
 PROTOKOLL 1(50) 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-05-23 
 
 
Tid: Kl. 10:00 -  18:35 
 
Plats: Storgatan 27, förvaltningsbyggnaden, lokal: Bäcken 
 
Ledamöter: Tomas Egmark, s,  ordförande  
 Anna Lundberg, s ordförande 
 Rikard Granström, s 
 Sara Risberg, s  
 Stefan Engström, s 
 Anneli Johansson, s (till 12.00)  
 Wivianne Nilsson, v 
 Berit Hardselius, c 
 Göran Lundström, c 
 Göran Stenlund, L  
 Inger Lundberg, L 
 Peter Lundberg, kd 
 Orvo Hannlöv, sd 
Tjänstgörande ersättare Jenny Dahlberg, s 
 Linda Lidman, s (fr.13.00-) 
  
Övriga: Anna Lindberg  kommunchef 
 Anneli Vinsa (§82) vd ÄFAB 
 Jim Lundström (§82, 86) räddningschef 
 Gun Nilsson (§82, 95) ekonomichef 
 Jennie Grahn (§85) HR-specialist 
 Anna-Karin Andersson (§90) HR-chef 
 Robert Cortinovis (§82,88–89) socialchef  
 Sofia Lundberg (§91–92) samhällsstrateg 
 Annika Nilsson (§87) mas 
 Michelle Engman kommunsekreterare 
 
Justeringsdag: 2022-05-30  
 
Paragrafer: §  82–109 
 
Justerare: Orvo Hannlöv (sd)   
 
 

Michelle Engman Anna Lundberg Orvo Hannlöv 
kommunsekreterare ordförande justerare 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

ANSLAGSBEVIS 
Justeringen har tillkännagivits via anslag 

Organ Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 2022-05-23 
Protokollet är anslaget  2022-05-31 -- 2022-06-22    
Förvaringsplats för protokoll Kommunkansliet



 PROTOKOLL 2(50) 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-05-23 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 82 Dnr 0212/22-000 
 
VERKSAMHETSREDOVISNING KS 2022-05-23 

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

Sammanfattning av ärendet 

Kommunchef Anna Lindberg har sammanställt kommungemensam 
verksamhetsredovisning enligt bilaga. 
 
Förslag till beslut 
Tagit del av och godkänner informationen, enligt bilaga. 

 
Kommunstyrelsen 
- Nya räddningschefen Jim Lundström, presenterades tillsammans med 

avgående räddningschef Torbjörn Johansson som tackades av. 
- Nulägesrapport av ny sim- och sporthall från ÄFAB vd Anneli Vinsa. 
- Kommunchef Anna Lindberg genomlysning av kommunförvaltningen.  
- Kommunchef Anna Lindberg och socialchef Robert Cortinovis svarar på 

frågor rörande verksamhetsredovisningen från Göran Lundström (c), 
Orvo Hannlöv (sd) och Peter Lundberg (kd).  

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



 PROTOKOLL 3(50) 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-05-23 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 83 Dnr 0213/22-000 
 
DELGIVNINGAR KS 2022-05-23 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Tagit del av redovisade delgivningar. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Handlingar i ärendet: 
 
Barn- och fritidsutskottet – protokoll 2022-03-22  
 
Personalutskottet – protokoll 2022-03-23 
 
Socialutskottet -  protokoll 2022-04-27 
 
Förslag till beslut 
Tagit del av redovisade delgivningar. 
 
Kommunstyrelsen 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommun-
styrelsen bifaller. 
_____ 
 
 
 



 PROTOKOLL 4(50) 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-05-23 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 84 Dnr 0214/22-002 
 
DELEGATIONSRAPPORT KS 2022-05-23 

 
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 
- Undertecknade av handlingar inom kommunstyrelsen 2022-04-28 (dnr 

200/22–002) 
- Delegationsbeslut 2022-05-12 - Tilläggsäskande för 2022 - Åtgärder 

Selholmen, servicehus (dnr 152/22–041) 
 
Kommunchef 
Delegationsbeslut för upphandling av riskavfall 2022-04-08 (dnr 123/22–055) 
 
Socialutskottet 2022-04-27 
§ 53 Delgivningar 2 
§ 54 Beslut om nedlagd faderskapsutredning 
§ 55 Beslut avseende familjehem 
§ 56 Beslut om familjehem för stadigvarande vård och fostran enligt 11§ LVU 
§ 57 Övervägande om fortsatt vård 
§ 58 Övervägande umgängesbegränsning enligt 14§ 3st LVU 
§ 59 Övervägande umgängesbegränsning enligt 14§ 3st LVU 
§ 60 Övervägande umgängesbegränsning enligt 14§ 3st LVU 

Förslag till beslut 

Tagit del av redovisad delegationsrapport och lägger den till handlingarna. 
 
Kommunstyrelsen 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommun-
styrelsen bifaller. 
_____ 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 5(50) 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-05-23 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 85 Dnr 0046/22-003 
 
KOMPETENSFÖRSÖRJNINGSPLAN 

 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Anta Kompetensförsörjningsplan 2022–2024 enligt bilaga. 
2. Prioritera följande förslag till åtgärder ur kompetensförsörjningsplanen: 
- Utreda möjligheten att erbjuda 80/90/100-modellen för äldre arbetstagare 

från 62 år inom samtliga yrkesgrupper.  
- Bli en familjevänlig arbetsgivare 
- Lyfta fram årets arbetslag, kollega, medarbetare, chef etcetera.  
- Utreda möjligheten att erbjuda fadder/handledare till nyanställda 

utrikesfödda.  
- Mer praktikvänliga arbetsplatser (yrkespraktik från gymnasiet och uppåt) 
- Utreda om arbetsgivaren kan hjälpa medarbetare med finansiering av 

utbildning     
3. Uppdra till HR-chef att kommunicera ut Kompetensförsörjningsplanen i 

organisationen samt kontinuerligt informera personalutskottet om hur 
arbetet fortskrider.  

4. Redaktionella ändringar kan göras i Kompetensförsörjningsplanen.  
____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunens HR-avdelningen har arbetat fram nytt förslag till 
Kompetensförsörjningsplan för år 2022–2024, vars syfte är att fungera som ett 
underlag för att bemöta utmaningen gällande kompetensförsörjning.  
 
Kompetensförsörjningsplanen bygger på inläsning, statistik och dialog med 
verksamhetschefer. Vidare innehåller den omvärldsanalys och nulägesanalys 
där exempelvis åldersstruktur och prognos om framtida pensionsavgångar 
redovisas. I kompetensförsörjningsplanens sista del ges konkreta förslag till 
åtgärder.  
 
De konkreta åtgärdsförslagen som återges i sista avsnittet är uppdelade i två 
kategorier; långsiktiga åtgärder och snabba åtgärder. De långsiktiga åtgärderna 
är större förändringar som exempelvis förändrade arbetssätt och förändrad 
organisation, vilket kräver mer tid (cirka 12–24 månader) och resurser i 
anspråk. De långsiktiga åtgärderna kräver högt deltagande, motivation och 
engagemang från de verksamheter som berörs. De snabba åtgärderna kan ses 
som förbättringsåtgärder som bedöms ta relativt kort tid att implementera 
(max 12 månader) där framför allt HR-avdelningens personal kan vara 
drivande och ansvara för implementering. 
 
HR-chef föreslår att man fokuserar på 3–4 åtgärdsförslag som prioriteras 
under 2022–2024.  
 
Kompetensförsörjningsplanen är förhandlad med fackliga organisationer. 
         Forts… 



 PROTOKOLL 6(50) 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-05-23 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 85 Dnr 0046/22-003 forts.  
 
KOMPETENSFÖRSÖRJNINGSPLAN 

 
Personalutskottets förslag till kommunstyrelsen  
1. Anta Kompetensförsörjningsplan 2022–2024 enligt bilaga. 
2. Prioritera följande förslag till åtgärder ur kompetensförsörjningsplanen: 
- Utreda möjligheten att erbjuda 80/90/100-modellen för äldre arbetstagare 

från 62 år inom samtliga yrkesgrupper.  
- Bli en familjevänlig arbetsgivare 
- Lyfta fram årets arbetslag, kollega, medarbetare, chef etcetera.  
- Utreda möjligheten att erbjuda fadder/handledare till nyanställda 

utrikesfödda.  
- Mer praktikvänliga arbetsplatser (yrkespraktik från gymnasiet och uppåt) 
- Utreda om arbetsgivaren kan hjälpa medarbetare med finansiering av 

utbildning     
3. Uppdra till HR-chef att kommunicera ut Kompetensförsörjningsplanen i 

organisationen samt kontinuerligt informera personalutskottet om hur 
arbetet fortskrider.  

4. Redaktionella ändringar kan göras i Kompetensförsörjningsplanen.  
 
Kommunstyrelsen 
HR-specialist Jennie Grahn finns tillgänglig för att besvara frågor.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommun-
styrelsen bifaller. 
_____ 
 
 
 



 PROTOKOLL 7(50) 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-05-23 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 86 Dnr 0203/22-179 
 
DELTAGANDE I GEMENSAMT LEDNINGSSYSTEM 
RÄDDNINGSSAMVERKAN NORD 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Godkänner förslag om deltagande i gemensamt ledningssystem 
Räddningssamverkan Nord från och med 2023-01-01. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Bakgrund 
På initiativ av regeringen påbörjades en översyn av den kommunal 
räddningstjänstens olycksförebyggande och dess skadeavhjälpande verksamhet 
(räddningsinsatser) under 2017, bland annat på grund av den stora 
skogsbranden i Västmanland 2014. Från regeringshåll  ansågs det finnas ett 
behov att bland annat utreda hur ledning och samverkan vid  
räddningsinsatser kan genomföras mer effektivt då det visat sig att enskilda 
olyckor kan få omfattande konsekvenser för samhället i stort, kostnaderna för 
Västmanland uppskattas till nästan en miljard kronor.  
 
Detta resulterade i utredningen ”En effektivare kommunal räddningstjänst” 
(SOU 2018:54) som lämnade förslag på en rad utvecklingsmöjligheter för att 
förebygga olyckor och minska skador till följd av olyckor. Utredningen låg till 
grund för ändringar i lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) under 2021. 
Dessa ändringar gav bland annat Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap (MSB) föreskriftsrätt kopplat till LSO. Utredningen tillsammans 
med utvärderingen ”Skogsbränderna sommaren 2018” (SOU 2019:7) samt 
propositionen ”En effektivare kommunal räddningstjänst” (prop. 2019/ 
20:176) som medförde förändringar i LSO, som i sin tur gett upphov till nya 
föreskrifter från MSB att  förhålla sig till, har alla tillsammans legat till grund 
för projektet ”Enhetligt ledningssystem för kommunal räddningstjänst”. Ett 
projekt lett av MSB som har resulterat i en handbok ”Ett enhetligt 
ledningssystem för kommunal räddningstjänst” (ELS) med målet att stärka 
förmåga till ledning genom mer enhetliga räddnings-ledningssystem där en 
övergripande ledning ständigt kan upprätthållas med möjlighet att hantera 
samtidiga, omfattande och komplexa händelser.  
 
Runt om i Sverige pågår det just nu flertalet samarbeten mellan kommuner för 
att upprätta dessa enhetliga räddningsledningssystem med utgångpunkt i nya 
lagkrav, föreskrifter och ELS handboken. Räddningssamverkan Nord är ett av 
dessa samarbeten.  
 
Förslaget  
Det framtagna förslaget om att delta i Räddningssamverkan Nords 
gemensamma ledningssystem innebär vissa förändringar för Räddnings-
tjänsten Piteå-Älvsbyn. Ledningssystemet kan delas in i två områden, 
gemensamt och lokalt.       Forts… 



 PROTOKOLL 8(50) 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-05-23 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 86 Dnr 0203/22-179 forts.  
 
DELTAGANDE I GEMENSAMT LEDNINGSSYSTEM 
RÄDDNINGSSAMVERKAN NORD 

 
Det gemensamma ledningssystemet kommer innefatta följande funktioner: 
Vakthavande räddningschef (VRC),  Vakthavande befäl (VB), Insatsledare RC 
(IL RC), Regional insatsledare (RIL). På lokal nivå kommer ledningssystemet 
innefatta följande funktioner: Yttre befäl – Insatsledare (YB), Styrkeledare 
(SL).  
 
Dagens Räddningschef i beredskap (RCB) för Piteå och Älvsbyns kommuner 
kommer ersättas av VRC som är gemensam för samtliga kommuner ingående i 
Räddsam Nord. En kommuns lokala räddningschef har dock alltid högre 
mandat än VRC. RCB har i dagsläget även funktion som ”Tjänsteman i 
beredskap” (TIB) för Piteå och Älvsbyns kommuner, funktionen som TIB 
planeras läggas på den nya lokala funktionen (YB).  
 
VB sitter på Räddningscentral Nord (RC Nord) i Luleå och har ansvar för 
systemledningen för samtliga kommuner inom Räddsam Nord. IL RC finns 
inte ännu som en funktion men planeras driftsättas till hösten 2022. IL RC är 
tänkt som en förstärkning till VB vid större påfrestningar på RC Nord.  
RIL kommer finnas i Umeå samt inom två timmar från RC Nord. Det är en  
insatsledarfunktion som ska aktiveras vid större händelse med stort behov för 
samordning och ledning någonstans inom samverkansområdet för Räddsam 
Nord.  
 
YB är för Piteå och Älvsbyns kommuner den högsta lokala lednings-
funktionen och planeras även ha funktion som TIB för Piteå och Älvsbyns 
kommuner. Funktionen kommer upprätthållas genom beredskap. SL är den 
ledningsfunktion som i grunden har ansvaret för en styrka. Styrkeledare 
kommer finnas för skiftgående styrkor samt för styrkor i beredskap (RIB- 
styrkor).  
 
Det är uttalat att heltidskommuner som ingår i Räddsam Nord ska bidra till 
det gemensamma ledningssystemet och deltidskommuner har möjlighet att 
bidra till det gemensamma ledningssystemet. Räddningstjänsten Piteå-Älvsbyn 
avser att bidra med den del som Piteå och Älvsbyns kommuner förväntas 
bidra med. Att bidra till det gemensamma ledningssystemet innebär att 
arbetsuppgifter kopplat till detta måste fördelas inom nuvarande organisation.  
 
Utifrån beräkningar vad detta skulle innebära arbetstidsmässigt beräknas minst 
80% av en heltidstjänst att gå åt till detta arbete, det bedöms dock att faktiskt 
tidsåtgång är minst en heltidstjänst. Denna arbetstid kommer då behöva 
fördelas på ett antal individer vars nuvarande arbetsuppgifter då måste ses 
över.  
 
         forts… 



 PROTOKOLL 9(50) 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-05-23 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 86 Dnr 0203/22-179 forts.  
 
DELTAGANDE I GEMENSAMT LEDNINGSSYSTEM 
RÄDDNINGSSAMVERKAN NORD 

 
En risk- och konsekvensbedömning för det framtagna förslaget har 
genomförts med hjälp av kommunens företagshälsa. Den risk som anses störst 
i denna utredning är att arbetsbelastningen för personer som ska bidra till det 
gemensamma ledningssystemet kommer öka om det förväntas att samtliga 
nuvarande arbetsuppgifter ska genomföras även när nya arbetsuppgifter 
kopplat till ledningssystemet tilldelas. För vissa inom organisationen har 
arbetsbelastningen reda ökat med anledning av förändringar i LSO samt lag 
(2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) kopplat till det 
olycksförebyggande arbete som bedrivs inom verksamheten. Samverkan med 
fackliga representanter har skett och informationen gällande det framtagna 
förslaget har godkänts av samverkan-sgruppen, flertalet av representanterna i 
samverkansgruppen har även varit delaktiga vid risk- och konsekvens-
bedömningen. Utöver information till samverkansgruppen har kontinuerlig 
information getts till all personal och en djupare dialog har förts med befäl 
inom organisationen för att kunna ta in synpunkter.  
 
Räddningssamverkan Nord har tagit fram en ”Överenskommelse till 
samverkan”. Denna överenskommelse är framtagen av räddningschefer för  
de berörda kommunerna samt jurister från vissa kommuner, däribland Piteå. 
Överenskommelsen reglerar samverkan på ett övergripande plan och beslut 
om överenskommelsen ska fattas på behörig politisk nivå inom respektive 
berör kommun. Till denna överenskommelse finns även en ekonomisk 
beskrivning över kostnadsfördelningen per kommun för medverkan i det 
gemensamma ledningssystemet Räddsam Nord.  
 
Kostnaderna för Älvsbyns kommun beräknas till 182 tkr och för Piteå 
Kommun 674 tkr. Kostnaderna avser köp av tjänst från det gemensamma 
ledningssystemet. Då den gemensamma räddningsnämnden avser att bemanna 
det gemensamma ledningssystemet med egen arbetskraft innebär deltagandet 
ingen ökad kostnad i dagsläget. 

Förslag till beslut 

Godkänna förslag om deltagande i gemensamt ledningssystem 
Räddningssamverkan Nord fr.o.m. 2023-01-01. 

Beslutsunderlag 

• § 16 GRN – deltagande i gemensamt ledningssystem Räddningssamverkan Nord  

• Förslag deltagande Räddningssamverkan Nord 

• Överblick schema förslag deltagande Räddningssamverkan Nord 

• RoK vid förändring av förslag deltagande Räddningssamverkan Nord Piteå 

• Samverkansprotokoll 

• Överenskommelse om samverkan Räddningssamverkan Nord 

• Underlag ekonomi Räddningssamverkan Nord   forts… 



 PROTOKOLL 10(50) 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-05-23 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 86 Dnr 0203/22-179 forts.  
 
DELTAGANDE I GEMENSAMT LEDNINGSSYSTEM 
RÄDDNINGSSAMVERKAN NORD 

 
Kommunstyrelsen 
Räddningschef Jim Lundström föredrar ärendet. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommun-
styrelsen bifaller. 
_____ 

Beslutet skickas till 

Kommunchef 
Ekonomichef 
Räddningschef 
Piteå kommun 
_____ 
 



 PROTOKOLL 11(50) 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-05-23 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 87 Dnr 0215/22-779  
 
PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE 2021 - HÄLSO- OCH 
SJUKVÅRD I ÄLVSBYNS KOMMUN 

 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Anta patientsäkerhetsberättelsen 2021. 
2. Uppdrar till socialutskottet att utreda resultatet på tre indikatorer från 

öppna jämförelser som Socialstyrelsen publicerat. Frakturer på lår och höft 
2016–2018, användning av antipsykopatiska läkemedel, 75 år och äldre 
inom hemtjänsten och användning av antipsykopatiska läkemedel, 75 år 
och äldre på särskilt boende. 

______ 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt Patientsäkerhetslagen ska vårdgivaren varje år upprätta en 
patientsäkerhetsberättelse. Syftet med Patientsäkerhetsberättelsen är att 
öppet och tydligt redovisa strategier, mål och resultat av arbetet med att 
förbättra patientsäkerheten.  
 
Året 2021 har arbetet med pandemin, Covid-19 prioriterats av ledning och 
verksamheter. Det har inneburit stora utmaningar så som nya eller 
uppdaterade arbetssätt, ny kunskap om covid-19 och smittspridning samt 
hur vi skyddar både personal och patienter. 
 
God följsamhet till basala hygienrutiner är grunden för att förebygga 
smittspridning samt att använda personlig skyddsutrustning när så behövs. 
 
Samverkan mellan kommunen och regionen har skett systematiskt och 
ledningsmöten har hållits veckovis för att sprida information och hålla 
dialogen levande i syfte att brukare/patienter ska erhållas en god och säker 
vård. Patientsäkerhetsarbetet under året har till stor del präglats av Corona-
pandemin. Arbetet har fokuserat på att minska risken för spridning av 
Covid-19 med en mängd olika åtgärder. 
 
Ett omfattande arbete har lagts ner på att skapa en struktur för dialog och 
hantering av åtgärder på olika nivåer samt rutiner och arbetsmetoder för att 
kvalitetssäkra förebygga smittspridningen. 
 
Trots ett ansträngt år har verksamheterna jobbat med kvalitetsutveckling, 
utvecklingsfrågor och förbättringar inom hälso-och sjukvården som tex 
systematiska mätningar, nya arbetssätt och metoder 
 
Förslag till beslut 
Att anta patientsäkerhetsberättelsen 2021 
 
 
         Forts… 



 PROTOKOLL 12(50) 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-05-23 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 87 Dnr 0215/22-779 forts.  
 
PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE 2021 - HÄLSO- OCH 
SJUKVÅRD I ÄLVSBYNS KOMMUN 

Beslutsunderlag 

Patientsäkerhetsberättelsen 2021 
 
Kommunstyrelsen 
Medicinskt ansvarig sköterska (MAS) Annika Nilsson föredrar ärendet. 
 
Göran Lundström (c) yrkar på att utreda resultatet på tre indikatorer från 
öppna jämförelser som Socialstyrelsen publicerat. Frakturer på lår och höft 
2016–2018, användning av antipsykopatiska läkemedel, 75 år och äldre, 
hemtjänsten och användning av antipsykopatiska läkemedel, 75 år och äldre, 
särskilt boende. 
 
Anna Lundberg (s) yrkar på att Göran Lundströms (c) tilläggsyrkande ska 
skickas till socialutskottet  för att utreda frågorna.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommun-
styrelsen bifaller. 
 
Vidare ställer ordförande proposition på Anna Lundberg (s) tilläggsyrkande 
vilket kommunstyrelsen bifaller. 
_____ 
 
 
 



 PROTOKOLL 13(50) 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-05-23 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 88 Dnr 0172/22-750 
 
RUTIN FÖR AVVIKELSER, SYNPUNKTER OCH KLAGOMÅL I 
VERKSAMHET ENLIGT SOL OCH LSS 

 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Anta föreslagna riktlinjer för avvikelser, synpunkter och klagomål i 
verksamhet enligt SoL och LSS. 
2. Uppdrar till kommunchefen att se över och reviderar dokument för 
”begrepp och definitioner för kommunens styrdokument” 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ansvaret för att säkerställa att bestämmelserna om god kvalitet, klagomål och 
synpunkter i SOSFS 2011:9 uppfylls åligger ansvarig socialnämnd. I Älvsbyns 
kommun är kommunstyrelsen socialnämnd och därigenom ansvarig nämnd. 
Ansvaret kan ej överlåtas, däremot kan nämnden ge tjänstemän uppdrag att 
utföra vissa arbetsuppgifter samt delegation att fatta vissa beslut, vilket 
framgår av denna rutin samt av gällande delegationsordning.   
 
Syftet med rutinen är att tydliggöra och fastställa ett arbetssätt som 
säkerställer att skyldigheten att ta emot och utreda synpunkter och klagomål 
på verksamhetens kvalitet i enlighet med SOSFS 2011:9 fullgörs samt ta emot 
och utreda övriga rapporter om avvikelser från kvalitet i syfte att utveckla och 
säkra verksamhetens kvalitet.  
 
Rutiner för avvikelser, klagomål och synpunkter har tidigare funnits i 
styrdokumentet ”Riktlinjer för hantering av avvikelser klagomål och synpunkter 2018-
2020” som omfattade hela socialtjänsten (verksamhet enligt SoL, LSS och 
HSL). Föreslagna rutiner ersätter dessa avseende hanteringen av avvikelser, 
synpunkter och klagomål i verksamhet enligt SoL och LSS.  
 
Beredningens förslag till beslut 
1. Anta föreslagna riktlinjer för avvikelser, synpunkter och klagomål i 

verksamhet enligt SoL och LSS. 
2. Uppdrar till kommunchefen att se över och reviderar dokument för 

”begrepp och definitioner för kommunens styrdokument” 

Beslutsunderlag 
Rutin för avvikelser, synpunkter och klagomål i verksamhet enligt SoL och 
LSS. 

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

 _____ 
 
          Forts… 



 PROTOKOLL 14(50) 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-05-23 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 88 Dnr 0172/22-750 forts.  
 
RUTIN FÖR AVVIKELSER, SYNPUNKTER OCH KLAGOMÅL I 
VERKSAMHET ENLIGT SOL OCH LSS 

Beslutet skickas till 

Hanna Samuelsson (SAS) 
_____ 

 
 
 



 PROTOKOLL 15(50) 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-05-23 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 89 Dnr 0173/22-750 
 
RUTIN FÖR RAPPORTERING, UTREDNING OCH ANMÄLAN 
ENLIGT LEX SARAH 

 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Anta föreslagna riktlinjer för rapportering, utredning och anmälan enligt 

lex Sarah. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ansvaret för att säkerställa att skyldigheterna enligt lex Sarah bestämmelserna 
uppfylls åligger ansvarig socialnämnd. I Älvsbyns kommun är 
kommunstyrelsen socialnämnd och därigenom ansvarig nämnd. Ansvaret kan 
ej överlåtas, däremot kan nämnden ge vissa tjänstemän uppdrag att utföra 
vissa arbetsuppgifter samt delegation att fatta vissa beslut, vilket framgår av 
denna rutin samt av gällande delegationsordning.   
 
Syftet med rutinen är att tydliggöra och fastställa ett arbetssätt som 
säkerställer att skyldigheten för att rapportera, utreda, avhjälpa eller undanröja 
missförhållanden och risker för missförhållanden fullgörs. Rutinen ska även 
säkerställa hur skyldigheten att anmäla allvarliga missförhållanden och risker 
för allvarliga missförhållanden till IVO fullgörs.  
 
Rutiner för rapportering, utredning och anmälan enligt lex Sarah har tidigare 
funnits i styrdokumentet ”Riktlinjer för hantering av avvikelser klagomål och 
synpunkter 2018-2020” som omfattade hela socialtjänsten (verksamhet enligt 
SoL, LSS och HSL). Föreslagna rutiner ersätter dessa avseende ärendegången 
enligt lex Sarah.  
 
Beredningen förslag till beslut 
1. Anta föreslagna riktlinjer för rapportering, utredning och anmälan enligt 

lex Sarah. 

Beslutsunderlag 
Rutin för rapportering, utredning och anmälan enligt lex Sarah 

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

 _____ 

Beslutet skickas till 

Hanna Samuelsson (SAS) 
_____ 

 

 



 PROTOKOLL 16(50) 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-05-23 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 90 Dnr 0168/22-003 
 
RIKTLINJE VISSELBLÅSARFUNKTION 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Anta styrdokument ”Riktlinjer Visselblåsning” enligt bilaga. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Den 31 januari 2022 fattade kommunstyrelsen beslut om att införa 
visselblåsarfunktion (Dnr 0486/21–026).  
 
En riktlinje som beskriver hur Älvsbyns kommun ska hantera 
visselblåsarärenden är upprättad. Riktlinjen omfattar hela kommunkoncernen 
och beskriver roller, ansvar och rutiner för visselblåsning.  
 
Älvsbyns kommun har valt att samarbeta med Lantero som tillhandahåller 
systemstöd för att hantera inkomna anmälningar. Lantero ansvarar även för att 
göra en första bedömning i varje enskilt ärende, och tillhandahåller juridisk 
expertis om utredning blir aktuellt. 
 
Enligt lag ska visselblåsarfunktionen vara verkställd per 17 juli 2022. 
Ambitionen för Älvsbyns kommun är att visselblåsarfunktionen ska vara i drift 
per sista maj 2022. 

Förslag till beslut 

Anta styrdokument ”Riktlinjer Visselblåsning”, enligt bilaga 
 
Beslutsunderlag 
Riktlinjer visselblåsarfunktion 

 
Kommunstyrelsen 
HR-chef Anna-Karin Andersson tillsammans med Andreas Wahlström från 
Lantero via länk fördrog ärendet.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommun-
styrelsen bifaller. 
_____ 

Beslutet skickas till 

Kommunchef 
Ekonomichef 
Chef kommunledningskontoret 
HR-chef 
VD Älvsbyns Fastigheter 
VD Älvsbyns Energi AB 
_____ 



 PROTOKOLL 17(50) 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-05-23 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 91 Dnr 0216/22-259 
 
POLICY AVSEENDE MARK OCH EXPLOATERING 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Anta policy för mark och exploatering.  
_____ 

Sammanfattning av ärendet 

En policy är ett kortfattat dokument som anger kommunens uppfattning, eller 
principerna för kommunens arbete/agerande inom ett visst område, i det här 
fallet mark och exploatering. 
 
Den föreslagna policyn anger kommunen förhållningssätt till bevarande samt 
försäljning/upplåtelse och exploatering av kommunen mark. Policyn anger 
principer, allmänna mål som eftersträvas och vilka värden som ska beaktas 
inom området.  
 
När det kommer till försäljning respektive upplåtelse av kommunens mark 
anger policyn kommunens mål om att främja utveckling och tillväxt om än på 
ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart sätt. 
 
Den föreslagna policyn har stöd i kommunens översiktsplan och i arbetet med 
att uppnå mål enligt Agenda 2030. 
 
Förslag till beslut 
Anta policy för mark och exploatering.  

Beslutsunderlag 

Policy för mark och exploatering 
 
Kommunstyrelsen 
Samhällsstrateg Sofia Lundberg föredrar ärendet.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommun-
styrelsen bifaller. 
_____ 
 
Beslutet skickas till  
Kommunchef 
_____ 
 
 
 



 PROTOKOLL 18(50) 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-05-23 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 92 Dnr 0210/22-259 
 
REVIDERING AV TAXA FÖR MARK OCH EXPLOATERING 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Anta reviderad taxa för mark och exploatering 
2. Tomtpriserna för Bäckängen kvarstår enligt beslut KF 2021-11-29 § 110 

_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ett förslag till reviderad taxa för mark och exploatering har tagits fram. Den 
föreslagna taxan utgår från de principer som finns beskrivna i föreslagen policy 
för mark och exploatering vilka i korthet handlar om att främja utveckling och 
tillväxt om än på ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart sätt.   
 
Huvudsakliga ändringar: 

1. Den föreslagna taxan ökar möjligheten att sälja småhustomter till 
varierade priser beroende på tomternas läge och beskaffenhet från 
nuvarande läge A-C 170–130 kr/m2 till läge A-E 170–27 kr/m2. 

2. Taxan synliggör också möjligheten att genom markanvisning sälja flera 
småhustomter till exploatör som för egen räkning har för avsikt att 
uppföra bostäder till försäljning på den öppna marknaden. 

3. Skillnader mellan råmark och byggklara tomter tydliggörs, begreppen 
definieras.  

4. För byggklara industri- eller verksamhetstomter ex. på Norra Nyfors 
industriområde kvarstår priset på 80 kr/m2. Möjlighet för 
kommunchef att med hänsyn till tomtens läge och beskaffenhet justera 
priset med -10 till + 15 kr/m2 införs liksom möjligheten för 
kommunstyrelsen att fatta beslut om större avvikelser.  

5. Vad som ska gälla vid försäljning av tomt för flerbostadshus anges 
(saknas i nu gällande taxa).  

6. Baspris för försäljning av råmark för industri, jordbruk/skogsbruk o. 
dyl. ändras från 60 kr/m2 till differentierade priser som tar hänsyn till 
huruvida marken är planlagd och/eller avstyckad samt till markens läge 
och beskaffenhet. Möjlighet för kommunchef att med hänsyn 
till tomtens läge och beskaffenhet justera priset med -10 till + 15 
kr/m2 införs liksom möjligheten för kommunstyrelsen att fatta beslut 
om större avvikelser. 

 
Förslag till beslut 
Anta reviderad taxa för mark och exploatering.  

Beslutsunderlag 
Taxa för mark och exploatering (reviderad) 
Taxa för mark och exploatering (nu gällande) 

 
 
         Forts… 



 PROTOKOLL 19(50) 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-05-23 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 92 Dnr 0210/22-259 forts.  
 
REVIDERING AV TAXA FÖR MARK OCH EXPLOATERING 

 
Kommunstyrelsen 
Samhällsstrateg Sofia Lundberg föredrog ärendet 
 
Göran Lundström (c) yrkar på tillägg att det ska framgå av beslutet att 
tomtpriserna för Bäckängen ska ligga kvar enligt beslut KF 2021-11-29 § 110. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget med Göran 
Lundström (c) tilläggsförslag vilket kommunstyrelsen bifaller. 
_____ 
 
Beslutet skickas till 
Kommunchef 
_____ 
 
 
 



 PROTOKOLL 20(50) 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-05-23 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 93 Dnr 0156/22-829 
 
JUSTERING AV TAXOR VID KANISBACKEN OCH CAMPINGEN 
FRÅN SÄSONG 2022/2023 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Godkänner justering av taxorna för säsong 2022/2023 enligt bilaga. 
2. Från säsong 2024/2025 kommer taxorna att indexregleras enligt KPI 

(konsumentprisindex) med basmånad oktober 2022. 
3. Hänskjuter frågan om två friluftsdagar ink. bussresor från byarna med fri 

uthyrning av slalomutrustning till budgetprocessen för 2023 
 

Reservation 
Peter Lundberg (kd) reserverar sig mot avslaget av sitt tilläggsförslag 
Orvo Hannlöv (sd) reserverar sig mot avslaget av Peters tilläggsförslag.  
_____ 
 
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 för säsong 2022/2023. Förslaget innebär en höjning av 
skidtaxorna med ca 8 procent. För husvagnsplatserna införs en differentierad 
höjning utifrån läge. 
 
Efter kommunfullmäktiges sammanträde 2 maj återremitterades ärenden för 
att återkomma med ett beslutsunderlag för att indexreglera taxorna.  
 
Förslaget är att från säsong 2024/2025 följa KPI (Konsumentprisindex) med 
basmånad oktober 2022. 
 
Förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutat att godkänna justering av taxorna för säsong 

2022/2023 enligt bilaga. 
2. Från säsong 2024/2025 kommer taxorna att indexregleras enligt KPI 

(konsumentprisindex) med basmånad oktober 2022. 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges protokoll 2 maj 2022, § 37 
Justering priser Kanis från säsong 2022/23 

 
Kommunstyrelsen  
Göran Lundström (c) yrkar bifall till beredningsförslaget och yrkar på tillägg 
att bekostar två friluftsdagar ink. bussresor från byarna med fri uthyrning av 
slalomutrustning.  
 
         Forts… 



 PROTOKOLL 21(50) 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-05-23 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 93 Dnr 0156/22-829 forts.  
 
JUSTERING AV TAXOR VID KANISBACKEN OCH CAMPINGEN 
FRÅN SÄSONG 2022/2023 

 
Peter Lundberg (kd) yrkar på tillägg att en friluftsdag per år ska vara avgiftsfri 
för skolor som är verksamma i Älvsbyns kommun.  
 
Orvo Hannlöv (sd) yrkar bifall till Peter Lundbergs förslag.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommun-
styrelsen bifaller. 
 
Ordföranden ställer proposition på Göran Lundströms (c) tilläggsyrkande mot 
Peter Lundbergs (kd) tilläggsyrkande. Kommunstyrelsen bifaller Göran 
Lundströms (c) tilläggsyrkande. 
 
Peter Lundberg (kd) reserverar sig mot avslaget av sitt tilläggsförslag. 
 
Orvo Hannlöv (sd) reserverar sig mot avslaget av Peters tilläggsförslag. 
_____ 
 
Beslut skickas till  
Kommunchef 
Ekonomichef  
VD Älvsbyns fastigheter AB 
_____ 
 
 
 



 PROTOKOLL 22(50) 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-05-23 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 94 Dnr 0152/22-041 
 
TILLÄGGSÄSKANDEN FÖR 2022 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Godkänna följande tilläggsäskanden avseende investeringar för 2022. 
1.  Åtgärder brandsäkerhet med 550 tkr 
2.  Åtgärder Älvåkra ishall, iskompressor, 300 tkr 
3.  Åtgärder Kanis, snökanonsystem, ventilationer 250 tkr 
4.  Åtgärder Selholmen, markarbeten 400 tkr 
5.  Bro Storforsen 960 tkr  
6.  Korsträsk förskola, utemiljö 600 tkr 
7.  Fastighet Ugglan, rivning bassäng 1 500 tkr 
8.  Leasing av pistmaskin 1 år  
_____ 

 
Sammanfattning av ärendet 
Investeringsbudgeten för 2022 beslutades i juni 2021. En rad akuta händelser 
under 2021 och 2022 har resulterat i ett behov att utöka investeringsbudgeten 
för 2022. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 14 februari 2022 om tilläggsäskande för köp 
av reservkraftaggregat till Ugglan. Kommunstyrelsen beslutade 11 april 2022 
om tilläggsäskande för renovering av bron i Storforsen. 
 
Vid budgetberedningens första sammanträde 17 mars 2022 presenterades en 
lista med tilläggsäskanden från fastighetsbolaget för 2022. Även vid 
sammanträdet 26 april visades en sammanställning av äskanden. 
 
Följande behov har uppkommit: 

Objekt Kostnad 
(tkr) 

Förslag till 
beslut (tkr) 

Fastigheter, åtgärder brandsäkerhet 550 550 

Fritid, Älvåkra ishall, renovering 
kompressor 

300 300 

Fritid, Kanis, snökanonsystem ventiler 250 250 

Fritid, Kanis, pistmaskin 1 665 – 5 450 0 

Fritid, Selholmen, markåtgärder uppställning 400 400 

Fritid, Selholmen, åtgärder servicehus 310 0 

Bro Storforsen 960 960 

Skola, Korsträsk FSK, utemiljö 600 600 

Fastighet, Ugglan, rivning bassäng 1 500 1 500 

Totalt  6 535 – 10320  4 560 

 
 
 
 
         Forts… 



 PROTOKOLL 23(50) 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-05-23 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 94 Dnr 0152/22-041 forts.  
 
TILLÄGGSÄSKANDEN FÖR 2022 

 
Kommentarer till förslag till beslut 
- Fastigheter, åtgärder brandsäkerhet: Åtgärder till följd av genomförda 

brandinspektioner behöver genomföras under 2022 för att undvika vite. 
Prioriteras. 

- Fritid, Älvåkra ishall, renovering kompressorer: Byte av kompressor 
kan innebära att vi slipper ett haveri och därmed högre kostnader vid ett 
akut läge. Prioriteras. 

- Fritid, Kanis, snökanonsystem: Ventilationer till snökanonsystemet är 
en relativt liten åtgärd som bidrar till att driftsäkra snösprutningen något. 
Prioriteras. 

- Fritid, Kanis, pistmaskin: Priser på en ny pistmaskin varierar stort och 
de innehåller olika servicelösningar. Innan det är klart hur framtida 
driftsformer för Kanis ska se ut rekommenderas inte köp av dyrare 
modell. Även leasing av maskin för 2022 kan övervägas. Eventuella 
leasingkostnader under 2022 får hanteras inom ramen för 
uppdragsersättningen. Kommunförvaltningen tar över fritid och park 
efter 1 januari 2023. Prioriteras inte.  

- Fritid, Selholmen, markåtgärder: Åtgärder för att få till fler 
uppställningsplatser. Detta är en del i överenskommelsen med 
arrendatorn för året 2022. Prioriteras.  

- Fritid, Selholmen, åtgärder servicehus: Medel äskas för renovering av 
duschutrymme, spis och målning av ytterväggar. Huset är i dåligt skick 
och behöver ersättas med ett nytt servicehus. Beslut om detta bör invänta 
utredning som ska besvara frågan om Älvsbyn ska ha en centrumnära 
camping. Prioriteras inte.  

- Bro Storforsen: Behöver återställas efter påverkas av ismassor. Bron har 
betydelse för besöksnäringen i kommunen. Det finns möjligt att överlåta 
bron efter att den iordningsställts. Beslut togs på KS 11 april 2022. 

- Skola, Korsträsk förskola utemiljö: Åtgärder för att färdigställa 
utemiljön på Korsträsk förskola efter flytt. Tillägget tillsammans med 
anslagsöverföring av investeringar från 2021 ger förutsättningar för i 
ordningsställning under 2022. Prioriteras. 

- Ugglan, rivning bassäng. Insatsen gör det möjligt att jobba med 
lokalförsörjningen för verksamheten. Prioriteras. 

 
Investeringarna innebär ökade kostnader för avskrivningar. 
 
Bokslutsberedningens förslag till kommunfullmäktige  
Godkänna följande tilläggsäskanden avseende investeringar för 2022. 
1.  Åtgärder brandsäkerhet med 550 tkr 
2.  Åtgärder Älvåkra ishall, iskompressor, 300 tkr 
3.  Åtgärder Kanis, snökanonsystem, ventilationer 250 tkr 
4.  Åtgärder Selholmen, markarbeten 400 tkr 
5.  Bro Storforsen 960 tkr      forts… 



 PROTOKOLL 24(50) 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-05-23 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 94 Dnr 0152/22-041 forts 
 
TILLÄGGSÄSKANDEN FÖR 2022 

 
6.  Korsträsk förskola, utemiljö 600 tkr 
7.  Fastighet Ugglan, rivning bassäng 1 500 tkr 
8.  Leasing av pistmaskin 1 år  

 
Beslutsunderlag/bilagor 

• Budgetberedningens protokoll 12 maj, § 3 

• Delegationsbeslut 2022-05-12 - Tilläggsäskande för 2022 - Åtgärder 
Selholmen, servicehus 

• Äskanden från Älvsbyns Fastigheter AB för pistmaskin 

• Äskande från Älvsbyns Fastigheter AB för renovering servicehus 

• Sammanställning äskanden 2022, 2023–2025 
 

Kommunstyrelsen 
Göran Lundström (c) yrkar bifall till bokslutsberedningens förslag till beslut.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på bokslutsberedningens förslag till beslut 
vilket kommunstyrelsen bifaller. 
_____ 

Beslutet skickas till 

Kommunchef 
Ekonomichef 
VD ÄFAB 
_____ 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 25(50) 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-05-23 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 95 Dnr 0217/22-042 
 
DELÅRSRAPPORT PER APRIL 2022 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Att anta delårsrapporten som sin egen och lämna över den till kommun-

fullmäktige för beslut 
2. Avstämning eller utredning genomförs för att säkerställa att åtgärder vidtas 

för att hålla budgeten inom följande verksamhetsområden: kost- och 
lokalvård avseende Fluxenköket, stöd till individ och familj, hälso- och 
sjukvård och räddningstjänsten 

_____ 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunledningskontoret, ekonomiavdelningen har på uppdrag av kommun-
styrelsen upprättat delårsrapport per april 2022. En delårsrapport består av en 
förenklad förvaltningsberättelse som kan tas fram relativt snabbt och inte vara 
kostnadsdrivande. 
 
Syftet med delårsrapporten är att vara; 

• En uppföljning av resultat och ställning för rapportperioden. 

• En uppföljning av om verksamheten prognostiseras bedrivas inom fast-
ställda ramar samt prognos för helåret. 

• Ett underlag för beslut. 
 
Kommunens periodresultat uppgår till 26,4 mnkr och årets resultat prognosti-
seras till 16,4 mnkr. Prognosen är upprättad utifrån SKR:s skatteunder-
lagsprognos per april, Skatteintäkternas utveckling för 2022 har gått enligt 
budget för 2022 och den preliminära slutavräkningen för 2021 samt även för 
2022 uppvisar positiva budgetavvikelser.  
 
Verksamhetens ramar visar på -2,6 mnkr i budgetavvikelse för helåret. Främst 
återfinns avvikelsen inom ramen stöd till individ och familj för vilken det 
prognostiseras ett sammantaget underskott på -6,9 mnkr där största orsaken 
till kostnaderna är placeringar. Det kan noteras att även ramarna för hälso- och 
sjukvård, kost och lokalvård uppvisar prognostiserade budgetunderskott för 
2022, dock så har också flera verksamheter prognostiserade överskott som 
väger upp totalt sett men inte fullt ut. 
 
Älvsbyns fastigheter har aviserat ett underskott om 0,2 mnkr för den 
verksamhet man bedriver på kommunens uppdrag. Underskottet är mindre än 
föregående år. 

Förslag till beslut 

Att anta delårsrapporten som sin egen och lämna över den till kommun-
fullmäktige för beslut 
 
         Forts… 



 PROTOKOLL 26(50) 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-05-23 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 95 Dnr 0217/22-042 forts.  
 
DELÅRSRAPPORT PER APRIL 2022 

Beslutsunderlag 

Förvaltningsberättelse april 2022 
Verksamhetsuppföljning april 2022 
Bedömning måluppfyllelse strategisk plan per april 2022 
 
Kommunstyrelsen 
Ekonomichef Gun Nilsson presenterar delårsrapporten per april 2022.  
 
Peter Lundberg (kd) yrkar på tillägg att avstämning eller utredning genomförs 
för att säkerställa att åtgärder vidtas för att hålla budgeten inom följande 
verksamhetsområden: kost- och lokalvård avseende Fluxenköket, stöd till 
individ och familj, hälso- och sjukvård och räddningstjänsten. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommun-
styrelsen bifaller. 
 
Ordföranden ställer proposition på Peter Lundbergs (kd) tilläggsyrkande vilket 
kommunstyrelsen bifaller. 
_____ 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 27(50) 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-05-23 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 96 Dnr 0201/22-759 
 
ANSÖKAN OM UTÖKAT BIDRAG TILL SAMORDNINGS-
FÖRBUNDET SÖDRA NORRBOTTEN FÖR 2023 

 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Ansökan om utökat bidrag till Samordningsförbundet Södra Norrbotten 

för 2023 beviljas. 
2. Bidraget uppgår till 89 375 kronor och hanteras i budgetprocessen för 

2023. 
_____ 

Sammanfattning av ärendet 

Älvsbyns kommun är medlemmar i Samordningsförbundet Södra Norrbotten 
som har i uppgift att stödja och utveckla samverkan mellan parterna. Övriga 
medlemmar är Bodens Kommun, Luleå Kommun, Piteå Kommun och 
Region Norrbotten. Älvsbyns Kommuns bidrag år 2021 uppgår till 81 250 
kronor. 
 
Enligt lagen om Finansiell samordning bidrar staten med hälften av 
finansieringen och en fjärdedel vardera från regionen och kommunerna. 
Försäkringskassan lämnar preliminärt besked under juni månad 2022 om 
statlig medelstilldelning för 2023. För Samordningsförbundet Södra 
Norrbotten innebär det nya förslaget en möjlig tilldelning av det statliga 
bidraget med ca 9 960 000 kronor.  
 
Vid medlems samråd 2021 kom parterna överens om att utöka äskandet till  
Försäkringskassan för år 2022. Styrelsen för Samordningsförbundet Södra 
Norrbotten beslutade därefter att äska 3 250 000 kronor vilket var en ökning 
med 30 procent jämfört med föregående år, totalt 750 000 kronor. Det innebär 
att Region Norrbotten och medlemskommunerna hittills har bidragit med 
finansieringen upp till 65 procent av den möjliga tilldelningen från staten. En 
ökning av medlemmarnas medfinansiering med 10 procent för 2023 innebär 
att den möjliga tilldelningen ökar till ca 72 procent. 
 
Innan Försäkringskassan fattar beslut om slutlig tilldelningen för 2023 krävs 
att samordningsförbundet inkommer med uppgifter om vilket belopp regionen 
och kommunerna avser bidra med. 
 
Region Norrbotten, Bodens kommun, Luleå kommun, Piteå kommun och 
Älvsbyns kommun föreslås fatta beslut om en bidragsnivå i enlighet med 
förbundets äskande, se nedanstående tabell. Förhandsbesked önskas senast 
den 15 augusti. 
 
Av tabellen nedan framgår i kolumnen förändring den ökning som föreslås för 
2023 per part. 

 
        Forts… 



 PROTOKOLL 28(50) 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-05-23 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 96 Dnr 0201/22-759 forts.  
 
ANSÖKAN OM UTÖKAT BIDRAG TILL SAMORDNINGS-
FÖRBUNDET SÖDRA NORRBOTTEN FÖR 2023 

 

 
 

Förslag till beslut 
1. Ansökan om utökat bidrag till Samordningsförbundet Södra Norrbotten 

för 2023 beviljas. 
2. Bidraget uppgår till 89 375 kronor och hanteras i budgetprocessen för 

2023. 
 
Beslutsunderlag 
Ansökan om utökat bidrag till Samordningsförbundet Södra Norrbotten för 
2023 
 
Kommunstyrelsen 
Göran Lundström (c) yrkar bifall till beredningsförslaget.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommun-
styrelsen bifaller. 
_____ 

Beslutet skickas till 

Kommunchef 
Ekonomichef 
Samordningsförbundet Södra Norrbotten 
_____ 
 
 



 PROTOKOLL 29(50) 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-05-23 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 97 Dnr 0211/22-102 
 
STIPENDIER 2022 

 
Kommunstyrelsens beslut 
1) Till ungdomsledarstipendiat 2022 utse Michael Nordh, TAIF friidrott. 
2) Till kulturstipendiat 2022 utse Johanna Borgenstål. 
3) Till unga ledare-stipendiat 2022 utse David Berglund, ÄIF Hockey. 
4) Stipendieutdelningen sker på fullmäktiges sammanträde den 13 juni 2022. 
_____ 

 
Sammanfattning av ärende 
Älvsbyns kommuns stipendier har varit utlysta på kommunens hemsida och i 
Älvsbybygdens annonsblad. Sista ansökningsdag för stipendierna var den 30 
april 2022. 
 
Kriterier ungdomsledarstipendium 
Älvsbyns kommuns ungdomsledarstipendium är avsett att stödja och upp-
muntra insatser inom ungdomsverksamhet i Älvsbyns kommun. Stipendiet 
delas ut varje år till ungdomsledare bosatt i kommunen. 
 
Vid tilldelandet av stipendiet har den företräde som verkat länge i Älvsbyns 
kommun. 
 
Stipendiet som utgör 6 000 kr utdelas antingen helt eller delat. 
Stipendiesumman får fritt användas enligt stipendiatens bestämmande. 
Stipendiet utdelas endast en gång till en och samma person. 
 
Följande ansökningar/nomineringar har inkommit: 
Michael Nordh, TAIF friidrott 
Stefan Lindbäck, Älvsby basketklubb 
John Pettersson, Vidsels idrottsklubb 
Jon Larsson, ÄIF hockey 
Linnea Åberg, Älvsbygymnasterna 
Andreas Södergren och Anders Olsson, ÄIF fotboll 
_____ 
 
Kriterier kulturstipendium 
Älvsbyns kommuns kulturstipendium delas ut till utövare och/eller främjare 
av verksamheter inom litteratur, konst, musik, teater eller inom kulturellt 
område så som folkbildning, hembygdsvård eller naturvård. 
 
Stipendiet som utgör 6 000 kr utdelas antingen helt eller delat. 
Stipendiesumman får fritt användas enligt stipendiatens bestämmande. 
Stipendiet utdelas endast en gång till en och samma person. 
 
 
         Forts… 



 PROTOKOLL 30(50) 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-05-23 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 97 Dnr 0211/22-102 forts.  
 
STIPENDIER 2022 

 
Följande ansökningar/nomineringar har inkommit: 
Hålls lantbruk 
Johanna Borgenstål 
Amra Heco 
Elisabeth Nordebo 
Mikael Ågren 
_____ 
 
Kriterier stipendium unga ledare 
Älvsbyns kommun vill med stipendiet till unga ledare premiera kommunens 
unga ledarförebilder och den förening som fostrat dem. 
 
Stipendiet ska delas ut till unga ledare som utgör en god förebild, engagerar sig 
i andra människors utveckling, har ett gott och strukturerat ledarskap, 
förmedlar god etik och moral samt värnar om individernas lika värde. 
 
Stipendiesumman för den unga ledaren är 6 000 kr och till 
klubben/föreningen som fostrat stipendiaten tillfaller 3 000 kr som 
uppmuntran till fortsatt ungdomsledarutveckling. 
Stipendiet utdelas endast en gång till en och samma person. 
 
Kriterier:  
Stipendiaten ska ha varit aktiv ledare i minst två år i klubben/föreningen. 
Stipendiaten ska vara minst 14 år och max 25 år. 
Stipendiaten ska vara folkbokförd i Älvsbyns kommun 
 
Följande ansökningar/nomineringar har inkommit: 
David Berglund, ÄIF Hockey, födelseår 2000 
Frida Rova Berg, Moa Rova Berg, Linnea Åberg, Älvsby gymnasterna, 17, 14 
och 22 år 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen har att ta ställning till 2022 års ungdomsledarstipendium, 
kulturstipendium och stipendium för unga ledare 

Beslutsunderlag 

Inkomna ansökningar/nomineringar 
 
Kommunstyrelsen  
Efter dialog föreslår ordförande att till ungdomsledarstipendiat utse Michael 
Nordh, TAIF friidrott. Till kulturstipendiat utse Johanna Borgenstål. Till unga 
ledare-stipendiat utse David Berglund, ÄIF Hockey. 
 
         forts… 



 PROTOKOLL 31(50) 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-05-23 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 97 Dnr 0211/22-102 
 
STIPENDIER 2022 

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



 PROTOKOLL 32(50) 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-05-23 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 98 Dnr 0171/22-102 
 
AVSÄGELSE (S) SOM ERSÄTTARE I SOCIALUTSKOTTET 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Utse Tomas Egmark (s) som ersättare i socialutskottet.  
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Stefan Engström (s) har avsagt sig uppdrag som ersättare i socialutskottet. 
 
Kommunstyrelsen har att utse ny ersättare i socialutskottet.  
 
Kommunstyrelsen 
Anna Lundberg (s) föreslår Tomas Egmark som ersättare i socialutskottet.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Anna Lundberg (s) förslag vilket kommun-
styrelsen bifaller. 
_____ 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 33(50) 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-05-23 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 99 Dnr 0552/20-214 
 
AVTAL MED TRAFIKVERKET MED SYFTE ATT SÄKERSTÄLLA 
SUICIDSTÄNGSEL LÄNGS MED JÄRNVÄGEN INOM 
HÄGNAOMRÅDET  

 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Beslutar att Älvsbyns kommuns ska ingå avtal med Trafikverket i syfte att 

säkerställa att suicidstängsel sätts upp längs med järnvägen inom området 
Hägna.  

2. Kostnaderna för stängslet på 225 000 kr hanteras i budgetprocessen  
för 2023.  

_____ 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade 2021-01-25 §10 att uppdra dåvarande miljö- och 
byggkontoret att upprätta en detaljplan för kolonilotter inom området Hägna. 
Förslaget har varit utställt för samråd under perioden 22-01-03 – 22-01-17 och 
granskning under perioden 22-03-15 – 22-03-29 och reviderats efter inkomna 
yttranden. 

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

I syfte att Länsstyrelsen ska godkänna upphävt strandskydd inom området har 
gångområdet här planerats som allmän platsmark med kommunalt 
huvudmannaskap. 

Trafikverket anser dock att kommunalt väghållarskap för gata kan leda till att 
personer söker sig in via gatan/gångvägen i området och ut via naturområdet 
och vidare över järnvägen. För att säkra olycksrisken krävs åtgärder, innan eller 
i samband med planens genomförande. De anser därför att stängsel utmed 
järnvägen behöver regleras i ett avtal innan antagande av planen mellan 
Trafikverket och kommunen för att säkerställa detta. 

Stängslet behöver vara cirka 250 meter långt och kostnaden har av Älvsbyns 
fastigheter bedömts till cirka 1000 kronor per meter för så kallade 
suicidstängsel. Trafikverket står normalt för 10 procent av kostnaden och 
kommunens kostnader för åtgärden bedöms uppgå till cirka 225 000 kronor. 
Initialt bedömdes kommunen enda kostnader för detaljplanen bestå av en 
naturvärdesinventering av området, cirka 10 000 kronor. Utgiften för stängsel 
förutsågs ej. Kravet ställdes inte heller från Trafikverket i samrådsskedet utan 
inkom först i granskningskedet.  

Bedömningen görs att om beslut inte fattas om stängsel så riskerar kommunen 
att Trafikverket överklagar ett eventuellt beslut om antagande av detaljplanen. 

         Forts… 



 PROTOKOLL 34(50) 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-05-23 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 99 Dnr 0552/20-214 forts.  
 
AVTAL MED TRAFIKVERKET MED SYFTE ATT SÄKERSTÄLLA 
SUICIDSTÄNGSEL LÄNGS MED JÄRNVÄGEN INOM 
HÄGNAOMRÅDET  

 

Förslag till beslut 
1. Beslutar att Älvsbyns kommuns ska ingå avtal med Trafikverket i syfte att 

säkerställa att suicidstängsel sätts upp längs med järnvägen inom området 
Hägna.  

2. Kostnaderna för stängslet på 225 000 kr hanteras i budgetprocessen  
för 2023.  

Beslutsunderlag 

• Trafikverkets yttrande för detaljplan Hägna kolonilottsområde,  

• Information och råd vid kommunal detaljplanering – när statlig anläggning 
kan påverkas, 

• Granskningshandlingar för Hägna kolonilottsområde 
 

Kommunstyrelsen 
Inger Lundberg (L) yrkar bifall till beredningsförslaget. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommun-
styrelsen bifaller. 
_____ 
 
Beslutet skickas till  
Samhällsbyggnadskontoret 
Ekonomichef 
_____ 
 
 
 



 PROTOKOLL 35(50) 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-05-23 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 100 Dnr 0552/20-214 
 
DETALJPLAN FÖR KOLONILOTTSOMRÅDE  

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Anta detaljplan för Hägna kolonilottsområde 
_____ 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade 2021-01-25 §10 att uppdra dåvarande miljö- och 
byggkontoret att upprätta en detaljplan för kolonilotter inom området Hägna. 
Förslaget har varit utställt för samråd under perioden 22-01-03 – 22-01-17 och 
granskning under perioden 22-03-15 – 22-03-29 och reviderats efter inkomna 
yttranden. 

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

Avsikten är att området ska arrenderas av kolonilottsförenig och 
iordningsställas av densamma. Anläggande har inte bedömts medföra 
kostnader för kommunen utöver kostnader för en naturvärdesinventering av 
området. Trafikverket ställer dock som krav att kommunen ska sätta upp 
suicidstängsel mot järnvägen och står för 10 procent av kostnaden för detta. 
Åtgärden kostar cirka 1000 kronor per meter och sträckan är cirka 250 meter. 
Åtgärden bedöms således kosta cirka 225 000 kronor. Beslut om att ingå avtal 
måste därför fattas innan kommunfullmäktige kan besluta om antagande. 

Förslag till beslut 

Föreslå kommunfullmäktige att anta detaljplan för Hägna kolonilottsområde 

Beslutsunderlag 

Plankarta, planbeskrivning, granskningsutlåtande fördjupad översiktsplan över 
Älvsbyns tätort. 
 
Kommunstyrelsen 
Sara Risberg (s) yrkar bifall till beredningsförslaget. 
Göran Stenlund (L) yrkar bifall till beredningsförslaget.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommun-
styrelsen bifaller. 
_____ 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 36(50) 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-05-23 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 101 Dnr 0204/22-214 
 
DETALJPLAN FÖR VISTTRÄSK INDUSTRIOMRÅDE 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Att detaljplanelägga del av Vistheden 1:118 som industriområde. 
_____ 

Sammanfattning av ärendet 

KS beslutade 2019-11-04 §164 att ställa ut detaljplan för industriområde inom 
Vistträsk för samråd 2019-11-11 – 2019-11-25 för ett område som är utpekat 
för industri i Älvsbyns gällande översiktsplan, Översiktsplan 2019. 
På grund av bland annat oklara fastighetsgränser med samfälld mark samt en 
bedömd hög kostnad för att iordningsställa området har projektet legat på is. 

I Älvsbyns kommuns förra översiktsplan, Översiktsplan 2014, föreslogs ett 
annat område i Vistträsk för industri. Detta område går till stor del att ansluta 
mot befintlig gata som kommunen driftar i dag där kommunalt vatten och 
avlopp är förlagt i vägdike. Även el finns i närheten. Detta område bör därför i 
stället aktualiseras för ändamålet. Området är cirka 7,5 hektar jämfört med 
cirka 14 hektar för det tidigare området. Det medger förvisso färre tomter men 
blir nära hälften så dyrt att köpa och hälften så stor yta att iordningsställa och 
de flesta tomterna kommer att kunna angöras mot befintlig gata vilket inga 
tomter i det tidigare område kunde. Andra typer av användningar än industri 
kan komma att bli aktuella såsom handel och verksamhet. Området närmast 
villabebyggelse bör exempelvis ej planläggas för ren industri. Markägaren har 
vid tidigare samrådsmöten varit positiv till försäljning av mark för 
exploatering. 

Området är inte utpekat för annan användning och strider således inte mot 
översiktsplanen även om ett annat område är konkret utpekat för 
industriändamål. 

Förslag till beslut 

Besluta att detaljplanelägga del av Vistheden 1:118 som industriområde. 

Beslutsunderlag 

Skiss DP Vistträsk industriområde  
 
Kommunstyrelsen 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommun-
styrelsen bifaller. 
_____ 
 
Beslutet skickas till  
Samhällsbyggnadskontoret 
_____ 
 

 



 PROTOKOLL 37(50) 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-05-23 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 102 Dnr 0386/21-214 
 
DETALJPLAN FÖR TUPPEN 5 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Detaljplanen för Tuppen 5 ska ställas ut för samråd under perioden 22-05-31 – 
22-06-15. 
_____ 

Sammanfattning av ärendet 

KS beslutade 2021-11-08 enligt §135 att bevilja positivt planbesked för en 
detaljplan för Tuppen 5. Detaljplanen syftar till att skapa planmässiga 
förutsättningar för en utvidgning av den privata fastigheten Tuppen 5.  

I detaljplanen regleras även del av den kommunala gatan Dalgatan som just 
gata i stället för som idag parkmark. 

Förslag till beslut 
Detaljplanen för Tuppen 5 ska ställas ut för samråd under perioden 22-05-31 – 
22-06-15. 

Beslutsunderlag 

Plankarta, planbeskrivning 
 
Kommunstyrelsen 
Göran Lundström (c) yrkar bifall till beredningsförslaget.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommun-
styrelsen bifaller. 
_____ 
 
Beslutet skickas till  
Samhällsbyggnadskontoret 
_____ 
 
 
 



 PROTOKOLL 38(50) 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-05-23 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 103 Dnr 0501/21-008 
 
MOTION (C) VATTENSKYDDSOMRÅDEN 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Avslå motionen angående vattenskyddsområden. 
 
Reservation 
Göran Lundström (c), Peter Lundberg (kd) och Orvo Hannlöv (sd) reserverar 
sig mot beslutet.  
_____ 

Sammanfattning av ärendet 

Centerpartiet har kommit in med en motion där det Centerpartiet belyser 
vikten av vatten. Älvsbyns kommun har under hösten tagit beslut om att ändra 
sina vattenskyddsområden för Vidsel, Tväråselet, Tätorten samt Tvärån och 
göra om dem till betydligt större. 
 
Centerpartiet föreslår följande: 

• Att tidigare godkända verksamheter som funnits under mer än 10 år inom 
nu utökade vattenskyddsområden erhåller 100% bidrag från Älvsbyns 
kommun för eventuella åtgärder som måste utföras pga. det utökade 
vattenskyddsområdet. 

Svar på motion 

I lagen finns redan idag en möjlighet att få ersättning för befintliga 
verksamheter som på något sätt inskränks av ett vattenskyddsområde. I dessa 
fall måste en prövning ske och ett beslut fattas i varje enskilt fall. Med detta 
som grund föreslås att motionen ska avslås då möjlighet till ekonomisk 
ersättning det redan finns med i lagstiftningen samt att varje fall måste prövas.  
 
Prövningen sker efter att en anmälan om verksamhet som tagits upp i 
skyddsföreskrifterna för ett vattenskyddsområde anses av miljökontoret strida 
mot syftet med föreskriften. Då ska ersättningskrav ställas mot kommunen 
eller VA-huvudmannen och ersättning ska normalt utgå. 
 
Påtalas skall att det är fastighetsägaren som normalt ställer sådant ekonomiskt 
anspråk såvida verksamhetsutövaren inte har rådighet över marken. 
 
Att skyddsområden hålls uppdaterade och har en för tiden modern föreskrift 
är en förutsättning för att säkerställa dricksvattenproduktion nu och i 
framtiden. Befintliga verksamheter förekommer inom skyddsområdet och 
dessa får fortgå som vanligt om de inte innebär en uppenbar risk att 
verksamheten försämrar grundvattnet. Innebär det en risk för grundvattnet 
med fortsatt verksamhet så är inte vattenskyddsområdets föreskrift det enda 
lagrum som den verksamheten bryter mot då sådana verksamheter normalt 
inte skall förekomma i eller utanför vattenskyddsområde. 

           Forts… 



 PROTOKOLL 39(50) 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-05-23 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 103 Dnr 0501/21-008 forts.  
 
MOTION (C) VATTENSKYDDSOMRÅDEN 

 
Tillståndspliktig verksamhet är att betrakta som normalt tillåten i juridisk 
mening även om det tillkommer en avgift för handläggning av ärendet. 
 
Förslag till beslut 
Avslå motionen 
 
Kommunstyrelsen 
Göran Lundström (c) yrkar bifall till motionen.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget mot Göran 
Lundströms (c) förslag. Kommunstyrelsen bifaller beredningsförslaget. 
 
Göran Lundström (c) reserverar sig mot beslutet.  
 
Peter Lundberg (kd) reserverar sig mot beslutet.  
 
Orvo Hannlöv (sd) reserverar sig mot beslutet.  
_____ 

Beslutet skickas till 

Motionärerna  
Älvsbyns energi AB 
Samhällsbyggnadskontoret 
_____ 
 
 
 



 PROTOKOLL 40(50) 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-05-23 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 104 Dnr 0460/21-008 
 
MOTION (SD) OM SANDNING PÅ GATOR OCH GÅNGVÄGAR 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Avslå motionen om sandning på gator och gångvägar. 
 
Reservation 
Orvo Hannlöv (sd) reserverar sig mot beslutet.  
_____ 

Orvo Hannlöv (sd) har inkommit med en motion och yrkar på följande: 

När det gäller sandning på gator utan gångbanor: 
Att man sandar på ena sidan av gatan nära plogkarmen för gående istället för 
på mitten. Då blir risken mindre att någon halkar omkull och skadar sig, som 
nu är fallet. Man behöver ändå bara köra en gång på gatan som tidigare bilarna 
behöver inte hela gatan sandad 
 
Gångvägar är ca 3 meter breda: 
Att man lämnar ca 1 meter av gångvägens bredd osandad för sparkåkarna, 
vilket är enkelt att ordna för den som sköter sandningen. De flesta har skopor 
med olika bredd och då kan de välja en som är ca 2 meter bred när han ska 
sanda gångvägar, då blir det ju kvar ca 1 meter osandat till den som behöver 
åka spark. Även många av dem som inte har bil, har också klagat över att de 
måste ta taxi när de ska ut och handla. Yrkar bifall till dessa två förslag, 
eftersom risken för gående att halka och skadas blir mindre och de som bor 
för långt från butiken för att bära matvarorna kan då åka spark och slippa ta 
bil eller taxi. 

Svar på motion 

Sandning GC, att bara sanda del av GC-vägar för att underlätta för 
sparkåkning är svårt rent tekniskt då de sandskopor som nyttjas sandar 2,5 
meter brett. Merparten som nyttjar GC vintertid är gående och även en del 
cyklister som gärna har hela bredden sandad. 
 
Sandning gator sker primärt för biltrafik och sandningen sker därför i vägens 
mitt för att inte behöva köra dubbelt. 
 
Kostnadsmässigt skulle öka kostnaderna med förslagen som 
Sverigedemokraterna yrkar på. Upphandlingen av snöröjning och sandning 
behöva innefatta specifika instruktioner på utförande samt vilken utrustning 
som ska användas. 
 
Förslag till beslut 
Avslå motionen.  
 
Kommunstyrelsen 
Orvo Hannlöv (sd) yrkar bifall till motionen.    Forts… 



 PROTOKOLL 41(50) 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-05-23 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 104 Dnr 0460/21-008 forts.  
 
MOTION (SD) OM SANDNING PÅ GATOR OCH GÅNGVÄGAR 

 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget mot Orvo Hannlövs 
förslag. Kommunstyrelsen bifaller beredningsförslaget. 
 
Orvo Hannlöv (sd) reserverar sig mot beslutet.  
_____ 
 
Beslutet skickas till  
Motionären 
Älvsbyns Energi AB 
_____ 
 
 
 



 PROTOKOLL 42(50) 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-05-23 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 105 Dnr 0081/22-008 
 
MOTION (C) BARN MED PSYKISK OHÄLSA 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Avslå motionen om barn med psykisk ohälsa. 
 
Reservation  
Göran Lundström (c) reserver sig mot beslutet.  
_____ 

Sammanfattning av ärendet 

Centerpartiet har inkommit med en motion och yrkar på: 

• Att kommunen i den gemensamma skolsamverkan (inom fyrkanten) 
föreslår och verkar för att tillsammans knyter nödvändig resurs till sig för 
diagnos och behandling av ungdomar med NPF.  

 
Svar på motion:  
Motion (c) om barn med psykisk ohälsa har inkommit och överlämnats till 
kommunstyrelsen för beredning och vidare till fullmäktige för beslut senast 
13/6 2022 se beslut (beslut).  
 
Skolans uppdrag är förebyggande och hälsofrämjande insatser enligt vad som 
framgår i skollagen. Ställa diagnoser och behandla patienter i NPF-området 
faller inom ramen för hälso- och sjukvården, d.v.s. Regionen. Den 
gemensamma skolsamverkan (inom fyrkanten) avser gymnasieskolan.  
 
Huruvida omfattningen av elevhälsorelaterade insatser för elever i 
förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasium (samt i lagen föreskrivna 
skolformer) regleras i Skollag (2010:800) 2 kap 25–28 §§. Elevhälsan ska omfatta 
medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser och 
ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande.  
 
Det framgår av Skollag (2010:800) 2 kap 25 § 2 st. att för de medicinska 
insatserna ska tillgång till skolläkare och skolsköterska finnas, för de 
psykologiska insatserna ska tillgång till psykolog finnas, för de psykosociala 
insatserna ska tillgång till kurator finnas, vidare ska det finnas tillgång till 
personal med sådan kompetens att elevernas behov av specialpedagogiska 
insatser kan tillgodoses.  
 
I Älvsbyns Kommun finns samtliga kompetenser inom ramen för det i lagen 
föreskrivna representerade. Eleverna i Älvsbyns kommuns förskoleklass, 
grundskola, grundsärskola, gymnasieskola har tillgång till respektive 
kompetensområde.  
 
Förslag till beslut 
Avslå motionen.  
         Forts… 



 PROTOKOLL 43(50) 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-05-23 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 105 Dnr 0081/22-008 forts.  
 
MOTION (C) BARN MED PSYKISK OHÄLSA 

 
Kommunstyrelsen 
Göran Lundström (c) yrkar i första hand bifall till motionen och i andra hand 
att den psykolog som Elevhälsan anlitar ska fortsättningsvis ha den kompetens 
som behövs för att kunna göra utredningar - diagnos kring NPF – ADHD. 
 
Anna Lundberg (s) yrkar bifall till beredningsförslaget.   
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget mot Göran 
Lundströms (c) förslag. Kommunstyrelsen bifaller beredningsförslaget. 
 
Göran Lundström (c) reserver sig mot beslutet.  
_____ 
 
Beslutet skickas till  
Motionärerna 
_____ 
 
 
 



 PROTOKOLL 44(50) 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-05-23 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 106 Dnr 0103/22-008 
 
MOTION (SD) OM ÅTERÖPPNANDE AV FLUXENS 
RESTAURANG TILL MATGÄSTERNA 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Avslå motionen om återöppnande av Fluxens restaurang till matgästerna. 
 
Reservation  
Orvo Hannlöv (sd) och Peter Lundberg (kd) reserverar sig mot beslutet.   
_____ 

Sammanfattning av ärendet 

Sverigedemokraterna har lämnat in en motion om återöppnanden av Fluxens 
restaurang till matgästerna och yrkar på:  

• Att restaurang Fluxen ges möjlighet att starta upp i privat ägo vid årsskiftet 

• Att den som avser att starta upp restaurangen ges möjlighet att sköta 
matleveranser till äldreboendet till ombyggnaden av Älvåkra köket är klart 

• Att möjligheten ges att starta upp restaurang i privat ägo, även om det 
skulle bli senare än vid årsskiftet och att annonser om privat ägo av 
Restaurang Fluxen erbjuds av kommunen, så tidigt som det är möjligt till 
eventuella intressenter. 

Svar på motion 

Fluxenhuset ägs av Älvsbyns fastigheter AB. Det är utanför kommunens 
kommunala kompetens/uppdrag att bestämma vem som kan hyra lokaler i 
Fluxen. Motionären kan inkomma med en skrivelse till Älvsbyns Fastigheter 
AB i frågan om att hyra ut till privat näringsidkare. 
 
Ett arbete pågår inom den sk kostutredningen med att ta fram förslag och 
alternativ för den framtida koststrukturen i syfte att få en effektiv och 
kvalitativ kostproduktion där hänsyn tas till kompetensförsörjning och krav på 
tillagningskök och kosthållning för äldre. I utredningen ingår inte uppdraget 
att lägga ut matleveranser på en privat aktör. 
 
Förslag till beslut 
Avslå motionen.  
 
Kommunstyrelsen 
Orvo Hannlöv (sd) yrkar bifall till motionen.  
 
Peter Lundberg (kd) yrkar bifall till motionen 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget mot Orvo Hannlövs 
förslag. Kommunstyrelsen bifaller beredningsförslaget. 
 
Orvo Hannlöv (sd) reserverar sig mot beslutet.     Forts… 



 PROTOKOLL 45(50) 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-05-23 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 106 Dnr 0103/22-008 forts.  
 
MOTION (SD) OM ÅTERÖPPNANDE AV FLUXENS 
RESTAURANG TILL MATGÄSTERNA 

 
Peter Lundberg (kd) reserverar sig mot beslutet.   
____ 
 
Beslutet skickas till  
Motionärerna 
Kommunchef 
_____ 
 
 
 



 PROTOKOLL 46(50) 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-05-23 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 107 Dnr 0119/22-008 
 
MOTION (SD) OM FÖRSÄLJNING ELLER UTHYRNING AV 
KANISANLÄGGNINGEN 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Avslå motionen om försäljning eller uthyrning av Kanisanläggningen. 
 
Reservation 
Orvo Hannlöv (sd) reserverar sig mot beslutet.   
______ 

Sammanfattning av ärendet 

Sverigedemokraterna har inkommit med en motion om att kommunen 
ska bjuda ut Kanisanläggningen till försäljning eller uthyrning, samt att 
kommunen inte ska fortsätta att driva anläggningen då den går med 
förlust. 

Sverigedemokraterna yrkar på: 

• Kommunen inte ska fortsätta att driva Kanisanläggningen med denna 
stora förlust. 

• Att hela anläggningen bjuds ut till försäljning eller uthyrning till någon 
förening eller företag. 

Svar på motion 

I samband med kommunfullmäktiges sammanträde den 14 juni 2021 (KF § 57) 
fick kommunchefen i uppdrag att utarbeta en 5-års utvecklingsplan gällande 
Kanisområdet, ishallen, kommunhusets ventilation och Forum. I detta uppdrag 
ingår att ta med aspekterna kring ägande och driftsformer vilket även denna 
motion avser.  
 
Utvecklingsplanen för Kanis kommer att presenteras under hösten 2022 där 
kommer yrkandena som SD ställer att finnas med. Med detta som grund 
föreslås ett avslag till motionen för att invänta utvecklingsplanen. 
 
Förslag till beslut 
Avslå motionen. 
 
Kommunstyrelsen 
Orvo Hannlöv (sd) yrkar på att motionen bordläggs till hösten 2022.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget mot Orvo Hannlövs 
förslag. Kommunstyrelsen bifaller beredningsförslaget. 
 
Orvo Hannlöv (sd) reserverar sig mot beslutet.   
_____ 
         Forts… 



 PROTOKOLL 47(50) 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-05-23 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 107 Dnr 0119/22-008 forts.  
 
MOTION (SD) OM FÖRSÄLJNING ELLER UTHYRNING AV 
KANISANLÄGGNINGEN 

 
Beslutet skickas till  
Samhällsbyggnadskontoret 
Motionären 
____ 



 PROTOKOLL 48(50) 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-05-23 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 108 Dnr 0128/22-008 
 
MOTION (SD) ANGÅENDE HASTIGHETEN INOM 
TÄTBEBYGGT OMRÅDE I ÄLVSBYN 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Avslå motionen angående hastigheten inom tätbebyggt område i Älvsbyn. 
 
Reservation 
Orvo Hannlöv (sd) reserverar sig mot beslutet.  
_____ 

Sammanfattning av ärendet 
Sverigedemokraterna har inkommit med en motion om att kommunen ska 
sluta driva kravet om sänkning av hastigheten till 30 km/h inom Älvsbyns 
tätort. Sverigedemokraterna menar att kommunens argument för att sänka 
hastigheten inte håller och att det kostar onödigt mycket att fortsätta driva 
frågan efter att kommunen fått avslag två gånger av Transportstyrelsen. 

Svar på motion 

Det stämmer inte att Transportstyrelsen har gett avslag på sakfrågan om 30 
km/h, utan de har gett avslag med anledning av att formaliafel gjorts. Det finns 
väl grundade argument för att sänka hastigheten i villakvarteren till 30 km/h. 
Det förekommer många klagomål från boende i Älvsbyn över att bilar framförs 
i alltför höga hastigheter inne i bostadsområdena. Trafikmätningar på några 
gator som utförts på uppdrag av miljö- och byggkontoret och Älvsbyns Energi 
AB visar att en del bilister kör fortare än tillåten hastighet, i vissa fall mycket 
fortare. För att ett fordon ska hinna stannas i tid om ett barn eller djur kommer 
ut på gatan i ett bostadsområde rekommenderar Trafikverket att hastigheten 
ska vara begränsad till 30 kilometer i timmen i de bostadsområden där bostäder 
har utfart direkt mot gatan. Trafikverket har givit ut en handbok som utförlig 
beskriver hur hastigheter ska sättas i vårt samhälle. Se bilaga ”Rätt fart i staden, 
hastigheter i en attraktiv stad”. 
 
Kommunfullmäktige har gett miljö- och byggnämnden i uppdrag att vara 
trafiknämnd genom att man har fastställt miljö- och byggnämndens 
reglemente, 2022-02-14, KF § 11. 
 
Miljö- och byggnämnden beslutade den 12 april 2022 (MBN § 35) om nya 
trafikföreskrifter om hastighet inom tättbebyggt område i centrala Älvsbyn. 
Därmed finns ingen anledning att skylta om i centrala Älvsbyn. 
 
Förslag till beslut 
Avslå motionen. 
 
Bilagor 
Rätt fart i staden Hastighetsnivåer i en attraktiv stad 
         Forts… 



 PROTOKOLL 49(50) 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-05-23 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 108 Dnr 0128/22-008 forts. 
 
MOTION (SD) ANGÅENDE HASTIGHETEN INOM 
TÄTBEBYGGT OMRÅDE I ÄLVSBYN 

 
Kommunstyrelsen 
Orvo Hannlöv (sd) yrkar bifall till motionen. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget mot Orvo Hannlövs 
förslag. Kommunstyrelsen bifaller beredningsförslaget. 
 
Orvo Hannlöv (sd) reserverar sig mot beslutet.  
_____ 

Beslutet skickas till 

Motionären 
Samhällsbyggnadskontoret 
_____ 
 
 
 



 PROTOKOLL 50(50) 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-05-23 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 109 Dnr 0249/22-008 
 
VÄCKTA ÄRENDEN KS 2022-05-23 

 
Kommunstyrelsen 
1. Göran Lundström (c) väcker ett ärende om skadegörelserna som sker på 

skolorna och runt om centralorten.  
_____ 

 


