 
Inför arbetet med investeringsbudgeten för 2023–2025 har Älvsbyns 
fastigheter AB fått i uppdrag att tillsammans med verksamheterna ta  
fram aktuellt investeringsbehov att presentera i kommande budget- och 
investeringsprocess.  
 
 
         Forts… 



 PROTOKOLL 42(45) 
KOMMUNSTYRELSEN 2021-12-20 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 160 Dnr 0483/21-212 forts.  
 
UTVECKLINGSPLAN ÄLVÅKRA ISHALL 

 
En underhållsplan per fastighet tas fram efter inköp av ett system. Det innebär 
att en utvecklingsplan för Älvåkra ishall inte kommer att tas fram. 
 
Kommunstyrelsen 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommun-
styrelsen bifaller. 
_____ 

Beslutet skickas till 

Kommunchef 
VD Älvsbyns fastigheter AB 
_____ 
 
 
 



 PROTOKOLL 43(45) 
KOMMUNSTYRELSEN 2021-12-20 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 161 Dnr 0372/21-008 
 
MEDBORGARFÖRSLAG - BYGG DRIVING RANGE I ÄLVSBYN 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslag bygg driving range i Älvsbyn anses vara besvarat. 
_____ 

Sammanfattning av ärendet 

Medborgarförslag har inkommit om att anlägga en driving range för golf i 
Älvsbyn på området vid Kanis som tidigare använts som hundkapp-
löpningsbana.  
 
Kommunstyrelsen beslutade 6 september 2021 att ge kommunchefen i 
uppdrag att utreda Kanis när det gäller nuläge samt framtida utveckling av 
området. I detta arbete kommer även nyttjandet av marken där hundkapp-
löpnings är belägen i dagsläget att utredas och förslaget kommer att beaktas i 
denna utredning.  
 
Kommunstyrelsen 
Kommunchef Anna Lindberg föredrar nuläget av hundkappbanan.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommun-
styrelsen bifaller. 
_____ 

Beslutet skickas till 

Förslagsställare 
_____ 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 44(45) 
KOMMUNSTYRELSEN 2021-12-20 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 162 Dnr 0342/21-008 
 
MEDBORGARFÖRSLAG GÄLLANDE HUNDKAPPBANAN KANIS 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslag gällande hundkappbanan i Kanis anses vara besvarat. 
_____ 

Sammanfattning av ärendet 

Medborgarförslag har inkommit om att anlägga en hundrastgård på marken 
där hundkapplöpningsbanan är belägen. Förslagsställaren visar på vikten av att 
hundar rör på sig för att inte bli överviktiga.  
 
Kommunstyrelsen beslutade 6 september 2021 att ge kommunchefen i 
uppdrag att utreda Kanis när det gäller nuläge samt framtida utveckling av 
området. I detta arbete kommer även nyttjandet av marken där hundkapp-
löpnings är belägen i dagsläget att utredas och förslaget kommer att beaktas i 
denna utredning.  
 
Kommunstyrelsen 
Kommunchef Anna Lindberg föredrar nuläget av hundkappbanan.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommun-
styrelsen bifaller. 
_____ 

Beslutet skickas till 

Förslagsställare 
_____ 
 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 45(45) 
KOMMUNSTYRELSEN 2021-12-20 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 163 Dnr 0322/21-008 
 
MEDBORGARFÖRSLAG ANGÅENDE HUNDKAPPEN PÅ 
KANISBANAN 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslag angående hundkappen på Kanisbanan anses vara besvarat. 
_____ 

Sammanfattning av ärendet 

Medborgarförslag har inkommit om att utveckla Kanis till ett fritidscenter med 
golf range, cykelbana för mountainbike downhill, ute gym i naturmaterial, 
trapp upp på toppen samt uppröjning så det är möjligt att cykla mountain bike.  
 
Kommunstyrelsen beslutade 6 september 2021 att ge kommunchefen i 
uppdrag att utreda Kanis när det gäller nuläge samt framtida utveckling av 
området. I detta arbete kommer medborgarförslaget att ingå med de idéer som 
beskrivs för utveckling av området.  
 
Kommunstyrelsen 
Kommunchef Anna Lindberg föredrar nuläget av hundkappbanan.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommun-
styrelsen bifaller. 
_____ 

Beslutet skickas till 

Förslagsställare 
_____ 
 
 
 
 

 


