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 PROTOKOLL 2(41) 
 2022-02-14 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 1 Dnr 0460/21-008 
 
MOTION (SD) OM SANDNING PÅ GATOR OCH GÅNGVÄGAR 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Motion (sd) om sandning på gator och gångvägar överlämnas till 
kommunstyrelsen för beredning och vidare till fullmäktige för beslut senast 
13 juni 2022. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Orvo Hannlöv (sd) har lämnat in en motion om sandning på gator och 
gångvägar, enligt bilaga. 
 
Kommunfullmäktige 
Ordföranden föreslår att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för bered-
ning och vidare till fullmäktige för beslut senast 13 juni 2022. 
_____ 

 
 



 PROTOKOLL 3(41) 
 2022-02-14 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 2 Dnr 0468/21-008 
 
MOTION (C) OM MATSVINN 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Motion (c) om matsvinn överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och 
vidare till fullmäktige för beslut senast 2 maj 2022. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Berit Hardselius och Göran Lundström (c) har lämnat in en motion om 
matsvinn, enligt bilaga. 
 
Kommunfullmäktige 
Ordföranden föreslår att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för bered-
ning och vidare till fullmäktige för beslut senast 2 maj 2022. 
_____ 

 
 



 PROTOKOLL 4(41) 
 2022-02-14 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 3 Dnr 0470/21-008 
 
MOTION (C) OM EXTRA STÖD TILL VIDSELS 
REKTORSOMRÅDE 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Motion (c) om extra stöd till Vidsels rektorsområde överlämnas till 
kommunstyrelsen för beredning och vidare till fullmäktige för beslut senast 
13 juni 2022. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Berit Hardselius och Göran Lundström (c) har lämnat in en motion extra 
stöd till Vidsels rektorsområde, enligt bilaga. 
 
Kommunfullmäktige 
Ordföranden föreslår att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för bered-
ning och vidare till fullmäktige för beslut senast 13 juni 2022. 
_____ 

 
 



 PROTOKOLL 5(41) 
 2022-02-14 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 4 Dnr 0501/21-008 
 
MOTION (C) VATTENSKYDDSOMRÅDEN 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Motion (c) om vattenskyddsområden överlämnas till kommunstyrelsen för 
beredning och vidare till fullmäktige för beslut senast 13 juni 2022. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Berit Hardselius och Göran Lundström (c) har lämnat in en motion 
vattenskyddsområden, enligt bilaga. 
 
Kommunfullmäktige 
Ordföranden föreslår att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för bered-
ning och vidare till fullmäktige för beslut senast 13 juni 2022. 
_____ 

 
 



 PROTOKOLL 6(41) 
 2022-02-14 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 5 Dnr 0007/22-008 
 
MOTION (L) - RENOVERA DUSCHAVDELNINGEN PÅ 
SELHOLMENS CAMPING VÅREN 2022 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Motion (L) om att renovera duschavdelningen på Selholmens camping våren 
2022 överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och vidare till 
fullmäktige för beslut senast 2 maj 2022. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Göran Stenlund, Inger Lundberg och Esbjörn Henriksson (L) har lämnat in 
en motion om att renovera duschavdelningen på Selholmens camping våren 
2022, enligt bilaga. 
 
Kommunfullmäktige 
Ordföranden föreslår att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för bered-
ning och vidare till fullmäktige för beslut senast 2 maj 2022. 
_____ 

 
 



 PROTOKOLL 7(41) 
 2022-02-14 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 6 Dnr 0032/22-008 
 
MOTION (C) BEFOLKNINGSTILLVÄXT 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Motion (c) om befolkningstillväxt överlämnas till kommunstyrelsen för 
beredning och vidare till fullmäktige för beslut senast 2 maj 2022. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Berit Hardselius, Göran Lundström och Caroline Svensson (c) har lämnat in 
en motion om befolkningstillväxt, enligt bilaga. 
 
Kommunfullmäktige 
Ordföranden föreslår att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för bered-
ning och vidare till fullmäktige för beslut senast 2 maj 2022. 
_____ 

 
 



 PROTOKOLL 8(41) 
 2022-02-14 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 7 Dnr 0033/22-008 
 
MOTION (C) FÖRENINGSSTÖD 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Motion (c) om föreningsstöd överlämnas till kommunstyrelsen för beredning 
och vidare till fullmäktige för beslut senast 24 oktober 2022. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Berit Hardselius, Göran Lundström och Caroline Svensson (c) har lämnat in 
en motion om föreningsstöd, enligt bilaga. 
 
Kommunfullmäktige 
Ordföranden föreslår att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för bered-
ning och vidare till fullmäktige för beslut senast 24 oktober 2022. 
_____ 

 
 



 PROTOKOLL 9(41) 
 2022-02-14 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 8 Dnr 0039/22-008 
 
MOTION (L) INFÖR SPRÅKOMBUD OCH SPRÅKSTÖD 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Motion (L) om att införa språkombud och språkstöd överlämnas till 
kommunstyrelsen för beredning och vidare till fullmäktige för beslut senast 2 
maj 2022. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Göran Stenlund, Inger Lundberg och Esbjörn Henriksson (L) har lämnat in 
en motion om att införa språkombud och språkstöd, enligt bilaga. 
 
Kommunfullmäktige 
Ordföranden föreslår att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för bered-
ning och vidare till fullmäktige för beslut senast 2 maj 2022. 
_____ 

 
 



 PROTOKOLL 10(41) 
 2022-02-14 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 9 Dnr 0051/22-000 
 
DELGIVNINGAR KF 2022-02-14 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Tagit del av redovisade delgivningar. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Handlingar i ärendet:  

 
Socialutskottet – statistikrapport ej verkställda beslut enligt SoL och LSS –  
kvartal 3 2021, (dnr 446/21–709) 
 
Kommunstyrelsen 2021-12-20 – Bilaga verksamhetsredovisning  
(dnr 449/21–709) 
 
Kommunstyrelsen 2022-01-31 – Bilaga verksamhetsredovisning  
(dnr 55/22–709) 
 
Förslag till beslut 
Tagit del av redovisade delgivningar. 

 
Kommunfullmäktige 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommunfull-
mäktige bifaller. 
_____ 

 
 



 PROTOKOLL 11(41) 
 2022-02-14 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 10 Dnr 0016/22-003 
 
ARVODESREGLEMENTE 

 
Fullmäktiges beslut  
1. Anta reviderat reglemente benämnt Arvodesreglemente – bestämmelser 

om ersättning till Älvsbyns kommuns förtroendevalda. 
2. Redaktionella ändringar kan komma att ske.  
 
Reservation 
Centerpartiet reserverar sig mot avslaget av tilläggsförslaget.  
_____ 

Sammanfattning av ärendet 

Giltighetstiden för arvodesreglemente har löpt ut per 2021-12-31 och har 
därför varit föremål för översyn och revidering. Endast enstaka revideringar 
har gjorts och detta med hänsyn till kommande genomlysning av den politiska 
organisationen.  
 
Beroende på vad genomlysningen landar i så kommer detta få effekter på 
arvodesreglementet då reglementet speglar den politiska organisationen. Sker 
större förändringar i den politiska organisationen, behöver även förändringar 
ske i arvodesreglementet. Av den anledningen kan det vara bättre att avvakta 
genomföra större förändringar i samband med denna revidering, och i stället 
invänta resultatet från genomlysningen.  
 
Nu gällande arvodesreglemente behöver dock revideras dels utifrån att 
giltighetstiden löpt ut, dels utifrån dragna lärdomar i samband med 
kommunalrådets sjukskrivning sommaren 2021. Tillägg om hur ett sådant 
scenario i framtiden kan hanteras har inkluderats i reglementet.  
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Anta reviderat reglemente benämnt Arvodesreglemente – bestämmelser 

om ersättning till Älvsbyns kommuns förtroendevalda. 
2. Redaktionella ändringar kan komma att ske.  
_____ 
 
Kommunfullmäktige 
Berit Hardselius (c) yrkar på tilläggsförslag att förlorad arbetsförtjänst ändras 
så att maxbeloppet tas bort och att politiker får ersättning för den faktiska 
kostnaden som förloras. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Berits tilläggsförslag och 
kommunfullmäktige avslår tilläggsförslaget. 
         Forts… 



 PROTOKOLL 12(41) 
 2022-02-14 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 10 Dnr 0016/22-003 forts. 
 
ARVODESREGLEMENTE 

 
Centerpartiet reserverar sig mot avslaget av tilläggsförslaget.  
 
Vidare ställer ordföranden proposition på kommunstyrelsens förslag vilket 
kommunfullmäktige bifaller. 
_____ 
 
Bilagor 
Arvodesreglemente 
_____ 
 
 



 PROTOKOLL 13(41) 
 2022-02-14 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 11 Dnr 0521/21-003 
 
REVIDERING AV MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS 
REGLEMENTE 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
1. Fastställa det reviderade reglementet för miljö- och byggnämnden. 
2. Redaktionella ändringar kan komma att ske.  
 
Reservation 
Orvo Hannlöv (sd) reserverar sig mot beslutet i förmån för eget förslag. 
_____ 
 
Bakgrund 
Miljö- och byggnämndens reglemente anger vilka arbetsuppgifter nämnden 
har och det ska enligt lag fastställas av kommunfullmäktige. Reglementet 
behöver revideras med anledning av att verksamheten har utökats med 
handläggning och tillsyn av utskänkningstillstånd. 
_____ 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Fastställa det reviderade reglementet för miljö- och byggnämnden. 
2. Redaktionella ändringar kan komma att ske.  
_____ 
 
Kommunfullmäktige 
Orvo Hannlöv (sd) yrkar på ändring av miljö och byggnämndens reglemente 
att det ska framgå att överklagandetid för trafikärenden inte är tre veckor. 
 
Samhällsbyggnadchef Roger Touams förtydligar att överklagandetid inte 
behandlas i nämndens reglemente och att det stämmer att det är olika 
överklagandetider till olika instanser vid olika typer av beslut.   

 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Orvo Hannlövs (sd) förslag vilket 
kommunfullmäktige avslår. 
 
Orvo Hannlöv (sd) reserverar sig mot avslaget.  
 
Vidare ställer ordföranden proposition på kommunstyrelsens förslag vilket 
kommunfullmäktige bifaller. 
 
Orvo Hannlöv (sd) reserverar sig mot beslutet.  
_____ 

 
         Forts… 



 PROTOKOLL 14(41) 
 2022-02-14 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 11 Dnr 0521/21-003 forts.  
 
REVIDERING AV MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS 
REGLEMENTE 

 
Bilaga 
Reglementet för miljö- och byggnämnden. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 15(41) 
 2022-02-14 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 12 Dnr 0433/21-406 
 
TAXA FÖR OFFENTLIG KONTROLL INOM LIVSMEDELS- 
OCH FODERLAG STIFTNINGEN  

 
Kommunfullmäktiges beslut 
1. Anta taxa för kommunens handläggning av ärenden och kontroll inom 

livsmedelslagstiftningens område enligt bilaga. 
2. Taxan föreslås gälla från och med den 1 april 2022.  
3. Från den 1 april 2022 upphäva tidigare beslut om taxa för offentlig 

kontroll inom livsmedelslagstiftningen, fastställd 2019-11-25 KF § 141. 
 
Reservation 
Centerpartiet reserverar sig mot avslag av tilläggsförslaget.  
Sverigedemokraterna reserverar sig mot avslag av tilläggsförslaget. 
_____ 

 
Beslutet fattas med stöd av 
28 § livsmedelslagen (2006:804) 
4 § förordning (2021:176) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och 
vissa jordbruksprodukter (LAF) – kommunen är skyldig att ta ut avgifter för offentlig 
kontroll inom livsmedelslagstiftningen. 
 
Kontrollförordningen (EU) 2017/625 art 79 - kostnader för uppföljande kontroll 
som blivit nödvändig på grund av bristande efterlevnad måste finansieras genom avgifter. 

Sammanfattning av ärendet 

Från och med den 1 april 2022 föreslås att miljö- och byggnämnden börjar 
tillämpa efterhandsdebitering för alla tillsynsobjekt. De kontrollobjekt som har 
en del kontrolltid kvar sedan tidigare år kommer till en början att slippa betala 
för tillsynen. Det innebär att intäkterna för livsmedelskontroll kommer att vara 
lägre år 2022. 
 
Skillnaderna från föregående taxa för offentlig kontroll inom 
livsmedelsområdet framgår av jämförelsen av nuvarande taxa och föreslagen 
taxa, bilaga 2. Taxans utformning och formulering bygger i stora delar på 
SKR:s förslag, publicerad 10 september 2021. Timavgiften 1160 kronor 
grundar sig på indexuppräkning av gamla taxan. 
 
Ärendebeskrivning 
Förändringar i lagstiftningen, främst i LAF, kräver att taxa för offentlig 
kontroll inom livsmedelslagstiftningens område fastslås på nytt. Utan ett nytt 
beslut för taxan saknas laglig grund att ta ut avgifter. Enligt den nya livs-
medelsavgiftsförordningen ska de gamla fasta årliga avgifterna ersättas med ett 
system med obligatorisk efterhandsdebitering senast vid utgången av år 2023. 
         Forts...  



 PROTOKOLL 16(41) 
 2022-02-14 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 12 Dnr 0433/21-406 forts. 
 
TAXA FÖR OFFENTLIG KONTROLL INOM LIVSMEDELS- 
OCH FODERLAG STIFTNINGEN  

 
Det befintliga systemet med fasta årliga avgifter innebär att verksamheter med 
låg risk får kontroll vartannat eller vart tredje år fast de betalar varje år. Det 
innebär att en del verksamheter har fått mer kontroll än de har betalat för och 
andra har fått mindre kontroll än de har betalat för. Man kan säga att det finns 
en kontrollobalans på anläggningsnivå. Bland miljö- och byggnämndens 
kontrollobjekt finns även en kontrolltidsskuld, som ökat  
efter pandemin med covid-19. 
 
Återbetalning av inbetalda kontrollavgifter är inte möjligt enligt 
kontrollförordningen (EU) 2017/625 art 83, om de inte har tagits ut felaktigt. 
Det enda sättet att utjämna kontrollobalanser är att miljö- och byggnämnden 
levererar kontroll i de fall företag inte erhållit tillräckligt, och för de företag där 
mer kontroll än företaget betalt utförts behöver ytterligare årlig kontrollavgift 
inbetalas. 
 
Utöver förändringen med efterhandsdebitering, ger den nya taxan även 
möjlighet att ta ut avgift vid uppföljning av matlarm (RASFF) och kontrollköp 
under dold identitet. 
 
Efterhandsdebiteringen föreslås börja tillämpas från och med den 1 april 2022 
för alla tillsynsobjekt. De kontrollobjekt som har en del kontrolltid kvar sedan 
tidigare år kommer till en början att slippa betala för tillsynen. Det innebär att 
intäkterna för livsmedelskontroll kommer att vara lägre år 2022.  
 
Timavgiften för livsmedelskontroll föreslås vara 1160 kronor enligt den nya 
taxan. Enligt den gamla taxan var timavgiften 1125 kronor år 2019–2020. 
Konsumentprisindex har stigit med 3,09 % vilket medför en ny timavgift på 
1160 kronor.  
 
Miljö och Byggnämnden beslutade den 8 december 2021 att bifalla förslaget 
och skicka det vidare till KS (MBN§72 dnr 0398/2021 – ADM). 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Anta taxa för kommunens handläggning av ärenden och kontroll inom 
livsmedelslagstiftningens område enligt bilaga. 

2. Taxan föreslås gälla från och med den 1 april 2022.  
3. Från den 1 april 2022 upphäva tidigare beslut om taxa för offentlig 

kontroll inom livsmedelslagstiftningen, fastställd 2019-11-25 KF § 141. 
Reservation 
Berit Hardselius (c) och Göran Lundström (c) reserverar sig mot beslutet.  
_____        Forts… 



 PROTOKOLL 17(41) 
 2022-02-14 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 12 Dnr 0433/21-406 forts. 
 
TAXA FÖR OFFENTLIG KONTROLL INOM LIVSMEDELS- 
OCH FODERLAG STIFTNINGEN  

 
Kommunfullmäktige 
Berit Hardselius (c) yrkar på tillägg att nedsättning av avgiften sker för små 
företag med låg omsättning och låg lönsamhet.  
 
Tomas Egmark (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  

 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Berit Hardselius (c) tilläggsförslag vilket 
kommunfullmäktige avslår. 
 
Votering 
Votering begärs. Följande voteringsproposition föredrag och godkänns: 
- den som röstar ja bifaller Berit Hardselius (c) tilläggsförslag. 
- den som röstar nej avslår Berit Hardselius (c) tilläggsförslag. 
 
Omröstningen utfaller med 6 ja-röster och 14 nej-röster.  
 
Kommunfullmäktige har därmed beslutat att avslå Berit Hardselius (c) 
tilläggsförslag.   
 
Centerpartiet reserverar sig mot avslag av tilläggsförslaget.  
 
Sverigedemokraterna reserverar sig mot avslag av tilläggsförslaget. 
 
Vidare ställer ordförande proposition på kommunstyrelsens förslag vilket 
kommunfullmäktige bifaller. 
_____ 
 
Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadskontoret 

 
Bilagor 
1. Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningens område 
2. Jämförelse mellan nuvarande och föreslagen taxa 
3. Beslut Miljö och Byggnämnden (MBN§72 dnr 0398/2021 – ADM) 
_____ 

 
 

 
 
 



 PROTOKOLL 18(41) 
 2022-02-14 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 13 Dnr 0019/22-709 
 
RIKSNORM 2022 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Riksnormen för 2022 fördelas i kostnadsposter enligt förslag i bilaga 1. 
_____ 

 
Sammanfattning av ärende 
Varje år tar regeringen beslut om riksnorm som utgör en grund för beräkning 
av försörjningsstödet. Kommunen är skyldig att beakta riksnormen men är fri 
att besluta om en högre norm. Riksnormen är indelad i åldersintervall för barn, 
skolungdomar och vuxna samt en post för gemensamma hushållskostnader. 
Kommunen ska sedan dela upp riksnormen i olika kostnadsposter 
motsvarande de kostnader i ett hushåll som riksnormen är avsedd att täcka. 
Enligt Socialstyrelsen ska kommunerna ta vägledning av Konsumentverkets 
årliga beräkningar rörande rimliga utgifter för hushåll, när kostnadsposterna i 
riksnormen ska fastställas. Socialnämnden kan fritt fördela de av regeringen 
beslutade beloppen mellan de olika kostnadsposterna men summorna i 
riksnormen får inte understigas. 

 
Beslutsunderlag 
Den riksnorm som regeringen fastställer varje år ska kommunerna i sin tur 
fördela på olika kostnadsposter som motsvarar de behov som riksnormen ska 
tillgodose. Dessa kostnadsposter används av verksamheten för ekonomiskt 
bistånd som ett underlag vid bedömning av ekonomiskt bistånd. Det kan t ex 
vara att bedöma om en sökande genom sitt ekonomiska bistånd har tillräckligt 
med pengar för att tillgodose ett behov av nya kläder. Kostnadsposten rörande 
livsmedel används som riktmärke vid beslut om matpengar vid nödprövning 
enligt reducerad norm. I samtal med klienter om hushållsbudget används 
också riksnormens kostnadsposter som underlag. 

 
Genom regeringens beslut avseende riksnorm för 2022 har riksnormens 
samtliga poster räknats upp med 1,6 procent jämfört med riksnormen 2021.  

 
Sedan 2012 har kommunerna haft ansvaret att fördela riksnormen i de olika 
kostnadsposterna. Kommunerna har av Socialstyrelsen uppmanats att använda 
Konsumentverkets årliga beräkning av ett hushålls kostnader i det arbetet.  

 
Det bör noteras att Konsumentverkets beräkningar inte utgår från hushåll som 
har inkomster i nivå med riksnormen utan en justering till riksnormens nivå 
har använts vid fördelningen av riksnormen 2022. 
 
Beslutsunderlag 
Bilaga 1. Förslag till kostnadsposter i riksnorm för 2022 
         Forts… 



 PROTOKOLL 19(41) 
 2022-02-14 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 13 Dnr 0019/22-709 forts.  
 
RIKSNORM 2022 

 
Bilaga 2. Socialstyrelsens information om riksnormen för försörjningsstöd 2022 
Bilaga 3. Konsumentverkets Koll på Pengarna 2022  
Bilaga 4. Fördelning av kostnadsposter i riksnorm för 2021 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Riksnormen för 2022 fördelas i kostnadsposter enligt förslag i bilaga 1. 
_____ 

 
Kommunfullmäktige 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag vilket 
kommunfullmäktige bifaller. 
_____ 

 
 



 PROTOKOLL 20(41) 
 2022-02-14 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 14 Dnr 0020/22-709 
 
REDUCERAD NORM 2022 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Anta den reducerade riksnormen för 2022 enligt förslag i bilaga 1. 
_____ 

 
Sammanfattning av ärende 
Varje år tar regeringen beslut om en riksnorm som ligger till grund för 
beräkning av försörjningsstödet. Riksnormen fördelas på olika kostnadsposter 
som motsvarar de behov som riksnormen ska tillgodose.  

 
I vissa undantagsfall kan en klient beviljas försörjning enligt reducerad norm. 
Den reducerade normen beräknas utifrån aktuell riksnorm för kostnadsposten 
livsmedel, alla måltider. Denna kostnadspost är indelad i åldersgrupper där 
skälig kostnad för livsmedel är uträknad (se bilaga 1). 

 
Försörjningsstöd enligt reducerad norm kan exempelvis beviljas: 

 

• vid en akut nödsituation,  

• en kortare vistelse i kommunen 

• då den sökande har lägre kostnader vid vistelse i heldygnsvård  

• vid avslag på ansökan om ekonomiskt bistånd enligt riksnorm på 
grund av att den sökande inte stått till arbetsmarknadens förfogande 
och inte sökt arbete men saknar medel till sitt uppehälle 

• vid avslag på ansökan om ekonomiskt bistånd enligt riksnorm på 
grund av att den sökande bedömts vara självförsörjande genom egna 
medel som denne använt till annat och därmed saknar medel till sitt 
uppehälle 

 
Vid bedömning om försörjningsstöd enligt reducerad norm ska hänsyn tas till 
om det finns barn i hushållet och deras situation ska särskilt uppmärksammas 
och beaktas enligt barnperspektivet. Utöver detta görs även en individuell 
bedömning kring om den sökande riskerar allvarliga sociala konsekvenser om 
bistånd enligt reducerad norm ej beviljas. Bistånd enligt reducerad norm 
beviljas restriktivt och enligt särskilda skäl i det enskilda fallen. 
 
Beslutsunderlag 
Den av regeringen beslutade riksnormen för 2022 har höjts med 1,6 procent 
jämfört med riksnormen 2021. Den reducerade normen beräknas utifrån 
aktuell riksnorm för kostnadsposten livsmedel, alla måltider.  

 
 
      Forts… 



 PROTOKOLL 21(41) 
 2022-02-14 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 14 Dnr 0020/22-709 forts.  
 
REDUCERAD NORM 2022 

 
Denna kostnadspost är indelad i åldersgrupper där skälig kostnad för 
livsmedel är uträknad (se bilaga 1).      

 
Underlag för beslut 
Bilaga 1. Förslag till reducerad norm för 2022 
Bilaga 2. Förslag till kostnadsposter i riksnorm för 2022 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Anta den reducerade riksnormen för 2022 enligt förslag i bilaga 1. 
_____ 
 
Kommunfullmäktige 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag vilket 
kommunfullmäktige bifaller. 
_____ 

 
 
 
 



 PROTOKOLL 22(41) 
 2022-02-14 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 15 Dnr 0480/21-041 
 
UTÖKAD INVESTERINGSBUDGET 2022  

 
Kommunfullmäktiges beslut 
1) Investeringsbudgeten för 2022 utökas med max 1 000 000 kr för att 

möjliggöra investering av ett nytt reservkraftaggregat. 
2) Förslag om att utöka investeringsbudget för 2022 ytterligare med 

2 000 000 för nya matar och högtryckspumpar till Kanis redan under  
2022 hänskjuts till kommunstyrelsen och budgetberedningen.  

 
Reservation 
Göran Lundström (c) och Anders Isaksson (c) reserverar sig mot avslag av 
tilläggsförslaget.  
_____ 
 
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. 
         Forts… 



 PROTOKOLL 23(41) 
 2022-02-14 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 15 Dnr 0480/21-041 forts.  
 
UTÖKAD INVESTERINGSBUDGET 2022  

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Investeringsbudgeten för 2022 utökas med max 1 000 000 kr för att 
möjliggöra investering av ett nytt reservkraftaggregat. 
____ 

 
Kommunfullmäktige 
Göran Lundström (c) yrkar på tilläggsförslag ”att investeringsbudget utökas 
ytterligare med 2 000 000 för nya matar och högtryckspumpar redan under 
2022”.  
 
Tomas Egmark (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  
 
Orvo Hannlöv (sd) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  
 
Rikard Granström (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 
Ordförande meddelar ajournering i 15 minuter. 
 
Tomas Egmark (s) yrkar på att hänskjuta Göran Lundströms (c) 
tilläggsförslaget till kommunstyrelsen och budgetberedningen.  
 
Peter Lundberg (kd) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut och 
även bifall till Tomas Egmarks förslag. 
 
Anna Lundberg (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut och 
även bifall till Tomas Egmarks förslag. 

 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag vilket 
kommunfullmäktige bifaller. 
 
Ordföranden ställer proposition på Göran Lundströms (c) tilläggsförslag 
vilket kommunfullmäktige avslår. 
 
Göran Lundström (c) reserverar sig mot avslag av tilläggsförslaget. 
 
Anders Isaksson (c) reserverar sig mot avslag av tilläggsförslaget. 
 
Vidare ställer ordförande proposition på Tomas Egmarks (s) förslag vilket 
kommunfullmäktige bifaller. 
_____ 

 



 PROTOKOLL 24(41) 
 2022-02-14 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 16 Dnr 0316/21-822 
 
VERKSAMHETER I NYA SIM- OCH SPORTHALLEN 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Fastighetsförvaltning, simhall, sporthall, reception/kassa och café bedrivs i 
egen regi. Gymverksamheten läggs ut på entreprenad. 
_____ 

Sammanfattning av ärendet 

Vid kommunstyrelsens sammanträde 6 september 2021 fick kommunchefen i 
uppdrag (KS § 111) att ta fram underlag inför beslut av driftsform för  
verksamheterna i sim- och sporthallen (inklusive gym) och avgifter för  
nyttjande av sim- och sporthall. 
 
Ett underlag som beskriver fördelar och nackdelar med olika driftsformer 
utifrån ekonomi, styrning, organisation/bemanning/samnyttjande av personal 
samt kommunens näringslivsklimat har tagits fram. Underlaget 
delrapporterades muntligt till kommunstyrelsen 20 december 2021. En hearing 
utifrån underlaget har genomförts 18 januari 2022 i syfte att ge ledamöterna 
möjlighet att ställa frågor kring underlaget.  
 
Underlaget visar att driften av verksamheterna kan utformas på flera olika sätt. 
För att avgränsa antalet alternativ har fyra alternativ tagits fram efter att en rad 
antaganden gjorts. Antagandena är: 
- Fastighetsförvaltningen hanteras av Älvsbyns fastigheter AB 
- Verksamheterna simhall, sporthall, reception/kassa och café hålls ihop 

som en enhet 
- Gymverksamheten ses som en enhet och inkluderar även 

gruppträning/pass. 
- Med egen regi avses Älvsbyns fastigheter AB till dess att 

bolagsutredningen presenteras, beslutas och verkställs. 
- En lokal finns för uthyrning till näringsidkare inom hälsoområdet, tex 

massör, naprapat. 
 
Alternativ 1 
All verksamhet (fastighetsförvaltning, simhall, sporthall, reception/kassa, café 
och gymverksamhet) bedrivs i egen regi. 
 
Alternativ 2 
Fastighetsförvaltning bedrivs i egen regi. Simhall, sporthall, reception/kassa, 
café och gymverksamhet läggs ut på entreprenad. 
 
 
 
         Forts… 



 PROTOKOLL 25(41) 
 2022-02-14 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 16 Dnr 0316/21-822 forts.  
 
VERKSAMHETER I NYA SIM- OCH SPORTHALLEN 

 
Alternativ 3 
Fastighetsförvaltning, simhall, sporthall, reception/kassa och café bedrivs i 
egen regi. Gymverksamheten läggs ut på entreprenad. 
 
Alternativ 4 
Fastighetsförvaltning, simhall, sporthall, reception/kassa och café bedrivs i 
egen regi. Gymverksamheten bedrivs delvis i egen regi och på entreprenad. 
Älvsbyns kommun hyr/leasar gymutrustning och en näringsidkare erbjuds via 
anbudsförfarande att arrendera anläggningen och ansvara för verksamheten. 
 
Alternativ 5 
Fastighetsförvaltning och sporthall bedrivs i egen regi. Simhall, 
reception/kassa, café och gymverksamhet läggs ut på entreprenad. 

Beslutsunderlag 

Utredning inför beslut om drift av kommunens nya sim- och 
sporthallsanläggning. 
 
Förslag till beslut 
Alternativ 3 förordas, dvs  
Fastighetsförvaltning, simhall, sporthall, reception/kassa och café bedrivs i 
egen regi. Gymverksamheten läggs ut på entreprenad. 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Alternativ 3 förordas, dvs  

1. Fastighetsförvaltning, simhall, sporthall, reception/kassa och café bedrivs 
i egen regi 

2. Gymverksamheten läggs ut på entreprenad inom 2 år för att möjliggöra 
för en entreprenör eller intraprenad. 

 
Reservation  
Berit Hardselius (c), Göran Lundström (c), Peter Lundberg (kd), Göran 
Stenlund (L), Wivianne Nilsson (v) och Orvo Hannlöv (sd) reserverar sig mot 
beslutet. 
_____ 
 
Kommunfullmäktige 
Tomas Egmark (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 
Berit Hardselius (c) yrkar bifall till ursprungliga alternativ 3 med att gymmet 
läggs ut på entreprenad på en gång och inte vänta 2 år.  

         forts… 



 PROTOKOLL 26(41) 
 2022-02-14 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 16 Dnr 0316/21-822 forts.  
 
VERKSAMHETER I NYA SIM- OCH SPORTHALLEN 

 
Göran Stenlund (L) yrkar bifall till ursprungliga alternativ 3 med att gymmet 
läggs ut på entreprenad på en gång och inte vänta 2 år.  
 
Wivianne Nilsson (v) yrkar bifall till ursprungliga alternativ 3 med att gymmet 
läggs ut på entreprenad på en gång och inte vänta 2 år. 
 
Rikard Granström (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 
Peter Lundberg (kd) yrkar bifall till ursprungliga alternativ 3 med att gymmet 
läggs ut på entreprenad på en gång och inte vänta 2 år. 
 
Inger Lundberg (L) yrkar bifall till ursprungliga alternativ 3 med att gymmet 
läggs ut på entreprenad på en gång och inte vänta 2 år. 
 
Orvo Hannlöv (sd) yrkar bifall till ursprungliga alternativ 3 med att gymmet 
läggs ut på entreprenad på en gång och inte vänta 2 år. 
 
Anna Lundberg (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 
Ordförande meddelar ajournering i 5 minuter. 
 
Tomas Egmark (s) yrkar bifall till ursprungliga alternativ 3 med att gymmet 
läggs ut på entreprenad på en gång och inte vänta 2 år. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på ursprungliga alternativ 3 att fastighets-
förvaltning, simhall, sporthall, reception/kassa och café bedrivs i egen regi. 
Gymverksamheten läggs ut på entreprenad vilket kommunfullmäktige 
bifaller. 
_____ 

 
 



 PROTOKOLL 27(41) 
 2022-02-14 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 17 Dnr 0002/22-102 
 
VAL AV LEDAMOT I KOMMUNSTYERLSEN SAMT ERSÄTTARE 
I BARN- OCH FRITIDSUTSKOTTET 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
1. Utse Inger Lundberg (L) till ledamot i kommunstyrelsen. 
2. Utse Jenny Lundkvist (L) till ersättare i kommunstyrelsen.  
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Tobias Ström (L) har avsagt sig sina politiska uppdrag. 
 
Kommunfullmäktige har att utse en ny ledamot i kommunstyrelsen. 
 
Liberalerna, kristdemokraterna och sjukvårdspartiet har den 5 oktober 2018 
ingått valteknisk samverkan. 

 
Förslag till beslut 
Utse ny ledamot (valtek. samverkan) till ordinarie ledamot i kommunstyrelsen 
Utse ny ledamot (valtek. samverkan) till ersättare ledamot i kommunstyrelsen.  
 
Kommunfullmäktige 
Tomas Egmark (s) ordförande i kommunala valberedningen redovisar bered-
ningens förslag enligt följande: 
 
Utse Inger Lundberg (L) till ledamot i kommunstyrelsen. 
Utse Jenny Lundkvist (L) till ersättare i kommunstyrelsen.  
 
Peter Lundberg (kd) yrkar bifall till valberedningens förslag. 

 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på valberedningens förslag var för sig. Kom-
munfullmäktige bifaller förslagen. 
_____ 
 
 



 PROTOKOLL 28(41) 
 2022-02-14 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 18 Dnr 0008/22-104 
 
UTBETALNING AV PARTISTÖD 2022 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Betala ut lokalt partistöd till samtliga partier. Totalt 1 408 260 kr, enligt bilaga. 
_____ 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen föreslår den 25 oktober 2022, KF § 94 att kommunfull-
mäktige beviljar partistöd till kommunfullmäktiges samtliga partier. 
 
Kommunledningskontorets kansli har sammanställt kommunalt partistöd 
enligt bilaga. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 9 september 2021, § 109. 
Kommunfullmäktiges protokoll 25 oktober 2021, § 94. 
Kommunstyrelsens protokoll 31 januari 2022, § 7. 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Betala ut lokalt partistöd till samtliga partier. Totalt 1 408 260 kr, enligt bilaga. 
____ 
 
Kommunfullmäktige 
Ordföranden ställer proposition kommunstyrelsens förslag vilket kommunfull-
mäktige bifaller. 
_____ 

 
 



 PROTOKOLL 29(41) 
 2022-02-14 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 19 Dnr 0259/21-008 
 
MOTION (L) FLYTTA LANDSBYGDSUTVECKLARTJÄNSTEN 
TILL SAMHÄLLSBYGGNADSAVDELNINGEN 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen flytta landsbygdsutvecklartjänsten till 
samhällsbyggnadsavdelningen anses vara besvarad. 
_____ 

Sammanfattning av ärendet 

Liberalerna yrkar på: 

• Att landsbygdsutvecklartjänsten med det snaraste överflyttas till 
samhällsbyggnadsavdelningen. 

Yttrande 

Det är som motionärerna skriver att pandemin har medfört ändrade rese- 
och boendevanor och att kommunens landsbygd är eftertraktad som 
boendeställe. 
 
Kommunfullmäktige fastställde den strategiska planen i november 2021 och 
därmed det strategiska målet att hela Älvsbyn ska vara en attraktiv plats att 
bo och leva på. För att åstadkomma behöver flera verksamheter och 
tjänstepersoner arbeta med landsbygdens förutsättningar och utveckling. 
Motionärerna nämner till exempel vägunderhåll och lekplatser som två 
viktiga delar.  
 
En verksamhet som ser till hela kommunens förutsättningar att utvecklas 
kräver ett brett anslag, dvs att flera verksamheter och kompetenser jobbar 
tillsammans. Det innebär inte att samtliga tjänster som berör landsbygdens 
utveckling behöver samlas till en och samma avdelning/enhet. Det viktigaste 
är att säkerställa goda arbetsformer/sätt där flera perspektiv möts och ges 
utrymme. 
 
Kommunchefen har tillsatt en genomlysning av 
kommunledningsförvaltningen i syfte att se hur organisationen kan utvecklas 
för att bättre möta de förväntningar som finns och de utmaningar som 
behöver hanteras. Politiker, chefer, medarbetare och fackliga organisationer 
är informanter och har möjlighet att framföra sina synpunkter oh 
förväntningar. 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Motionen flytta landsbygdsutvecklartjänsten till 
samhällsbyggnadsavdelningen anses vara besvarad. 
_____ 

         Forts… 



 PROTOKOLL 30(41) 
 2022-02-14 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 19 Dnr 0259/21-008 forts. 
 
MOTION (L) FLYTTA LANDSBYGDSUTVECKLARTJÄNSTEN 
TILL SAMHÄLLSBYGGNADSAVDELNINGEN 

 
Kommunfullmäktige 
Göran Stenlund (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 
Berit Hardselius (c) yrkar på att landsbygdsgruppen ska återinrättas och att 
innehållet i tjänsten för landsbygdsutvecklaren ska ses över. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden meddelar att tilläggsyrkanden till en motion inte kommer 
behandlas i beslutsgången.  
 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag vilket 
kommunfullmäktige bifaller. 
_____ 

Beslutet skickas till 

Motionärerna Göran Stenlund (L) 
Inger Lundberg (L)  
Esbjörn Henriksson (L) 
_____ 
 



 PROTOKOLL 31(41) 
 2022-02-14 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 20 Dnr 0260/21-008 
 
MOTION (L) HANDLINGSPLAN HEDERSRELATERAT VÅLD 
OCH FÖRTRYCK 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Bifall på motion om att Älvsbyns kommun tar fram en handlingsplan mot 
hedersrelaterat våld och förtryck.  
_____ 

 
  Sammanfattning av ärende 

 Liberalerna yrkar på att en handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck 

ska tas fram. Områden som handlingsplanen bör innefatta är: 

• Kompetensutveckling av personal 

• Plattformar för förebyggande arbete och det ska bedrivas: MVC, BVC, 

förskola, skola, vuxenutbildning, polis 

• Var stöd och hjälp finns 

• Agerande vid brott eller vid misstanke om att brott kommer att begås 

• Systematiskt arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck där det ingår 

kartläggning hur situationen ser ut i Älvsbyns kommun.  

 

 Yttrande 

Regeringen har tagit fram en tioårig nationell strategi för att förebygga och 

bekämpa mäns våld mot kvinnor. Kort beskrivning presenteras nedan, 

inhämtat från ”Åtgärdsprogram för att förebygga och bekämpa mäns våld mot 

kvinnor 2021-20231 

 

Den 16 juni 2021 presenterade regeringen ett åtgärdspaket för att intensifiera 

arbetet mot mäns våld mot kvinnor, vilket redan har börjat genomföras.  

I budgeten för 2022 tillförs 215 miljoner kronor till arbetet med att bekämpa 

mäns våld mot kvinnor, vilket innebär att det finns totalt 350 miljoner kronor 

under 2022. I budgeten för 2022 aviseras också att det under 2023 kommer att 

avsättas 270 miljoner kronor, vilket gör att den totala summan även då blir 350 

miljoner kronor.  

 

Strategins målsättningar är följande: 

•   Ett utökat och verkningsfullt förebyggande arbete mot våld 

•   Förbättrad upptäckt av våld och starkare skydd och stöd för våldsutsatta 

kvinnor och barn       Forts… 

 
1 atgardsprogram-for-att-forebygga-och-bekampa-mans-vald-mot-kvinnor.pdf (regeringen.se), 220105 

https://www.regeringen.se/4b0498/contentassets/972dcb12b8364e9ca1db152707cf48ff/atgardsprogram-for-att-forebygga-och-bekampa-mans-vald-mot-kvinnor.pdf


 PROTOKOLL 32(41) 
 2022-02-14 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KF § 20 Dnr 0260/21-008 forts.  
 
MOTION (L) HANDLINGSPLAN HEDERSRELATERAT VÅLD 
OCH FÖRTRYCK 

 

• Effektivare brottsbekämpning 

• Förbättrad kunskap och metodutveckling   

 

Strategins tillämpningsområde är att alla former av fysiskt, psykiskt och sexuellt 

våld och hot om våld som riktas mot kvinnor och flickor, inklusive 

hedersrelaterat våld och förtryck med skiftande uttryck.  

 

Älvsbyns kommun har riktlinjer för arbetet mot våld i nära relationer. Syftet 

med riktlinjer är att ange ramarna för socialtjänstens ansvar och arbete med 

ärenden som rör våld i nära relation. Vidare anger riktlinjerna mål för arbetet 

och hur det ska uppnås. 

 

Med ovanstående som grund förslag att: 

Brottsförebyggande råd (BRÅ) får ett gemensamt uppdrag att tillsammans 

utarbeta en kommunal handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck och 

våld i nära relationer.  

 

Handlingsplanen skall beskriva det praktiska arbetet inom Älvsbyns kommuns 

verksamhetsområden för att förebygga och förhindra relationsvåld.  

Handlingsplanen ska innehålla följande områden: 

 

• Kompetensutveckling av personal 

• Plattformar för förebyggande arbete  

• Var stöd och hjälp finns 

• Agerande vid brott eller vid misstanke om att brott kommer att begås 

• Systematiskt arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck där det ingår 

kartläggning hur situationen ser ut i Älvsbyns kommun. 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Bifall på motion om att Älvsbyns kommun tar fram en handlingsplan mot 
hedersrelaterat våld och förtryck.  
_____ 

 
 
 
 
         forts… 



 PROTOKOLL 33(41) 
 2022-02-14 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KF § 20 Dnr 0260/21-008 forts.  
 
MOTION (L) HANDLINGSPLAN HEDERSRELATERAT VÅLD 
OCH FÖRTRYCK 

 
Kommunfullmäktige 
Inger Lundberg (L) yrkar bifall till motionen och att återremittera ärendet till 
kommunstyrelsen för vidare utredning för hur handlingsplanen ska tas fram.  
 
Tomas Egmark (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.    
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Inger Lundbergs (L) förslag om 
återremiss vilket kommunfullmäktige avslår. 

 
Vidare ställer ordföranden proposition på kommunstyrelsens förslag vilket 
kommunfullmäktige bifaller. 
_____ 
 
Beslutet skickas till  

Nataliya Renlund, enhetschef Stif 

 
 



 PROTOKOLL 34(41) 
 2022-02-14 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 21 Dnr 0409/21-008 
 
MOTION (L) PEPS CAFÉ - EN MÖJLIG MÖTESPLATS FÖR 
VÅRA UNGDOMAR? 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
1. Bifall till motionen Peps café – en möjlig mötesplats för våra ungdomar. 
2. Uppdraget ska vara åter till Kommunstyrelsen för beslut 2022-08-29. 
_____ 

Sammanfattning av ärendet  

Liberalerna yrkar på att: 

• Peps fik på Älvåkra IP ska utredas som en mötesplats för ungdomar. 

• Kommunchefen får i uppdrag att hålla i trådarna för utredningen och 
återkomma till Kommunstyrelsen med förslag 

• Kommunstyrelsen beslutar när uppdraget ska vara åter till 
Kommunstyrelsen för beslut 

Yttrande 

1995 startar en ungdomsgård på Forum i Röda rummet, nuvarande Royal 
Corner. Verksamheten drivs i kommunal regi med en anställd personal på 
100% 
 
1999 flyttar verksamheten till en ny lokal, ”Alcatraz”, på industriområdet. 
 
2001 blir ungdomsgården föreningsdriven av Unga Örnar. 
 
2006 flyttas ”Gården” igen, denna gång till Telias gamla lokaler på 
Selholmsvägen. ÄIF fotboll tar över driften och fortsätter sköta den fram till 
2010-06-30 då avtalet går ut och beslut tas att ungdomsgårds-verksamhet inte 
längre ska bedrivas i centralorten. 
 
Sedan första ungdomstinget 2007 har kritik mot gårdsverksamheten 
framförts av högstadieungdomarna. De ansåg att det på ungdomsgården var 
för många från ”fel” åldersgrupp och att det inte var tillräckligt varierande 
programverksamhet. Gymnasieungdomarna i sin tur ville att kommunen 
skulle satsa på en mötesplats av cafémodell i stället. Eftersom ungdomar inte 
är en enhetlig målgrupp är det svårt att bedriva verksamhet på ett ställe som 
tilltalar flertalet och förslag på en ny modell av mötesplatser börjar ta form. 
 
Mötesplatser blev från och med 2011 den nya formen av gårdsverksamhet. 
Modellen med mötesplatser bygger på att redan etablerade verksamheter som 
drivs utan kommunal personal ska stödjas.  

 
         Forts… 



 PROTOKOLL 35(41) 
 2022-02-14 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 21 Dnr 0409/21-008 forts.  
 
MOTION (L) PEPS CAFÉ - EN MÖJLIG MÖTESPLATS FÖR 
VÅRA UNGDOMAR? 

 
Beslut om mötesplatser sker i samverkan med ungdomarna och i dagsläget är 
en mötesplats bowlinghallen  
på Forum. På fredagskvällarna erbjuder bowlinghallen, med stöd från Fritid 
& Kultur, gratis bowling för ungdomar från årskurs 5.  

 
Det kan konstateras att det behövs fler mötesplatser för våra ungdomar, detta 
har bland annat ungdomarna själva tagit upp på 2021-års ungdomsting. Den 
nya sim- och sporthallen, med flera naturliga mötesplatser, kommer säkert att 
fylla en del av behovet hos vissa ungdomar, till exempel de som bor utanför 
tätorten och behöver någonstans att vara efter skolan och innan träningen. 
Peps fik är också en möjlig mötesplats med sitt läge, nära centrum, skola och 
fritidsaktiviteter. 
 
Byggnaden där Peps fik ligger ägs av ÅIF fotboll, en byggnad som de 
finansierat själv med stöd av Idrottslyftet och Allmänna arvsfonden. De 
bedriver i dagsläget öppen mötesplats med möjlighet att köpa fika flera 
kvällar i veckan mellan maj och september, men ser positivt på att hyra ut 
lokalerna från oktober till april och ber att, om det blir aktuellt, få återkomma 
kring hyresnivån. 
 
Frågan om ungdomars möjlighet till en meningsfull fritid är viktig för 
kommunen, men då ungdomar inte är en enhetlig grupp så det är av vikt att 
de får möjlighet att yttra sig i frågan. Det är i år 10 år sedan det gjordes en 
enkät på högstadiet och gymnasiet kring denna fråga och det behöves en 
aktuell bild av läget då erfarenheterna visat att det inte alltid blir bra när 
vuxna tror sig veta vad ungdomarna vill. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Bifall till motionen Peps café – en möjlig mötesplats för våra ungdomar. 
2. Uppdraget ska vara åter till Kommunstyrelsen för beslut 2022-08-29. 
_____ 
 
Kommunfullmäktige 
Inger Lundberg (L) yrkar bifall till motionen. 
 
Tomas Egmark (s) yrkar bifall till motionen.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag vilket 
kommunfullmäktige bifaller. 
_____        forts… 



 PROTOKOLL 36(41) 
 2022-02-14 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 21 Dnr 0409/21-008 forts.  
 
MOTION (L) PEPS CAFÉ - EN MÖJLIG MÖTESPLATS FÖR 
VÅRA UNGDOMAR? 

 
Beslutet skickas till 
Motionärer Göran Stenlund (L) 
Inger Lundberg (L)  
Esbjörn Henriksson (L) 
_____ 

 
 



 PROTOKOLL 37(41) 
 2022-02-14 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 22 Dnr 0410/21-008 
 
MOTION (L) UTSMYCKNING AV NYA BADHUSET OCH NYA 
SPORTHALLEN 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen utsmyckning av nya badhuset och nya sporthallen anses härmed 
besvarad. 
____ 

Sammanfattning av ärendet 

Liberalerna yrkar på att: 

• Älvsbyns konstnärer ska i första hand tillfrågas och först därefter övriga 
Sverige 

• En tävling med tema utlyses 

• Konst som funnits i restaurang Fluxen i görligaste mån återanvänds 

Yttrande 

Enprocentregeln är en finansieringsmodell för konstnärlig gestaltning av ny- 
och ombyggnationer i offentliga miljöer och det är glädjande att se att det 
finns politisk vilja att stödja denna modell. Det är viktigt med offentlig konst i 
våra gemensamma rum, både för samhället i stort och för individen. Nämnas 
bör att enprocentregeln inte bygger på EN given arbetsmodell, och det har 
aldrig funnits någon sådan. Därför finns stora variationer i hur regeln tillämpas 
och beräknas, både mellan stat, region och kommun och mellan kommuner 
och regioner. I vissa fall tillämpas 1% och i andra fall 0,5%. av byggkostnaden. 
  
I byggnationen av den nya sim- och sporthallen finns inte posten konstnärlig 
gestaltning med, vilket innebär att om regeln ska tillämpas måste det tillföras 
1,7 mkr eller 850,0 tkr beroende på om det är 1% eller 0,5% av byggkostnaden 
som ska tillämpas.  
 
Det första yrkandet i motionen är inte genomförbart då förslaget bryter mot 
Lag (2016:1145) om offentlig upphandling. Konstnärlig gestaltning för både 
1% och 0,5% av byggkostnaden överstigen gränsen för direktupphandling. Att 
bara välja ut lokala konstnärer är alltså inte möjligt.  
 
I motionen finns inget yrkande på konstnärlig utsmyckning av den nya sim- 
och sporthallen, endast yrkanden hur det ska gå till. Ett arbete pågår dock med 
att utreda ärendet så den frågan finns anledning att återkomma till. 
 
Det andra yrkandet anses därmed besvarat. 
 
 
         Forts… 



 PROTOKOLL 38(41) 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 22 Dnr 0410/21-008 forts.  
 
MOTION (L) UTSMYCKNING AV NYA BADHUSET OCH NYA 
SPORTHALLEN 

 
Huvudsyftet med kommunens konstsamling är att utsmycka kommunens 
lokaler och offentliga miljöer, konsten kommunen äger ska cirkulera i 
verksamheterna för att på så sätt exponeras.  
 
Personal anställd på Älvsbyns kommun har möjlighet att ur kommunens 
konstsamling låna verk att hänga i sina mötes- och arbetsrum och för att 
möjliggöra detta finns en mindre konstsamling på Forum. Konst från Fluxens 
restaurang hänger idag bland annat i kommunhuset. 
 
I dagsläget finns två offentliga konstverk i sim- och sporthallen, Olav Nilssons 
verk ” Uppåt väggarna” som har varit uppsatt efter ena kortsidan inne i 
simhallen och Älvsby-konstnären Filip Nilssons järnsmidesarbete som visar 
gymnastiserande människor. Denna sitter på fasaden ut mot Parkgatan. Dessa 
kommer även fortsättningsvis att finnas kvar i lokalerna. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Motionen utsmyckning av nya badhuset och nya sporthallen anses härmed 
besvarad. 
_____ 
 
Kommunfullmäktige 
Orvo Hannlöv (sd) yrkar på tillägg att använda konsten som finns lagrad inom 
kommunen och att det ska utses två till tre personer som besöker ortens 
konstnärer för eventuellt inköp av passande konst som skulle passa ändamålet.   
 
Berit Hardselius (c) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden meddelar att tilläggsyrkanden till en motion inte kommer 
behandlas i beslutsgången.  
 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag vilket 
kommunfullmäktige bifaller. 
_____ 

Beslutet skickas till 
Motionärerna Göran Stenlund (L) 
Inger Lundberg (L)  
Esbjörn Henriksson (L) 

____ 
 



 PROTOKOLL 39(41) 
 2022-02-14 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 23 Dnr 0376/21-008 
 
MOTION (SD) ATT RESTAURANG FLUXEN ÅTER ÖPPNAS 
FÖR MATGÄSTER 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Avslå motionen att restaurang Fluxen åter öppnas för matgäster. 
 
Reservation 
Orvo Hannlöv (sd) reserverar sig mot avslag av sitt förslag och beslutet.  
_____ 

Sammanfattning av ärendet 
Orvo Hannlöv (SD) har lämnat in en motion där han yrkar att restaurang 
Fluxen åter öppnas för matgäster. 

Under 2018–19 utreddes förutsättningarna för att driva restaurang Fluxen.  
I maj 2019 fattade Fullmäktige beslut att restaurangen skulle stängas, se under 
Beslutsunderlag nedan.  

De ekonomiska-, verksamhetsmässiga- eller juridiska förutsättningarna 
bedöms inte ha förändrats sedan detta utreddes och beslutades 2018–19. 
Därför bör inte restaurang Fluxen åter öppnas för matgäster.  

 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2018-11-05 
Vid KS 2018-01-05 presenterades ett förslag att stänga restaurang Fluxen med 
två huvudmotiv: 
1. Enligt konkurrenslagen ska inte lokala näringsidkare utsättas för illojal 
konkurrens 
2. Minskade intäkter pga minskat kundunderlag, restaurangen bär inte sina 
egna kostnader 
 
Beslut: 
Återremiss i ärendet, ytterligare utredning avseende: 
- Möjlighet för extern entreprenör driver restaurangen 
- Kostnad för att hålla öppet måndag-fredag 
- Möjlighet för boende att under vardagar äta i dagverksamhetens lokaler 
 
Kommunstyrelsen 2019-01-28 
Vid KS 2019-01-28 redovisades följande: 
- Finns ingen möjlighet att driva restaurangen av extern entreprenör pga 
kökets utformning 
- Restaurangen bär fortfarande inte sina egna kostnader 
- Dagverksamheten kan ta emot vissa extra lunchgäster (fyra av uppskattade 
behovet av sju)        Forts... 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 23 Dnr 0376/21-008 forts.  
 
MOTION (SD) ATT RESTAURANG FLUXEN ÅTER ÖPPNAS 
FÖR MATGÄSTER 

 
Beslut: 
Utredning restaurang Fluxen återremitteras för ytterligare beredning. Besluts-
underlag med följande alternativ grundat på 2018 års resultat redovisas:  

 
- Behålla restaurangen oförändrad, öppet 365 dagar/år. 
- Restaurangen hålls öppen 5 dagar/vecka, stängt helger. 
- Restaurangen avvecklas. 
- Utreda möjlighet för boende på Fluxen, att kunna äta gemensamt utan 
 personalstöd.  
 

Kommunstyrelsen 2019-04-08 
Efter redovisning av återremiss lämnar kommunstyrelsen följande förslag till 
Fullmäktige 
1. Avveckla restaurang Fluxen. 
2. Om efterfrågan finns, erbjuda Fluxens hyresgäster möjlighet att äta till-
sammans i lämplig lokal i huset. 
  
Kommunfullmäktige 2019-05-06  
Kommunfullmäktiges beslutar 
1. Avveckla restaurang Fluxen. 
2. Om efterfrågan finns, erbjuda Fluxens hyresgäster möjlighet att äta till-
sammans i lämplig lokal i huset. 
3. Ge kommunstyrelsen uppdrag att utreda möjlighet att ordna en träffpunkt 
av modell Piteå´s ”Ernst träffpunkt” med en öppen samvaro för sociala kon-
takter, tidningsläsande mm samt tillfälle att köpa fika. 
- Orvo Hannlöv (SD) reserverar sig mot beslutet. 
 
De ekonomiska-, verksamhetsmässiga- eller juridiska förutsättningarna 
bedöms inte ha förändrats sedan detta utreddes och beslutades 2018–19. 
Därför bör inte restaurang Fluxen åter öppnas för matgäster.  
 
Efter att restaurangen stängts för matgäster har mötesplats för social samvaro, 
tidningsläsning samt möjlighet till att köpa kaffe iordningsställts i Fluxens 
foajé. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Avslå motionen att restaurang Fluxen åter öppnas för matgäster. 
 
Reservation 
Orvo Hannlöv (sd) reserverar sig mot beslutet. 
_____        forts… 



 PROTOKOLL 41(41) 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 23 Dnr 0376/21-008 forts.  
 
MOTION (SD) ATT RESTAURANG FLUXEN ÅTER ÖPPNAS 
FÖR MATGÄSTER 

 
Kommunfullmäktige 
Orvo Hannlöv (sd) yrkar på återremiss av motionen.  
 
Göran Lundström (c) yrkar avslag på motionen i dagsläget men ser i framtiden 
möjlighet att erbjuda en entreprenör lokal med färdigt kök vid Fluxen för att 
driva restaurang.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Orvo Hannlövs (sd) förslag om återremiss 
vilket kommunfullmäktige avslår. 
 
Orvo Hannlöv (sd) reserverar sig mot avslag i förmån för sitt förslag.  

 
Vidare ställer ordföranden proposition på kommunstyrelsens förslag vilket 
kommunfullmäktige bifaller. 
 
Orvo Hannlöv (sd) reserverar sig mot beslutet.   
_____ 
 
Beslutet skickas till 
Motionären 
_____ 
 

 
 

 


