
 PROTOKOLL 1(54) 
 2021-04-12 
KOMMUNSTYRELSEN 

 

 
Tid: kl 10:00 - 18:05 
 
Plats: 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 
  
Övriga: Anna-Karin Andersson  tf kommunchef 
 Lilian Johansson kommunsekreterare 
 Åsa Skogqvist, §39,42 kostchef 
 Arnold Broström, §39, 42 arb.ledare 
 Annelie Vinsa, §39,46-50,56,62-63 VD ÄFAB 
 Sofia Lundberg, §39,45,62 samhällsstrateg 
 Roger Viklund, §39,65-68 arb.ledare deltar via Teams 
 Roger Tuomas, §39,62,65-68 samhällsbyggnadschef 
 Ulla Lundberg, §39,43,57-58 ekonomichef 
 Jan-Erik Backman, §39,53,63,69 skolchef 
 Hans Nyberg, §39 socialchef 
 
Justeringsdag: 2021-04-19 
 
Paragrafer: § 39 - 69 
 
Justerare: Berit Hardselius 
 
 
Lilian Johansson Tomas Egmark Berit Hardselius 
kommunsekreterare ordförande justerare 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

ANSLAGSBEVIS 
Justeringen har tillkännagivits via anslag 

Organ Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 2021-04-12 
Protokollet är anslaget  2021-04-20 -- 2021-05-12    
Förvaringsplats för protokoll Kommunkansliet, Lilian Johansson 



 PROTOKOLL 2(54) 
 2021-04-12 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 39 Dnr 0132/21 - 000 
 
VERKSAMHETSREDOVISNING KS 2021-04-12 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Ta del av och godkänna informationen, enligt bilaga 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Tf kommunchef Anna-Karin Andersson har sammanställt kommungemensam 
verksamhetsredovisning, enligt bilaga.  
 
Kommunstyrelsen 
- Kostchef Åsa Skogqvist och Arnold Broström informerar om kostförsörj-

ning Fluxen och Älvåkra. 
- VD Älvsbyns Fastigheter AB, Annelie Vinsa svarar på medborgaförslag 

och motioner samt industriområde Norra Nyfors. 
- Samhällsstrateg Sofia Lundberg föredrar tillsammans med Annelie Vinsa 

om iordningställande av N Nyfors industriområde. 
- Samhällsbyggnadschef Roger Tuomas och Roger Viklund föredrar om 

kommunens vattenskyddsområden. 
- Skolchef Jan-Erik Backman redogör skolans verksamhetsredovisning. 
- Socialchef Hans Nyberg redogör socialtjänstens verksamhetsredovisning. 

samt påtalar ett skrivfel på sidan 4, under Socialtjänsten, äldreomsorgen. 
Fel datum, ska vara 2021-02-24. 

- Ekonomichef Ulla Lundberg föredrar årsredovisning samt anslagsöverfö-
ringar. 

- Tf kommunchef Anna-Karin Andersson redovisar kommunövergripande 
verksamhetsredovisning samt aktuellt corona-läge, 

 
Förslag till beslut 
Ta del av och godkänna informationen, enligt bilaga 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommunstyrel-
sen bifaller. 
_____ 
 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 3(54) 
 2021-04-12 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 40 Dnr 0100/21 - 000 
 
DELGIVNINGAR KS 21-04-12 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Ta del av redovisade delgivningar. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Handlingar i ärendet: 
 
Älvsbyns kommun  
- Utredning av maxgräns för skolskjuts, väntetid och omvägskörning samt 

dess ekonomiska följder. (dnr 504/20-003)   

- Attestförteckning 2021 (dnr 157/21-002) 

- Linje 241 upphör juni 2021 (dnr 574/20-509) 

 
Älvsbyns Energi AB – protokoll 2021-02-19 
 
Extra kommunföretag AB – protokoll 2021-03-08 
 
Älvsbyns Fastigheter AB – protokoll 2021-03-11 
 
Älvsby Folkhögskola – protokoll 2021-02-23 
 
Energikontor Norr – internkontrollplan 
 
Norrbottens Kommuner - årsredovisning 
 
Förslag till beslut 
Ta del av redovisade delgivningar. 
 
Kommunstyrelsen 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommunstyrel-
sen bifaller. 
_____ 
 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 4(54) 
 2021-04-12 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 41 Dnr 0101/21 - 002 
 
DELEGATIONSRAPPORT KS 21-04-12 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Ta del av och godkänna redovisad delegationsrapport. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Följande ärenden anmäls enligt KS § 142/2019-11-04 (dnr 392/19-002). 

 
Fritids- och kulturchef 
Beslut - Konstfrämjandet Norrbotten, projektet Utom Husen (dnr 123/21-109) 

Beslut – Bidrag till Popkollo 2021 (dnr 122/21-109) 
 
Kommunstyrelsens ordförande 
Undertecknande av handlingar i kommunstyrelsen (dnr 90/21-002). 

 
Tf kommunchef 
Förlängning av styrdokument som inte medför materiella förändringar: 
- Riktlinjer för fakturering och fordringsbevakning (dnr 102/21-003). 
 
Förslag till beslut 
Ta del av och godkänna redovisad delegationsrapport. 
 
Kommunstyrelsen 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommunstyrel-
sen bifaller. 
_____ 
 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 5(54) 
 2021-04-12 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 42 Dnr 0141/21 - 001 
 
KOSTFÖRSÖRJNING FLUXEN OCH ÄLVÅKRA 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Alternativ 2 – 4 återremitteras för ytterligare beredning där nedanstående 
frågeställningar beaktas. En enklare projektbeskrivning av alternativ 2 – 4 
önskas. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kostchef Åsa Skogqvist har anmält ärende om kostförsörjning Fuxenköket 
och Älvåkraskolans kök. 

 
Bägge tillagningsköken är i behov av ny- till- eller ombyggnation för att säker-
ställa en säker mathantering, god arbetsmiljö med bra flöden, tillräckliga för-
varingsutrymmen samt utrustning, som är anpassad för den verksamhet som 
ska bedrivas. 
 
Fluxenköket; Tillagar ca 250 varma portioner/dag till SÄBO, aktivitetshuset, 
dagverksamhet samt ca 72 kalla portionslådor/dag till hemtjänsten. 
Distribuerar mat till ca 20 enheter. 
 
Älvåkraskolans kök; Tillagar ca 1000 portioner/dag till skolorna, gymnasiet 
och förskolan i byarna. Distribuerar mat till 6 enheter. 
 
I bifogat underlag anges fyra olika alternativ för hur en framtida kostför-
sörjning skulle kunna se ut. Beslut om vilket av alternativen som kan bli 
aktuellt behöver tas för att undertecknad ska kunna gå vidare med arbetet och 
upprätta kostnadskalkyl. 
 
Förslag till beslut 
Välja vilket av alternativen 1 - 4 enligt bilaga, som ska vara föremål för en för-
djupad utredning, som innehåller kostnadskalkyl.  
 
Kommunstyrelsen 
Kostchef Åsa Skogqvist och arbetsledare Arnold Broström föredrar ärendet. 
 
Ordföranden föreslår att alt 1 utgår och att alt 2 - 4 återremitteras för 
ytterligare beredning – enklare projektbeskrivning på alt 2 – 4. 
 
Orvo Hannlöv (sd) föreslår att ärendet återremitteras. 
 
Ordföranden föreslår ytterligare beredning av följande frågor: 
- Hur kommer trafiksituationen se ut på valda platser. 
- Även förskolans tillagningskök inräknas = mottagningskök. forts 



 PROTOKOLL 6(54) 
 2021-04-12 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 42 Dnr 0141/21 – 001 forts 
 
KOSTFÖRSÖRJNING FLUXEN OCH ÄLVÅKRA 

 
- Skolan och föreningslivets påverkan av att tappa sporthallen. 
- Behövs hela sporthallen. 
- Finns utrymme för att bygga ut Älvåkraköket. 
- Placering av nytt tillagningskök. 
- Trafiksituation vid placering av nytt tillagningskök på industriområdet. 
- Trafiksituation vid placering av nytt tillagningskök vid Älvåkraskolan. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på alternativ 1 – 4 var för sig och finner att 
alternativ 1 utgår och alternativ 2 – 4 återremitteras för ytterligare beredning, 
en enklare projektbeskrivning. Kommunstyrelsen bifaller förslaget. 
_____ 
 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 7(54) 
 2021-04-12 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 43 Dnr 0137/21 - 002 
 
REVIDERING DELEGATIONSORDNING (EKONOMI) 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Anta nedan förslagna ändringar av kommunstyrelsens delegationsordning. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ekonomichef Ulla Lundberg har anmält ärende om revidering av kommun-
styrelsens delegationsordning (ekonomi). 
 
Kommunfullmäktige har fattat beslut 2021-02-15, §§ 8 och 9, om ny upphand-
lingspolicy samt riktlinjer till denna. Till följd av den nya upphandlingspolicyn 
och riktlinjerna föreslås härmed även ändringar av kommunstyrelsens delega-
tionsordning, kopplat till rätt att teckna avtal samt att upphandla varor och 
tjänster. 
 
I dagsläget är det endast kommunchefen som har rätt att teckna avtal. 

 
Enhetschefs delegations ska omfatta område för eget ekonomiskt ansvar. 
Skol- och socialchefs delegation ska omfatta eget ansvarsområde. 
Kommunchefs delegation ska omfatta samtliga ramavtalsupphandlingar samt 
eget ansvarsområde. 
 
Direktupphandlingsgräns för LOU: Från den 1 januari 2020 gäller följande 
direktupphandlingsgräns. 615 312 SEK moms (varor & tjänster/byggentre-
prenader/sociala och andra särskilda tjänster förutom välfärdstjänster). 
Gränsen för direktupphandling utgår från tröskelvärde, som bestäms av EU 
och revideras vartannat år. 
 
Tendsign: är det upphandlingsverktyg som används och där upphandlingar 
annonseras för leverantörer att lämna in anbud på den aktuella upphandlingen. 

           forts 

Belopps-
gränser kr 

Konkurrensut-
sättning 

Dokumenta-
tionskrav 

Avtal Delegation att 
upphandla/teckna 
avtal 

<50 000 Direktinköp, affärs-
mässigt och objektivt 

Inga krav Inga krav enhetschef 

>50 000 till  
100 000 

Konkurrensutsättning 
bör övervägas 

Tendsign Avtal bör 
övervägas 

enhetschef 

>100 000 till  
615 312 

Konkurrensutsättning 
bör ske 

Tendsign Avtal bör 
upprättas 

Skol- och social-
chef, KC 

>615 312 till  
5 000 000 

Konkurrensutsättning 
ska ske 

Tendsign Avtal ska 
upprättas 

KC 

 



 PROTOKOLL 8(54) 
 2021-04-12 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 43 Dnr 0137/21 – 002 forts 
 
REVIDERING DELEGATIONSORDNING (EKONOMI) 

 
Förslag till beslut 
Anta ovan föreslagna ändringar av kommunstyrelsen delegationsordning. 
 
Kommunstyrelsen 
Ekonomichef Ulla Lundberg föredrar ärendet. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på förslaget vilket kommunstyrelsen bifaller. 
_____ 
 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 9(54) 
 2021-04-12 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 44 Dnr 0166/21 - 023 
 
ANSTÄLLNING AV NY KOMMUNCHEF 

 
Kommunstyrelsens beslut 
1) Uppdra till personalutskottet att anställa ny kommunchef. 
2) Rekryteringskostnad 92,5 tkr anvisas ur konto KS till förfogande. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Tf kommunchef Anna-Karin Andersson har anmält ärendet - anställning av ny 
kommunchef. 
 
Rekryteringsgruppen rapporterar att rekryteringsprocessen av ny kommunchef 
är inne i sin avslutande fas. Dialog och samarbetet i rekryteringsgruppen har 
varit mycket bra, och stödet från Kompetenslaget har fungerat fantastiskt bra. 
 
Intresset har varit stort, totalt har det inkommit 26 ansökningar. Det ska tilläg-
gas att det glädjande nog inkommit bra sökanden där många har en positiv 
bild av Älvsbyns kommun.  
 
Fem kandidater har valts ut för djupintervju och digital träff med rekry-
teringsgruppen, vilka hölls 29 och 30 mars. Innan processen kan anses som 
färdig ska rekryteringsgruppen enas om slutkandidat, förhandla om anställ-
ningsvillkor med slutkandidat samt förhandla med fackliga organisationer. 
Därefter kan det formella beslutet om anställning av ny kommunchef fattas.  
 
För att processen fortsatt ska löpa på i samma smidiga och snabba takt är det 
en fördel om kommunstyrelsen delegerar beslutanderätten till personal-
utskottet. 
 
Beslutet skickas till 
Tf HR-chef 
Kommunalråd 
 
Förslag till beslut 
Uppdra till personalutskottet att anställa ny kommunchef. 
 
Kommunstyrelsen 
Ordföranden och tf kommunchef Anna-Karin föredrar ärendet. Kostnad för 
rekryteringen är 92,5 tkr. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på förslaget samt att rekryteringskostnaden 
anvisas ur konto KS till förfogande. Kommunstyrelsen bifaller förslaget. 
_____ 



 PROTOKOLL 10(54) 
 2021-04-12 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 45 Dnr 0083/21 - 209 
 
BOSTADSENKÄT 

 
Kommunstyrelsens beslut 
1) Bevilja 100 000 kronor ur KS till förfogande för genomförande av enkät-

undersökning om medborgarnas behov och önskemål av bostäder. 
Resultatet av undersökningen ska utgöra underlag för revidering av 
riktlinjer för bostadsförsörjning samt för markanvisning av kv. Leken med 
mera.  

2) När medel anvisas ur konto KS till förfogande ska även saldo för kontot 
redovisas. 

_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Samhällsstrateg Sofia Lundberg har anmält ärendet – bostadsenkät. 
 
Samhällsbyggnad kommer under april-maj månad att genomföra en enkät-
undersökning som syftar till att ta reda på hur de boende i kommunen ser på 
sitt boende idag och på hur de önskar bo de kommande fem-tio åren. 
Kostnaden för genomförandet av undersökningen för vilken en extern part 
anlitats uppgår till ca 100 000 kr. Samhällsbyggnad ser en stor nytta med 
undersökningen, inte minst vid markanvisning av kvarteret Leken som är av 
stor vikt för utvecklingen av Älvsbyn.  
 
Resultatet av undersökningen ska presenteras i en rapport innehållande analys 
av exempelvis hur väl olika åldersgrupper trivs med det boende de har idag, 
om de anser att de kan/vill bo kvar i sin bostad de kommande åren och vad 
som skulle vara viktigt för dem i det boende de skulle vilja ha på sikt.  
 
Resultatet av undersökningen kan om så önskas komma att presenteras munt-
ligen för kommunstyrelsen under andra kvartalet 2021. För rapport och mun-
tlig presentation ansvarar anlitat enkätföretag.  
 
Förhoppningen med undersökningen är att kommunen ska få underlag om 
hur väl det befintliga bostadsbeståndet stämmer mot den efterfrågan som 
finns samt hur kommande bostäder ska planeras i fråga om exempelvis läge, 
storlek och utformning.  
 
Resultatet av undersökningen ska utgöra underlag för markanvisning av 
kvarteret Leken vilket Samhällsbyggnadsenheten har uppgift att bjuda in till 
under första halvåret 2021. 
 
Resultatet ska också utgöra underlag för den bostadsförsörjningsplan som 
kommunen enligt lag är skyldig att ha och som ska revideras under året.  
 
         forts 



 PROTOKOLL 11(54) 
 2021-04-12 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 45 Dnr 0083/21 – 209 forts 
 
BOSTADSENKÄT 

 
På sikt kan den ökade förståelsen för invånarnas bostadsbehov leda till en mer 
effektiv samhällsbyggnadsprocess, fler attraktiva bostäder och fler kommun-
invånare.  
 
Beslutsunderlag 
Ärendet ligger i linjer med kommunens vision om 10 000 invånare, målen i 
kommunens översiktsplan (2019) samt den fördjupade översiktsplanen för 
Älvsbyn (2018) och Bostadsförsörjningsplan (2014). 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja 100 000 kronor ur KS till förfogande för 
genomförande av enkätundersökning om medborgarnas behov och önskemål 
av bostäder. Resultatet av undersökningen ska utgöra underlag för revidering 
av riktlinjer för bostadsförsörjning samt för markanvisning av kv. Leken med 
mera.  
 
Kommunstyrelsen 
Samhällsstrateg Sofia Lundberg föredrar ärendet. 
 
Berit Hardselius (c) föreslår att fortsättningsvis när medel anvisas ur konto KS 
till förfogande ska även saldo för kontot redovisas. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på förslag till beslut samt Berit Hardselius 
tilläggsförslag. Kommunstyrelsen bifaller förslagen. 
_____ 
 
 
 



 PROTOKOLL 12(54) 
 2021-04-12 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 46 Dnr 0287/20 - 008 
 
MEDBORGARFÖRSLAG OM LEKPARK I VISTTRÄSK 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslag att lekplats uppförs i Vistträsk, hänskjuts till budgetbered-
ningen för vidare handläggning. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Medborgarförslag har inkommit från Ingrid Nilsson om att anlägga en ny lek-
park i Vistträsk, utanför skolområdet, enligt bilaga. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 26 oktober 2020, § 75 att överlämna ärendet 
till kommunstyrelsen för beredning och beslut senast den 12 april 2021. 
_____ 
 
VD Älvsbyns Fastigheter AB, Annelie Vinsa har yttrat sig i ärendet. 
 
I tidigare besparingsbeslut har det beslutats att man ska minimera antalet 
lekparker och att privatpersoner ska kunna använda lekparker inne på ett 
skolområde under skoltid. 
 
Med ökade krav från och på skolan har det blivit svårt att få dessa två olika 
grupperna att kunna vara där samtidigt  
 
I Vistträsk finns det ett område som tidigare var avsedd till lekpark men som 
inte används idag till det, utan bara som grön yta. Området ligger vid 
Triangelgatan. 
 
Lekutrustning för lekpark inkl montering ca 250 000 SEK 
Årlig besiktning, rondering, underhåll ca    15 000 SEK 
 
Förslag till beslut 
Bifall till att lekplats kan uppföras i Vistträsk, under förutsättning att eko-
nomiska medel tillförs, dels för investeringen och till driftbudgeten för årlig 
besiktning och årligt underhåll. 
 
Kommunstyrelsen 
VD Älvsbyns Fastigheter AB, Annelie Vinsa föredrar ärendet. 
 
Orvo Hannlöv (sd) yrkar avslag på medborgarförslaget. 
 
Göran Stenlund (L) yrkar bifall till medborgarförslaget. 
 
Anna Lundberg (s) yrkar avslag på medborgarförslaget.  forts 



 PROTOKOLL 13(54) 
 2021-04-12 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 46 Dnr 0287/20 - 008 
 
MEDBORGARFÖRSLAG OM LEKPARK I VISTTRÄSK 

 
Tobias Ström (L) föreslår att ärendet hänskjuts till budgetberedning för vidare 
handläggning. 
 
Berit Hardselius (c) yrkar bifall till medborgarförslaget. 
 
Ordföranden föreslår att ärendet hänskjuts till budgetberedningen för vidare 
handläggning. 
 
Peter Lundberg (kd) föreslår att ärendet hänskjuts till budgetberedningen. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Tobias Ström, Peter Lundberg och eget 
förslag vilket kommunstyrelsen bifaller. 
_____ 

 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 14(54) 
 2021-04-12 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 47 Dnr 0291/20 - 008 
 
MEDBORGARFÖRSLAG - LEKPARK I TVÄRÅBYGDEN (SAL-
BERG, TVÄRÅN OCH SVEDJAN) 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslag om lekpark i Tväråbygden hänskjuts till budgetberedningen 
för vidare handläggning. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Medborgarförslag har inkommit från Kjell Harnesk om att rusta upp den be-
fintliga lekparken i Tvärån, enligt bilaga.  
 
Kommunfullmäktige beslutade 26 oktober 2020, § 76, att överlämna ärendet 
till kommunstyrelsen för beredning och beslut senast den 12 april 2021. 
_____ 
 
VD Älvsbyns Fastigheter AB, Annelie Vinsa har yttrat sig i ärendet. 
 
Sedan skolan lades ner har det inte satsats på Tväråns lekpark. Den har fått 
finnas kvar men inga investeringar har gjorts där på många år. 
 
Lekutrustning för lekpark inkl montering ca 250 000 SEK 
Årlig besiktning, rondering, underhåll ca      15 000 SEK 
 
Förslag till beslut 
Älvsbyns fastigheter AB bifaller att lekplatsen restaureras och nyinvesteras 
under förutsättning att ekonomiska medel tillförs dels för investeringen och till 
driftbudgeten för årlig besiktning och årligt underhåll. 
 
Kommunstyrelsen 
VD Älvsbyns Fastigheter AB, Annelie Vinsa föredrar ärendet. 
 
Jäv 
Göran Stenlund (L) anmäler jäv och deltar inte i handläggning av ärendet. 
 
Ordföranden föreslår att ärendet hänskjuts till budgetberedningen för vidare 
handläggning. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på eget förslaget vilket kommunstyrelsen 
bifaller. 
_____ 
 
 



 PROTOKOLL 15(54) 
 2021-04-12 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 48 Dnr 0310/20 - 008 
 
MEDBORGARFÖRSLAG - FÄNGELSET VID SELHOLMEN 
RENOVERAS OCH GÖRS OM TILL VANDRARHEM 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Avslag på medborgarförslag om att fängelset vid Selholmen renoveras och 
görs om till vandrarhem. P g a att ekonomiska förutsättningar saknas. 
 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Medborgarförslag har inkommit från Erika Carlberg, enligt bilaga, om att låta 
gamla häktet stå kvar på Selholmen. I stället för att flytta det vill Erika att det 
renoveras upp i stil med ett gammalt häkte/fängelse. Då skulle man kunna 
nyttja det som vandrarhem, då det finns tre rum i häktet. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 26 oktober 2020, § 77, att överlämna ärendet 
till kommunstyrelsen för beredning och beslut senast den 12 april 2021. 
_____ 
 
VD Älvsbyns Fastigheter AB, Annelie Vinsa har yttrat sig i ärendet. 
 
Älvsbyns fastigheter AB bifaller att man renoverar och bygger om häktet till 
ett vandrarhem, under förutsättning att ekonomiska medel tillförs dels för 
investeringen och till driftbudgeten för årlig besiktning och årligt underhåll. 
 
Bedömd kostnad (nya fönster, ny dörr, målning, ytskikt) 200 000 SEK. 
 
Förslag till beslut 
Bifall till att man renoverar och bygger om häktet till ett vandrarhem, under 
förutsättning att ekonomiska medel tillförs dels för investeringen och till 
driftbudgeten för årlig besiktning och årligt underhåll. 
 
Kommunstyrelsen 
VD Älvsbyns Fastigheter AB, Annelie Vinsa föredrar ärendet. 
 
Beredningens förslag till beslut 
Avslag på medborgarförslaget om att fängelset vid Selholmen renoveras och 
görs om till vandrarhem. P g a att ekonomiska förutsättningar saknas. 
 
Orvo Hannlöv (sd) yrkar avslag på medborgarförslaget. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommunstyrel-
sen bifaller. 
_____ 



 PROTOKOLL 16(54) 
 2021-04-12 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 49 Dnr 0339/20 - 008 
 
MEDBORGARFÖRSLAG - AKTIVITETSOMRÅDEN SOM INBJU-
DER TILL AKTIVITETER OCH RÖRELSE FÖR STORA OCH SMÅ 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslag om aktivitetsområde för stora och små hänskjuts till 
budgetberedningen för vidare handläggning. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Medborgarförslag har inkommit från Josefine Norén, enligt bilaga, om att 
bygga aktivitetsområden som inbjuder till roliga aktiviteter. t ex skate- och 
kickpark, klätterställning /hinderbana, cykelbana med kullar, freesbegolf, 
friidrottsaktiviteter på Älvåkra med ledare för barn i olika åldrar. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 26 oktober 2020, § 78, att överlämna ärendet 
till kommunstyrelsen för beredning och beslut senast den 12 april 2021. 
_____ 
 
VD Älvsbyns Fastigheter AB, Annelie Vinsa har yttrat sig i ärendet. 
 
Bedömda investeringskostnader: 
Skate kick:   medel beviljat år 2021 
Klätterställning:   från 250 tkr 
Utegym:  från 300 tkr 
Cykelbana med kullar:  från 50 - 250 tkr  
 
Ledarledda aktiviteter ska skötas och drivas av föreningar, inte av kommunen.  
 
Förslag till beslut 
Bifall till att man bygger och arrangerar områden, som inbjuder till roliga aktiv-
iteter. Förutsättning för att investera är att ekonomiska medel tillförs, dels för 
investeringen och till driftbudgeten för årlig besiktning och årligt underhåll.  
 
Kommunstyrelsen 
VD Älvsbyns Fastigheter AB, Annelie Vinsa föredrar ärendet. 
 
Berit Hardselius (c) föreslår att ärendet hänskjuts till budgetberedningen för 
vidare handläggning. 
 
Peter Lundberg (kd) föreslår att hänskjuta ärendet till budgetberedningen. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Berit Hardselius och Peter Lundbergs 
förslag vilket kommunstyrelsen bifaller. 
_____ 



 PROTOKOLL 17(54) 
 2021-04-12 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 50 Dnr 0029/21 - 008 
 
MEDBORGARFÖRSLAG - ISBANA OCH LAMPOR I LOMTJÄRNS-
PARKEN 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Avslag på medborgarförslag om belysning och isbana vid Lomtjärn. 
_____  
 
Sammanfattning av ärendet  
Medborgarförslag har inlämnats av Katarina Sundman angående isbana och 
belysning i Lomtjärnsparken, enligt bilaga. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 15 februari 2021, § 2, att överlämna ärendet till 
kommunstyrelsen för beredning och beslut senast den 24 maj 2021. 
_____ 
 
VD Älvsbyns Fastigheter AB, Annelie Vinsa har yttrat sig i ärendet. 
 
Belysning finns idag runt parken, den skulle i sådant fall förstärkas med belys-
ning kring en e v isbana. Älvsbyns Fastigheter AB har provat att spola en 
isbana i parken, som då tyvärr har förstörts av att grus och sten kastats in på 
isen, vilket innebär risk för skador. Det innebär att isen skulle behöva spolas 
kontinuerligt och materiel för detta måste då införskaffas.  
 
Bedömda kostnader: 
Investering, belysning, uppvattningspump mm        240 000 SEK 
Årlig spolning och underhåll ca    100 000 SEK  
 
Förslag till beslut 
Bifall till att belysning och isbana kan göras i Lomtjärnsparken, under 
förutsättning att ekonomiska medel tillförs dels för investeringen, dels för 
drift, årlig besiktning och årligt underhåll. 
 
Kommunstyrelsen 
VD Älvsbyns Fastigheter AB, Annelie Vinsa föredrar ärendet. 
 
Beredningens förslag till beslut 
Avslag på medborgarförslag om belysning och isbana vid Lomtjärn. 
 
Orvo Hannlöv (sd) yrkar avslag på medborgarförslaget. 
  
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslag och Orvo Hannlövs 
förslag, vilket kommunstyrelsen bifaller. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 18(54) 
 2021-04-12 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 51 Dnr 0105/20 - 008 
 
MOTION (SD) PLACERA UT LJUSSIGNALER VID ÖVERGÅNG-
STÄLLET VID STIGARNA 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Avslag på motion om att placera ut ljussignaler vid Stigarna.  
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Orvo Hannlöv (sd) har inkommit med en motion om att sätta upp trafikljus 
vid övergångsstället vid Stigarna, enligt bilaga.  
 
Kommunfullmäktige beslutade den 27 april 2020, § 22, att överlämna ärendet 
till kommunstyrelsen för beredning och åter till fullmäktige för beslut senast 
april 2021. 
_____ 
 
VD Älvsbyns Energi AB, Mattias Broström har yttrat sig i ärendet. 
 
I motionen skriver man också att Miljö & Bygg ska ge uppdraget till Trafik-
verket.  
 
Nyvägen är en kommunal väg och Trafikverket har inget ansvar att utföra 
några åtgärder där de inte själva är väghållare.  
 
I dag finns inga trafikljus i Älvsbyn och från Älvsbyns Energi anser vi inte att 
det är befogat med trafikljus vid den föreslagna platsen. Om man vill höja 
säkerheten vid det aktuella övergångsstället så är vårt förslag i stället att man 
med fysiska åtgärder, till exempel ett upphöjt övergångsställe skapar bra för-
utsättningar för oskyddade trafikanter att korsa Nyvägen vid Stigarna 
 
Förslag till beslut 
Att KS avslår förslaget att placera ut ljussignaler vid Stigarna. Ge Älvsbyns 
Energi AB i uppdrag att komma med ett förslag på trafiksäkerhetshöjande 
åtgärder vid det aktuella övergångsstället. 
 
Kommunstyrelsen 
Beredningens förslag till beslut 
Avslå motion om att placera ut ljussignaler vid Stigarna.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommunstyrel-
sen bifaller. 
_____ 
 
 



 PROTOKOLL 19(54) 
 2021-04-12 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 52 Dnr 0106/20 - 008 
 
MOTION (SD) UTÖKA HUNDLATRINSKÅPEN EFTER NYA 
GÅNG- OCH CYKELVÄGEN FRÅN TIMMERSVANSEN MOT 
NYFORS 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Bifall till motion om att utöka hundlatrinskåp efter nya GC-vägen. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Orvo Hannlöv (sd) har inkommit med en motion om att utöka hundlatrinerna 
efter den nya GC-vägen mellan Timmersvansen och Nyfors, enligt bilaga.  
 
Kommunfullmäktige beslutade den 27 april 2020, § 23, att överlämna ärendet 
till kommunstyrelsen för beredning och åter till fullmäktige för beslut senast 
april 2021. 
_____ 
 
VD Älvsbyns Energi AB, Mattias Broström har yttrat sig i ärendet. 
 
Älvsbyns Energi kan komplettera med ytterligare hundlatriner efter den nya 
GC-vägen då behovet ser ut att finnas. Dock krävs det att hundägarna också 
nyttjar dessa för att problemet ska lösas. 
 
Förslag till beslut 
Att KS uppdrar till Älvsbyns Energi AB att komplettera med ytterligare hund-
latriner efter nya GC-Vägen från Timmersvansen till Nyfors. 
 
Kommunstyrelsen 
Beredningens förslag till beslut 
Bifall till motion om att utöka hundlatrinskåp efter nya GC-vägen. 
 
Orvo Hannlöv (s) bifaller egen motion. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslag och Orvo Hannlövs 
förslag, vilket kommunstyrelsen bifaller. 
_____ 
 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 20(54) 
 2021-04-12 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 53 Dnr 0276/20 - 008 
 
MOTION (C) STÄRKA UNGDOMARS DELTAGANDE I DEN LO-
KALA DEMOKRATIN 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Bifall till motion om att stärka ungdomars deltagande i den lokala demokratin.  
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Daniel Strandlund (c) har inkommit med en motion om att stärka ungdomars 
deltagande i den lokala demokratin, enligt bilaga. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 26 oktober 2020, § 71, att överlämna 
ärendet till kommunstyrelsen för beredning och åter till fullmäktige för beslut 
senast 3 maj 2021. 
_____ 
 
Skolchef Jan-Erik Backman har yttrat sig i ärendet. 
 
Skolans demokratiuppdrag kan ses som tredelat. Det handlar för det första om 
att hos eleverna utveckla kunskaper om det demokratiska systemet. Centrala 
inslag är här valsystem, partiväsende, organisationer, olika representativa för-
samlingar och andra samhälliga institutioner. Den andra delen av uppdraget är 
att skolan ska förbereda eleverna för att verka i ett demokratiskt samhälle. 
Skolan ska arbeta i demokratiska former för att eleverna på så sätt ska skaffa 
sig erfarenheter och färdigheter som möjliggör för dem att delta i olika demo-
kratiska processer. Den tredje delen fokuserar samhällets värdegrund. Skolan 
ska medverka till att eleverna omfattar värden såsom människolivets okränk-
barhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet 
mellan kvinnor och män, solidaritet med svaga och utsatta samt respekt för vår 
gemensamma miljö.  
 
Skolan har således ett viktigt demokratiskt uppdrag i och med att det allmänna 
ska verka för att demokratiska idéer blir vägledande inom samhällets alla 
områden. Frågor om samhällsstyret, däribland politisk information, är en del 
av undervisningen och även av utbildningen i övrigt. Skolan har en skyldighet 
att ge eleverna en bild av det politiska systemet i Sverige, vilka partier som 
finns och vad de står för. Att bjuda in partier till undervisningen och till skolan 
är en bra metod för att ge en mångfacetterad bild av hur demokratin och vårt 
politiska system fungerar. Det är dock inte obligatoriskt att bjuda in politiska 
partier till skolan.  
 
Den 1 januari 2018 kompletterades skollagen (2010:800) med en ny paragraf 
där förutsättningar för politisk information i skolan regleras och som bland  
         forts 



 PROTOKOLL 21(54) 
 2021-04-12 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 53 Dnr 0276/20 – 008 forts 
 
MOTION (C) STÄRKA UNGDOMARS DELTAGANDE I DEN LO-
KALA DEMOKRATIN 

 
annat innebär att det klart framgår att det är rektorn som beslutar i den frågan.  
 
Genomförande av skolval kan anses som en viktig del i skolans arbete med 
demokrati och ge en tydlig bild av hur val av landets styre sker. Beslutet att 
genomföra skolval åligger dock ansvarig rektor.  
 
Förslag till beslut 
Motion om att stärka ungdomars deltagande i den lokala demokratin, anses 
vara besvarad.  
 
Kommunstyrelsen 
Skolchef Jan-Erik Backman föredrar ärendet. 
 
Beredningens förslag till beslut 
Bifall till motion om att stärka ungdomars deltagande i den lokala demokratin.  
 
Anna Lundberg (s) bifaller motionen men förtydligar att det är rektor som 
beslutar om genomförande av skolvalet. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommunstyrel-
sen bifaller. 
_____ 
 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 22(54) 
 2021-04-12 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 54 Dnr 0277/20 - 008 
 
MOTION (C) SYNAS PÅ SOCIALA MEDIER 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Bifall till motion om att synas på sociala medier.  
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Daniel Strandlund (c) har inkommit med en motion ”synas på sociala medier”, 
enligt bilaga. Centerpartiet vill att Älvsbyns kommun ska vara representerade i 
de för kommunen relevanta sociala medierna. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 26 oktober 2020, § 72, att överlämna ären-
det till kommunstyrelsen för beredning och åter till fullmäktige för beslut 
senast den 3 maj 2021. 
_____ 
 
Informatör Peter Lundberg har yttrat sig i ärendet. 
 
Älvsbyns kommun har ingen central informations-/kommunikationsenhet 
utan har i stället en decentraliserad organisation med en informationspolicy där 
varje enhet har huvudansvar för den egna enhetens information. Exempelvis 
om enheten Älvsbyns gymnasium anser att det är relevant för dem och att de 
har personella resurser att delta på det sociala mediet Instagram, så kan de be-
sluta om detta. Om vi ska finnas på LinkedIn för att rekrytera personal så är 
det en fråga för HR-avdelningen. Om vi ska finnas på Instagram för att locka 
besökare så är det en fråga för Samhällsbyggnadsenheten, som sköter extern 
marknadsföring och besöksnäringen. 
 
Älvsbyns kommun finns redan i dag på ett flertal sidor/grupper i sociala me-
dier (se lista i bilaga 1). Innan man väljer att starta en sida på sociala medier, 
bör man tänka på att det ofta är på kvällar och helger som allmänheten är 
aktiva där. En enhets officiella sida/grupp bör ha en organisation, som i alla 
fall varje vardag ska kunna administrera och svara på frågor. 
 
Kommunen har en anställd informatör, som håller i kommunövergripande 
information. Att starta en sida i ett socialt media med kommunövergripande 
information, kan skapa en hel del trafik och att bygga det på en anställd har 
inte tidigare varit aktuellt. Men nu har informatörens tjänst flyttats till kom-
munledningskontoret och arbetsuppgifter som görs i kommunens växel/re-
ception har även gjorts om till att kunna lösa fler generella medborgarbehov 
och döpts om till Medborgarservice. När vi såg över intentionerna i denna 
motion såg vi att det nu finns möjligheter att skapa en kommunövergripande 
informationskanal i sociala medier. 
         forts 



 PROTOKOLL 23(54) 
 2021-04-12 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 54 Dnr 0277/20 – 008 forts 
 
MOTION (C) SYNAS PÅ SOCIALA MEDIER 

 
Om motionen bifalls kommer kommunledningskontoret att skapa en officiell 
kommunövergripande Facebooksida och föra dialog med de enheter som i dag 
inte finns i sociala medier om deras möjligheter till att starta egna 
sidor/grupper. 
 
Beslutet skickas till 
Daniel Strandlund - Centerpartiet 
Informatör - Kommunledningskontoret/Information 
 
Förslag till beslut 
Bifall till Centerpartiets motion, att uppdra till kommunledningskontoret att se 
till så att Älvsbyns kommun är representerade på de för kommunen relevanta 
sociala medierna. 
 
Kommunstyrelsen 
Jäv 
Informatör Peter Lundberg (kd) anmäler jäv och deltar inte i handläggning av 
ärendet. 
 
Beredningens förslag till beslut 
Bifall till motion om att synas på sociala medier.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommunstyrel-
sen bifaller. 
_____ 
 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 24(54) 
 2021-04-12 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 55 Dnr 0278/20 - 008 
 
MOTION (C) STÅ FAST VID EKONOMISKA MÅL 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Avslag på motion om att stå fast vid ekonomiska mål. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärende 
Daniel Strandlund (c) har inkommit med en motion avseende att stå fast vid 
kommunens ekonomiska mål, enligt bilaga. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 26 oktober 2020, § 73, att överlämna 
ärendet till kommunstyrelsen för beredning och åter till fullmäktige för beslut 
senast den 3 maj 2021. 
_____ 
 
Ekonomichef Ulla Lundberg har yttrat sig i ärendet.   

Kommunfullmäktige ska, enligt kommunallagen, årligen i samband med att 
kommunens budget antas fastställa finansiella mål kopplade till god ekonomisk 
hushållning.  

Målen ska årligen i samband med upprättande av kommunens delårsrapport i 
augusti men även i samband med upprättandet av kommunens årsredovisning, 
utvärderas och en bedömning ska göras om kommunen uppnått god ekono-
misk hushållning, i så väl det finansiella perspektivet som det verksamhetsmäs-
siga. 

 
Kommunfullmäktige har under ett antal år beslutat om undantag från kom-
munens ekonomiska mål, kopplat till ett årsresultat om 2 % av skatteintäkter 
och statsbidrag. 
 
Förslag till beslut 
Alt 1) Bifall till motionen, att stå fast vid ekonomiska mål. 
Alt 2) Avslå motionen. 
 
Kommunstyrelsen 
Beredningens förslag till beslut 
Avslå motion om att stå fast vid ekonomiska mål. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommunstyrel-
sen bifaller. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 25(54) 
 2021-04-12 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 56 Dnr 0578/20 - 008 
 
MOTION (SD) ANGÅENDE BOSTADSBRISTEN I ÄLVSBYN 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Motion om bostadsbristen i Älvsbyn anses vara besvarad. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet  
Orvo Hannlöv (sd) har inkommit med en motion om bostadsbristen i 
Älvsbyn, enligt bilaga. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 15 februari 2021, § 3, att överlämna 
ärendet till kommunstyrelsen för beredning och vidare till fullmäktige för 
beslut senast den 14 juni 2021. 
_____ 
 
VD Älvsbyns Fastigheter AB, Annelie Vinsa har yttrat sig i ärendet. 
 
Den motion som har inkommit påtalar att det är bostadsbrist i Älvsbyn. 
Vidare påtalas att man vill att en utredning påbörjas för byggande av bostäder. 
 
Älvsbyns Fastigheter AB tillhandahåller den kommunala bostadskön, såsom i 
de flesta av landets kommuner. Bostadskön är inte ett mått på hur många som 
står utan bostad eller hur många som vill byta bostad just nu. I bostadskön 
ställer man sig i regel för att man, 1) vill ha en bostad inom kort, 2) vill ha en 
bostad inom något år, 3) man vill bo på ett speciellt område/speciell lägen-
hetstyp.  
 
I Älvsbyn har vi idag 4 lediga lägenheter som finns för inflyttning direkt. Vi 
har ca 150 - 200 i den vanliga kön idag och ca 200 i kön till Fluxen (det är olika 
köer). I den ”vanliga” kön fördelas lägenheter främst via önskemål eller kötid. 
Vi ser att många väljer bort erbjudanden om lägenhet men vill stå kvar i kön i 
väntan på ”rätt lägenhet”. Vad gäller fördelning från kön till Fluxen så har 
intresset minskat väsentligt sedan restaurangen försvann.  
 
Vi ser inte att det fn är någon bostadsbrist i Älvsbyn men efterfrågan på nyare 
lägenheter med bra standard och centralt belägna kan ändå vara eftersökta. Vi 
kan se att bostäder på Storgatan och Leken fn är de som eftersöks mest. 
 
I en nyproduktion kan man dock inte räkna med att alla har ekonomisk möj-
lighet att söka, trots att man bygger med lägsta möjliga standard utifrån PBL. 
Om en bostadsbyggare som bygger i Älvsbyn skulle bli beviljade Statligt 
investeringsstöd så kommer en hyra att som lägst att hamna på 1350 kr/kvm/ 
år exkl el, vilket gör en månadshyra på en 2 rok på 55 kvm ca 6200 kr. 
 
         forts 



 PROTOKOLL 26(54) 
 2021-04-12 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 56 Dnr 0578/20 – 008 forts 
 
MOTION (SD) ANGÅENDE BOSTADSBRISTEN I ÄLVSBYN 

 
Fastighetsbolaget har under de senast 6 åren tillfört 51 lägenheter till bestån-
det, det är en utökning med över 10 %.  
 
Älvsbyns Fastigheter AB tillhandahåller bostäder för kommunens behov av 
sociala/LSS/personalutrymmen ca 35 lägenheter, 64 lägenheter hyrs ut till 
Migrationsverket och vi finansierar bostäder med ungdomsrabatter vilket 
minskar bolagets intäkter med ca 470 000 kr per år. 
 
Bolaget har med i sin affärs- och verksamhetsplan för 2020 - 2022 att 
utredning för eventuellt bostadsbyggande ska påbörjas för eventuellt byggande 
under 2022/2023. 
 
Bolaget måste ha ekonomiska förutsättningar för att bygga, övrigt som påverk-
ar är bland annat, räntenivåer och borgensavgifter, marknadsläge, hyresnivåer, 
minskade intäkter på befintligt bestånd, vakansrisker mm. 
 
Förslag till beslut 
Uppdra till Älvsbyns Fastigheter AB att utreda behovet och förutsättningar för 
att bygga fler bostäder i Älvsbyn. Utredningen ska ta hänsyn till ekonomiska 
förutsättningar och övrigt som påverkar såsom räntenivåer och borgens-
avgifter, marknadsläge, hyresnivåer, minskade intäkter på befintligt bestånd, 
vakansrisker etc. 
 
Kommunstyrelsen 
VD Älvsbyns Fastigheter AB, Annelie Vinsa föredrar ärendet. 
 
Beredningens förslag till beslut 
Motion om bostadsbristen i Älvsbyn anses vara besvarad. 
 
Orvo Hannlöv (sd) bifaller beredningsförslaget. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommunstyrel-
sen bifaller. 
_____ 
 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 27(54) 
 2021-04-12 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 

KS § 57 Dnr 0125/21 - 042 
 
ÅRSREDOVISNING 2020 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1) Godkänna årsredovisningen för verksamhetsåret 2020 med ett årsresultat 

om 18,5 mkr. 
2) 13,5 mkr placeras i resultatutjämningsreserv (RUR). 
3) Redaktionella ändringar av årsredovisningen 2020 kommer att ske. 
_____ 

Kommunstyrelsens beslut 

1) Avsluta räkenskaperna och fastställa resultatet 18,5 mkr avseende kom-
munstyrelsens budgetområde för verksamhetsåret 2020, enligt bifogad 
årsredovisning. Verksamhetens ramar visar ett överskott på 3,1 mkr och 
verksamhetens nettokostnader uppvisar en budgetavvikelse på 13,7 mkr. 

2) Förlusttäcka Älvsbyns Fastigheter AB med 0,7 mkr för den verksamhet 
som bedrivs på kommunens uppdrag. 

3) 13,5 mkr placeras i resultatutjämningsreserv (RUR). 
_____ 

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomiavdelningen har på uppdrag av kommunstyrelsen upprättad års-
redovisning för 2020. Kommunen uppvisar för 2020 ett årsresultat på 18,5 
mkr. En förbättring med 41,2 mkr sedan 2019. 
 
Verksamhetens nettokostnader uppvisar en budgetavvikelse på 13,7 mkr och 
verksamhetens ramar uppvisar ett överskott på 3,1 mkr. I överskottet om 3,1 
mkr på verksamhetens ramar ingår 0,7 mkr avseende extra kostnader som 
kopplas till den verksamhet som Älvsbyns Fastigheter AB bedriver på kom-
munens uppdrag. Det största budgetunderskottet inom kommunens verk-
samheter återfinns inom Stöd till invid och familj och är kopplad till vård av 
barn och unga samt minskade bidrag från Migrationsverket. 
 
Sammantaget uppgår skatteintäkterna och generella statsbidrag och utjäm-
ning för 2020 till 569,8 mkr vilket är en ökning med 12,0 mkr sedan 2019. 
Budgetavvikelsen uppgår till 3,9 mkr och förklaras högre statsbidragsintäkter. 
 
Vid ingången av 2020 uppgick kommunens RUR (Resultatutjämningsreserv) 
till 6,9 mkr. Kommunens justerade balansresultat uppgår till 17,1 mkr och 
budgetberedningens förslag är att 13,5 mkr ska avsättas till RUR. Då. Efter 
2020 års avsättning uppgår kommunens RUR till 20,4 mkr. 
 
         forts 



 PROTOKOLL 28(54) 
 2021-04-12 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 57 Dnr 0125/21 – 042 forts 
 
ÅRSREDOVISNING 2020 

Förslag till beslut 

1) Fastställa resultatet 18,5 mkr avseende kommunstyrelsens budgetområde 
för verksamhetsåret 2020, enligt bifogad årsredovisning. Verksamhetens  

2) ramar visar ett överskott på 3,1 mkr och verksamhetens nettokostnader 
uppvisar en budgetavvikelse på 13,7 mkr. 

3) Förlusttäcka Älvsbyns Fastigheter AB med 0,7 mkr för den verksamhet 
som bedrivs på kommunens uppdrag. 

4) Reservera 13,5 mkr till resultatutjämningsreserven i enlighet budgetbered-
ningens förslag 

 
Beslutsunderlag 
Kommunens årsredovisning för 2020 utgör beslutsunderlag i ärendet. 
Bokslutsberedningens protokoll 25 mars 2021, § 1. 

Bokslutsberedningens förslag till kommunstyrelsen 

1) Avsluta räkenskaperna och fastställa resultatet 18,5 mkr avseende kom-
munstyrelsens budgetområde för verksamhetsåret 2020, enligt bifogad 
årsredovisning. Verksamhetens ramar visar ett överskott på 3,1 mkr och 
verksamhetens nettokostnader uppvisar en budgetavvikelse på 13,7 mkr. 

2) Förlusttäcka Älvsbyns Fastigheter AB med 0,7 mkr för den verksamhet 
som bedrivs på kommunens uppdrag. 

3) 13,5 mkr placeras i resultatutjämningsreserv (RUR). 
 

Reservation 
Göran Lundström (c) reserverar sig mot beslutet och avser lämna en skriftlig 
reservation, enligt bilaga. 
_____ 
 
Bokslutsberedningens förslag till kommunfullmäktige 
1) Godkänna årsredovisningen för verksamhetsåret 2020 med ett årsresultat 

om 18,5 mkr. 
2) 13,5 mkr placeras i resultatutjämningsreserv (RUR). 
3) Redaktionella ändringar av årsredovisningen 2020 kommer att ske. 
_____ 
 
Kommunstyrelsen 
Ekonomichef Ulla Lundberg föredrar ärendet. Kommunen uppnår god eko-
nomisk hushållning både i det finansiella och verksamhetsmässiga perspek-
tivet. 
 
Beredningens förslag till beslut 
Bifall till bokslutsberedningens förslag till kommunstyrelsen och förslag till 
kommunfullmäktige.      forts 



 PROTOKOLL 29(54) 
 2021-04-12 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 57 Dnr 0125/21 – 042 forts 
 
ÅRSREDOVISNING 2020 

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



 PROTOKOLL 30(54) 
 2021-04-12 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 58 Dnr 0126/21 - 041 
 
ANSLAGSÖVERFÖRINGAR AVSEENDE INVESTERINGAR 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Bevilja anslagsöverföringar från 2020 till 2021 års investeringsbudget med, 
174 214 tkr enligt nedanstående sammanställning. 
_____  
 
Sammanfattning av ärendet 
Ekonomiavdelningen har sammanställt äskanden om anslagsöverföringar från 
2020 till 2021 års investeringsbudget, enligt följande; 
 

  Text  Budget   Upparbetat Anslagsöverf. 
0210 Vht system miljö o bygg            600 000                     -                        600 000  

0212 
Serverrum/nodrum/nätverk
s            500 000         179 756                      320 244  

0214 Köksmaskiner Fluxen            105 000            22 615                        82 385  
0215 Värmebox komb kyla            470 000         114 535                      355 465  
0219 Invent gemens utr Ugglan              73 000                     -                          73 000  
0221 Digitalt närvarosystem            150 000                     -                        150 000  
0222 Invent gem utrym Ugglan            100 000                     -                        100 000  
0227 Nuddisar            100 000                     -                        100 000  
0228 Utemiljö Parkskolan               32 000              2 439                        29 562  
0229 Åtg fr skyddsrond Parksko            240 000            45 232                      194 768  
0243 Köksmaskiner Fluxen 2019            185 000            11 086                      173 914  
0246 Värmebox komb kyla 20            500 000                     -                        500 000  
0311 Arbmiljö fsk kök            100 000            50 653                        49 347  
0314 Digitalisering grundskol            700 000                     -                        700 000  
0315 Elinstallationer Älvåkra            200 000         121 624                        78 376  
0622 Toaletter Älvåkraskolan            150 000            27 778                      122 222  
0623 Fjärrundervisning VUX            357 000         154 063                      202 937  
1131 Inst/inköp lås Ugglan SÄB              64 000            56 694                          7 306  
2121 Carports hemtjänsten            843 000         572 152                      270 848  
2220 Ställverk Ugglan            400 000         221 491                      178 509  
2235 Älvsbyvärken            100 000            18 734                        81 266  
2239 Uh asfalt parkering 20            300 000         209 212                        90 788  
2245 Brandskyddsåtg Ugglan         1 100 000      1 407 959  -                  307 959  
2246 Brandskyddsåtg Nyberga         1 350 000      1 687 404  -                  337 404  
2249 Hyresgästanp vht utr loka            500 000         410 183                        89 817  
2254 Snökanoner            300 000            85 945                      214 055  
2260 Utemiljö V-malm fsk            300 000         242 067                        57 933  
2261 Lekutrustning            200 000            21 043                      178 957  

       10 019 000      5 662 666                  4 356 334  

     
2241 Fas 1 sim/sporthall    174 851 000      4 993 286              169 857 714  

     
Beslutsunderlag 
Bokslutsberedningens protokoll 25 mars 2021, § 2.   forts 



 PROTOKOLL 31(54) 
 2021-04-12 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 58 Dnr 0126/21 – 041 forts 
 
ANSLAGSÖVERFÖRINGAR AVSEENDE INVESTERINGAR 

 
Bokslutsberedningens förslag till kommunfullmäktige 
Bevilja anslagsöverföringar från 2020 till 2021 års investeringsbudget med, 
174 214 tkr enligt ovanstående sammanställning. 
_____  
 
Kommunstyrelsen 
Ekonomichef Ulla Lundberg föredrar ärendet. 
 
Beredningens förslag till beslut 
Bifall till bokslutsberedningens förslag till kommunfullmäktige. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommunstyrel-
sen bifaller. 
_____ 
 
 
 

 
 
 



 PROTOKOLL 32(54) 
 2021-04-12 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 59 Dnr 0161/21 - 106 
 
AVTALSSAMVERKAN FÖR LÖNECENTERS VERKSAMHET 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Anta reviderad version av avtalet ”Avtal om interkommunal avtalssamverkan 
avseende löneadministration och drift av personaladministrativt system”, enligt 
bilaga. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Tf kommunchef Anna-Karin Andersson har anmält ärendet avtalssamverkan 
för Lönecenters verksamhet. 
 
Beslut om avveckling av servicenämnd och i stället upprätta avtalssamverkan 
för gemensam löneadministration är sedan tidigare taget av kommunfull-
mäktige i Älvsbyns kommun den 26 oktober 2020 (Dnr 0503/19).  
_____ 
 
För att beslutet skulle bli gällande krävdes att beslutet även togs av Piteå kom-
mun. Beslut om avveckling av servicenämnd och upprättande av avtalssam-
verkan var planerad att tas av kommunfullmäktige i Piteå kommun i december 
2020. Beslutet landade i en minoritetsåterremiss med anledning av att avtalet 
behövde revideras för att bättre överensstämma med gällande lagstiftning. 
Avtalet behövde återspegla en högre grad av partnerskap. 
 
Avtalet för avtalssamverkan har med anledning av detta reviderats genom att 
inkludera drift av personalsystem som Älvsbyns kommun köper av Piteå kom-
mun. Revideringen innebär ingen reell förändring då Älvsbyns kommun sedan 
tidigare köper drift av personalsystem av Piteå kommun, revideringen handlar 
om att inkludera det i avtalet om avtalssamverkan. 
 
Kommunfullmäktige i Piteå kommun tog beslut om avveckling av service-
nämnd och upprättande av avtalssamverkan den 22 mars 2021, med det revi-
derade avtalet om avtalssamverkan som beslutsunderlag. 
 
Nu behöver kommunfullmäktige i Älvsbyns kommun fatta beslut för att 
avtalssamverkan ska kunna gälla. Undertecknad bedömer att principbeslutet 
taget av kommunfullmäktige den 26 oktober 2020 fortsätt gäller, dvs: 
 
KF § 95  
Upprätta en avtalssamverkan för den gemensamma löneadministrationen, därefter avveckla 
servicenämnden för Piteå och Älvsbyns kommuner och upphäva fullmäktiges beslut 2016-
06-20, §60, att inrätta en gemensam servicenämnd Piteå och Älvsbyn. 
 
         forts 



 PROTOKOLL 33(54) 
 2021-04-12 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 59 Dnr 0161/21 – 106 forts 
 
AVTALSSAMVERKAN FÖR LÖNECENTERS VERKSAMHET 

 
Det är endast nödvändigt för kommunfullmäktige att anta det reviderade av-
talet. 
 
Beslutsunderlag 
Avtal för avtalssamverkan ”Avtal om interkommunal avtalssamverkan 
avseende löneadministration och drift av personaladministrativt system” samt 
tillhörande bilagor. 
 
Protokoll från kommunfullmäktige Piteå kommun  
 
Förslag till beslut 
Anta reviderad version av avtalet ”Avtal om interkommunal avtalssamverkan 
avseende löneadministration och drift av personaladministrativt system”. 
 
Kommunstyrelsen 
Tf kommunchef Anna-Karin Andersson föredrar ärendet. 
 
Beredningens förslag till beslut 
Anta reviderad version av avtalet ”Avtal om interkommunal avtalssamverkan 
avseende löneadministration och drift av personaladministrativt system”, enligt 
bilaga. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommunstyrel-
sen bifaller. 
_____ 
 
 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 34(54) 
 2021-04-12 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 60 Dnr 0133/21 - 109 
 
NYA TROLLTAGEN 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Bifall till Storforsens Event & Kulturförenings ansökan om bidrag till föreställ-
ningen ”Nya Trolltagen”. Kostnaden 110 tkr anvisas ur konto fritid- och kul-
tur, med förutsättning att föreställningen blir av. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Fritid- och kulturchef Kjell Tegnelund har anmält ärende om Storforsens 
Event & Kulturförenings ansökan om bidrag till ”Nya Trolltagen”. 
 
Storforsens Event & Kulturförening ansöker om 110 000 kronor av Älvsbyns 
kommun till föreställningen ”Nya Trolltagen” som är tänkt att ha premiär 
2021-08-06 och uppföras under tre dagar på Storforsens naturscen. 
 
Tanken med arrangemanget är att driva Trolltagen vidare med en helt ny be-
rättelse grundad på systrarna Cecilia Larsson Kostenius och Carola Siekas 
Kostenius bokserie Siri och Alve – Hotet mot Midgård. Sagorna bygger på en 
legend från Sävast utanför Boden och utspelas under vikingatiden. 
 
Även musiken blir i detta sammanhang ny; instrumentella låtar på Mog och 
gitarr med medeltida och samiska förtecken framförda av duon Västanvind 
jojk.  
 
Nytt manus skrivs, ny koreografi görs, konstnärlig ledare tillsätts, nya dräkter 
sys, passande kulisser och rekvisita produceras med mera. 
 
Eftersom det pågår en pandemi så kommer Storforsens Event & Kultur-
förening att återkomma med specifika planer när situationen kring Covid 19 
medger. 
 
Budget enligt bilagor. Man har för närvarande fått bidrag av: 
Region Norrbotten med 80 000 kronor. 
Framtidsbanken med 110 000 kronor. 
Man söker bidrag från ett flertal bidragsgivare och sponsorer (se bifogad 
budget). Biljettintäkter är kalkylerat till 213 200 kronor. 
Den totala budgeten är beräknad till 1 288 200 kronor. 
 
Vidsels IK är tänkta områdesvärdar och bilparkeringen sköts av Bredsels 
Bygdeförening. 
 
 
         forts 



 PROTOKOLL 35(54) 
 2021-04-12 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 60 Dnr 0133/21 – 109 forts 
 
NYA TROLLTAGEN 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens ledamöter har att ta ställning till Storforsens Event & 
Kulturförenings ansökan om bidrag till föreställningen ”Nya Trolltagen”. 
 
Ansökan om 110 tkr anvisas ur KS till förfogande. 
 
Kommunstyrelsen 
Beredningens förslag till beslut 
Bifall till ansökan och att 60 tkr anvisas ur konto KS till förfogande och 50 tkr 
ur konto fritid- och kultur, förutsatt att föreställningen blir av. 
 
Peter Lundberg (kd) yrkar bifall till ansökan men att kostnaden 110 tkr belastar 
fritid- och kultur. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer beredningsförslaget och Peter Lundbergs förslag mot 
varandra. Kommunstyrelsen bifaller Peter Lundbergs förslag. 
_____ 
 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 36(54) 
 2021-04-12 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 61 Dnr 0223/18 - 214 
 
DETALJPLAN FÖR VISTTRÄSK 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Besluta att ställa ut detaljplan för byn Vistträsk för samråd från och med 21-
04-21 till och med 21-05-12. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Samhällsstrateg Erik Isaksson har anmält ärende om förslag att ställa ut detalj-
plan för byn Vistträsk på samråd. 
 
En detaljplan är under upprättande för byn Vistträsk. Detaljplanen inleddes 
från början som en plan som även skulle omfatta ett industriområde. Detalj-
planen delades sedan upp i två delar, en för byn och en för industriområdet 
där industriplanen varit utställd för samråd.  
 
Detaljplanen möjliggör en expansion av Vistträsk i form av ytterligare bostads-
fastigheter samtidigt som den ger möjlighet för en utveckling av Vistträsk 
centrum. Detaljplanen medger bland annat två nya villakvarter. Ett som med-
för att kommunen köper in mark och byter till sig mark samt ett som privata 
markägare önskar genomföra i egen regi. Även ett större område som primärt 
bör användas för flerbostadshus avses genom markbyte bli kommunalt. 
 
Detaljplanen överensstämmer med Översiktsplanen men då den anses vara av 
allmänt intresse samt då den reglerar ett stort antal privata fastigheter avses 
den handläggas med utökat förfarande.  
 
Beslutsunderlag 
Plankarta, planbeskrivning, illustrationsbilaga, skuggstudie. 
 
Beslutet skickas till 
Förslagsställare, förvaltning, förening eller myndighet. 
 
Förslag till beslut 
Besluta att ställa ut detaljplan för byn Vistträsk för samråd från och med 21-
04-21 till och med 21-05-12. 
 
Kommunstyrelsen 
Beredningens förslag till beslut 
Besluta att ställa ut detaljplan för byn Vistträsk för samråd från och med 21-
04-21 till och med 21-05-12. 
 
Peter Lundberg (kd) bifaller förslaget. 
         forts 



 PROTOKOLL 37(54) 
 2021-04-12 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 61 Dnr 0223/18 – 214 forts 
 
DETALJPLAN FÖR VISTTRÄSK 

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



 PROTOKOLL 38(54) 
 2021-04-12 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 62 Dnr 0483/20 - 269 
 
IORDNINGSSTÄLLANDE NORRA NYFORS INDUSTRIOMRÅDE 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Iordningställa fyra industritomter med åtkomst från Ringvägen för försäljning, 
samt justera begärd del av Ringvägen inom Norra Nyfors industriområde, 
enligt bifogad genomförandeplan. För åtgärderna tillskjuts 283 200 kronor ut 
konto KS till förfogande. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Samhällsstrateg Sofia Lundberg har anmält ärende om iordningsställande av 
industritomter inom Norra Nyfors industriområde, enligt bilaga. 
 
Förslaget innebär avverkning och grovplanering av fyra industritomter inom 
det detaljplanerade industriområdet Norra Nyfors samt justering och dikning 
av den väg (Ringvägen) som löper förbi tomterna. 
 
Iordningställda industritomter, vilket saknas idag, behövs för att möta den 
efterfrågan som finns. För att möta önskemål om snabb etablering, även 
vintertid, behöver sådana tomter iordningsställas under barmarkssäsongen 
2021 så att de kan säljas och bebyggas kommande höst och vinter. 
 
Genomförandet av förslaget möjliggör för befintliga företag att växa och för 
nya företag att etablera sig i Älvsbyn. 
 
Förslag till beslut 
Iordningställa fyra industritomter med åtkomst från Ringvägen för försäljning 
samt justera begärd del av Ringvägen inom Norra Nyfors industriområde 
enligt bifogad genomförandeplan. För åtgärderna tillskjuts 283 200 kronor ut 
konto KS till förfogande. 
 
Kommunstyrelsen 
Samhällsstrateg Sofia Lundberg, VD Älvsbyns Fastigheter AB Annelie Vinsa 
och samhällsbyggnadschef Roger Tuomas föredrar ärendet. 
 
Beredningens förslag till beslut 
Iordningställa fyra industritomter med åtkomst från Ringvägen för försäljning, 
samt justera begärd del av Ringvägen inom Norra Nyfors industriområde, 
enligt bifogad genomförandeplan. För åtgärderna tillskjuts 283 200 kronor ut 
konto KS till förfogande. 
 
Peter Lundberg (kd) yrkar bifall till förslaget. 
 
         forts 



 PROTOKOLL 39(54) 
 2021-04-12 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 62 Dnr 0483/20 – 269 forts 
 
IORDNINGSSTÄLLANDE NORRA NYFORS INDUSTRIOMRÅDE 

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



 PROTOKOLL 40(54) 
 2021-04-12 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 63 Dnr 0511/20 - 280 
 
RIVNING AV SKOLLOKALER I VIDSEL - ÅTERKALLANDE AV 
ÄRENDET 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Avslå återkallande av rivningsbeslut låg- och mellanstadiebyggnad i Vidsel. 
 
Reservation 
Göran Stenlund (L), Berit Hardselius (c) och Peter Lundberg (kd) reserverar 
sig mot beslutet. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Berit Hardselius (c) initierade nytt ärende ”Återkalla rivningsbeslut av låg- och 
mellanstadiebyggnad i Vidsel”. (Revidering av KS beslut 2021-01-25, § 13, 
punkt 2) 
 
Kommunstyrelsen beslutade 8 mars 2021, § 38 att återkalla ärendet för beslut 
den 12 april 2021. 
_____ 
 
VD Älvsbyns Fastigheter AB, Annelie Vinsa har yttrat sig i ärendet. 
 
Processen med byggnaderna i Vidsel har pågått en längre tid och beräkningar 
har gjorts ett flertal gånger för de olika förslag som har kommit. 
 
Älvsbyns Fastigheter AB har påtalat vikten av att fatta beslut för att inte fort-
sätta att ”elda för kråkorna”, ca 500 000 Kr per år kan sparas in på bara detta.  
 
Sedan det senast KS-beslutet i januari om att kallställning och rivning ska upp-
handlas/påbörjas har vi därför agerat snabbt vilket innebär att byggnaden har 
varit kallställd sedan början av februari. Det har gjort att både vatten- och 
värmeanläggning har frusit sönder. Vissa väggar är söndersågade då materiel 
har fått lov att tas bort för återanvändning. 
 
Utöver det så är fastighetsbildningen för övriga fastigheter kring skolområdet i 
Vidsel inskickat till lantmäteriet och en av de tänkta nya fastigheterna går över 
Låg- och mellanstadiebyggnaden. I den tänkta fastighetsbildningen har hänsyn 
tagits till att en ny yta för lekutrustning och aktivitetspark ska placeras på nu-
varande skolgård vilket innebär att yta där kring nuvarande Låg och mellan-
stadiebyggnad behöver då tas i anspråk. (Se bilaga 1.) 
 
Skolchef Jan-Erik Backman har yttrat sig i ärendet. 
 
         forts 



 PROTOKOLL 41(54) 
 2021-04-12 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 63 Dnr 0511/20 – 280 forts 
 
RIVNING AV SKOLLOKALER I VIDSEL - ÅTERKALLANDE AV 
ÄRENDET 

I Vidsel skola finns nu önskemål om att låg-, och mellanstadiebyggnaden ska  
säljas och beredas möjlighet för andra ändamål än skola. Det kommer att inne-
bära att stora delar av skolområdet upplåts för privata ändamål då Kulturhuset 
och Institutionsbyggnaden redan idag är försålda och ska användas till annan 
verksamhet.  
 
Skolan är en arbetsplats för både elever och skolans personal. Det innebär att 
det endast är de elever på skolan och de som är anställda i verksamheterna 
som normalt har tillträde till verksamhetens område. Skolan är ingen allmän 
plats. I Ordningslagen (1993:1617) kap 1 §2 specificeras vad som är en offent-
lig plats. Även Skolverket skriver att skolan inte är någon allmän plats – 
offentlig plats – utan det är rektor som bestämmer vem som får vistas på 
skolan.  
 
Att före detta elever, vårdnadshavare/föräldrar, företag eller organisationer vill 
besöka skolan kan vara både trevligt och stimulerande. För många besök kan 
dock innebära att lärmiljön blir allt för påverkad. Elever har rätt till trygghet, 
studiero och ordning, det medför att alla besök, i så stor utsträckning som 
möjligt, ska planeras i förväg.  
 
I skolan är såväl skolans inre som yttre miljö anpassad och planerad som en 
pedagogisk och lärande miljö. Lärandet sker i dagens skola under hela skol-
dagen och det är viktigt att eleverna ges de förutsättningarna. Att ha olika 
privata aktörer inom samma område som skolan kan innebära att obehöriga 
vistas inom skolans område. Det kan skapa känsla av otrygghet hos barn och 
elever. Det är alltså viktigt att skolans område just är skolans och där tillträde 
inte är givet för de som inte är personal eller elever vid enheten.  
 
Skolans ledning bedömer att de område som kommer att beredas med att låg-, 
och mellanstadiebyggnaden rivs är viktigt för att skapa och säkerställa en god 
utemiljö för både barn i förskolan och grundskolan. Således ser inte vi att det 
är förenligt med skolans uppdrag att ytterligare privata intressen finns i så nära 
anslutning till skolans område.  
 
Förslag till beslut 
Älvsbyns fastigheter AB avslår att rivningsbeslutet återkallas. Processen har 
kommit väldigt långt både vad gäller fastighetsbildning och planer för skolans 
verksamhet, byggnaden är i dåligt skick och de påbörjade fastighetsbildningar-
na och -affärerna kommer i sånt fall att behöva stoppas och göras om. 
 
Kommunstyrelsen 
VD Älvsbyns Fastigheter AB, Annelie Vinsa och Skolchef Jan-Erik Backman 
föredrar ärendet.       forts 



 PROTOKOLL 42(54) 
 2021-04-12 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 63 Dnr 0511/20 – 280 forts 
 
RIVNING AV SKOLLOKALER I VIDSEL - ÅTERKALLANDE AV 
ÄRENDET 

 
Beredningens förslag till beslut 
Avslå återkallande av rivningsbeslut låg- och mellanstadiebyggnad i Vidsel. 
 
Göran Stenlund (L) föreslår att rivningsbeslutet återkallas. 
 
Berit Hardselius (c) föreslår att rivningsbeslutet återkallas. 
 
Peter Lundberg (kd) föreslår att rivningsbeslutet återkallas. 
 
Anna Lundberg (s) avslår att rivningsbeslutet återkallas. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer beredningsförslaget och Göran Stenlund m fl förslag mot 
varandra. Kommunstyrelsen bifaller beredningsförslaget. 
 
Reservation 
Göran Stenlund (L), Berit Hardselius (c) och Peter Lundberg (kd) reserverar 
sig mot beslutet. 
_____ 
 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 43(54) 
 2021-04-12 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 64 Dnr 0161/20 - 315 
 
PENDLARPARKERING VID RENINGSVERKET 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Omfördela medel i investeringsbudget 2021 för anläggande av pendlarparke-
ring vid reningsverket från Älvsbyns Fastigheter AB till Älvsbyns Energi AB.  
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Samhällsstrateg Sofia Lundberg har anmält ärendet om pendlarparkering vid 
reningsverket. 
 
I investeringsbudget för 2021 finns medel för anläggande av ny pendlarparke-
ring vid reningsverket (korsningen Östermalmsleden/väg 94) under 2021.  
 
För anläggande av parkering samt drift och underhåll av parkering i anslutning 
till kommunala fastigheter så som skolor och särskilda boenden ansvarar 
Älvsbyns Fastigheter AB. För denna parkering, som har ett annat syfte och 
som kommer att anläggas inom Älvsbyns Energis fastighet, ska dock Älvsbyns 
Energi AB ansvara.  
 
Samråd med de båda kommunala bolagen har skett, ingen har något att in-
vända.   
 
Beslutet skickas till 
ÄLVSBYNS KOMMUN 
Sofia Lundberg, Samhällsstrateg 
 
ÄLVSBYNS ENERGI AB 
Mattias Broström, VD 
 
ÄLVSBYNS FASTIGHETER AB 
Annelie Vinsa, VD 
 
Förslag till beslut 
Omfördela medel i investeringsbudget 2021 för anläggande av 
pendlarparkering vid reningsverket från Älvsbyns Fastigheter AB till Älvsbyns 
Energi AB.  
 
Kommunstyrelsen 
Beredningens förslag till beslut 
Omfördela medel i investeringsbudget 2021 för anläggande av pendlarparke-
ring vid reningsverket från Älvsbyns Fastigheter AB till Älvsbyns Energi AB.  
 
         forts 



 PROTOKOLL 44(54) 
 2021-04-12 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 64 Dnr 0161/20 – 315 forts 
 
PENDLARPARKERING VID RENINGSVERKET 

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



 PROTOKOLL 45(54) 
 2021-04-12 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 65 Dnr 0142/21 - 341 
 
VATTENSKYDDSOMRÅDE VIDSEL 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1) Anta förslag till vattenskyddsområde Vidsel, enligt bilaga.  
2) Kommunstyrelsens beslut 2017-11-13 KS § 127 upphävs.  
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadschef Roger Tuomas har anmält ärendet vattenskyddsområde 
Vidsel. 
 
Vidsels grundvattentäkt ligger på sluttningen av en isälvsavlagring/grusås som 
löper längs med Piteälven. Grundvattentäkten är centralt placerat, nära skolor 
och bostäder, vilket innebär att potentiella föroreningskällor för vattnet finns.  
 
På uppdrag av vattentäktens huvudman Älvsbyns Energi har ÅF/Vatten & 
Miljökonsulterna upprättat föreliggande förslag till ett nytt skyddsområde och 
skyddsföreskrifter för Vidsels vattentäkt.  
 
Syftet med skyddet är att motverka risken för förorening av vattentäkten i  
enlighet med skyddsföreskriften (bilaga 8 i ansökan). Vatten är ett livsmedel och är en 
av de viktigaste komponenterna för att uppnå en god livskvalitet. 
 
Beslutsunderlag 
Ansökan VSO Vidsel inkl bilagor 
Bilaga till Bilaga 10 PM myndighetsremiss 
Info kring beslutsunderlag 
 
Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadsenheten 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige antar förslag till vattenskyddsområde Vidsel, enligt 
bilaga.   
 
Kommunstyrelsen 
Samhällsbyggnadschef Roger Tuomas och Roger Viklund föredrar ärendet. 
 
Beredningens förslag till beslut 
Anta förslag till vattenskyddsområde Vidsel, enligt bilaga. Kommunstyrelsens 
beslut 2017-11-13 KS § 127 upphävs.  
 
 
         forts 



 PROTOKOLL 46(54) 
 2021-04-12 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 65 Dnr 0142/21 – 341 forts 
 
VATTENSKYDDSOMRÅDE VIDSEL 

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



 PROTOKOLL 47(54) 
 2021-04-12 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 66 Dnr 0143/21 - 341 
 
VATTENSKYDDSOMRÅDE ÄLVSBYNS CENTRALORT 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1) Anta förslag på vattenskyddsområde Älvsbyns centralort, enligt bilaga.  
2) Kommunstyrelsens beslut 2017-11-13 KS § 127 upphävs. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadschef Roger Tuomas har anmält ärendet vattenskyddsområde 
Älvsbyns centralort. 
 
Den grundvattentäkt som försörjer Älvsbyns centralort och en vattenfabrik 
med dricksvatten ligger i en isälvsavlagring/grusås längs med Piteälven i nära 
anslutning till samhället. Grundvattentäktens placering nära samhället innebär 
att det finns en hel del potentiella föroreningskällor för vattnet. 
 
På uppdrag av Älvsbyn Energi har ÅF/Vatten & Miljökonsulterna upprättat 
föreliggande förslag till ett nytt skyddsområde och skyddsföreskrifter för 
Älvsbyns vattentäkt.  
 
Syftet med skyddet är att motverka risken för förorening av vattentäkten. 
Vatten är ett livsmedel och är en av de viktigaste komponenterna för att uppnå 
en god livskvalitet. Det är därför viktigt att skydda vattnet mot föroreningar 
och annan negativ påverkan. 
 
Beslutsunderlag 
Ansökan VSO Älvsbyn inkl bilagor 
Bilaga till Bilaga 10 PM myndighetsremiss 
Info kring beslutsunderlag 
 
Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadsenheten 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige antar förslag på vattenskyddsområde Älvsbyns centralort, 
enligt bilaga.  
 
Kommunstyrelsen 
Samhällsbyggnadschef Roger Tuomas och Roger Viklund föredrar ärendet. 
 
Beredningens förslag till beslut 
Anta förslag på vattenskyddsområde Älvsbyns centralort, enligt bilaga.  
Kommunstyrelsens beslut 2017-11-13 KS § 127 upphävs. 
         forts 



 PROTOKOLL 48(54) 
 2021-04-12 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 65 Dnr 0142/21 – 341 forts 
 
VATTENSKYDDSOMRÅDE ÄLVSBYNS CENTRALORT 

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



 PROTOKOLL 49(54) 
 2021-04-12 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 67 Dnr 0144/21 - 341 
 
VATTENSKYDDSOMRÅDE TVÄRÅSEL  

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1) Anta förslag på vattenskyddsområde Tväråsel, enligt bilaga.  
2) Kommunstyrelsens beslut 2017-11-13 KS § 127 upphävs. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadschef Roger Tuomas har anmält ärendet vattenskyddsområde 
Tväråsel. 
 
Den grundvattentäkt som försörjer Tväråsel och Nybyn med dricksvatten 
ligger i en isälvsavlagring som löper längs med Piteälven i Tväråsel.  
 
Grundvattentäkten är omgiven av åkermark och bostäder, vilket innebär att 
potentiella föroreningskällor för vattnet finns. Eftersom vattentäkten ligger 
nära älven kan eventuellt älvvatten infiltrera till grundvattenmagasinet genom 
botten och strandkant. Detta skulle i sin tur medföra att även förorenings-
källor uppströms längs älven kan påverka vattenkvaliteten.  
 
På uppdrag av vattentäktens huvudman Älvsbyns Energi har ÅF/Vatten &  
Miljökonsulterna upprättat föreliggande förslag till ett nytt skyddsområde och 
skyddsföreskrifter för Tväråsels vattentäkt.  
 
Syftet med skyddet är att motverka risken för förorening av vattentäkten. 
Vatten är ett livsmedel och är en av de viktigaste komponenterna för att uppnå 
en god livskvalitet. 
 
Beslutsunderlag 
Ansökan VSO Tväråsel inkl bilagor 
Bilaga till Bilaga 10 PM myndighetsremiss 
Info kring beslutsunderlag 
 
Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadsenheten 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige antar förslag på vattenskyddsområde Tväråsel, enligt 
bilaga.  
 
Kommunstyrelsen 
Samhällsbyggnadschef Roger Tuomas och Roger Viklund föredrar ärendet. 
 
         forts 



 PROTOKOLL 50(54) 
 2021-04-12 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 67 Dnr 0144/21 – 341 forts 
 
VATTENSKYDDSOMRÅDE TVÄRÅSEL  

 
Beredningens förslag till beslut 
Anta förslag på vattenskyddsområde Tväråsel, enligt bilaga. Kommun-
styrelsens beslut 2017-11-13 KS § 127 upphävs. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommunstyrel-
sen bifaller. 
_____ 
 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 51(54) 
 2021-04-12 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 68 Dnr 0145/21 - 341 
 
VATTENSKYDDSOMRÅDE TVÄRÅN 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Anta förslag på vattenskyddsområde Tvärån, enligt bilaga.  
2. Kommunstyrelsens beslut 2017-11-13 KS § 127 upphävs. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadschef Roger Tuomas har anmält ärendet vattenskyddsområde 
Tvärån. 
 
Grundvattentäkten i Tvärån, Älvsbyns kommun, ligger i ett skogsområde 
nordost om orten. Vattenkvalitén i brunnen är god, vilket medför att det end-
ast krävs en enkel vattenbehandling av råvattnet. Den goda vattenkvalitén gör 
vattentäkten till en värdefull resurs för samhället, samtidigt som den enkla 
vattenbehandlingen gör att sårbarheten ökar. Det är därmed av stor vikt att 
skydda vattentäkten.  
 
På uppdrag av Älvsbyns Energi AB har ÅF/Vatten & Miljökonsulterna upp-
rättat föreliggande förslag till ett nytt skyddsområde och skyddsföreskrifter för 
Tväråns vattentäkt.  
 
Syftet med skyddet är att motverka risken för förorening av vattentäkten. 
Vatten är ett livsmedel och är en av de viktigaste komponenterna för att uppnå 
en god livskvalitet. 
 
Beslutsunderlag 
Ansökan VSO Tvärån inkl bilagor 
Bilaga till Bilaga 10 PM myndighetsremiss 
Info kring beslutsunderlag 
 
Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadsenheten 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige antar förslag på vattenskyddsområde Tvärån, enligt 
bilaga.  
 
Kommunstyrelsen 
Samhällsbyggnadschef Roger Tuomas och Roger Viklund föredrar ärendet. 
 
Beredningens förslag till beslut 
Anta förslag på vattenskyddsområde Tvärån, enligt bilaga.  Kommunstyrelsens 
beslut 2017-11-13 KS § 127 upphävs.    forts 



 PROTOKOLL 52(54) 
 2021-04-12 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 68 Dnr 0145/21 – 341 forts 
 
VATTENSKYDDSOMRÅDE TVÄRÅN 

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



 PROTOKOLL 53(54) 
 2021-04-12 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 69 Dnr 0054/21 - 611 
 
REMISS - ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE SOM HUVUDMAN 
FÖR NYETABLERING AV GRUNDSKOLA - FRISKOLAN 
HJÄRTAT I VIDSEL AB (2021:828) 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen har inget att erinra om, friskolan Hjärtat i Vidsel AB:s vilja 
att etablera friskola i Vidsel. 
 
Reservation 
Orvo Hannlöv (sd), Berit Hardselius (c), Peter Lundberg (kd), Göran Stenlund 
(L) och Wivianne Nilsson (v) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
förslag. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Skolchef Jan-Erik Backman har anmält ärende yttrande från Älvsbyns kom-
mun gällande etablering av friskolan Hjärta i Vidsel AB, enligt bilaga. 
 
Friskolan Hjärtat i Vidsel AB har ansökt hos Skolinspektionen om godkän-
nande som huvudman för nyetablering av fristående grundskola i Älvsbyns 
Kommun med start av verksamhet läsår 2022/2023. Ansökan avser grund-
skola i årskurser 7, 8 och 9.  
 
Som lägeskommun ges Älvsbyns Kommun möjlighet att yttra sig över an-
sökan i enlighet med 2 kap. 5§ i skollagen (2010:800). Yttrandet är ett viktigt 
underlag för att Skolinspektionen ska kunna bedöma om en etablering av den 
sökta utbildningen skulle medföra påtagliga negativa följder för den del av 
skolväsendet som anordnas av det allmänna i kommunen (kommunal verk-
samhet). Älvsbyns Kommun redogör för vilka ekonomiska, organisatoriska 
och pedagogiska konsekvenser som kan uppstå på lång sikt vid en etablering 
av sökandes planerade utbildning.  
 
Yttrandet ska vara Skolinspektionen tillhanda senast 23 april 2021.  
 
Beslutsunderlag  

• Ansökan om nyetablering från Friskolan Hjärtat i Vidsel AB. 

• En befolkningsprognos över aktuell åldersgrupp (13-15år) av elever i 
Älvsbyns Kommun.  

• En sammanställning över samtliga kommunala och fristående grundskolor 
i Älvsbyns Kommun.  

• En karta som tydligt visar placeringen av de kommunala och friståen-
de grundskolorna i Älvsbyns Kommun.   

forts 



 PROTOKOLL 54(54) 
 2021-04-12 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 69 Dnr 0054/21 – 611 forts 
 
REMISS - ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE SOM HUVUDMAN 
FÖR NYETABLERING AV GRUNDSKOLA - FRISKOLAN 
HJÄRTAT I VIDSEL AB (2021:828) 

 
Beslutet skickas till 
Skolinspektionen, tillstand@skolinspektionen.se senast den 23 april 2021.  
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå att Skolinspektionen att bifalla/avslå  
friskolan Hjärtat i Vidsel AB:s ansökan som huvudman för nyetablering av 
fristående grundskola i Älvsbyns kommun.  
 
Kommunstyrelsen 
Skolchef Jan-Erik Backman föredrar ärendet. 
 
Beredningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen har inget att erinra om, friskolan Hjärtat i Vidsel AB:s vilja 
att etablera friskola i Vidsel. 
 
Orvo Hannlöv (sd) yrkar bifall till friskolan Hjärtat i Vidsel AB:s ansökan. 
 
Wivianne Nilsson (v) yrkar avslag på friskolan Hjärtat i Vidsel AB:s ansökan. 
 
Berit Hardselius (c) yrkar bifall till friskolan Hjärtat i Vidsel AB:s ansökan. 
 
Peter Lundberg (kd) yrkar bifall till friskolan Hjärtat i Vidsel AB:s ansökan. 
 
Göran Stenlund (L) yrkar bifall till friskolan Hjärtat i Vidsel AB:s ansökan.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommunstyrel-
sen bifaller. 
 
Ordföranden ställer vidare proposition på Orvo Hannlöv, Berit Hardselius, 
Peter Lundberg och Göran Stenlunds förslag vilket kommunstyrelsen avslår. 
 
Slutligen ställer ordföranden proposition på Wivianne Nilssons förslag vilket 
kommunstyrelsen avslår. 
 
Reservation 
Orvo Hannlöv (sd), Berit Hardselius (c), Peter Lundberg (kd), Göran Stenlund 
(L) och Wivianne Nilsson (v) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
förslag. 
_____ 
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