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 PROTOKOLL 2(58) 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-04-11 
 

 

KS § 50 Dnr 0132/22-055 
 
UPPHANDLING - TJÄNSTEKONCESSION NYA GYMMET 
BELÄGET VID SIM- OCH SPORTHALLSANLÄGGNINGEN  

 
Kommunstyrelsens beslut 
Förfrågningsunderlag för tjänstekoncession gym godkänns med de justeringar 
som kommunstyrelsen kommit med. 
 
Reservation 
Peter Lundberg (kd) och Göran Lundström (c) reserverar sig mot beslutet.  
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Arbetet fortlöper med att upphandla en tjänstekoncession gym till lokalen för 
sim- och sporthallen. Efter att kommunstyrelsen har godkänt 
förfrågningsunderlaget påbörjas upphandlingen.  
 
Koncessionen gym omfattar drift av ett gym inklusive gruppträning i den nya 
sim- och sporthallen. Underlaget är sekretessbelagt och delges först på 
sammanträdet. Det kommer finnas tid avsatt för att ledamöterna ska kunna 
sätta sig in i underlaget på sammanträdet.  
 
Underlaget reglerar koncessionens omfattning, kvalificering av anbudsgivare, 
kravspecifikation (maskiner, instruktör, gruppträning, redskap, underhåll), 
anbudsutvärdering och avtalsvillkor (ersättning, ansvar, vite etc). 
 
Tidsplan  
- Förfrågningsunderlaget godkänns av kommunstyrelsen 2022-04-11 
- Upphandlingen öppnas 2022-04-13 
- Sista anbudsdag 2022-05-16 
- Utvärdering 2022-05-16 – 2022-05-21 
- Tilldelning 2022-05-23 i samband med kommunstyrelsens sammanträde 
 
Utvärderingsperioden kan bli försenad vid många anbud. Då kan ett 
extrainsatt kommunstyrelsemöte behövas för att klara av en tilldelning innan 
sommaren.  

Beslutsunderlag 

Förfrågningsunderlag - sekretessbelagt 
 
Förslag till beslut 
Förfrågningsunderlag för tjänstekoncession gym godkänns. 
 
Kommunstyrelsen 
Kommunchef Anna Lindberg och VD för Älvsbyns fastigheter Anneli Vinsa 
presenterar ett förslag av förfrågningsunderlaget som tjänstgörande politiker 
får tid att läsa igenom.  
 
         Forts… 



 PROTOKOLL 3(58) 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-04-11 
 

 
 

KS § 50 Dnr 0132/22-055 forts.  
 
UPPHANDLING - TJÄNSTEKONCESSION NYA GYMMET 
BELÄGET VID SIM- OCH SPORTHALLSANLÄGGNINGEN  

 
Vid genomgång av punkterna tas åsikter och diskussion löpande. 
Förfrågnings-underlaget revideras utifrån inkomna åsikter och diskussion 
direkt på sammanträdet.  
 
Peter Lundberg (kd) yrkar på att besluta om att kommunstyrelsen har tagit del  
av informationen.  
 
Göran Lundström (c) yrkar bifall till Peter Lundbergs förslag.  
 
Tomas Egmark (s) yrkar på att besluta om att förfrågningsunderlag för 
tjänstekoncession gym godkänns med de justeringar som kommunstyrelsen 
kommit med. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Peter Lundbergs (kd) förslag och sitt  
eget förslag. Kommunstyrelsen bifaller Tomas Egmarks (s) förslag. 
 
Peter Lundberg (kd) reserverar sig mot beslutet. 
 
Göran Lundström (c) reserverar sig mot beslutet.  
_____ 

Beslutet skickas till 

Kommunchef  
Ekonomichef 
_____ 
 
 
 



 PROTOKOLL 4(58) 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-04-11 
 

 
 

KS § 51 Dnr 0131/22-000 
 
VERKSAMHETSREDOVISNING KS 2022-04-11 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Tagit del av och godkänner information enligt bilaga.  
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet  
Kommunchef Anna Lindberg har sammanställt kommungemensam 
verksamhetsredovisning, enligt bilaga.  
 
Kommunstyrelsen 
- Muntlig information från skolans verksamhetsområde och presentation  

av tillförordnad skolchef Inger Grankvist.  
- Kommunchef Anna Lindberg besvarar frågor som rör kommun-

övergripande verksamhetsredovisning 
 
Förslag till beslut 
Ta del av och godkänna informationen enligt bilaga.  
_____ 
 
Kommunstyrelsen 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommun-
styrelsen bifaller. 
_____ 
 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 5(58) 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-04-11 
 

 
 

KS § 52 Dnr 0148/22-000 
 
DELGIVNINGAR KS 2022-04-11 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Tagit del av redovisade delgivningar. 
_____ 

Sammanfattning av ärendet 

Handlingar i ärendet: 
 
Remissvar - Älvsbyn ny förbundsordning RKM 2022-03-03 
 
Yttrande- Nationell plan för transportinfrastrukturen 2022–2033 Älvsbyns 
kommun (dnr 506/21–509) 
 
Yttrande - Länstransportplan 2022–2033 Älvsbyns kommun (dnr 505/21–509) 
 
Personalutskottet – protokoll 2022-03-09 
 
Socialutskottet- protokoll 2022-02-16  
 
Socialutskottet- protokoll 2022-03-16 
 
Förslag till beslut 
Tagit del av redovisade delgivningar. 
 
Kommunstyrelsen 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommun-
styrelsen bifaller. 
_____ 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 6(58) 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-04-11 
 

 
 

KS § 53 Dnr 0149/22-002 
 
DELEGATIONSRAPPORT KS 2022-04-11 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Tagit del av redovisad delegationsrapport och lägger den till handlingarna. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Följande ärenden anmäls enligt KS § 142/2019-11-04 (dnr 392/19–002) 

 
Kommunalråd 
Delegationsbeslut 2022-03-22 för upphandling av medicinskt 
förbrukningsmaterial (dnr 124/22–055) 

 
Kommunchef 
 

Socialutskottet 2022-02-16 
§ 19  Delgivningar 2  
§ 20–23 Övervägande umgängesbegränsning enligt 14§ 3st LVU 
§ 24–29 Övervägande om fortsatt vård 
§ 30–31 Övervägande om fortsatt placering enligt 4 kap 1§ SoL 
§ 32–33 Övervägande om flyttningsförbud enligt 26§ LVU 
 
Socialutskottet 2022-03-16 
§ 37  Delgivningar 2 
§ 38  Beslut om nedlagd faderskapsutredning 
§ 39  Beslut avseende familjehem 
§ 40  Beslut om matchning om lämpligt familjehem 
§ 41  Beslut omplacering till annat familjehem 
§ 42  Beslut om att avsluta familjehemsplacering 
§ 43  Övervägande om fortsatt vård 
§ 44–46 Övervägande umgängesbegränsning enligt 14§ 3st LVU 
§ 47–49 Beslut om att upphäva LVU-placering 
 
Förslag till beslut 
Tagit del av redovisad delegationsrapport och lägger den till handlingarna. 

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



 PROTOKOLL 7(58) 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-04-11 
 

 
 

KS § 54 Dnr 0469/21-602 
 
IKT-PLAN FÖR ÄLVSBYNS KOMMUNS SKOLVERKSAMHET 

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

och teknik i skolan (alternativ 1) enligt 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.  

 
Reservation 
Göran Lundström (c), Berit Hardselius (c), Peter Lundberg (kd) och Orvo 
Hannlöv reserverar sig mot avslag av Göran Lundström (c) yrkade om 
återremittering av beslut. 
 
Göran Lundström (c), Peter Lundberg (kd) och Orvo Hannlöv reserverar sig 
mot punkt 2 till förmån till Göran Lundström (c) förslag.  
_____ 
 
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.  
 
 
         Forts… 



 PROTOKOLL 8(58) 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-04-11 
 

 
 

KS § 54 Dnr 0469/21-602 forts.  
 
IKT-PLAN FÖR ÄLVSBYNS KOMMUNS SKOLVERKSAMHET 

 
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.  
 
Barn- och fritidsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
1. Kommunstyrelsen fastställer plan för IKT, Information, kommunikation 

och teknik i skolan enligt 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.  

_____ 
 
Beslutsunderlag 
Barn och fritidsutskottets protokoll 22 mars § 9 
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 

 
Kommunstyrelsen 
Göran Lundström (c) yrkar på att återremittera ärendet för att beräkna 
kostnaden för licenser, nätverk, laddström, förvaring, servicebehov och 
pedagog- och servicepersonal.  
 
Göran Lundström (c) yrkar på ändring av punkt 2 att ärendet bör hänskjutas 
till budgetprocessen för 2024. 
 
Göran Lundström (c) yrkar på att det ska förtydligas i beslutet på punkt 1 att 
kommunstyrelsen fastställer plan för IKT, Information, kommunikation och 
teknik i skolan enligt alternativ 1.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Göran Lundströms (c) yrkade om att 
återremittera ärendet. Kommunstyrelsen avslår Göran Lundströms yrkande.  
 
Göran Lundström (c) reserverar sig mot beslutet. 
 
Berit Hardselius (c) reserverar sig mot beslutet. 
 
         forts… 



 PROTOKOLL 9(58) 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-04-11 
 

 
 

KS § 54 Dnr 0469/21-602 forts.  
 
IKT-PLAN FÖR ÄLVSBYNS KOMMUNS SKOLVERKSAMHET 

 
Peter Lundberg (kd) reserverar sig mot beslutet. 
 
Orvo Hannlöv (sd) reserverar sig mot beslutet. 
 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslagets punkt 1 med Göran 
Lundströms (c) yrkade på förtydligande av alternativ 1 vilket kommunstyrelsen 
bifaller. 
 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslagets punkt 2 mot Göran 
Lundströms (c) yrkade på att hänskjuta ärendet till budgetprocessen för 2024. 
Kommunstyrelsen bifaller beredningsförslaget. 
 
Göran Lundström (c) reserverar sig mot beslutet. 
 
Peter Lundberg (kd) reserverar sig mot beslutet. 
 
Orvo Hannlöv (sd) reserverar sig mot beslutet. 
 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslagets punkt 3 till beslut 
vilket kommunstyrelsen bifaller. 
_____ 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 10(58) 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-04-11 
 

 

KS § 55 Dnr 0071/22-003 
 
POLICY OCH RIKTLINJER MOT MUTOR OCH JÄV I ÄLVSBYNS 
KOMMUN 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktig 
Antar och fastställer policy mot mutor och jäv i Älvsbyns kommun  
för alla arbetstagare, uppdragstagare och förtroendevalda.  
___  
 
Kommunstyrelsens beslut 
Antar och fastställer riktlinjerna 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(58) 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-04-11 
 
 

KS § 55 Dnr 0071/22-003 forts.  
 
POLICY OCH RIKTLINJER MOT MUTOR OCH JÄV I ÄLVSBYNS 
KOMMUN 

Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige antar och fastställer policy mot mutor och jäv i 
Älvsbyns Kommun för alla arbetstagare, uppdragstagare och 
förtroendevalda.  

2. Kommunstyrelsen antar och fastställer riktlinjerna mot mutor och jäv i 
Älvsbyns Kommun för alla arbetstagare, uppdragstagare och 
förtroendevalda.  

Beslutsunderlag 

- Policy mot mutor och jäv i Älvsbyns Kommun. 
- Riktlinjer mot mutor och jäv i Älvsbyns Kommun.  
 
Kommunstyrelsen 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommun-
styrelsen bifaller. 
_____ 
 
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(58) 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-04-11 
 
 

KS § 56 Dnr 0446/20-003 
 
RIKTLINJER FÖR BOSTADSFÖRSÖRJNING 

 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunchef att ta fram förslag till riktlinjer 

för bostadsförsörjning enligt Lag (2000:1383) om kommunernas bostads-
försörjningsansvar. Riktlinjerna ska antas senast under kvartal 1 2023.  

2. För konsultstöd i arbetet tillskjuts 200 000 kr ur KS till förfogande.  
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Varje kommun ska enligt Lag (2000:1383) om kommunernas 
bostadsförsörjningsansvar med riktlinjer planera för bostadsförsörjningen i 
kommunen. Syftet med planeringen ska vara att skapa förutsättningar för alla i 
kommunen att leva i goda bostäder och för att främja att ändamålsenliga 
åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs. 
 
Kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen ska minst innehålla följande 
uppgifter: 
1. kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet, 
2.  kommunens planerade insatser för att nå uppsatta mål, och 
3. hur kommunen har tagit hänsyn till relevanta nationella och regionala mål, 

planer och program som är av betydelse för bostadsförsörjningen. 
 
Riktlinjer för bostadsförsörjningen ska antas av kommunfullmäktige under 
varje mandatperiod. Förändras förutsättningarna för de antagna riktlinjerna 
ska nya riktlinjer upprättas och antas av kommunfullmäktige. 
 
Älvsbyns kommun beslutade den 27 april 2015 KF § 15 att anta riktlinjer för 
bostadsförsörjning (bostadsförsörjningsplan) samt uppdra åt miljö- och 
byggkontoret att löpande uppdatera planunderlaget. Någon uppdatering har 
inte gjorts sedan detta även om frågor relaterade till kommunens 
bostadsförsörjning behandlats såväl inom arbetet med den fördjupade 
översiktsplanen för Älvsbyn (2018) och den kommuntäckande översiktsplanen 
(2019).  
 
Förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunchef att ta fram förslag till riktlinjer 

för bostadsförsörjning enligt Lag (2000:1383) om kommunernas 
bostadsförsörjningsansvar. Riktlinjerna ska antas senast under kvartal 1 
2023.  

2. För konsultstöd i arbetet tillskjuts 200 000 kr ur KS till förfogande.  

Beslutsunderlag 

Lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar. 
 

Kommunstyrelsen 
Peter Lundberg (kd) yrkar bifall till beredningsförslaget. 

Forts… 



 PROTOKOLL 13(58) 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-04-11 
 

 
 

KS § 56 Dnr 0446/20-003 forts.  
 
RIKTLINJER FÖR BOSTADSFÖRSÖRJNING 

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



 PROTOKOLL 14(58) 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-04-11 
 

 
 

KS § 57 Dnr 0038/22-624 
 
PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE FÖR ELEVHÄLSAN 2021 

 
Kommunstyrelsens beslut  
Godkänner patientsäkerhetsberättelse för elevhälsan i Älvsbyns kommuns 
skolverksamhet för verksamhetsåret 2021. 
 
Reservation 
Göran Lundström (c) reserverar sig mot beslutet.  
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt patientsäkerhetslagen PSL 2010:659, 3 kap. § 1 ska ”Vårdgivaren ska 
planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att kravet 
på god vård i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) respektive tandvårdslagen 
(1985:125) upprätthålls. Lag (2017:62).” Vårdgivare för elevhälsan är Älvsbyns 
kommun.  
 
Barn och fritidsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Godkänna patientsäkerhetsberättelse för elevhälsan i Älvsbyns kommuns 
skolverksamhet för verksamhetsåret 2021 
 
Beslutsunderlag 
Patientsäkerhetsberättelse 2021 
 
Kommunstyrelsen 
Göran Lundström (c) yrkar på återremiss på patientsäkerhetsberättelsen 2021, 
enligt bilaga.  
 
Tomas Egmark (s) yrkar på att beslutet inte ska återremitteras.   

 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget och Göran 
Lundströms (c) yrkade om återremiss. Kommunstyrelsen bifaller 
beredningsförslaget. 
 
Göran Lundström (c) reserverar sig mot beslutet.  
 
Ordförande föreslår att elevhälsan håller ett föredrag vid kommunstyrelsens 
nästa sammanträde den 23 maj. Kommunstyrelsen bifaller förslaget.  
_____ 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 15(58) 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-04-11 
 

 

KS § 58 Dnr 0157/22-002 
 
ÄNDRING I DELEGATIONSORDNINGEN KS 2022-04-11 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Godkänner ändring av kommunstyrelsens delegationsordning. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunövergripande – brådskande ärenden  
 
Enligt 6 kap 39§ kommunallagen kan en nämnd uppdra åt ordförande eller 
annan ledamot som nämnden har utsett att besluta på nämndens vägnar i 
ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas.  
 
Nämnden kan således inte uppdra åt tjänsteman att fatta beslut på nämndens 
vägnar och nuvarande skrivning i delegationsordningen bör ändras.  
 
Nuvarande skrivelse: 
” Ärenden som är brådskande så att kommunstyrelsens eller utskottets 
avgörande inte kan avvaktas beslutar ordföranden, med kommundirektören 
som ersättare i enlighet med 6 kap 39§ KL.” 
 
Förslag på ny skrivelse: 
” Ärenden som är brådskande så att kommunstyrelsens eller utskottets 
avgörande inte kan avvaktas beslutar ordföranden, med vice ordförande  
som ersättare i enlighet med 6 kap 39§ KL.” 
 
Kommunövergripande – mantalsskrivning  
 
Undertecknad föreslår även att man tar bort 3.5 mantalsskrivningsärenden 
eftersom det ersattes 1991 av folkbokföringen och hanteras av Skatteverket. 
 
Förslag:  

3.5 Mantalsskrivningsärenden Kommunsekreterare 

 
Socialtjänsten 
I socialtjänsten bedrivs ett systematiskt förbättringsarbete i syfte att 
systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten i verksamheterna 
(se SOSFS 2011:9). En del i det systematiska förbättringsarbetet är hantering 
av avvikelser som bland annat består av: 
 

• Lex Sarah (missförhållanden och risk för missförhållanden) 

• Klagomål och synpunkter  

• Avvikelserapporter  
 
 
 
 

Forts… 



 PROTOKOLL 16(58) 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-04-11 
 
 

KS § 58 Dnr 0157/22-002 forts.  
 
ÄNDRING I DELEGATIONSORDNINGEN KS 2022-04-11 

 
Funktionen Särskilt ansvarig för socialtjänsten – SAS infördes i socialtjänsten 
fr.o.m. 1 november 2021 som en projektanställning med uppdraget att bland 
annat ansvara för Lex Sarah, klagomål, synpunkter och avvikelserapporter som 
avser verksamhet enligt Socialtjänstlagen (SoL) samt Lagen som stöd och 
service till vissa funktionshindrade (LSS). Uppdraget har tidigare legat på 
Medicinsk ansvarig sjuksköterska – MAS som fortsättningsvis ansvarar för 
avvikelsehanteringen avseende insatser i verksamheten enligt hälso- och 
sjukvårdslagen (HSL).  
 
Med anledning av införandet av funktionen SAS i socialtjänsten föreslås 
följande ändringar i kommunstyrelsens delegationsordning för socialtjänsten. 
 
Ändringar avseende delegation: 

• Beslut om rapporterad händelse enligt lex Sarah har utgjort ett 
missförhållande eller risk för missförhållande – tydliggörs i delegationen, 
enhetschef har tidigare varit beslutsfattare. Föreslås att delegation för 
beslutet ligger på SAS.  

• Beslut om rapporterad händelse enligt lex Sarah har utgjort ett allvarligt 
missförhållande eller risk för allvarligt missförhållande och anmälan till 
IVO – tydliggörs i delegationen, MAS/socialchef har tidigare varit 
beslutsfattare. Föreslås att delegation för beslutet ligger på socialchef.  
 

Tillägg i delegationen: 

• Ansvar för att ta emot information från yrkesmässigt bedriven enskild 
verksamhet om mottagna lex Sarah rapporter. Föreslås ligga på enhetschef 
för enheten stöd till individ och familj.  

 
Ovan beskrivna ändringar samt ändringar som avser formalia framgår i sin 
helhet i bilaga 1.  

Förslag till beslut 

Godkänner ändring av kommunstyrelsens delegationsordning. 
 

Beslutsunderlag 
Bilaga 1 - Sammanställning föreslagna ändringar (socialtjänsten) 

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



 PROTOKOLL 17(58) 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-04-11 
 

 

KS § 58 Dnr 0157/22-002 forts.  
 
ÄNDRING I DELEGATIONSORDNINGEN KS 2022-04-11 

 

Beslutet skickas till 
Michelle Engman 
Nataliya Renlund 
Hanna Samuelsson (SAS) 
Annika Nilsson (MAS) 
Hans Nyberg 
_____ 
 
 
 



 PROTOKOLL 18(58) 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-04-11 
 

 
 

KS § 59 Dnr 0209/20-212 
 
LANDSBYGDSSTRATEGI 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
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.  
 
Förslag till beslut 
Beviljar landsbygdsutvecklingsgruppen förlängd utredningstid till maj 2023. 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges protokoll 15 juni 2020, § 61.  
 
Kommunstyrelsen 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommun-
styrelsen bifaller. 
_____ 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 19(58) 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-04-11 
 

 
 

KS § 60 Dnr 0136/22-042 
 
ÅRSREDOVISNING 2021 

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.  

 
Reservation 
Peter Lundberg (kd) reserverar sig mot punkt 2 och 3 i beslutet. 
Göran Lundström (c) reserverar sig mot punkt 3 i beslutet. 
 
Jäv 
Rikard Granström medverkar 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. 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. 
         Forts… 



 PROTOKOLL 20(58) 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-04-11 
 

 
 

KS § 60 Dnr 0136/22-042 forts.  
 
ÅRSREDOVISNING 2021 

Beslutsunderlag 

Årsredovisningen 2021 består av förvaltningsberättelse, 
verksamhetsuppföljning och måluppfyllelse. 

Bokslutsberedningens 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.  

 
Beslutsunderlag 
Budgetberedningens protokoll 24 mars 2022, §1.  
 
Kommunstyrelsen 
Göran Lundström (c) yrkar på att det ska framgå i årsredovisningen en 
förklaring varför prognosen mellan augusti och helår slår fel.  
 
Kommunchef Anna Lindberg förklarar att det finns en beskrivning i 
årsredovisningen men att en redaktionell ändring kommer att ske att den 
efterfrågade förklaringen finns närmare prognosen.   
 
Göran Lundström (c) yrkar på ändring av text för utdelning från 
dotterbolagen till följande ”målet nås inte då ingen årlig utdelning från 
Älvsbyns kommun-företag AB har lämnat av den utdelning de erhållit från 
döttrarna.”. 

 
Peter Lundberg (kd) yrkar på att avslå punkt 2 och att således inte 
förlusttäcka Älvsbyns fastigheter AB med 2 228 tkr för den verksamhet som 
bedrivs på kommunens uppdrag. 
 
Rikard Granström (s) deltar inte i beslutet avseende punkt 2. 
 
Göran Lundström (c) yrkar på ändring på punkt 3 och att avsätta 4,6 till 
RUR. 
 
Tomas Egmark (s) yrkar bifall till Göran Lundström (c) förslag om ändring 
av text för utdelning från dotterbolagen. 
 
Göran Lundström (c) yrkar på inför årsredovisning 2022 att införa mätetal/ 
jämförelsetal där att varje enhet för en författad mätetalsberättelse där de 
beskriver vilka mätetal som använts och hur jämförelsen utfallit och vilka 
eventuella åtgärder som kommer vidtas.  

           forts… 



 PROTOKOLL 21(58) 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-04-11 
 
 

KS § 60 Dnr 0136/22-042 forts.  
 
ÅRSREDOVISNING 2021 

 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition beredningsförslagets punkt 1 vilket 
kommunstyrelsen bifaller. 
 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslagets mot Peter 
Lundbergs förslag på punkt 2. Kommunstyrelsen bifaller beredningsförslaget. 
 
Peter Lundberg (kd) reserverar sig mot beslutet.  
 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslagets mot Göran 
Lundströms (c) förslag på punkt 3. Kommunstyrelsen bifaller 
beredningsförslaget. 
 
Göran Lundström (c) reserverar sig mot beslutet  
 
Göran Stenlund (L) reserverar sig mot beslutet.  
 
Ordföranden ställer proposition på Göran Lundströms (c) förslag om 
ändring av text för utdelning av dotterbolag. Kommunstyrelsen bifaller 
Göran Lundströms förslag.  
 
Ordföranden ställer proposition på Göran Lundströms (c) förslag inför 
årsredovisning 2022 om mätetal/jämförelsetal. Kommunstyrelsen bifaller 
Göran Lundströms (c) förslag.  
 
Redaktionella ändring kommer att ske inför överlämnandet till kommun-
fullmäktige.  
_____ 

Beslutet skickas till 

Kommunchef 
Ekonomichef 
_____ 

 
 
 
 



 PROTOKOLL 22(58) 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-04-11 
 

 

KS § 61 Dnr 0134/22-041 
 
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.  

_____ 

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 

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 

           Forts… 



 PROTOKOLL 23(58) 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-04-11 
 
 

KS § 61 Dnr 0134/22-041 forts.  
 
ANSLAGSÖVERFÖRINGAR AVSEENDE INVESTERINGAR 

 
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.  
 

 Bokslutsberedningens 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.  

 
Beslutsunderlag 
Budgetberedningen protokoll 24 mars 2022, § 2.  
 
Kommmunstyrelen 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket 
bokslutsberedningen bifaller. 
_____ 

Beslutet skickas till 

 Kommunchef 
Ekonomichef 
_____ 



 PROTOKOLL 24(58) 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-04-11 
 
 

KS § 62 Dnr 0018/22-430 
 
BRON STORFORSEN 

 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Att reparera bron och behålla den på befintlig plats för att vara i drift 

sommaren 2022 
2. Att restaurera stenarmen för att säkra bron från framtida översvämningar 
3. Att kommunchefen får i uppdrag att hitta en ny förvaltningslösning  
4. Att kostnader om 960 000 kr tas som tilläggsäskanden för 2022 
_____ 

Sammanfattning av ärendet 

Vid kommunstyrelsen 2022-01-31 § 19 fick kommunchefen uppdraget att till 
kommunstyrelsen den 11 april inkomma med en utredning enligt de 
frågeställningarna som anges nedan.  
 
Utredningen ska resultera i ett beslutsunderlag som beskriver förutsättningarna 
för en bro över Varjisån och hur den ska hanteras i framtiden. Ska bron 
byggas upp? Ska den byggas på samma plats? Kan vi säkerställa funktionen vid 
framtida höga flöden? Vilka andra intressenter kan vara med som huvudmän 
för bron i framtiden?   
 
Andra delar som behöver klarläggas: 
- En projektering av vad som behöver åtgärdas för att återställa bron  

på befintlig plats och ev. ny placering. 
- Kostnadskalkyl 
- Åtgärder för att förhindra nya översvämningar 
- Stenarmen, rensning av älvfåran  
- Tillstånd 
 
Finansieringen av bron kommer att hanteras som ett tilläggsäskande för 2022 
som planeras att beslutas på kommunstyrelsen 2022-05-23 och 
kommunfullmäktige 2022-06-13.   
 
Överväganden 
Uppbyggnaden av bron på befintlig plats är beroende av att åtgärder för att 
restaurera upp stenarmen som leder vattnet i nedre delen av forsen kan 
genomföras. Med en åtgärd av stenarmen och att stenarmen underhålls med i 
enlighet med en underhållsplan med intervaller på 7–10 år kan bron byggas 
upp på befintlig plats med befintliga brosegment.  
 
Denna lösning är den mest kostnadseffektiva, materialet återanvänds och en 
bro som smälter in i miljön erhålls. Samtidigt som lösningen medför en 
upplevelse för besökaren som promenera sträckan mellan naturreservatet och 
hotellet. Det finns även en möjlighet att avyttra bron om den placeras på 
befintlig plats. 
 
 
         Forts… 



 PROTOKOLL 25(58) 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-04-11 
 
 

 

KS § 62 Dnr 0018/22-430 forts.  
 
BRON STORFORSEN 

 
Att anlägga en ny bro uppströms Varjisån är en dyrare lösning då antingen en 
ny balkbro eller en hängbro behöver anläggas för att komma över Varjisån. 
Detta medför kostnader med att uppföra det nya men också att avveckla det 
gamla. Placeringen skulle även medföra att upplevelsen att vandra över bron 
blir betydligt sämre då utsikten över forsen försvinner och vandringen 
kommer att ske i skog och sankmark. 

Förslag till beslut 

1. Att reparera bron och behålla den på befintlig plats för att vara i drift 
sommaren 2022 

2. Att restaurera stenarmen för att säkra bron från framtida översvämningar 
3. Att kommunchefen får i uppdrag att hitta en ny förvaltningslösning  
4. Att kostnader om 960 000 kr tas som tilläggsäskanden för 2022 
 
Beslutsunderlag 
Utredning bron i Storforsen 
 
Kommunstyrelsen 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommun-
styrelsen bifaller. 
_____ 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadskontoret 
Älvsbyns Energi 
_____ 
 
 
 



 PROTOKOLL 26(58) 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-04-11 
 

 
 

KS § 63 Dnr 0156/22-829 
 
JUSTERING AV TAXOR VID KANISBACKEN OCH CAMPINGEN 
FRÅN SÄSONG 2022/2023 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Godkänna justering av taxorna enligt bilaga. 
 
Reservation 
Peter Lundberg (kd) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.  
_____ 

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. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutat att godkänna justering av taxorna enligt bilaga. 

Beslutsunderlag 

Justering priser Kanis från säsong 2022/23. 
 
Kommunstyrelsen 
Göran Lundström (c) yrkar bifall till beredningsförslaget 
 
Peter Lundberg (kd) yrkar på att ingen avgift för friluftsdag kommunal skola 
Älvsbyn. 

 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommun-
styrelsen bifaller. 
 
Peter Lundberg (kd) reserverar sig mot beslutet.  
 
Vidare ställer ordförande proposition på Peter Lundberg (kd) förslag vilket 
kommunstyrelsen avslår. 
 
Peter Lundberg (kd) reserverar sig mot avslaget.  
_____ 
 
 
 
         Forts… 



 PROTOKOLL 27(58) 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-04-11 
 

 
 

KS § 63 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 28(58) 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-04-11 
 
 

 

KS § 64 Dnr 0021/22-109 
 
NY FÖRSKOLA PÅ CENTRALORTEN 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Uppdra åt kommunchef att  
1. Fortsätta utredningen om lokalisering av en ny förskola med 5–7 

avdelningar enligt Älvsbyns Kommuns riktmärke om antal förskoleplatser 
per avdelning med avsikt att ersätta Åsen förskola.   

2. Utreda möjligheten att inrymma den nya förskolan i befintliga lokaler 
enligt utredningens alternativ 2. Nyberga hus D eller andra befintliga 
lokaler, inklusive Gullvivan. Utredningen kan ingå i den pågående 
lokalförsörjningsplanen. 

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

4. Inleda en förprojektering för alternativ 3. Mellan Apeln och Nyberga*.  
5. För genomförandet av förprojekteringen tillskjuta 200 000 kr ur KS till 

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

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

 
Reservation 
Peter Lundberg (kd) reserverar sig mot punkt 4 till förmån för eget förslag.  
Göran Lundström (c), Berit Hardselius (c), Göran Stenlund (L), Peter 
Lundberg (kd) och Orvo Hannlöv (sd) reserverar sig mot avslag av Göran 
Lundströms tilläggsförslag.  
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen fattade vid sammanträde den 31 januari 2022 följande 
beslut: 
 
1. Utredningen om ny förskola på centralorten ska utgå från att Åsens 

förskola och Pärlans förskola ska ersättas.  
2. Utredningen ska ta hänsyn till den pågående kostutredningen.  
3. Utredningen avseende storlek återrapporteras på kommunstyrelsen 7 mars 

2022.  
4. Utredningen avseende placering av förskola/förskolor återrapporteras 

senast på kommunstyrelsen 11 april 2022. 
 
Utredning avseende storlek enligt punkt 3 har gjorts av skolchef och 
skolstrateg medan utredning avseende placering enligt punkt 4 har gjorts av 
Samhällsbyggnadskontoret. De båda utredningarna återrapporteras på 
kommunstyrelsens sammanträde den 11 april. Avsteg från punkt 1 har gjorts 
efter ett möte mellan involverade tjänstepersoner och kommunchefen ber att 
få utreda grundskolans behov av lokaler i en separat utredning (punkt 7). 
         Forts… 



 PROTOKOLL 29(58) 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-04-11 
 

 

KS § 64 Dnr 0021/22-109 forts.  
 
NY FÖRSKOLA PÅ CENTRALORTEN 

 
Utredningen har beaktat den pågående kostutredningen. Huruvida den 
förskola som ska ersätta Åsens förskola ska ha ett tillagnings- eller ett 
mottagningskök bör finnas med i den förprojektering som föreslås.  Vilken 
typ av kök som ska inrymmas påverkar den blivande förskolans storlek och 
trafiksituationen intill denna.  
 
Storlek  
Med anledning av den statistik som redovisas framgår inte något utökat behov 
i nuläget. Åsens förskola har idag 5 avdelningar och 82 förskoleplatser, (6 
avdelningar och 99 förskoleplatser om Stigens förskola inkluderas). Åsens förskola har 
under de senaste 10 åren haft i genomsnitt 78 barn inskrivna i förskolan. Detta 
innebär att ersätta nuvarande Åsens förskola täcker de behov som framgår av 
befolkningsframskrivningen.  
 
Antal förskoleplatser kommer inte att öka om Åsens förskola ersätts med en 
ny förskola i motsvarande storlek. Vilket innebär att hänsyn till Skolverkets 
riktmärke om antal barn per förskolegrupp inte beaktas.  
 
Under åren 2011 – 2021 har andelen 1-5 åringar vid tätorten som varit 
inskrivna i förskolan uppgått till 83% av antalet inskrivna barn i förskolan i 
Älvsbyns Kommun. Med utgångsläge i befolkningsframskrivningen framgår då 
det långsiktiga behovet av förskoleplatser vid tätorten det som beskrivs i bilaga 
4 till PM - Storlek ny förskola på centralorten. Detta givet att inte 
befolkningen ökar.  
 
Sammanfattningsvis bör Åsens förskola ersättas med en ny förskola i 
motsvarande storlek dvs. 5–7 avdelningar (82–116 förskoleplatser enligt 
Älvsbyns Kommuns riktmärke om antal förskoleplatser per avdelning och 
resursavdelning), då befolkningsframskrivningarna och den egna statistiken 
visar på att behovet av förskoleplatser tillgodoses.  Åsens förskolas lokaler 
behöver ersättas då brister i konstruktion och arbetsmiljö föreligger.  
 
Placering  
Genomförd utredning avseende placering av en ny förskola som ska ersätta 
Åsens förskola har visat att denna bör placeras på samma plats eller inom 
områdena Stryckheden, Centrum och Östermalm.  
 
Indikationer som erhållits från den parallella utredning som ska resultera i en 
lokalförsörjningsplan för Älvsbyns kommun har visat att det kan finnas lokaler 
i kommunens befintliga bestånd som skulle kunna inrymma en förskola. 
Utredningen föreslår därför att denna möjlighet utreds vidare då det skulle 
vara betydligt billigare och mer tidseffektivt att omlokalisera delar av 
verksamheten i kommunen och bygga om lokaler för avsett ändamål i 
jämförelse med att bygga nytt.  
 
         forts… 



 PROTOKOLL 30(58) 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-04-11 
 
 

KS § 64 Dnr 0021/22-109 forts.  
 
NY FÖRSKOLA PÅ CENTRALORTEN 

 
En intressant byggnad att utreda i sammanhanget är Nyberga hus D (alternativ 
2 i utredningen) med anledning av dess närhet till grönområden och Åsens 
friluftsområde.       
 
Huruvida det är möjligt att inrymma en förskola i befintliga lokaler är dock 
osäkert och utredningen har därför också studerat platser där en ny förskola 
skulle kunna inrymmas. Utredning har resulterat i att alternativen 1b. Åsen 
ersättning inom Stigarna, 4. Aktivitetshuset, 6. Kvarteret Lommen, 7. 
Timmersvansen och 8. Bäckängen av olika skäl kunnat uteslutas som lämpliga 
för placering av en förskola som ska ersätta nuvarande Åsens förskola med en 
förskola av samma storlek.   
 
Utredningen föreslår istället en fördjupad utredning (förprojektering) av 
följande alternativ:  

- Alternativ 1. Åsen, ersättning på samma plats. 

- Alternativ 3. Mellan Apeln och Nyberga.  

- Alternativ 5. Nybergshägnan. 
 
En förprojektering bör kunna svara på vilket av de studerade alternativen som 
är det mest lämpliga med avseende på områdets kvaliteter, förväntad 
trafiksituation och dylikt. Förprojekteringen bör också innehålla 3D-
illustrationer av förskolan i de studerade miljöerna samt kostnadsberäkningar 
för var och ett av dem.  
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt kommunchef att  
1. Fortsätta utredningen om lokalisering av en ny förskola med 5–7 

avdelningar enligt Älvsbyns Kommuns riktmärke om antal förskoleplatser 
per avdelning med avsikt att ersätta Åsen förskola.   

2. Utreda möjligheten att inrymma den nya förskolan i befintliga lokaler 
enligt utredningens alternativ 2. Nyberga hus D eller andra befintliga 
lokaler. Utredningen kan ingå i den pågående lokalförsörjningsplanen. 

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

4. Inleda en förprojektering för alternativ 3. Mellan Apeln och Nyberga*.  
5. Inleda en förprojektering för alternativ 5. Nybergshägnan*.  
6. För genomförandet av förprojekteringen tillskjuta 200 000 kr ur KS till 

förfogande.  
7. Utreda grundskolans behov av lokaler i en separat utredning.  

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

 
 
 

forts… 



 PROTOKOLL 31(58) 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-04-11 
 

 

KS § 64 Dnr 0021/22-109 forts.  
 
NY FÖRSKOLA PÅ CENTRALORTEN 

 
Beslutsunderlag 
Utredning inför beslut om placering av ny förskola 
PM storlek förskola ink bilaga 1–4 
 
Kommunstyrelsen 
Samhällsbyggnadchef Roger Touams föredrar utredning inför beslut om 
placering av ny förskola, enligt bilaga.  
 
Peter Lundberg (kd) yrkar på att ta bort punkt 5 att förprojektera 
Nybergshägnan. 
 
Peter Lundberg (kd) yrkar på tillägg att man inkluderar särskilt boende i 
förprojekteringen mellan Nyberga och Apeln.  
 
Inger Lundberg (L) yrkar bifall på Peter Lundbergs förslag att ta bort punkt 5. 
 
Göran Lundström (c) yrkar på tillägg att det ska vara ett tillagningskök.  

 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslagets punkt 1,2,3 och 4 
vilket kommunstyrelsen bifaller. 
 
Ordföranden ställer proposition på Peter Lundbergs (kd) tilläggsförslag om att 
inkludera särskilt boende i punkt 4. Kommunstyrelsen avslår tilläggsförslaget. 
 
Peter Lundberg (kd) reserverar sig mot avslag på sitt förslag.  
 
Ordförande ställer proposition på beredningsförslagets punkt 5 vilket 
kommunstyrelsen avslår. 
 
Vidare ställer ordföranden proposition på beredningsförslagets punkt 6 och 7 
vilket kommunstyrelsen bifaller. 
 
Ordförande ställer proposition på Göran Lundström (c) yrkande om 
tillagningskök vilket kommunstyrelsen avslår. 
 
Göran Lundström (c) reserverar sig mot avslag på sitt eget förslag.  
 
Berit Hardselius (c) reserverar sig mot avslag på Göran Lundströms förslag. 

 
Göran Stenlund (L) reserverar sig mot avslag på Göran Lundströms förslag. 

 
Peter Lundberg (kd) reserverar sig mot avslag på Göran Lundströms förslag. 
 
Orvo Hannlöv (sd) reserverar sig mot avslag på Göran Lundströms förslag. 
_____ 



 PROTOKOLL 32(58) 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-04-11 
 
 

KS § 65 Dnr 0143/22-106 
 
PITE ÄLV EKONOMISK FÖRENING 

 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunchefen får i uppdrag att utreda kommunens engagemang i Pite 

älv ekonomiska förening utifrån nedanstående frågeställningar. 
2. Utredningen ska återrapporteras till kommunstyrelsen 29 augusti 2022. 
_____ 

Sammanfattning av ärendet 

Pite älv ekonomisk förening bildades 1998 i syfte att förbättra 
förutsättningarna för turism baserad på sportfiske inom Piteälvens 
vattensystem och skärgård.  
 
Pite älv ekonomisk förening har arbetat med att ta fram en gemensam syn på 
förvaltning av de vandrande fiskebestånden (lax och havsöring), förbättra 
förutsättningar för företag inom sportfisketurism och förbättring av kvaliteten 
på fiskemöjligheterna i älven och biflödena. 
 
Vid starten var de fyra älvdalskommunerna Arjeplog, Arvidsjaur, Älvsbyn och 
Piteå tillsammans med företag, organisationer och föreningar inom dessa 
kommuner medlemmar. Arjeplogs kommun beslutade 2019 att utträda ur 
föreningen. Arvidsjaur kommun utreder frågan under 2022. Älvsbyns 
kommun betalade 122 781 kr för medlemskapet år 2021. 
 
Kommunens engagemang i den ekonomiska föreningen bör utredas då en 
kommun utträtt och en annan utreder frågan. Verksamhetsansvarige planerar 
att gå i pension under senare delen av 2022.  
 
Utredningen ska svara på följande frågor: 

• Föreningens betydelse för kommunens besöksföretag inom sportfiske-
området 

• Föreningens betydelse för kvaliteten på fiskemöjligheterna i älven och dess 
biflöden 

• Hur skulle förvaltningen av de vandrande fiskebestånden påverkas om 
föreningen upphör? Kan någon annan aktör sköta förvaltningen? 

• Finns det någon annan organisatorisk lösning om fler kommuner än 
Arjeplog avslutar sitt medlemskap? 

• Övriga konsekvenser/möjligheter 
 
Utredningen ska även svara på frågan om kommunen ska fortsätta sitt 
deltagande i föreningen. 
 
Förslag till beslut 
1. Kommunchefen får i uppdrag att utreda kommunens engagemang i Pite 

älv ekonomiska förening utifrån nedanstående frågeställningar. 
2. Utredningen ska återrapporteras till kommunstyrelsen 29 augusti 2022. 

Forts… 



 PROTOKOLL 33(58) 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-04-11 
 

 
 

KS § 65 Dnr 0143/22-106 forts.  
 
PITE ÄLV EKONOMISK FÖRENING 

 
Kommunstyrelsen 
Göran Lundström (c) yrkar bifall till beredningsförslaget.  
 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommun-
styrelsen bifaller. 
_____ 
 
Beslutet skickas till 
Kommunchefen 
_____ 
 
 
 



 PROTOKOLL 34(58) 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-04-11 
 

 

KS § 66 Dnr 0144/22-284 
 
FÖRSÄLJNING AV MARK PÅ HÖGHEDENS MOTORSTADIUM 
TILL ÄLVSBYNS MOTORSÄLLSKAP 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Ärendet återremitteras och kommunchefen får i uppdrag att ta fram ett nytt 
beslutsunderlag för en försäljning.  
 
Jäv 
Tomas Egmark (s) anmäler jäv och lämnar lokalen och Anna Lundberg (s) går 
in som ordförande i ärendet.  
_____ 

Sammanfattning av ärendet 

Älvsbyns motorsällskap har inkommit med en förfrågan om att få köpa delar 
av mark vid Höghedens motorstadion. Föreningen gör bedömningen att de 
har lättare att utveckla föreningens verksamhet om de äger marken.  
 
Den aktuella marken ligger i anslutning till flygklubben. En försäljning av mark 
till motorsällskapen innebär att även flygklubben bör få möjlighet att köpa 
mark. Den marken innehåller en start- och landningsbana för segelflyg. 
Kommunen har sonderat flygklubbens intresse att köpa mark. Intresset finns 
om mark säljs till motorsällskapet.  
 
Det är troligt att försäljning av mark till en förening kommer resultera i att fler 
föreningar vill köpa kommunal mark för att utveckla sina föreningar och 
verksamheter. Ett starkt föreningsliv är viktigt för kommunen då det bidrar till 
attraktivitet. Men det finns risker i form av 
 

• En förening har inte samma robusthet som ett företag. Föreningarnas driv 
bestäms av dess styrelses och medlemmars arbete. Medlemmar kommer 
och går i ideella föreningar och det garanterar inte en långsiktighet.  

 

• Försäljning av kommunal mark kan innebära att strategiska områden i ett 
längre perspektiv säljs bort. Det är särskilt svårt att idag bedöma vad som 
är strategiskt viktig mark i ett längre perspektiv då det påverkas av 
omvärlden. 

 
För att parera de två utmaningarna har två kriterier varit vägledande i 
bedömningen om mark ska erbjudas till försäljning 
 

• Föreningens förankring i idéer, dvs det ska finnas en utvecklings- och 

affärsplan för det aktuella området och framtidsplanerna. Planen behöver 

vara mer än visionär och innehålla ett affärscase som presenterats för 

bank/finansiär. 

 
 

Forts… 



 PROTOKOLL 35(58) 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-04-11 
 
 

KS § 66 Dnr 0144/22-284 forts.  
 
FÖRSÄLJNING AV MARK PÅ HÖGHEDENS MOTORSTADIUM 
TILL ÄLVSBYNS MOTORSÄLLSKAP 

 

• Områdets betydelse för kommunens långsiktiga strategiska planering i ett 

långt perspektiv om minst 15-20 år. 
 

Älvsbyns Motorsällskapet är en aktiv förening och ett dokument som 
beskriver framtidsplaner för området har lämnats in. Bedömningen är att 
dokument är mer av en vision/inriktning för områdets utveckling än en 
utvecklings- och affärsplan. 
 
Kommunen bedömer även att det aktuella området i ett längre perspektiv är 
av strategisk betydelse för kommunens långsiktiga utveckling/planering, Detta 
sammantaget gör att förslaget blir att inte sälja delar av mark till föreningen. 
 
För att möjliggöra för motorsällskapets utvecklingsplaner för motorstadium 
ska de erbjudas ett långt arrende om 10–15 år. 
 
Förslag till beslut 
Älvsbyns motorsällskaps förfrågan om markköp på Höghedens motorstadion 
avslås. 

 
Kommunstyrelsen 
Tomas Egmark (s) anmäler jäv och lämnar rummet. 
 
Anna Lundberg (s) går in och ersätter Tomas som ordförande i ärendet.  
 
Peter Lundberg (kd) yrkar på bifall på förfrågan om markköp.  
 
Inger Lundberg (L) yrkar på bifall på förfrågan om markköp. 
 
Göran Lundström (c) yrkar på inriktningsbeslut om försäljning och att 
kommunchefen får i uppdrag att se över pris och avtal. 
 
Peter Lundberg (L) yrkar på att återremittera ärendet och ge i uppdrag till 
kommunchefen att ta fram ett nytt beslutsunderlag för en försäljning.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Peter Lundbergs (kd) förslag om att åter-
remittera ärendet att ge kommunchefen i uppdrag att ta fram ett nytt besluts-
underlag för en försäljning. Kommunstyrelsen bifaller Peter Lundberg (kd) 
förslag. 
_____ 
 
Beslutet skickas till 
Älvsbyns motorsällskap (ÄMS) 
_____ 



 PROTOKOLL 36(58) 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-04-11 
 
 

KS § 67 Dnr 0142/22-809 
 
NAMNTÄVLING SIM- OCH SPORTHALLEN 

 
Kommunstyrelsens beslut 
1. En namntävling för nya sim- och sporthallen utlyses. 
2. Kommunchefen får i uppdrag att ta fram riktlinjer för juryns 

sammansättning, uppdrag och arbete.  
3. Kommunstyrelsens ordförande utser jurymedlemmar och är juryns 

ordförande.  
4. Vinnaren erhåller ett årskort på simhallen. 
5. Vinnaren tillkännages på kommunfullmäktige 24 oktober 2022. 
_____ 

Sammanfattning av ärendet 

Älvsbyns nya sim- och sporthall kommer stå klart i slutet av 2022. 
Förväntningar från allmänheten är stor. För att öka medborgarnas 
engagemang föreslås en namntävling.  
 
Riktlinjer för juryns sammansättning och uppdrag/arbete ska tas fram. 
Jurygruppen ska ha en jämn köns- och åldersfördelning. Juryns ordförande är 
kommunstyrelsens ordförande och utser även juryn. 
 
Kommunens medborgare får lämna in ett förslag per person. Bakom varje 
förslag får endast en person finnas.  
 
Tävlingen ska avgöras i god tid så vinnaren kan tillkännages på 
kommunfullmäktige 24 oktober 2022. 
 
En vinnare utses och priset föreslås vara ett årskort på simhallen. 
 
Förslag till beslut 
1. En namntävling för nya sim- och sporthallen utlyses. 
2. Kommunchefen får i uppdrag att ta fram riktlinjer för juryns 

sammansättning, uppdrag och arbete.  
3. Kommunstyrelsens ordförande utser jurymedlemmar och är juryns 

ordförande.  
4. Vinnaren erhåller ett årskort på simhallen. 
5. Vinnaren tillkännages på kommunfullmäktige 24 oktober 2022. 

 
Kommunstyrelsen 
Anna Lundberg (s) yrkar bifall till beredningsförslaget. 
 
Anneli Johansson (s) yrkar bifall till beredningsförslaget.  
 
 
 
 
         Forts… 

 



 PROTOKOLL 37(58) 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-04-11 
 

 

KS § 67 Dnr 0142/22-809 forts.  
 
NAMNTÄVLING SIM- OCH SPORTHALLEN 

 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommun-
styrelsen bifaller. 
_____ 
 
Beslutet skickas till 
Kommunchef 
Fritid- och kulturchef 
_____ 
 
 
 



 PROTOKOLL 38(58) 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-04-11 
 

 

KS § 68 Dnr 0262/21-008 
 
MEDBORGARFÖRSLAG OM SIMSKOLA 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Avslår medborgarförslaget om simskola.  
 
Reservation 
Peter Lundberg (kd) reserverar sig mot beslutet.  
_____ 

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag har inkommit till Älvsbyns kommun från Amanda 
Johansson. Hon tycker att kommunen är skyldig att anordna en 
sommarsimskola för kommunens barn under sommaren 2022. 

 
Simundervisning ska anordnas inom ämnet idrott och hälsa i låg-, mellan-  
och högstadiet i grundskolan och motsvarande skolformer. 
 
Det är inte reglerat exakt hur många undervisningstimmar som skolan ska 
avsätta för simundervisning, utan det är skolan som väljer hur 
simundervisningen ska förläggas. 
 
På grund av att simhallen i Älvsbyns fick stängas helt för reparation så har 
skolan i stället bussat elever till Boden så många gånger det varit möjligt. 
Skolan har ingen möjlighet att anordna simskola sommartid. 
 
Det Fritid- och kulturförvaltningen kan göra är att ge bidrag till förening  
som vill bedriva simundervisning, om intresse finns. Tilläggas bör att den  
enda förening som anordnar simundervisning i Älvsbyn idag, inte har någon 
verksamhet då ingen simhall finns.  
 
Även om förslaget är bra och frågan om simkunnighet är viktig, så finns i 
dagsläget ingen möjlighet att bifalla. 
 
Kommunstyrelsen 
Peter Lundberg (kd) yrkar bifall till medborgarförslaget.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget och Peter Lundbergs 
(kd) förslag. Kommunstyrelsen bifaller beredningsförslaget. 
 
Peter Lundberg reserverar sig mot beslutet.  
_____ 
 
Beslutet skickas till 
Amanda Johansson 
_____ 
 



 PROTOKOLL 39(58) 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-04-11 
 
 

KS § 69 Dnr 0068/21-008 
 
MOTION (L) GRANSKA DEN "NYA" POLITISKA 
ORGANISATIONEN 

 
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. 

 
Reservation 
Wivianne Nilsson (v) reserverar sig mot avslag av sitt eget tilläggsförslag.  
_____ 
 
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.  
 
Förslag till beslut 
1. Lägger granskningsrapporten till handlingarna 
2. Kommunchefen får i uppdrag att utreda förslagen 1, 2, 4, 6–10, 14–17, 21, 

28, 29, 31, 33, 35–44, 46–52 i bilagan med sammanställningen och 
återkomma med förslag till kommunfullmäktige 24 oktober 2022. 

Beslutsunderlag 

Granskningsrapport 
Sammanställning förslag 
Kommunfullmäktiges protokoll, 29 november 2021, § 113  
 
Kommunstyrelsen 
Peter Lundberg (kd) yrkar på tillägg i punkt 2 att punkt 30 i underlaget också 
ska utredas.  
 
Wivianne Nilsson (v) yrkar på tillägg i punkt 2 att punkt 22 i underlaget också 
ska utredas. 

 
 
 
           Forts… 



 PROTOKOLL 40(58) 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-04-11 
 

 

KS § 69 Dnr 0068/21-008 forts.  
 
MOTION (L) GRANSKA DEN "NYA" POLITISKA 
ORGANISATIONEN 

 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslagets punkt 1 vilket 
kommunstyrelsen bifaller. 
 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslagets punkt 2 vilket 
kommunstyrelsen bifaller. 
 
Ordförande ställer proposition på Peter Lundbergs (kd) tilläggsförslag vilket 
kommunstyrelsen bifaller. 
 
Vidare ställer ordföranden proposition på Wivianne Nilssons (v) tilläggsförslag 
vilket kommunstyrelsen avslår. 
 
Wivianne Nilsson reserverar sig mot avslag på sitt eget förslag. 
_____ 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 41(58) 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-04-11 
 

 

KS § 70 Dnr 0258/21-008 
 
MOTION (L) BYAKORTET 

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

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.  

Förslag till beslut 

Motionen anses vara besvarad. 
 
Kommunstyrelsen 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommun-
styrelsen bifaller. 
_____ 
 
Beslutet skickas till 
Liberalerna 
Samhällsbyggnadskontoret 
_____ 
 



 PROTOKOLL 42(58) 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-04-11 
 

 

KS § 71 Dnr 0263/21-008 
 
MOTION (L) BYT NAMN PÅ BARN- OCH FRITIDSUTSKOTTET 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
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.  

Förslag till beslut 

Motionen anses besvarad 
 

Kommunstyrelsen 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommun-
styrelsen bifaller. 
____ 
 
Beslutet skickas till 
Kommunchef 
Skolchef 
Fritids- och kulturchef 
Göran Stenlund (L) 
Inger Lundberg (L)  
_____ 
 

 



 PROTOKOLL 43(58) 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-04-11 
 

 

KS § 72 Dnr 0375/21-008 
 
MOTION (L) UTVECKLA STIGARNA TILL ETT 
BOSTADSOMRÅDE FÖR ALLA ÅLDRAR 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Motionen om att utveckla stigarna till ett bostadsområde för alla åldrar anses 
vara besvarad och hänskjuts till bostadsförsörjningsplanen. 
_____ 

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. 
 
Förslag till beslut 
Avslå motionen 
 
Kommunstyrelsen 
Inger Lundberg (L) yrkar på återremiss med anledning att motionen inte är 
skriven för att hissar ska vara i alla hus och bör därför utredas igen.  
 
Tomas Egmark (s) föreslår att motionen ska anses vara besvarad och 
hänskjutas till bostadsförsörjningsplanen. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att motionen ska anses vara besvarad och hänskjuts till 
bostadsförsörjningsplanen vilket kommunstyrelsen bifaller. 
_____ 
         Forts… 



 PROTOKOLL 44(58) 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-04-11 
 
 

KS § 72 Dnr 0375/21-008 forts.  
 
MOTION (L) UTVECKLA STIGARNA TILL ETT 
BOSTADSOMRÅDE FÖR ALLA ÅLDRAR 

 
Beslutet skickas till 
Liberalerna   
Samhällsbyggnadskontoret 
Älvsbyns fastigheter AB 
_____ 
 
 
 



 PROTOKOLL 45(58) 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-04-11 
 

 

KS § 73 Dnr 0382/21-008 
 
MOTION (C) OCH (L) UPPDRAGSERSÄTTNING TILL 
ÄLVSBYNS FASTIGHETER 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Bifaller motionen om uppdragsersättning till Älvsbyns Fastigheter AB. 
_____ 

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.  
 
Förslag till beslut 
Motionen bifalls. 
 
Kommunstyrelsen 
Göran Lundström (c) yrkar bifall till beredningsförslaget.   
 
      
 

Forts… 



 PROTOKOLL 46(58) 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-04-11 
 

 

KS § 73 Dnr 0382/21-008 forts.  
 
MOTION (C) OCH (L) UPPDRAGSERSÄTTNING TILL 
ÄLVSBYNS FASTIGHETER 

 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommun-
styrelsen bifaller. 
_____  
 
Beslutet skickas till 
Göran Lundström (c) 
Göran Stenlund (L) 
Kommunchef 
Ekonomichef 
vd Älvsbyns fastigheter AB 
_____ 
 
 
 
      



 PROTOKOLL 47(58) 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-04-11 
 

 

KS § 74 Dnr 0387/21-008 
 
MOTION (SD) - BÄTTRE SÄKERHET PÅ STIGARNA VID 
KORSTRÄSKBÄCKEN 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Avslå motionen bättre säkerhet på stigarna vid Korsträskbäcken.  
 
Reservation  
Peter Lundberg (kd), Göran Stenlund (L) och Orvo Hannlöv (sd) 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.   
 
Förslag till beslut 
Avslå motionen 
 
Kommunstyrelsen 
Peter Lundberg (kd) yrkar bifall till motionen. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget och Peter Lundbergs 
(kd) förslag. Kommunstyrelsen bifaller beredningsförslaget. 
 
Peter Lundberg (kd) reserverar sig mot beslutet.  
 
Göran Stenlund (L) reserverar sig mot beslutet. 
 
Orvo Hannlöv (sd) reserverar sig mot beslutet.  
_____ 
 
 
 
 
         Forts… 



 PROTOKOLL 48(58) 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-04-11 
 
 

KS § 74 Dnr 0387/21-008 forts.  
 
MOTION (SD) - BÄTTRE SÄKERHET PÅ STIGARNA VID 
KORSTRÄSKBÄCKEN 

 
Beslutet skickas till 
Sverigedemokraterna 
Samhällsbyggnadskontoret 
Älvsbyns fastigheter AB 
_____ 
 
 
 



 PROTOKOLL 49(58) 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-04-11 
 

 

KS § 75 Dnr 0388/21-008 
 
MOTION (SD) - SE ÖVER PARKERINGSPLATSERNA VID 
BJÖRKGATAN 22-24 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Motionen se över parkeringsplatserna vid Björkgatan 22–24 anses besvarad. 
_____ 

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.     
 
Förslag till beslut 
Motionen avses besvarad. 
 
Kommunstyrelsen 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommun-
styrelsen bifaller. 
_____ 
 
Beslutet skickas till  
Sverigedemokraterna 
Samhällsbyggnadskontoret 
Älvsbyns fastigheter AB 
_____ 
 
 
 



 PROTOKOLL 50(58) 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-04-11 
 

 

KS § 76 Dnr 0468/21-008 
 
MOTION (C) OM MATSVINN 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Motionen om matsvinn anses besvarad. 
_____ 

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. 
 
Förslag till beslut 
Motionen anses besvarad. 
 
Kommunstyrelsen 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommun-
styrelsen bifaller. 
_____ 
 
Beslutet skickas till  
Kommunchef 
Kostchef 
_____ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 51(58) 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-04-11 
 

 

KS § 77 Dnr 0470/21-008 
 
MOTION (C) OM EXTRA STÖD TILL VIDSELS 
REKTORSOMRÅDE 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Motionen om extra stöd till Vidsels rektorsområde anses besvarad.  
 
Reservation 
Göran Lundström (c), Berit Hardselius (c), Göran Stenlund (L), Inger 
Lundberg (L), Peter Lundberg (kd) och Orvo Hannlöv (sd) 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). Vid genomlysningen bör 
bland annat skolenhetens geografiska läge och andra förutsättningar beaktas.  
 
 
         Forts… 



 PROTOKOLL 52(58) 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-04-11 
 

 
KS § 77 Dnr 0470/21-008 forts.  
 
MOTION (C) OM EXTRA STÖD TILL VIDSELS 
REKTORSOMRÅDE 

 
Förslag till beslut 
Motionen anses besvarad 

 
Kommunstyrelsen 
Göran Lundström (c) yrkar bifall till motionen och att tillskjuta 0,9 miljoner till 
ht-22 och 1,8 miljoner från vt-2023. 
 
Peter Lundberg (kd) yrkar bifall till motionen. 
 
Göran Stenlund (L) yrkar bifall till motionen.  
 
Orvo Hannlöv (sd) yrkar bifall till motionen.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget och Göran Lundström 
(c) m.fl. förslag om bifall till motionen. Kommunstyrelsen bifaller berednings-
förslaget. 
 
Göran Lundström (c) reserverar sig mot beslutet.  
 
Berit Hardselius (c) reserverar sig mot beslutet. 
 
Göran Stenlund (L) reserverar sig mot beslutet. 
 
Inger Lundberg (L) reserverar sig mot beslutet. 
 
Peter Lundberg (kd) reserverar sig mot beslutet. 
 
Orvo Hannlöv (sd) reserverar sig mot beslutet. 
_____ 
 
Beslutet skickas till 
Berit Hardselius (c) 
Göran Lundström (c) 
_____ 
 
 
 



 PROTOKOLL 53(58) 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-04-11 
 

 

KS § 78 Dnr 0007/22-008 
 
MOTION (L) - RENOVERA DUSCHAVDELNINGEN PÅ 
SELHOLMENS CAMPING VÅREN 2022 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Motionen renovera duschavdelning på Selholmens camping våren 2022 anses 
besvarad. 
 
Reservation 
Göran Stenlund (L), Inger Lundberg (L), Göran Lundström (c), Berit 
Hardselius (c), Peter Lundberg (kd) och Orvo Hannlöv (sd) 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. 
 
Förslag till beslut 
Motionen anses besvarad 
 
Kommunstyrelsen 
Göran Stenlund (L) yrkar bifall på motionen 
 
Inger Lundberg (L) yrkar bifall till motionen och att pengar tas från KS till 
förfogande. 
 
Berit Hardselius (c) yrkar bifall till motionen. 
 
Göran Lundström (c) yrkar bifall till motionen.  
 
Orvo Hannlöv (sd) yrkar bifall till motionen.  
 
Peter Lundberg (kd) yrkar bifall på motionen.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget och Inger Lundbergs 
(L) m.fl. förslag om bifall till motionen. Kommunstyrelsen bifaller berednings-
förslaget. 
 
Göran Lundström (c) reserverar sig mot beslutet.  
 
         Forts… 



 PROTOKOLL 54(58) 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-04-11 
 
 

KS § 78 Dnr 0007/22-008 forts.  
 
MOTION (L) - RENOVERA DUSCHAVDELNINGEN PÅ 
SELHOLMENS CAMPING VÅREN 2022 

 
Berit Hardselius (c) reserverar sig mot beslutet. 
 
Göran Stenlund (L) reserverar sig mot beslutet. 
 
Inger Lundberg (L) reserverar sig mot beslutet. 
 
Peter Lundberg (kd) reserverar sig mot beslutet. 
 
Orvo Hannlöv (sd) reserverar sig mot beslutet. 
_____ 
 
Beslutet skickas till  
Liberalerna 
Samhällsbyggnadskontoret 
Älvsbyns Fastigheter AB 
______ 
 
 
 



 PROTOKOLL 55(58) 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-04-11 
 

 

KS § 79 Dnr 0032/22-008 
 
MOTION (C) BEFOLKNINGSTILLVÄXT 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Motionen befolkningstillväxt anses besvarad. 
_____ 

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. 
 
Förslag till beslut 
Motionen anses besvarad. 
 
Kommunstyrelsen 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommun-
styrelsen bifaller. 
_____ 
 
 
         Forts… 



 PROTOKOLL 56(58) 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-04-11 
 

 
 

KS § 79 Dnr 0032/22-008 forts.  
 
MOTION (C) BEFOLKNINGSTILLVÄXT 

 
Beslutet skickas till  
Centerpartiet 
Samhällsbyggnadskontoret 
_____  
 
 
 



 PROTOKOLL 57(58) 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-04-11 
 

 

KS § 80 Dnr 0039/22-008 
 
MOTION (L) INFÖR SPRÅKOMBUD OCH SPRÅKSTÖD 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
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. 
 
Förslag till beslut 
Motionen anses besvarad. 

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

 

 



 PROTOKOLL 58(58) 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-04-11 
 

 

KS § 81 Dnr 0177/22-008 
 
VÄCKTA ÄRENDEN KS 2022-04-11 

 
Kommunstyrelsen 
1. Berit Hardselius (c) väcker ett ärende: ”Anta och arbeta enligt  

Norrbottens Livsmedelsstrategi och som underlag/information bjuda in 
Beatrice Ramnerö (alternativt annan person) att beskriva vad den innebär.”  
 

2. Göran Lundström (c) väcker ett ärende: ”Låt Elevhälsan få en 
stoppuppgift, med krav på extra resurser, för elever som inte har  
en bra lärande situation.” 

 
_____ 
 
 
 

 


