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 PROTOKOLL 2(53) 
 2022-05-02 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 24 Dnr 0081/22-008 
 
MOTION (C) BARN MED PSYKISK OHÄLSA  

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Motion (c) om barn med psykisk ohälsa 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 om barn 
med psykisk ohälsa, 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(53) 
 2022-05-02 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 25 Dnr 0103/22-008 
 
MOTION (SD) OM ÅTERÖPPNANDE AV FLUXENS 
RESTAURANG TILL MATGÄSTERNA 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Motion (sd) om återöppnande av Fluxens restaurang till matgästerna över-
lämnas till kommunstyrelsen för beredning och vidare till fullmäktige för besl-
ut senast 13 juni 2022. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Orvo Hannlöv och Monica Aidantausta (sd) har lämnat in en motion om 
återöppnande av Fluxens restaurang till matgästerna, enligt bilaga. 
 
Kommunfullmäktige 
Ordföranden föreslår att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för bered-
ning och vidare till fullmäktige för beslut senast 13 juni 2022. 
_____ 

 
 



 PROTOKOLL 4(53) 
 2022-05-02 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 26 Dnr 0119/22-008 
 
MOTION (SD) OM FÖRSÄLJNING ELLER UTHYRNING AV 
KANISANLÄGGNINGEN 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Motion (sd) angående Kanis överlämnas till kommunstyrelsen för beredning 
och vidare till fullmäktige för beslut senast 13 juni 2022. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Orvo Hannlöv, Monica Aidantausta och Roland Segergren (sd) har lämnat in 
en motion om Kanis, 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(53) 
 2022-05-02 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 27 Dnr 0128/22-008 
 
MOTION (SD) ANGÅENDE HASTIGHETEN INOM 
TÄTBEBYGGT OMRÅDE I ÄLVSBYN 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Motion (sd) angående hastigheten inom tätbebyggt område i Älvsbyn över-
lämnas till kommunstyrelsen för beredning och vidare till fullmäktige för besl-
ut senast 13 juni 2022. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Orvo Hannlöv (sd) har lämnat in en motion angående hastigheten inom 
tätbebyggt område i Älvsbyn, 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(53) 
 2022-05-02 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 28 Dnr 0184/22-000 
 
DELGIVNINGAR KF 2022-05-02 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Tagit del av redovisade delgivningar. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Handlingar i ärendet:  
 
Kommunstyrelsen 2022-03-07 – Bilaga verksamhetsredovisning  
(dnr 83/22–000) 
 
Kommunstyrelsen 2022-04-11 – Bilaga verksamhetsredovisning  
(dnr 131/22–000) 
 
Förslag till beslut 
Tagit del av redovisade delgivningar. 

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

 
 



 PROTOKOLL 7(53) 
 2022-05-02 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 29 Dnr 0401/21-001 
 
BOLAGSUTREDNING - GENOMLYSNING 
KOMMUNKONCERNEN 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
1. Älvsbyns Fastigheter AB utvecklas till ett allmännyttigt bostadsbolag från 1 

januari 2023. 

2. En ny process för köp av fastighetsunderhåll av Älvsbyns Fastigheter AB 

tas fram inför 2023. 

3. Kommunen återtar uppdraget inom park och fritid (inklusive 

skogsförvaltning) från Älvsbyns fastigheter AB från 1 januari 2023. 

4. Kommunchefen får i uppdrag att utreda park och fritids organisatoriska 

hemvist. 

 
Jäv 
Rikard Granström och Helena Öhlund (s) deltar inte i beslutet. 

_____ 

Sammanfattning av ärendet 

I början av 2021 inleddes en genomlysning av kommunkoncernen för att 
utreda: 
 

• Ansvars- och uppgiftsfördelningen mellan de kommunala bolagen 

Älvsbyns energi AB och Älvsbyns fastigheter AB samt mellan bolagen och 

den kommunala organisationen 

• Sammansättning av bolagsstyrelser 

• Bolagsstruktur 

• Älvsbyns Fastigheter AB som allmännyttigt bolag 

PwC fick uppdrag att göra en genomlysning och presenterade en rapport 
hösten 2021. Rapporten hanterades av kommunstyrelsen 8 november 2021 (§ 
130) som bland annat gav kommunchefen i uppdrag att utifrån rapportens 
slutsatser utreda hur verksamheten som bolagen idag sköter åt kommunen ska 
hanteras. 
 
En intern utredning har gjorts som beskriver hur ansvars- och 
uppgiftsfördelningen ser ut idag (se bilaga). Utredningen visar på följande 
utmaningar att 
 

• Otydlig politisk styrning/beställning av uppdragen till bolagen 

• Otydligt finansieringsansvar 

• Suboptimeringar inom fritidsområdet 

Forts… 



 PROTOKOLL 8(53) 
 2022-05-02 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 29 Dnr 0401/21-001 forts. 
 
BOLAGSUTREDNING - GENOMLYSNING 
KOMMUNKONCERNEN 

 
Kommunfullmäktige beslutar årligen om fördelning till ramarna Fastigheter, 
fritidsanläggningar och parker samt Gator och belysning. Internbudgeten 
fastställs av kommunchefen och delges sedan kommunstyrelsen. Det är i 
samband med att internbudgeten fördelas som uppdragsersättningen till 
Älvsbyns fastigheter AB och Älvsbyns Energi AB fastställs.  
 
Uppdragsersättningen till Älvsbyns Energi AB avser gator. 
 
Uppdragersättningen till Älvsbyns Fastigheter AB avser fastighetsförvaltning 
av kommunens fastigheter, drift av kommunens park- och fritidsanläggningar. 
Det görs ingen politisk fördelning/prioritering av hur mycket medel som ska 
läggas på de olika uppdragen. Bolagens budgetar fastställs av respektive 
bolagsstyrelse och delges sedan kommunen via kommunföretag.  
  
Utredningen visar att det inom kommunen inte finns en tydlig 
beställarfunktion avseende fastighetsförvaltning, park och fritid (inkl 
skogsförvaltning). Otydliga finansieringsprinciper medför oklarheten när 
åtgärder ska genomföras. Det finns en gränsdragningslista som reglerar vilka 
kostnader fastighetsbolaget ansvarar för (dvs ska rymmas inom 
uppdragersättningen) och vilka verksamheten ska ansvara för. Listan är från 
1990-talet och är inte uppdaterad. En praxis har utarbetats. Beslut är ofta 
bristfälligt utredda och beredda inom kommunen. Detta gör det svårt att få en 
samlad bild av kommunens kostnader för fastighetsförvaltning. 
 
Det finns även otydligheten kring finansiering av kostnader som uppstår inom 
park och fritid (inkl skogsförvaltning) som fastighetsbolaget har inom sitt 
uppdrag. Avtal/beställningar saknas. Det finns inte heller någon långsiktig 
strategisk plan för områdena utveckling vilket är kommunens ansvar. 
 
Faktumet att kommunens fritidsverksamhet hanteras på tre olika sätt leder till 
suboptimeringar inom fritidsområdet men också mellan fritidsområdet och 
kommunens andra verksamheter. De tre olika modellerna är inom förvaltning, 
fastighetsbolaget och föreningsdrift. 
 
Förslaget är att lyfta uppdragen park och fritid (inklusive skogsförvaltning) 
från fastighetsbolaget. Fritidsuppdraget förs samman med kommunens övriga 
fritidsverksamhet inom Fritid- och kulturenheten. En utredning görs om park 
och skogsförvaltning kan läggas på energibolaget för att identifiera eventuella 
samordningsvinster inom/med gator eller om den verksamheten ska 
organiseras i kommunförvaltningen. 
         forts… 



 PROTOKOLL 9(53) 
 2022-05-02 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 29 Dnr 0401/21-001 forts. 
 
BOLAGSUTREDNING - GENOMLYSNING 
KOMMUNKONCERNEN 
 

Förändringen innebär att fastighetsbolaget får en mindre diversifierad 
verksamhet. Det kan öppna upp för möjligheten att bolaget kan klassas som 
allmännytta. 

Beslutsunderlag 
1. Kommunstyrelsens protokoll 7 mars, § 36 
2. Bilaga bolagsutredning köp av verksamhet från Älvsbyns Energi AB 
samt Älvsbyns Fastigheter AB 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Älvsbyns Fastigheter AB utvecklas till ett allmännyttigt bostadsbolag från 1 

januari 2023. 

2. En ny process för köp av fastighetsunderhåll av Älvsbyns Fastigheter AB 

tas fram inför 2023. 

3. Kommunen återtar uppdraget inom park och fritid (inklusive 

skogsförvaltning) från Älvsbyns fastigheter AB från 1 januari 2023. 

4. Kommunchefen får i uppdrag att utreda park och fritids organisatoriska 

hemvist. 

 
Kommunfullmäktige 
Berit Hardselius (c) yrkar på tillägg att utredningen ska inkludera en tydlig 
gränsdragning mellan fastighetsbolaget, energibolaget och den nya 
organisationen. I övrigt bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  
 
Rikard Granström (s) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.  
 
Tomas Egmark (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Helena Öhlund (s) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.  
 
Beslutsgång 
Ordförande tar inte upp Berit Hardselius tilläggsyrkande i beslutsgången. 
 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att 
kommunfullmäktige bifaller förslaget. 
_____ 
 
 



 PROTOKOLL 10(53) 
 2022-05-02 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 30 Dnr 0071/22-002 
 
POLICY OCH RIKTLINJER MOT MUTOR OCH JÄV I ÄLVSBYNS 
KOMMUN 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Antar och fastställer policy mot mutor och jäv i Älvsbyns kommun  
för alla arbetstagare, uppdragstagare och förtroendevalda.  
_____  

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunchefen har givit skolstrategen i uppdrag att ta fram en policy samt 
riktlinjer mot mutor och jäv i Älvsbyns Kommun. Policyn och riktlinjerna 
gäller för samtliga arbetstagare, uppdragstagare och förtroendevalda som 
verkar i Älvsbyns Kommun och dess helägda bolag.  
 
Policyn innebär att: 
 

• Alla arbetstagare, uppdragstagare och förtroendevalda som verkar i 
Älvsbyns Kommun och dess helägda bolag ska iakttag saklighet och 
opartiskhet i sin tjänsteutövning.  
 

• Alla arbetstagare, uppdragstagare och förtroendevalda som verkar i 
Älvsbyns Kommun och dess helägda bolag inte ska låta sig påverkas av 
ovidkommande önskemål eller hänsyn i sitt arbete.  

 

• Alla arbetstagare, uppdragstagare och förtroendevalda som verkar i 
Älvsbyns Kommun och dess helägda bolag ska agera på ett sådant sätt att 
mutor, jäv eller andra liknande oegentligheter eller misstankar därom inte 
uppstår.  

 
Demokrati, rättssäkerhet och effektivitet är grundläggande värden för all 
offentlig förvaltning. En arbetstagare, uppdragstagare eller förtroendevald får 
aldrig missbruka sin ställning. 
 
Riktlinjerna behandlar tagande och givande av muta, handel med inflytande 
och jäv.  
 
Kommunstyrelsen har 2022-01-31 beslutat att uppdra kommunchefen att 
inrätta interna rapporteringskanaler (visselblåsarfunktion) i enlighet med 
Lagen om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden 
(2021:890) med extern utförare. Misstankar om eventuell muta eller 
bestickning ska kunna rapporteras inom ramen för denna funktion.  
 
 
         Forts… 



 PROTOKOLL 11(53) 
 2022-05-02 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 30 Dnr 0071/22-002 forts. 
 
POLICY OCH RIKTLINJER MOT MUTOR OCH JÄV I ÄLVSBYNS 
KOMMUN 

Beslutsunderlag 

1. Kommunstyrelsens protokoll 11 april, § 55 
2. Policy mot mutor och jäv i Älvsbyns Kommun. 
3. Riktlinjer mot mutor och jäv i Älvsbyns Kommun.  
 
Kommunstyrelsens beslut 
Antar och fastställer riktlinjerna mot mutor och jäv i Älvsbyns kommun  
för alla arbetstagare, uppdragstagare och förtroendevalda.  
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Antar och fastställer policy mot mutor och jäv i Älvsbyns kommun  
för alla arbetstagare, uppdragstagare och förtroendevalda.  
_____ 
 
Kommunfullmäktige 
Orvo Hannlöv (sd) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att 
kommunfullmäktige bifaller förslaget. 
_____ 
 
Bilagor 
Policy mot mutor och jäv i Älvsbyns Kommun. 
Riktlinjer mot mutor och jäv i Älvsbyns Kommun.  
 
Beslutet skickas till 
Anna Lindberg, Kommunchef 
Jan-Erik Backman, Skolchef 
_____ 
 



 PROTOKOLL 12(53) 
 2022-05-02 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 31 Dnr 0042/22-610 
 
SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE INOM FÖRSKOLAN (SKA) 
- LÄSÅRET 20/21 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
1. Godkänner systematiskt kvalitetsarbete inom förskolan (SKA) läsår 21/22. 
2. Uppdra till Barn- och fritidsutskottet i samarbete med skolans lednings-

grupp prioritera framkomna utvecklingsområden inom redovisade 
verksamheter 

_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Syftet med ett systematiskt kvalitetsarbete är att synliggöra kvalitet och 
likvärdighet, vad vi gör, varför och vad det leder till. Genom att planera, följa 
upp, analysera, dokumentera och utveckla utbildningen kan vi skapa och dela 
kunskap om vad som leder till framgång. 
 
Skollagen anger ett tydligt krav på systematiskt kvalitetsarbete. Där framgår 
också att kvalitetsarbetet på enhetsnivå ska genomföras under medverkan av 
lärare, förskollärare, övrig personal och elever och där rektor ansvarar för 
arbetet på enhetsnivå. Kravet är tydligt på huvudmannen att planera, följa upp 
och utveckla utbildningen inom hela organisationen. Huvudmannens ansvar 
innebär bland annat att fördela resurser och organisera verksamheten utifrån 
lokala förutsättningar samt systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp 
och utveckla verksamheten så att de nationella målen kan uppfyllas. Alla dessa 
uppgifter framkommer i den kvalitetsrapport som årligen delges 
huvudmannen. Utifrån detta ska huvudmannen fördela och/eller omfördela 
resurser med fokus på att tillhandahålla en likvärdig skola.  
 
Förskolans uppdrag utgår från skollag och förskolans läroplan, Lpfö 18. 
Undervisningen i förskolan ska ske under ledning av förskollärare och syfta till 
barns utveckling och lärande genom inhämtande och utvecklande av 
kunskaper och värden. Endast den som har legitimation som förskollärare och 
är behörig får bedriva undervisning. I nationell jämförelse har Älvsbyns 
kommunen en mycket hög andel legitimerade förskollärare som undervisar i 
förskolan. Tack vare hög utbildningsgrad bland personalen finns en 
grundläggande god insikt i förskolans uppdrag. 
 
Under de senaste åren har ansökningar om plats i förskolan förändrats till att 
inkomma under stora delar av läsåret från att tidigare ske främst vid 
höstterminsstart. Detta innebär att inskolningar sker under stora delar av 
läsåret. Efterfrågan på platser till vårterminens start har ökat de senaste åren. 
Därför är antalet barn inte konstant och det pågår inskolningar under läsåret.  
 
         Forts… 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 31 Dnr 0042/22-610 forts. 
 
SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE INOM FÖRSKOLAN (SKA) 
- LÄSÅRET 20/21 

 
Kommunens förskolor har tillsammans 351 inrättade platser – 300 platser i 
centralorten och 51 platser i de tre byarna. Under höstterminen var 353 barn 
placerade i barngrupperna. Vid vårterminens slut var det totalt 392 barn 
inskrivna i förskolan varav 189 flickor (48%) och 203 pojkar (52%).  
Förskolans lokaler och utemiljöer är i olika grad anpassade till den utbildning 
som ska bedrivas inom förskolans verksamheter. Generellt så är förskolans 
lokaler i dag gamla och på flertalet förskolor väldigt slitet. Den ”nyaste” 
förskolan vid tätorten är Timmersvansens förskola som är uppförd 1991. 
Utemiljön vid förskolorna i Korsträsk och Vistträsk är inte ändamålsenliga och 
behöver skyndsamt hanteras.  

 
Det lokala arbete med att närma sig målen i förskolans läroplan och den 
nationella digitaliseringsstrategin visar att det finns ett stort behov av att öka 
tillgången till digitala verktyg i förskolan. Det är således av vikt att skolans IKT 
plan kan antas för att kunna implementeras i verksamheterna. 

 
I det ekonomiska perspektivet behöver det framgå att de senaste åren har 
förskolan under vårterminerna tagit emot barn motsvarande en till två 
barngrupper utöver grundorganisation utan att någon ekonomisk resurs 
tillförts. Stigens förskolan har under hela 2021 haft verksamhet utan att 
tillföras ekonomiska medel för detta. De senaste verksamhetsåren har 
inneburit flera ekonomiska utmaningar för förskolan. Omfattande sparkrav i 
rambudgeten, samtidigt som storleken på statsbidrag minskat och antalet 
placerade barn i förskolan ökat. Exempelvis har statsbidraget för maxtaxa på 
fem år minskat med ca 600 tkr. 
 
Vid förskolorna i Älvsbyns kommun finns nästan 100 barn med annat 
modersmål som tillsammans pratar ett 30-tal olika språk: arabiska, tigrinja, 
dari, persiska, somaliska, kirundi, engelska, norska, amhariska, albanska, 
kurdiska, sorani, romani, thai, ukrainska, turkiska, uiguriska, franska, 
mongoliska, ryska, bulgariska, tyska, swahili, uzbekiska, polska, spanska, 
lettiska, samiska, tadzjikiska och azerbajdzjanska. 
 
Förskolan ska medverka till att barn med ett annat modersmål än svenska får 
möjlighet att utveckla båda det svenska språket och sitt eget modersmål. I 
läroplanen för förskolan framgår att verksamheten ska lägga stor vikt vid att 
stimulera varje barns språkutveckling. Det språkliga lärandet blir bäst när 
språket används i meningsfulla sammanhang i vardagen, till exempel i lek och 
skapande verksamhet.  
 
         forts… 



 PROTOKOLL 14(53) 
 2022-05-02 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 31 Dnr 0042/22-610 forts. 
 
SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE INOM FÖRSKOLAN (SKA) 
- LÄSÅRET 20/21 

 
Personalen behöver anpassa aktiviteter, arbetssätt, miljö och material för att 
stödja barns utveckling av såväl deras första språk som det svenska språket. 
För att stödja och stimulera språkutvecklingen hos barn med annat modersmål 
är förskolan idag helt beroende av de statsbidrag som kan sökas hos 
Migrationsverket för asylsökande barn.  
 
Barn möts av höga förväntningar och får både utmaningar och stöd i sin 
kunskapsutveckling. Personalens förståelse för uppdraget samt barn- och 
kunskapssyn är tillsammans avgörande faktorer för att barn ska mötas av höga 
förväntningar och ges både utmaningar och stöd i sin kunskapsutveckling. 
I området Rektors ansvar så är en viktig del att kunna skapa möjlighet att 
frigöra mer tid för det pedagogiska ledarskapet. Ett administrativt stöd 
och/eller en organisatorisk översyn av förskolans verksamhetsområden är 
möjliga vägar framåt i den processen. En systematisk uppföljning och analys 
av utbildningen är en förutsättning för att kunna följa utveckling och kvalitet i 
förskolan.  
 
Trots alla utmaningar har förskolans personal under läsåret fortsatt fördjupa 
sin förståelse för undervisningsuppdraget. Arbetslagen har hittat stöd i 
begreppen planerad och spontan undervisning.  Vid flera enheter pågår en 
process för att gemensamt utveckla modeller för förskolans pedagogiska 
planering. För att öka kvaliteten på bedömning av måluppfyllelsen och analys 
av resultat behöver förskolans personal fortsatt utveckla förmågan att följa 
upp och bedöma hur förskolans undervisning bidrar till barns lärande och 
förståelse. Vidare är ett område att skapa rutiner för att tillvarata nyvunna och 
kommande kunskaper inom området förändringsledning. 
 
Beslutsunderlag  
Barn och fritidsutskottets protokoll 8 februari 2022, § 4.  
Kommunstyrelsens protokoll 7 mars, § 35 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Godkänner systematiskt kvalitetsarbete inom förskolan (SKA) läsår 21/22. 
2. Uppdra till Barn- och fritidsutskottet i samarbete med skolans lednings-

grupp prioritera framkomna utvecklingsområden inom redovisade 
verksamheter 

_____ 
 
 
 
         forts… 



 PROTOKOLL 15(53) 
 2022-05-02 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 31 Dnr 0042/22-610 forts. 
 
SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE INOM FÖRSKOLAN (SKA) 
- LÄSÅRET 20/21 

 
Kommunfullmäktige 
Inger Lundberg (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 
Anna Lundberg (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att 
kommunfullmäktige bifaller förslaget. 
_____ 
 
Beslutet skickas till 
Barn och fritidsutskottet  
Rektorer i förskolan  
 
Bilagor 
Sammanställningar av systematiskt kvalitetsarbete i förskolan  
____ 
 



 PROTOKOLL 16(53) 
 2022-05-02 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 32 Dnr 0469/21-602 
 
IKT-PLAN FÖR ÄLVSBYNS KOMMUNS SKOLVERKSAMHET 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Återremitterar ärendet för att komplettera beslutsunderlaget med en kostnads-
beräkning för licenser, nätverk, laddström, förvaring, servicebehov och 
pedagog- och servicepersonal. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Barn- och fritidsutskottet har uppdragit till skolchef att presentera tre 
förslagsnivåer gällande skolans satsning på digitalisering. De tre 
förslagsnivåerna gällande digitalisering är fördelade på tre kostnadsnivåer; 
 
Alternativ 1 - 1:1 lösning för elever årskurs 6–9 samt en dator/elev i åk 3 
sammanlagd kostnad 1,2 mkr första året därefter löpande 600 tkr per år och 
ytterligare vart fjärde år 600 tkr.  
 
Alternativ 2 - 1:1 lösning för elever årskurs 3–5 samt 6–9. Mellannivån innebär 
att grundskolan har en full utbyggd 1:1 lösning för elever i årskurs 3-5 år 2025. 
Kostnad 1,2 mkr första året därefter löpande 1,2 mkr per år.  
 
Alternativ 3 - 1:1 lösning för elever årskurserna 3–9 
1 dator/2 elever årskurs f-2 samt två interaktiva skärmar till varje 
årskurs/skolenhet. Kostnad 4,5 mkr första året därefter löpande 1 mkr per år.  
 
I de kostnader som beskriv ovan är inte hänsyn taget till de tillkommande 
kostnader gällande digital infrastruktur eller tillgänglighet av laddström vid alla 
enheter. Säker förvaring av de digitala enheterna behöver också tillgodoses 
gällande stöldrisk. Ökat krav på personaltäthet vid IT avdelningen är inte 
beaktat. När digitaliseringen i skolan kommit till de läget att 1:1 lösningen är 
helt utbyggd kommer även skolan att behöva säkerställa att en IKT pedagog 
finns inom låg-mellanstadiets verksamheter.  
 
Det framkommer inte några negativa effekter eller konsekvenser gällande en 
lägre ambitionsnivå annat än att tillgången till digitala enheter för elever i 
grundskolan kommer att ta längre tid.  

 
Lägsta nivå medger dock att det är möjligt att genomföra digitala nationella 
prov enligt Skolverkets plan men kan också komma att innebära att barn och 
elevers digitala utbildning också kommer att ta längre tid.  
_____ 
 

 
         Forts… 



 PROTOKOLL 17(53) 
 2022-05-02 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 32 Dnr 0469/21-602 forts. 
 
IKT-PLAN FÖR ÄLVSBYNS KOMMUNS SKOLVERKSAMHET 

 
Beslutsunderlag 
Barn och fritidsutskottets protokoll 22 mars, § 9 
Kommunstyrelsens protokoll 11 april, § 54 
Alternativ 1 -  gällande behovet av digitala läromedel i Älvsbyns kommun 
Alternativ 2 -  gällande behovet av digitala läromedel i Älvsbyns kommun 
Alternativ 3 -  gällande behovet av digitala läromedel i Älvsbyns kommun 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunstyrelsen fastställer plan för IKT, Information, kommunikation 

och teknik i skolan enligt (alternativ 1) underlag i KS 2021-12-20, §148.  
2. Kostnaderna för digitaliseringsarbetet i skolan sker enligt bifogad plan 

(bilaga – Alternativ 1) och hanteras i budgetprocessen för 2023.  
3. Datorerna ska prioriteras för årskurser med digitala nationella prov och 

tillhörande undervisning. Övrig tid ska datorerna finnas tillgängliga för 
andra klasser.  

_____ 
 

Kommunfullmäktige 
Anna Lundberg (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  
 
Johan Håll (c) yrkar på återremiss då det saknas kostnadsuppgifter i underlaget 
som Göran Lundström (c) anförde på kommunstyrelsens sammanträde 11 
april: ”återremittera ärendet för att beräkna kostnader för licenser, nätverk, 
laddström, förvaring, servicebehov och pedagog- och servicepersonal.” 
 
Inger Lundberg (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Johan Håll 
(c) yrkade om återremiss och finner att kommunfullmäktige bifaller kommun-
styrelsens förslag till beslut. 
 
Votering 
Votering begärs. Följande voteringsproposition föredras och godkänns: 
- den som röstar ja bifaller Johan Hålls (c) yrkade om återremiss.  
- den som röstar nej avslår Johan Hålls (c) yrkade om återremiss. 
Omröstningen utfaller med 10 ja-röster och 20 nej-röster.  

 
Med en tredjedel av ledamöterna som röstar på yrkande om återremiss har 
kommunfullmäktige därmed beslutat att bifalla Johan Hålls (c) yrkade om 
återremiss. 
_____ 



 PROTOKOLL 18(53) 
 2022-05-02 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 33  Dnr 0209/20-212 

LANDSBYGDSSTRATEGI 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Beviljar landsbygdsutvecklingsgruppen förlängd utredningstid till maj 2023. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 6 maj 2019, § 53: 
1. Bifall till motion om att inrätta en landsbygdsutvecklingsgrupp. 
2. Tillsätta en fullmäktigeberedning med uppdraget att utarbeta ett förslag  

till en landsbygdsstrategi/landsbygdsprogram för Älvsbyns kommun. 
3. Tidsram maj 2020 och budget om 100 tkr. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 15 juni 2020, KF § 61 om förlängd 
utredningstid till 30 november 2020.  
 
Landsbygdsutvecklingsgruppen föreslår att kommunstyrelsen beviljar 
ytterligare förlängd utredningstid till maj 2023 med anledning av att 
Coronapandemin gjort det nästintill omöjligt att genomföra de 
medborgardialoger som landsbygdsstrategin ska baseras på.  
 
Dialoger med företrädare för Älvsbyns landsbygder som var tänkta att 
genomföras under 2020 beräknas kunna genomföras med start andra kvartalet 
2022.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 4 april, § 59.  
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Beviljar landsbygdsutvecklingsgruppen förlängd utredningstid till maj 2023. 
______ 
 
Kommunfullmäktige 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att 
kommunfullmäktige bifaller förslaget. 
_____ 
 
 



 PROTOKOLL 19(53) 
 2022-05-02 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 34 Dnr 0134/22-041 
 
ANSLAGSÖVERFÖRINGAR AVSEENDE INVESTERINGAR 

 
 Kommunfullmäktiges beslut 

1. Bevilja anslagsöverföringar från 2021 till 2022 års investeringsbudget med 
119 060 649 kr enligt nedanstående sammanställning.  

2. Beviljade investeringar till kostverksamheten samlas i en pott för 
maskiner och utrustning kost. Potten uppgår till 660 928 kr efter 
anslagsöverföringen till 2022. 

3. Godkänner inte anslagsöverföringar på 914 136 kr enligt nedanstående 
sammanställning.  

_____ 

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomiavdelningen har sammanställt äskanden om anslagsöverföringar 
från 2021 till 2022 års investeringsbudget enligt tabellen nedan. Gemensamt 
för de överföringar som godkänns är att investeringar inte kunnat göras på 
grund av förseningar i leveranser eller på grund av nedprioritering på grund 
av pandemin. 
 
Förslag till överföringar: 

 
Namn Budget 2021 Upparbetat 

2021 
Anslags- 

överföring 

Vht-system Miljö & Bygg 600 000 0 600 000 

Serverrum, nodrum samt DCBD 
2021 

500 000 322 894 177 106 

Fiberutbyggnad 2021 1 200 000 458 874 741 126 

Bibliotek, byte datasystem 250 000 81 229 168 771 

Köksmaskiner Fluxen 2019 174 000 62 072 111 928 

Värmebox komb. kyla 20 500 000 0 500 000 

Arbetsmiljö fsk kök 49 000 0 49 000 

Inventarier gemens utrymmen 
Ugglan 

100 000 0 100 000 

Åtg. Från skyddsrond Parkskolan 195 000 0 195 000 

Korsträsk fsk iordningsställande 
staket mm 

218 000 5 537 212 463 

Korsträsk fsk, möbler och 
inredning 

177 000 144 512 32 488 

Verksamhetssystem skolan 700 000 0 700 000 

Elevmöbler gymnasiet 60 000 39 934 20 066 

Digitalt trygghetslarm SÄBO 1 700 000 857 274 842 726 

 
           Forts… 



 PROTOKOLL 20(53) 
 2022-05-02 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 34 Dnr 0134/22-041 forts.  
 
ANSLAGSÖVERFÖRINGAR AVSEENDE INVESTERINGAR 

 
Förslag till överföringar: 

 
Carports hemtjänsten 271 000 45 100 225 900 

Ställverk Ugglan 179 000 31 078 147 922 

Simhallen 169 858 000 56 044 151 113 813 849 

Sättningar i marken Forum 600,000 244 695 355 305 

Skyltar vägkorsning 94/Nygrensv + 
94/industriled 

67 000 0 67 000 

 
Följande anslagsöverföring godkänns inte då behovet inte längre 
kvarstår: 

 
Namn Budget 2021 Upparbetat 

2021 
Anslags-

överföring 

Utemiljö Parkskolan 30 000 +2 439 32 439 

Digitalisering grundskolan 1:1 
datorer 

700 000 655 200 44 800 

1:1 datorer 700 000 0 700 000 

Inventarier 
gemensamhetsutrymme Ugglan 

73 000 40 590 32 410 

Köksmaskiner Floxen  82 000 0 82 000 

Värmebox komb. kyla 355 000 332 512 22 488 

 

Pott för investeringar i maskiner och utrustning kostverksamheten 

I samband med investeringsäskanden har tidigare objekt för maskiner och 
utrustning i kommunens kostverksamhet namngetts. Anledningen till 
objekt/projekt finns kvar varierar men det kan till exempel vara att maskin 
inte gått sönder än eller att annat behövs prioriteras. 
 
För att underlätta investeringsäskandet för kostverksamheten skapas en pott 
för investeringar maskiner och utrustning kostverksamheten från och med 
2022. De investeringsäskanden som förs över till 2022 uppgår till 660 928 kr.  
 
Beslutsunderlag 
Budgetberedningen protokoll 24 mars 2022, § 2.  
Kommunstyrelsens protokoll  11 april, § 61 

 
 
 
         forts… 



 PROTOKOLL 21(53) 
 2022-05-02 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 34 Dnr 0134/22-041 forts.  
 
ANSLAGSÖVERFÖRINGAR AVSEENDE INVESTERINGAR 

  
 Kommunstyrelens förslag till kommunfullmäktige 

1. Bevilja anslagsöverföringar från 2021 till 2022 års investeringsbudget med 
119 060 649 kr enligt nedanstående sammanställning.  

2. Beviljade investeringar till kostverksamheten samlas i en pott för 
maskiner och utrustning kost. Potten uppgår till 660 928 kr efter 
anslagsöverföringen till 2022. 

3. Godkänner inte anslagsöverföringar på 914 136 kr enligt nedanstående 
sammanställning.  

_____ 
 
Kommunfullmäktige 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att 
kommunfullmäktige bifaller förslaget. 
_____ 

Beslutet skickas till 

 Kommunchef 
Ekonomichef 
_____ 

 
 

 



 PROTOKOLL 22(53) 
 2022-05-02 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 35 Dnr 0136/22-042 
 
ÅRSREDOVISNING 2021 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Godkänna årsredovisningen för verksamhetsåret 2021 med ett årsresultat 
om 37 mnkr. 

2. Förlusttäcka Älvsbyns fastigheter AB med 2 228 tkr för den verksamhet 
som bedrivs på kommunens uppdrag. 

3. 31,4 mnkr placeras i resultatutjämningsreserven (RUR). 
4. Redaktionella ändringar av årsredovisningen kan komma att ske.  
5. Införande av mätetal/jämförelsetal till årsredovisningen 2022.  
 
Reservation 
Peter Lundbergs (kd) reserverar sig mot beslutet på punkt 2.  
Göran Lundström (c) reserverar sig mot beslutet på punkt 3.  
 
Jäv 
Rikard Granström (s) deltar inte i beslutet på punkt 2. 
_____ 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunen uppvisar för 2021 ett årsresultat på 37 mnkr. Det är en 
förbättring med 18,5 mnkr jämfört med föregående år. 
 
Verksamhetens nettokostnader uppvisar en budgetavvikelse på 10,1 mnkr 
och verksamhetens ramar uppvisar ett underskott på 129 tkr. I underskottet 
på verksamhetens ramar ingår en förlusttäckning för Älvsbyns fastigheter AB 
med 2 228 tkr för den verksamhet som bedrivs på uppdrag av kommunen. 
Det största budgetunderskottet inom kommunens verksamheter återfinns 
inom Stöd till individ och familj. De största budgetöverskotten återfinns 
inom Särskilt boende och grundskola. 
 
Sammantaget uppgår skatteintäkterna och de generella stadsbidragen till 585 
mnkr vilket är en ökning med 22 mnkr jämfört med föregående år.  
 
Älvsbyns kommunföretag AB visar ett positivt resultat på 0,7 mnkr. 
Älvsbyns fastigheter AB visar ett positivt resultat på 4,4 mnkr. Älvsbyns 
energi AB redovisar ett nollresultat. Älvsbyns kommunföretag lämnar ingen 
utdelning till Älvsbyns kommun 2021. 
 
Vid ingången av 2021 uppgick kommunens resultatutjämningsreserv (RUR) 
till 20,4 mnkr.  
 
 
         Forts… 



 PROTOKOLL 23(53) 
 2022-05-02 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 35 Dnr 0136/22-042 forts.  
 
ÅRSREDOVISNING 2021 

 
Kommunens justerade balansresultat uppgår till 37,0 mnkr och förslaget är 
att avsätta 31,4 mnkr till resultatutjämningsreserven enligt Riktlinjen för god 
ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) som fastställts av 
kommunfullmäktige 27 november 2017 (KF § 91). Sammantaget har 
kommunen efter 2021 års avsättning 51,8 mnkr i resultat-utjämningsreserven 
om kommunfullmäktige väljer att reservera fullt ut. 

 
Beslutsunderlag 
Budgetberedningens protokoll 24 mars 2022, §1 
Kommunstyrelsens protokoll 11 april 2022, § 60 
Årsredovisningen 2021 består av förvaltningsberättelse, 
verksamhetsuppföljning och måluppfyllelse. 

Kommunstyrelens förslag till kommunfullmäktige 

1. Godkänna årsredovisningen för verksamhetsåret 2021 med ett årsresultat 
om 37 mnkr. 

2. Förlusttäcka Älvsbyns fastigheter AB med 2 228 tkr för den verksamhet 
som bedrivs på kommunens uppdrag. 

3. 31,4 mnkr placeras i resultatutjämningsreserven (RUR). 
4. Redaktionella ändringar av årsredovisningen kommer att ske.  
5. Införande av mätetal/jämförelsetal till årsredovisningen 2022.  
_____ 
 
Kommunfullmäktige 
Tomas Egmark (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 
Peter Lundberg (kd) yrkar på att stryka punkt 2 att inte förlusttäcka Älvsbyns 
fastigheter AB med 2 228 tkr för den verksamhet som bedrivs på 
kommunens uppdrag. Yrkar bifall på de andra punkterna.  
 
Göran Lundström (c) yrkar på att ändringen som bifölls i kommunstyrelsen 
att ”målet nås inte då ingen årlig utdelning från Älvsbyns kommunföretag AB 
har lämnats av den utdelning de erhållit från döttrarna” verkställs till den 
slutliga versionen av förvaltningsberättelsen. 
 
Göran Lundström (c) yrkar på ändring av punkt 3 och att i stället avsätta 4,6 
miljoner kronor till RUR plus 10 miljoner kronor som extra inbetalning för 
att möta pensionsförpliktelser.  
 
Rikard Granström (s) anmäler jäv för punkt 2 och deltar inte i beslutet. 
 
         forts… 



 PROTOKOLL 24(53) 
 2022-05-02 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 35 Dnr 0136/22-042 forts.  
 
ÅRSREDOVISNING 2021 

 
Louice Majunge (v) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  
 
Anna Lundberg (s) yrka bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag på punkt 1  
och finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget. 
 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag på punkt 2 
mot Peter Lundberg (kd) förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Peter Lundbergs (kd) reserverar sig mot beslutet på punkt 2.  
 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag på punkt 3 
mot Göran Lundströms (c) förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Göran Lundström (c) reserverar sig mot beslutet på punkt 3. 
 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag på punkt 4  
och finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget. 
 
Vidare ställer ordföranden proposition på Göran Lundströms (c) yrkande om 
att den redaktionella ändringen verkställs och finner att kommunfullmäktige 
bifaller Göran Lundströms (c) yrkande. 

 
Slutligen ställer ordföranden proposition på kommunstyrelsens förslag på 
punkt 5 mot och finner och att kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag.  
_____ 

Beslutet skickas till 

Kommunchef 
Ekonomichef 
_____ 

 
 
 

  
 

 



 PROTOKOLL 25(53) 
 2022-05-02 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 36 Dnr 0188/22-042 
 
REVISIONEN - REVISIONSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2021 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Beviljar ansvarsfrihet för styrelsen och nämnden samt enskilda ledamöter i 
dessa organ och att kommunens årsredovisning för 2021 fastställs. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Revisorerna har upprättat revisionsberättelse för verksamhetsåret 2021, enligt 
bilaga. Revisorerna bedömer att: Det finns allvarliga brister hos kommun-
styrelsen gällande arbetet både med risk och väsentlighetsanalyser och med 
framtagandet av internkontrollplan samt i en uppföljning av denna. Det kan 
dock konstateras att det finns en vilja hos kommunstyrelsen att komma till 
rätta med detta.  
 
- Sammantaget att styrelse och nämnd i Älvsbyns kommun i allt väsentligt har 

bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt.  

 
- Räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. 
 
- Kommunstyrelsens interna kontroll inte har varit tillräcklig. 

 
- Nämndernas interna kontroll har varit tillräcklig 
 
- Utifrån avrapporteringen i årsredovisningen, att resultatet delvis är förenligt 

med de av fullmäktige fastställda finansiella målen men att god ekonomisk 
hushållning inte uppnås. 

 
Revisorerna tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelsen och 
nämnden samt enskilda ledamöter i dessa organ och att kommunens årsredo-
visning för 2021 fastställs. 
 
Förslag till beslut 
Beviljar ansvarsfrihet för styrelsen och nämnden samt enskilda ledamöter i 
dessa organ och att kommunens årsredovisning för 2021 fastställs. 
 
Kommunfullmäktige 
Kommunens ordförande för revisionen Bo Johansson (s) föredrar revisionens 
revisionsberättelse för verksamhetsåret 2021 och föreslår att kommun-
fullmäktige bifaller revisorernas förslag. 
 
Tomas Egmark (s) yrkar bifall till revisionens förslag till beslut.  
         Forts… 



 PROTOKOLL 26(53) 
 2022-05-02 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 
 

KF § 36 Dnr 0188/22-042 forts. 
 
REVISIONEN - REVISIONSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2021 

 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på revisionens förslag att kommunfullmäktige 
meddelar ansvarsfrihet till nämnder och styrelser med hänvisning till revisions-
rapporten. Kommunfullmäktige bifaller förslaget. 
_____ 

 
 



 PROTOKOLL 27(53) 
 2022-05-02 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 37 Dnr 0156/22-829 
 
JUSTERING AV TAXOR VID KANISBACKEN OCH CAMPINGEN 
FRÅN SÄSONG 2022/2023 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Ärendet återremitteras för att utreda indexreglering av prislistan. 
_____ 

Sammanfattning av ärendet 

Kostnadsutvecklingen har skapat ett behov att höja avgifterna/taxorna kring 
skidsportanläggningen vid Kanis. Taxorna har inte justerats sedan 2020/21.  
 
I bilagan redovisas nuvarande priser för skidtaxor och husvagnsplatser och 
förslag till nya taxor.  
 
Förslaget innebär en höjning av skidtaxorna med ca 8 procent. För 
husvagnsplatserna införs en differentierad höjning utifrån läge. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 11 april 2022, § 63 
Justering priser Kanis från säsong 2022/23 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Godkänna justering av taxorna enligt bilaga. 
_____ 
 
Kommunfullmäktige 
Agneta Nilsson (c) yrkar på att taxan ska indexregleras och att redan budgeten 
bekosta två friluftsdagar i Kanis ink. bussresor från byarna.  
 
Peter Lundberg (kd) yrkar på att ingen avgift ska tas ut för friluftsdag i 
Kanisbacken för skolor som är verksamma i Älvsbyns kommun.  
 
Tomas Egmark (s) yrkar på återremiss av ärendet för att indexreglera 
prislistan.  

 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Tomas 
Egmarks (s) yrkande av återremiss och finner att kommunfullmäktige bifaller 
Tomas Egmarks (s) yrkade på återremiss för att indexreglera prislistan.  
_____ 
 
 
 
         Forts… 



 PROTOKOLL 28(53) 
 2022-05-02 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 37 Dnr 0156/22-829 forts.  
 
JUSTERING AV TAXOR VID KANISBACKEN OCH CAMPINGEN 
FRÅN SÄSONG 2022/2023 

Beslutet skickas till 

Kommunchef 
Ekonomichef 
VD Älvsbyns fastigheter AB 
_____ 
 
 



 PROTOKOLL 29(53) 
 2022-05-02 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 38 Dnr 0068/21-008 
 
MOTION (L) GRANSKA DEN "NYA" POLITISKA 
ORGANISATIONEN 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
1. Lägger granskningsrapporten till handlingarna 
2. Kommunchefen får i uppdrag att utreda förslagen 1, 2, 4, 6–10, 14–17, 21,  

28–31, 33, 35–44, 46–52 i bilagan med sammanställningen och återkomma 
med förslag till kommunfullmäktige 24 oktober 2022. 

 
Reservation 
Wivianne Nilsson (v) och Orvo Hannlöv (sd) reserverar sig mot avslag av 
tilläggsförslaget.  
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Liberalernas motion om att granska den ”nya” politiska organisationen bifölls 
av kommunfullmäktige november 2021. Kommunchefen gav 
kommunstyrelsens ordförande i uppdrag att genomföra granskningen. 
 
En politisk arbetsgrupp bestående av kommunfullmäktigepartiernas 
gruppledare tillsattes med Kd:s gruppledare som ordförande. Sjukvårdspartiet 
valde att inte delta. Arbetsgruppen har träffats vid fyra tillfällen.  
 
Uppdraget var utifrån motionen att lyfta de problem de ser idag, framtida 
utmaningar och åtgärder för att underlätta för ett utökat politiska engagemang. 
Totalt har 52 förslag tagits fram. Bedömningen är att det finns politiska 
enighet i 34 av förslagen. Dessa behöver utredas vidare av kommunchefen.  

Beslutsunderlag 

 Kommunstyrelsens protokoll 11 april, § 69 
Granskningsrapport 
Sammanställning förslag 
Kommunfullmäktiges protokoll, 29 november 2021, § 113  
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Lägger granskningsrapporten till handlingarna 
2. Kommunchefen får i uppdrag att utreda förslagen 1, 2, 4, 6–10, 14–17, 21,  

28–31, 33, 35–44, 46–52 i bilagan med sammanställningen och återkomma 
med förslag till kommunfullmäktige 24 oktober 2022. 

_____ 
 
Kommunfullmäktige 
Wivianne Nilsson (v) yrkar på tillägg att utreda punkt 22.  
         Forts… 



 PROTOKOLL 30(53) 
 2022-05-02 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 38 Dnr 0068/21-008 
 
MOTION (L) GRANSKA DEN "NYA" POLITISKA 
ORGANISATIONEN 

 
Inger Lundberg (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.    
 
Peter Lundberg (kd) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 
Orvo Hannlöv (sd) yrkar bifall till Wivianne Nilssons tilläggsförslag att utreda 
punkt 22.  
 
Berit Hardselius (c) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 
Tomas Egmark (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 
Esbjörn Henriksson (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag punkt 1 och 
finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget. 
 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag punkt 2 och 
finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget. 
 
Vidare ställer ordföranden proposition på Wivianne Nilssons (v) 
tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige avslår tilläggsförslaget. 
 
Wivianne Nilsson (v) reserverar sig mot avslaget av sitt tilläggsförslag.  
 
Orvo Hannlöv (sd) reserverar sig mot avslaget av tilläggsförslaget.  
_____ 
 
Beslutet skickas till 
Kommunchef 
_____ 
 



 PROTOKOLL 31(53) 
 2022-05-02 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 39 Dnr 0258/21-008 
 
MOTION (L) BYAKORTET 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen om byakortet anses vara besvarad. 
 
Reservation 
Berit Hardselius (c), Inger Lundberg (L) och Orvo Hannlöv (sd) reserverar sig 
mot beslutet. 
_____ 

Sammanfattning av ärendet 

Liberalerna har lämnat in en motion om att Älvsbyns kommun i samverkan 
med byaföreningarna inför byakortet i kommunen och yrkar på: 

• Byakort Älvsbyn införs i samarbete med byaföreningarna och 
landsbygdsutvecklaren renast sommaren 2021.  

• En namntävling utlyses om det ska heta byakort eller något annat. 

• Byakort ska finnas både digitalt och i skrift. 
 

Liberalerna hänvisar till Piteå kommun som byggt upp en samverkan mellan 
Piteå kommun och Piteå Byaforum med syfte att få besökare och medborgare 
att hitta till nya smultronställen i kommunen.   

Svar på motion: 

Älvsbyns kommun har en landsbygdsgrupp som arbetar med att stärka 
landsbygdsutvecklingen i kommunen. Under våren 2022 har 
landsbygdsgruppen återupptagit sina träffar efter att ha legat i dvala under 
pandemin. Syftet är att stärka landsbygden och samverkan mellan kommunen 
och byaföreningar och medborgare i landsbygden.     
 
Älvsbyns kommun har under 2021 påbörjat ett arbete med att bli bättre på att 
kommunicera till medborgare, turister, nya invånare samt företag. I detta 
arbete kommer kommunikation av turistisk karaktär att genomföras för att 
visa på Älvsbyns kommuns smultronställen. Här kommer dels sociala medier, 
hemsidor och tryckt information att tas fram och kommuniceras till 
målgrupperna. ”Visit Älvsbyn” är en hemsida som kommunen äger och på 
den visas platser, aktiviteter och sevärdheter inom kommunen upp.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 11 april 2022, § 70 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Motionen om byakortet anses vara besvarad. 
_____       Forts…  



 PROTOKOLL 32(53) 
 2022-05-02 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 39 Dnr 0258/21-008 forts.  
 
MOTION (L) BYAKORTET 

 
Kommunfullmäktige 
Berit Hardselius (c) yrkar bifall på motionen. 
  
Tomas Egmark (s) yrkar bifall på kommunstyrelsens förslag till beslut.  
 
Inger Lundberg (L) yrkar bifall på motionen. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Berit 
Hardselius (c) förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 
Votering 
Votering begärs. Följande voteringsproposition föredras och godkänns: 
Försöksvotering med handuppräckning.  
 
Ordförande börjar med att ställa frågan om kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag - 19 ledamöter räcka upp en hand för att rösta ja.  
 
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller Berit Hardselius 
förslag till beslut - 11 ledamöter räcka upp en hand för att rösta ja.  
 

Omröstningen utfaller med 19 röster på kommunstyrelsens förslag till och 11 
röster på Berit Hardselius (c) förslag. 
 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 
 
Berit Hardselius (c) reserverar sig mot beslutet. 
 
Inger Lundberg (L) reserverar sig mot beslutet.  
 
Orvo Hannlöv (sd) reserverar sig mot beslutet.  
_____ 
 
Beslutet skickas till 
Liberalerna 
Samhällsbyggnadskontoret 
_____ 

 
 



 PROTOKOLL 33(53) 
 2022-05-02 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 40 Dnr 0263/21-008 
 
MOTION (L) BYT NAMN PÅ BARN- OCH FRITIDSUTSKOTTET 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen om att byta namn på barn- och fritidsutskottet anses besvarad. 
_____ 

Sammanfattning av ärendet 

Liberalerna (L) har lämnat in en motion om att byta namn på barn- och 
fritidsutskottet. De yrkar på att: 

• Utskottet byter namn till utbildning, kultur och fritidsutskottet 

• Skolchefen utses till verksamhetschef för utbildning, kultur och fritid 
 
Svar på motion 
I den bolagsutredning som presenterades för kommunstyrelsen 7 mars 
noterades bland annat att fritidsfrågorna inte diskuteras sammanhållet (dvs de 
som ligger i kommunförvaltningen och de som hanteras av Älvsbyns 
fastigheter AB). Enskilda ärenden hanteras men det finns ingen självklar 
politisk hemvist för alla fritidsfrågorna.  
 
Under det senaste verksamhetsåret har fritidsfrågorna som finns i 
kommunförvaltningen kommit in alltmer på Barn och fritidsutskottet. 
Kulturfrågorna har inte heller en tydlig politisk hemvist med ett uttalat forum.  
 
Under vintern har de politiska partierna genomfört en utvärdering/granskning 
av den politiska organisationen efter beslut i kommunfullmäktige november 
2021. Ett förslag som framförs är att dela upp BFU i två utskott. Ett 
utbildningsutskott och ett kultur- och fritidsutskott. 
 
Det pågår även en genomlysning av kommunförvaltningens organisation. 
Resultatet ska presenteras i slutet av april.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 11 april 2022, § 71 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Motionen om att byta namn på barn- och fritidsutskottet anses besvarad. 
_____ 
 
Kommunfullmäktige 
Berit Hardselius (c) yrkar bifall på kommunstyrelsens förslag till beslut.  
 
 
 
         Forts… 



 PROTOKOLL 34(53) 
 2022-05-02 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 40 Dnr 0263/21-008 forts.  
 
MOTION (L) BYT NAMN PÅ BARN- OCH FRITIDSUTSKOTTET 

 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att 
kommunfullmäktige bifaller förslaget.    
_____ 
 
Beslutet skickas till 
Kommunchef 
Skolchef 
Fritids- och kulturchef 
Göran Stenlund (L) 
Inger Lundberg (L)  
_____ 
 



 PROTOKOLL 35(53) 
 2022-05-02 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 41 Dnr 0375/21-008 
 
MOTION (L) UTVECKLA STIGARNA TILL ETT 
BOSTADSOMRÅDE FÖR ALLA ÅLDRAR 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen om att utveckla stigarna till ett bostadsområde för alla åldrar anses 
vara besvarad och hänskjuts till bostadsförsörjningsplanen. 
 
Reservation 
Inger Lundberg (L) reserverar sig mot beslutet.  
_____ 

Sammanfattning av ärendet 
Liberalerna har inkommit med en motion och yrkar på: 

• Att vår samhällsstrateg i samarbete med Älvsbyns Fastighetsbolag AB får i 
uppdrag att utreda möjligheterna att utveckla Stigarna till ett 
bostadsområde för alla. 

• Att utredningen ska innehålla långsiktiga, kreativa lösningar och det gärna i 
samarbete med någon lämplig högskola. 

Motionären anser att Stigarna ligger naturskönt till och nära centrum. Vidare 
konstaterar motionären att det saknas hissar i husen vilket medför att äldre 
och funktionsnedsatta har svårt att bo i området.  

Svar på motion: 

Fastighetsbolaget är ägare av fastigheterna på Stigarna och är de som handhar 
investeringar och tillgänglighetsanpassningar av sina fastigheter. 
 
Fastighetsbolaget har tidigare utrett installation av hissar vid husen på stigarna. 
Hissar måste anläggas på utsidan om huset med en hiss per uppgång. 
Kostnaden per hiss med en utvändig lösning hamnar på mellan 2,5–3 miljoner 
kronor per hiss och det är 19 st uppgångar så den totala kostnaden skulle 
hamna på 47,5–57 miljoner kronor. 
 
Kostnaden måste i sådant fall tas ut på hyrorna för hyresgästerna i 
fastigheterna. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 11 april, § 72 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Motionen om att utveckla stigarna till ett bostadsområde för alla åldrar anses 
vara besvarad och hänskjuts till bostadsförsörjningsplanen. 
_____        Forts… 



 PROTOKOLL 36(53) 
 2022-05-02 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 41 Dnr 0375/21-008 forts.  
 
MOTION (L) UTVECKLA STIGARNA TILL ETT 
BOSTADSOMRÅDE FÖR ALLA ÅLDRAR 

 
Kommunfullmäktige 
Göran Stenlund (L) yrkar bifall till motionen.  
 
Tomas Egmark (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  
 
Inger Lundberg (L) yrkar bifall till motionen.  

 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Göran 
Stenlund (L) m.fl. förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 
Inger Lundberg (L) reserverar sig mot beslutet.  
_____ 
 
Beslutet skickas till 
Liberalerna   
Samhällsbyggnadskontoret 
Älvsbyns fastigheter AB 
_____ 
 
 



 PROTOKOLL 37(53) 
 2022-05-02 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 42 Dnr 0382/21-008 
 
MOTION (C) OCH (L) UPPDRAGSERSÄTTNING TILL 
ÄLVSBYNS FASTIGHETER 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Bifaller motionen om uppdragsersättning till Älvsbyns Fastigheter AB. 
 
Jäv 
Rikard Granström (s) deltar inte i beslutet.  
_____ 

Sammanfattning av ärendet 

Liberalerna (L) och Centerpartiet (C) har tillsammans lämnat in en motion om 
uppdragsersättning till Älvsbyns Fastigheter AB. De yrkar på: 

• Att uppdragsersättningen till ÄFAB får en egen ram i 
verksamhetsredovisningen. 

• Att det tydligt framgår vad som förväntas utföras för denna ersättning. 
 
Svar på motionen: 
I bolagsutredningen som presenterades till kommunstyrelsen 7 mars 2022 
konstaterades att det är svårt för de förtroendevalda att se hur mycket medel 
som avsätts till Älvsbyns Fastigheter AB i uppdragsersättning och 
fritidsverksamhet.  
 
Ersättningen är en post i den s.k. fastighets- och fritidsramen som fullmäktige 
fördelar medel till. 
 
Bolagens verksamhet följs upp med delårsrapporter och årsredovisningar till 
Älvsbyns Kommunföretags styrelsemöte tre gånger per år. Kommunföretags 
styrelse består av kommunstyrelsens ledamöter. Där finns en möjlighet att 
följa upp hur uppdragsersättningen har använts.  
 
Trots detta kan det vara relevant att följa upp uppdragsersättningen mer i 
detalj i kommunförvaltningens verksamhetsredovisning. Det blir i form av en 
särredovisning för en del av fastighets- och fritidsramen. Det kan påbörjas 
redan vid delårsrapporten per april. 
 
Bolagsutredningen visade också att dokumentationen kring vad som ska ingår i 
uppdragersättningen behöver utvecklas. Idag finns en så kallad 
gränsdragningslista som reglerar vad verksamheten ska finansiera och vad som 
ska ingå i uppdragsersättningen. Listan togs fram på 1990-talet och behöver 
uppdateras.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 11 april, § 73    Forts… 



 PROTOKOLL 38(53) 
 2022-05-02 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 42 Dnr 0382/21-008 forts.  
 
MOTION (C) OCH (L) UPPDRAGSERSÄTTNING TILL 
ÄLVSBYNS FASTIGHETER 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Bifaller motionen om uppdragsersättning till Älvsbyns Fastigheter AB. 
_____ 
 
Kommunfullmäktige 
Rikard Granström (s) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.  
 
Göran Lundström (c) yrkar på tillägg i motionen att uppdragsersättningen får 
egen budgetram i verksamhetsredovisningen.  
 
Tomas Egmark (s) bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  
 
Peter Lundberg (kd) yrkar på en återremiss av ärendet.  
 
Anna Lundberg (s) 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 och finner att 
kommunfullmäktige bifaller förslaget. 
_____ 
 
Beslutet skickas till 
Kommunchef 
Ekonomichef 
vd Älvsbyns fastigheter AB 
_____ 
 
 



 PROTOKOLL 39(53) 
 2022-05-02 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 43 Dnr 0387/21-008 
 
MOTION (SD) - BÄTTRE SÄKERHET PÅ STIGARNA VID 
KORSTRÄSKBÄCKEN 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Avslå motionen bättre säkerhet på stigarna vid Korsträskbäcken. 
 
Reservation 
Orvo Hannlöv (sd), Göran Stenlund (L) och Peter Lundberg (kd) reserverar 
sig mot beslutet. 
_____ 

Sammanfattning av ärendet 

Sverigedemokraterna har inkommit med en motion och yrkar på: 

• Att det monteras staket på kanten från hyreshuset närmast bäcken och 
förbi grillplatsen eftersom det är det farligaste stället för barn att vistas på. 

Svar på motion:  

Korsträskbäcken går igenom stora delar av samhället och passerar nära både 
skolor och förskolor på många håll, varför svårigheten är var man ska dra 
gränsen för ett eventuellt stängsel? Det blir inte bra om hela bäcken ska 
”byggas in” genom samhället oavsett var den är, överbeskyddande åtgärder är 
inte alltid av godo.  
 
Kostnaden skulle uppgå till ca 500 kronor per meter stängsel för att få det 
uppfört längs bäcken. Kostnaden för ett stängsel jämte bäcken nedanför 
hyreshusen skulle bli ca 60 000 kr.   
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 11 april 2022, § 74 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Avslå motionen bättre säkerhet på stigarna vid Korsträskbäcken.  
_____ 
 
Kommunfullmäktige 
Orvo Hannlöv (sd) yrkar bifall på motionen i första hand och återremiss i 
andra hand så fastighetsbolaget får yttra sig i frågan.  
 
Anna Lundberg (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  
 
Peter Lundberg (kd) yrkar bifall på motionen. 
 
Esbjörn Henriksson (L) yrkar bifall på motionen. 
         Forts… 



 PROTOKOLL 40(53) 
 2022-05-02 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 43 Dnr 0387/21-008 forts.  
 
MOTION (SD) - BÄTTRE SÄKERHET PÅ STIGARNA VID 
KORSTRÄSKBÄCKEN 

 
Tomas Egmark (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Orvo Hannlövs (sd) yrkande om 
återremiss och finner att kommunfullmäktige avslår förslaget. 
 
Orvo Hannlöv (sd) reserverar sig mot beslutet. 
 
Göran Stenlund (L) reserverar sig mot beslutet. 
 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att 
kommunfullmäktige bifaller förslaget. 
 
Orvo Hannlöv (sd) reserverar sig mot beslutet.  
 
Göran Stenlund (L) reserverar sig mot beslutet. 
 
Peter Lundberg (kd) reserverar sig mot beslutet. 
_____ 
 
Beslutet skickas till 
Sverigedemokraterna 
Samhällsbyggnadskontoret 
Älvsbyns fastigheter AB 
_____ 
 



 PROTOKOLL 41(53) 
 2022-05-02 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 44 Dnr 0388/21-008 
 
MOTION (SD) - SE ÖVER PARKERINGSPLATSERNA VID 
BJÖRKGATAN 22-24 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen se över parkeringsplatserna vid Björkgatan 22–24 anses besvarad. 
 
Reservation 
Orvo Hannlöv (sd) reserverar sig mot beslutet.  
_____ 

Sammanfattning av ärendet 
Sverigedemokraterna har inkommit med en motion och yrkar på: 

• Att ”Älvsbyns fastigheter” som äger fastigheterna på Björkgatan 22–24, får 
uppdrag av KS att se över parkeringsplatserna och göra fler om de anses 
behövas och återkomma till KS och rapportera efteråt vad de kommit 
fram till.  

Svar på motion: 
På området Björkgatan finns idag 72 lägenheter och totalt 70 P-platser, vilket 
ger en väldigt hög P-norm. Problemet med få parkeringar uppstår oftast 
sommartid då de med garageplats väljer att ställa bilen utomhus. En annan 
orsak till bristen på p-platser kan vara att de privata fastighetsägarna inte har 
tillräckligt med parkeringsplatser vilket gör att bilar som inte hör till 
Fastighetsbolagets hyresgäster parkerar på området. 

 
Fastigheter kommer att utöka parkeringsplatserna med ytterligare 2 st under 
2022.     

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 11 april 2022, § 75 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Motionen se över parkeringsplatserna vid Björkgatan 22–24 anses besvarad. 
_____ 
 
Kommunfullmäktige 
Orvo Hannlöv (sd) yrkar bifall på motionen.  
 
Tomas Egmark (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  

 
 
 
 
         Forts… 



 PROTOKOLL 42(53) 
 2022-05-02 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 44 Dnr 0388/21-008 forts.  
 
MOTION (SD) - SE ÖVER PARKERINGSPLATSERNA VID 
BJÖRKGATAN 22-24 

 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Orvo 
Hannlövs (sd) förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller kommun-
styrelsens förslag till beslut.      
 
Orvo Hannlöv (sd) reserverar sig mot beslutet.  
_____ 
 
Beslutet skickas till  
Sverigedemokraterna 
Samhällsbyggnadskontoret 
Älvsbyns fastigheter AB 
_____ 
 
 



 PROTOKOLL 43(53) 
 2022-05-02 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 45 Dnr 0468/21-008 
 
MOTION (C) OM MATSVINN 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen om matsvinn anses besvarad. 
 
Reservation 
Göran Lundström (c), Orvo Hannlöv (sd), Göran Stenlund (L) och Esbjörn 
Henriksson (L) reserverar sig mot beslutet.  
_____ 

Sammanfattning av ärendet 

Centerpartier har lämnat in en motion om matsvinn och yrkar på: 

• Älvsbyn ökar sina aktiviteter kring matsvinn i hela vår kostverksamhet. 

• Rapporterar en första gång till KF över gjorda åtgärder och resultat under 
våren 2022. 

 
Svar på motion: 
Kommunens kostenhet påbörjade ett arbete med att mäta matsvinnet 
2020/2021 i skolan och äldreomsorgen (särskilt boende). Det framkom att 
mätningen utfördes på olika sätt vilket innebar att resultatet blev missvisande. 
På grund av pandemin har arbetet ute i verksamheterna inte kunnat prioriteras. 
Kostenheten har inte heller haft möjlighet att arbeta på önskvärt sätt med 
utbildning i frågan på grund av pandemin. 
 
Under våren 2022 kommer ett omtag göras i arbetet med matsvinn. Metoden 
utvecklas och utbildningsinsatser ska genomföras för att säkerställa att arbetet 
utförs på samma sätt. Rapportering av vald metod och uppföljning kommer 
ske till kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige under 2022. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 11 april 2022, § 76 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Motionen om matsvinn anses besvarad. 
_____ 
 
Kommunfullmäktige 
Göran Lundström (c) yrkar bifall till motionen.  
 
Esbjörn Henriksson (L) yrkar bifall till motionen.  
 
Anna Lundberg (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  

 
           Forts… 



 PROTOKOLL 44(53) 
 2022-05-02 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 45 Dnr 0468/21-008 forts. 
 
MOTION (C) OM MATSVINN 

 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Göran 
Lundström (c) m.fl. förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller 
kommun-styrelsens förslag till beslut. 
 
Göran Lundström (c) reserverar sig mot beslutet.  
 
Orvo Hannlöv (sd) reserverar sig mot beslutet. 

 
Göran Stenlund (L) reserverar sig mot beslutet.  
 
Esbjörn Henriksson (L) reserverar sig mot beslutet.  
_____ 
 
Beslutet skickas till  
Kommunchef 
Kostchef 
_____ 
 
 



 PROTOKOLL 45(53) 
 2022-05-02 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 46 Dnr 0470/21-008 
 
MOTION (C) OM EXTRA STÖD TILL VIDSELS 
REKTORSOMRÅDE 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen om extra stöd till Vidsels rektorsområde anses besvarad.  
 
Reservation 
Göran Lundström (c), Berit Hardselius (c), Orvo Hannlöv (sd), Peter 
Lundberg (kd) och Lars Olofsson (kd) reserverar sig mot beslutet. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Centerpartiet har inkommit med en motion och yrkar på: 

• Att ett extra ekonomiskt tillskott avsätts till skolan för att 3 lärartjänster 
kan tillsättas omgående dock senast under vt 2022. 

• Att stödet beslutas för en 4-årsperiod för att sedan i budgetprocessen 2027 
omprövas.  

 
Svar på motion:  
Motion (c) om extra stöd till Vidsels rektorsområde har överlämnats till 
kommunstyrelsen för beredning och vidare till fullmäktige för beslut senast 13 
juni 2022 se beslut (KF § 3 Dnr 0470/21–008).  
 
Den nuvarande resursfördelningsmodellen genererar resurser till grundskolan 
för lärare, skolbarnomsorg, specialpedagog/speciallärare och administration. 
Den kvot som resursfördelningen bygger på varierar beroende på årskurs och 
huruvida skolenheten är lokaliserad på tätorten eller utanför tätorten (d.v.s. i 
byarna). I den nuvarande resursfördelningen tas hänsyn till skolenheter utanför 
tätorterna då varje elev genererar en högre resurs.   
 
I Skollag (2010:800) 2 kap 8 b § finns en instruktion till kommuner huruvida 
resurser ska fördelas till utbildning: 
 
”Kommuner ska fördela resurser till utbildning inom skolväsendet efter barnens och 
elevernas olika förutsättningar och behov.” 
 
Likvärdighet och det kompensatoriska uppdraget som åligger alla huvudmän 
bör vara vägledande i huruvida resurser ska fördelas, det är således elevernas 
olika förutsättningar och behov som ska styra fördelningen av resurserna.  
 
Barn och fritidsutskottet har beslutat att uppdra till Skolchef att arbeta vidare 
med genomlysningen av resursfördelningsmodellen i grundskolan (se BFU § 9 
Dnr 0117/21–609 och KS § 36 Dnr 0117/21 – 609).  
         Forts… 



 PROTOKOLL 46(53) 
 2022-05-02 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 46 Dnr 0470/21-008 forts. 
 
MOTION (C) OM EXTRA STÖD TILL VIDSELS 
REKTORSOMRÅDE 

 
Vid genomlysningen bör bland annat skolenhetens geografiska läge och andra 
förutsättningar beaktas.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 11 april 2022, § 77 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Motionen om extra stöd till Vidsels rektorsområde anses besvarad.  
_____ 
 
Kommunfullmäktige 
Göran Lundström (c) yrkar bifall till motionen.  
 
Anna Lundberg (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  
 
Peter Lundberg (kd) yrkar bifall till motionens punkt 1.  
 
Inger Lundberg (L) yrkar bifall till motionens punkt 1. 
 
Tomas Egmark (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  

 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Göran 
Lundström (c) m.fl. förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 
Votering 
Votering begärs. Följande voteringsproposition föredras och godkänns: 
Försöksvotering med handuppräckning.  
 
Ordförande börjar med att ställa frågan om kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag - 15 ledamöter räcka upp en hand för att rösta ja.  
 
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller Göran 
Lundströms (c) förslag till beslut - 14 ledamöter räcka upp en hand för att 
rösta ja.  
 

Omröstningen utfaller med 15 röster på kommunstyrelsens förslag till och 14 
röster på Göran Lundströms (c) förslag. 
 
         forts… 



 PROTOKOLL 47(53) 
 2022-05-02 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 46 Dnr 0470/21-008 forts. 
 
MOTION (C) OM EXTRA STÖD TILL VIDSELS 
REKTORSOMRÅDE 

 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 
 
Göran Lundström (c) reserverar sig mot beslutet.  
 
Berit Hardselius (c) reserverar sig mot beslutet. 
 
Orvo Hannlöv (sd) reserverar sig mot beslutet. 
 
Peter Lundberg (kd) reserverar sig mot beslutet. 
 
Lars Olofsson (kd) reserverar sig mot beslutet. 
_____ 
 
 
Beslutet skickas till 
Berit Hardselius (c) 
Göran Lundström (c) 
_____ 
 
 



 PROTOKOLL 48(53) 
 2022-05-02 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 47 Dnr 0007/22-008 
 
MOTION (L) - RENOVERA DUSCHAVDELNINGEN PÅ 
SELHOLMENS CAMPING VÅREN 2022 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen renovera duschavdelning på Selholmens camping våren 2022 anses 
besvarad. 
 
Reservation 
Anders Isaksson (c), Inger Lundberg (L), Göran Stenlund (L), Orvo Hannlöv 
(sd), Berit Hardselius (c), Göran Lundström (c), Peter Lundberg (kd) och Lars 
Olofsson (kd) reserverar sig mot beslutet. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Liberalerna har inkommit med en motion och yrkar på: 

• Att motionen behandlas med förtur. 

• Att duschavdelningen i Servicebyggnaden rustas upp i väntan på framtida 
planer för Selholmens camping.   

Svar på motion: 

Ärendet är lyft till budgetberedningen och kommer att hanteras vidare där för 
att få till en lösning. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 11 april 2022, § 78 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Motionen renovera duschavdelning på Selholmens camping våren 2022 anses 
besvarad. 
_____ 
 
Kommunfullmäktige 
Orvo Hannlöv (sd) yrkar bifall till motionen.  
 
Rikard Granström (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 
Inger Lundberg (L) yrkar bifall till motionen.  
 
Berit Hardselius (c) yrkar bifall till motionen.  
 
Peter Lundberg (kd) yrkar bifall till motionen. 
 
 
         Forts… 



 PROTOKOLL 49(53) 
 2022-05-02 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 47 Dnr 0007/22-008 forts. 
 
MOTION (L) - RENOVERA DUSCHAVDELNINGEN PÅ 
SELHOLMENS CAMPING VÅREN 2022 

 
Tomas Egmark (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  
 
Göran Lundström (c) yrkar bifall till motionen.  

 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Orvo 
Hannlöv (sd) m.fl. förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 
Anders Isaksson (c) reserverar sig mot beslutet. 
 
Inger Lundberg (L) reserverar sig mot beslutet. 
 
Göran Stenlund (L) reserverar sig mot beslutet. 
 
Orvo Hannlöv (sd) reserverar sig mot beslutet. 
 
Berit Hardselius (c) reserverar sig mot beslutet. 
 
Göran Lundström (c) reserverar sig mot beslutet. 
 
Peter Lundberg (kd) reserverar sig mot beslutet. 
 
Lars Olofsson (kd) reserverar sig mot beslutet. 
_____ 
 
Beslutet skickas till  
Liberalerna 
Samhällsbyggnadskontoret 
Älvsbyns Fastigheter AB 
______ 
 
 



 PROTOKOLL 50(53) 
 2022-05-02 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 48 Dnr 0032/22-008 
 
MOTION (C) BEFOLKNINGSTILLVÄXT 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen befolkningstillväxt anses besvarad. 
 
Reservation 
Inger Lundberg (L), Göran Stenlund (L), Orvo Hannlöv (sd), Berit Hardselius 
(c), Göran Lundström (c), Peter Lundberg (kd) och Lars Olofsson (kd) 
reserverar sig mot beslutet. 
_____ 

Sammanfattning av ärendet 
Centerpartiet har inlämnat en motion och yrkar på: 

• Att kommunen gör en enkätundersökning för boende i Älvsbyn över vad 
som är viktigt för dem och deras livsstil. 

• Att enkätundersökningen vänder sig till åldersgruppen 18–35 år. 

• Att det görs attraktivt att besvara enkäten. 

• Att även en viss andel utflyttare från en enkätundersökning om varför det 
flyttat.  

Svar på motion 
Motionärerna har tagit del av Charlotta Mellanders forskning som beskrivs i 
tidskriften Dialog (nr 4 2021). Forskaren konstaterar att det finns tre 
avgörande faktorer för att en plats ska vara attraktiv för personer i åldern 18 
till 35 år, det ska gå att utbilda sig på platsen samt kunna hitta ett bra jobb och 
orten ska även passa individernas livsstil. 

 
Samhällsbyggnadskontoret avser att undersöka grupperna av inflyttade och 
utflyttade för att analysera vilka faktorer som påverkar valet av bostadsort. 
Detta kommer att göras genom intervjuer samt enkäter. Delar av 
bostadsenkäten som genomfördes under sommaren 2021 kan också användas 
som underlag i analysen.   
 
Älvsbyns kommun brottas med en vikande befolkning och kommunen hade 
vid årsskiftet 2021/2022 8009 invånare. Under 2021 minskade befolkningen 
med 45 personer. Med 79 födda och 103 döda ger ett födelseöverskott på    -
24 personer. Utöver detta så har kommunen fler som flyttar ut an de som 
flyttar in till kommunen. 337 personer har flyttat in till kommunen och 383 
flyttade ut under 2021. Genom att ta reda på orsakerna till valet av att flytta in 
eller ut från kommunen kan resultaten analyseras och åtgärder sättas in för att 
minska utflyttningen samt öka inflyttningen. 
 
         Forts… 



 PROTOKOLL 51(53) 
 2022-05-02 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 48 Dnr 0032/22-008 forts.  
 
MOTION (C) BEFOLKNINGSTILLVÄXT 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 11 april 2022, § 79 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Motionen befolkningstillväxt anses besvarad. 
_____ 
 
Kommunfullmäktige 
Göran Lundström (c) yrkar bifall till motionen.  

 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Göran 
Lundströms (c) förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 
Inger Lundberg (L) reserverar sig mot beslutet. 
 
Göran Stenlund (L) reserverar sig mot beslutet. 
 
Orvo Hannlöv (sd) reserverar sig mot beslutet. 
 
Berit Hardselius (c) reserverar sig mot beslutet. 
 
Göran Lundström (c) reserverar sig mot beslutet. 
 
Peter Lundberg (kd) reserverar sig mot beslutet. 
 
Lars Olofsson (kd) reserverar sig mot beslutet. 
_____ 
 
Beslutet skickas till  
Centerpartiet 
Samhällsbyggnadskontoret 
_____  
  
 



 PROTOKOLL 52(53) 
 2022-05-02 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 49 Dnr 0039/22-008 
 
MOTION (L) INFÖR SPRÅKOMBUD OCH SPRÅKSTÖD 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen om inför språkombud och språkstöd anses besvarad. 
_____ 

Sammanfattning av ärendet 

Liberalerna har inkommit med en motion och yrkar på: 

• Att socialchefen får i uppdrag att utreda och återkomma med förslag till 
KF om organisationen av språkombud och språkstöd 22 augusti. 

• Att språkombud och språkstöd inför på våra äldreboenden och inom 
hemtjänsten.  

 
I sin motion beskriver liberalerna vikten av en fungerande kommunikation i 
äldreomsorgen. De säger att kommunikation är A och O för trygghet och 
särskilt på ålderns höst. De beskriver vidare att många ”nysvenskar ” som 
jobbar i äldreomsorgen behöver förstärka sin kunskap i svenska. Arbetsgivaren 
har uppmärksammat detta sedan tidigare. 
 
Under 2020 planerades och påbörjades utbildningsinsatser till språkombud 
inom socialtjänsten via vuxenutbildningen i Boden. Vår personal deltog vid ett 
utbildningstillfälle innan pandemin slog till. I socialtjänsten planer för 
kompetensutveckling finns en planering för att utbilda språkombud under 
hösten 2022. Språkombud skall utbildas i samtliga verksamheter förutom på 
särskilda boenden och hemtjänst så skall även personal inom omsorgerna om 
funktionsnedsatta och personlig assistans erbjudas denna kompetens. 
Språkombuden har en viktig roll i att stödja kollegor i arbetet med att stödja 
sina kollegor i syfte att göra hela arbetsplatsen språkutvecklande för en bättre 
kommunikation. Projektmedel via äldreomsorgslyftet kommer att finansiera 
denna kompetenssatsning. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 11 april 2022, § 80 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Motionen om inför språkombud och språkstöd anses besvarad. 
_____ 
 
Kommunfullmäktige 
Anna Lundberg (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  

 
 
 
           Forts… 



 PROTOKOLL 53(53) 
 2022-05-02 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 49 Dnr 0039/22-008 forts.  
 
MOTION (L) INFÖR SPRÅKOMBUD OCH SPRÅKSTÖD 

 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att 
kommunfullmäktige bifaller förslaget. 
_____ 
 
Beslut skickas till 
Socialchef 
_____ 
 

 


