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 PROTOKOLL 2(33) 
 2021-02-15 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 1 Dnr 0010/21 - 008 
 
MEDBORGARFÖRSLAG - AVBRYT INRÄTTANDE AV GEMEN-
SAMHETSANLÄGGNING OCH BILDANDE AV SAMFÄLLIG-
HETSFÖRENING TRÅNGFORSVÄGEN VIDSEL 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Medborgarförslag om att avbryta inrättande av gemensamhetsanläggning och 
bildande av samfällighetsförening Trångforsvägen Vidsel, överlämnas till 
kommunstyrelsen för beredning och beslut senast den 24 maj 2021. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Fredrik Uppman har lämnat in ett medborgarförslag om att avbryta inrätt-
ande av gemensamhetsanläggning och bildande av samfällighetsförening 
Trångforsvägen Vidsel, enligt bilaga. 
 
Kommunfullmäktige 
Ordföranden föreslår att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för bered-
ning och beslut senast den 24 maj 2021. Kommunfullmäktige bifaller för-
slaget. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 3(33) 
 2021-02-15 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 2 Dnr 0029/21 - 008 
 
MEDBORGARFÖRSLAG - ISBANA OCH LAMPOR I LOM-
TJÄRNSPARKEN 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Medborgarförslag om isbana och lampor i Lomtjärnsparken överlämnas till 
kommunstyrelsen för beredning och beslut senast den 24 maj 2021. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Katarina Sundman har lämnat in ett medborgarförslag om isbana och lampor 
i Lomtjärnsparken, enligt bilaga. 
 
Kommunfullmäktige 
Ordföranden föreslår att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för bered-
ning och beslut senast den 24 maj 2021. Kommunfullmäktige bifaller för-
slaget 
_____ 
 



 PROTOKOLL 4(33) 
 2021-02-15 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 3 Dnr 0578/20 - 008 
 
MOTION (SD) ANGÅENDE BOSTADSBRISTEN I ÄLVSBYN 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Motion (sd) angående bostadsbristen i Älvsbyn överlämnas till kommun-
styrelsen för beredning och vidare till fullmäktige för beslut senast den 14 juni 
2021. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Orvo Hannlöv (sd) har lämnat in en motion gällande bostadsbristen i 
Älvsbyn, enligt bilaga. 
 
Kommunfullmäktige 
Ordföranden föreslår att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för 
beredning och vidare till fullmäktige för beslut senast den 14 juni 2021. 
Kommunfullmäktige bifaller förslaget. 
_____ 



 PROTOKOLL 5(33) 
 2021-02-15 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 4 Dnr 0579/20 - 008 
 
MOTION (SD) ANGÅENDE ÄRENDE SOM KOMMUNSTYREL-
SEN DELEGERAT TILL SOCIALUTSKOTTET 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Motion (sd) om ärende som kommunstyrelsen delegerat till socialutskottet, 
överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och vidare till fullmäktige för 
beslut senast den 25 oktober 2021. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Orvo Hannlöv (sd) har lämnat in en motion om ärende som kommunstyrel-
sen delegerat till socialutskottet, enligt bilaga. 
 
Kommunfullmäktige 
Ordföranden föreslår att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för bered-
ning och vidare till fullmäktige för beslut senast den 25 oktober 2021. Kom-
munfullmäktige bifaller förslaget. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 6(33) 
 2021-02-15 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 5 Dnr 0030/21 - 008 
 
MOTION (SD) BYT UT NAMNET BRUKARE  

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Motion (sd) byt ut namnet brukare, överlämnas till kommunstyrelsen för 
beredning och vidare till fullmäktige för beslut senast den 14 juni 2021. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Orvo Hannlöv (sd) har lämnat in en motion om att byta ut namnet brukare, 
enligt bilaga. 
 
Kommunfullmäktige 
Ordföranden föreslår att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för bered-
ning och vidare till fullmäktige för beslut senast den 14 juni 2021. Kommun-
fullmäktige bifaller förslaget. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 7(33) 
 2021-02-15 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 6 Dnr 0032/21 - 000 
 
DELGIVNINGAR KF 2021-02-15 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Ta del av redovisade delgivningar. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Handlingar i ärendet: 
 
Socialutskottet – statistikrapport ej verkställda beslut enligt SoL och LSS – 
kvartal 3 2020, dnr 498/20-709. 
 
Förslag till beslut 
Ta del av redovisade delgivningar. 
 
Kommunfullmäktige 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommunfull-
mäktige bifaller. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 8(33) 
 2021-02-15 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 7 Dnr 0460/20 - 003 
 
HANDLINGSPLAN INKLUDERING 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Fastställa styrdokument Handlingsplan inkludering enligt bilaga.  
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Integrationssamordnare Eleonor Lundkvist Linder har utarbetat nytt styrdoku-
ment, handlingsplan inkludering enligt bilaga. 
 
I landets kommuner ska handlingsplan för inkludering finnas, i planen ska 
samhället säkerställa att inga begränsningar ska finnas för medborgare kopplat 
till kön, etnicitet, religion, sexuell läggning, ålder, fysiska eller psykiska funk-
tionsvariationer. Verksamheterna i Älvsbyns kommun har var för sig upprätt-
ade planer och i viss mån också styrdokument som säkerställer ett arbete mot 
inkludering men fastställande av denna handlingsplan kopplar samman befint-
liga planer och styrdokument till en gemensam och kommunövergripande 
handlingsplan. Syftet med att fastställa handlingsplanen är att skapa ett fram-
gångsrikt och inkluderande samhälle där man motverkar utanförskap och 
innefattar alla kommunens medborgare oavsett ursprung. Strategin i planen 
fastställer ett antal prioriterade områden;  
- respekt för individen 
- delaktighet 
- sysselsättning 
- utbildning  
- aktiv fritid 
 
De kommunala styrdokument som kan kopplas samman med denna hand-
lingsplan är; 
- Handlingsprogrammet för personer med funktionsnedsättning 
- Handlingsplan för jämställdhetsintegrering 
- Riktlinjer för diskriminering 
- Riktlinjer för rekrytering 
- Arbetsmarknadsstrategi  
- Skolornas handlingsplaner mot kränkande behandling 
- Riktlinje mot kränkande behandling 
- Biblioteksplan 
- Kompetensförsörjningsplan 
- Bostadsförsörjningsplan.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 9 november 2020 § 124. 
 
         forts 



 PROTOKOLL 9(33) 
 2021-02-15 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 

KF § 7 Dnr 0460/20 - 003 forts 
 
HANDLINGSPLAN INKLUDERING 

 
Förslag till beslut 
KS föreslår KF att fastställa styrdokument för handlingsplan inkludering enligt 
bilaga och mål för 2021 - 2023.  
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Fastställa styrdokument Handlingsplan inkludering enligt bilaga.  
_____ 
 
Kommunfullmäktige 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag vilket kommun-
fullmäktige bifaller. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 10(33) 
 2021-02-15 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 8 Dnr 0538/20 - 003 
 
RIKTLINJE FÖR UPPHANDLING 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Fastställa riktlinje för upphandling enligt bilaga. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Som ett komplement till kommunens upphandlingspolicy har en riktlinje för 
upphandling upprättats. Riktlinjens syfte är att tydliggöra framför allt hur kom-
munens direktupphandlingar ska hanteras och skapa ett tydligt regelverk för 
handläggningen av direktupphandlingar.  
 
För att ytterligare underlätta hanteringen av direktupphandlingar har ett digitalt 
verktyg, som hanterar upphandlingar börjat användas inom kommunen. 
Verktyget underlättar framför allt hantering av dokumentation och övrigt, som 
är kopplat till direktupphandling. Vid formaliserad-/öppen upphandling an-
vänds sedan tidigare ett digitalt verktyg. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 14 december 2020 § 146. 
 
Förslag till beslut 
Fastställa riktlinje för upphandling enligt bilaga. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Fastställa riktlinje för upphandling enligt bilaga. 
_____ 
 
Kommunfullmäktige 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag vilket kommun-
fullmäktige bifaller. 
_____ 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 11(33) 
 2021-02-15 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 9 Dnr 0542/20 - 003 
 
UPPHANDLINGSPOLICY 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Anta upphandlingspolicy enligt bilaga. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Älvsbyns kommun köper varor och tjänster (entreprenader hanteras på kom-
munens uppdrag av Älvsbyns Energi AB och Älvsbyns Fastigheter AB) från 
många leverantörer till stora summor. Hur kommunen ska genomföra sina 
upphandlingar styrs av Lou, LUF och LUK.   
 
För att säkerställa att kommunens upphandlingar hanteras enligt de lagkrav 
som finns men också för att se till att kommunen genomför sina upphand-
lingar och inköp effektivt och på ett sätt som tillvaratar konkurrens har kom-
munens policy för inköp uppdaterats och kompletterats med en riktlinje. 
(behandlas av kommunstyrelsen som särskilt ärende).  
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 14 december § 145. 
 
Förslag till beslut 
Anta upphandlingspolicy enligt bilaga. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Anta upphandlingspolicy enligt bilaga. 
_____ 
 
Kommunfullmäktige 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag vilket kommun-
fullmäktige bifaller. 
_____ 
 
 
 



 PROTOKOLL 12(33) 
 2021-02-15 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 10 Dnr 0485/20 - 008 
 
INTERPELLATION (V) - UNDERLAG FÖR BESLUT 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Interpellation (v) om underlag för beslut, anses vara besvarad. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Louice Majunge (v) har lämnat in en interpellation om underlag för beslut, 
enligt bilaga. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 30 november 2020 § 101 att interpellationen 
besvaras vid nästa fullmäktigesammanträde den 15 februari 2021.  
_____ 
 
Kommunfullmäktige 
Skriftligt svar har skickats till Louice Majunge (v) den 11 februari 2021. 
 
Louise Majunge (v) redogör för sin interpellation. 
 
Kommunstyrelsens ordförande besvarar interpellationen, enligt bilaga. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att interpellationsdebatten avslutad och att interpella-
tionen ska anses vara besvarad. Kommunfullmäktige bifaller förslaget. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 13(33) 
 2021-02-15 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 11 Dnr 0321/20 - 008 
 
MOTION (SD) OM INFORMATION FRÅN NÄMNDER OCH UT-
SKOTT  

 
Kommunfullmäktiges beslut 
1) Bifall till motion (sd) om att information från nämnder och utskott, ska 

sändas till politiska gruppledare. 
2) Rutinen införs när kansliets nya ärendehanteringssystem är implementerat. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Orvo Hannlöv (sd) har lämnat in en motion med förslag att information från 
nämnder och utskott, där partierna inte har någon ledamot representerad, ska 
sändas till de politiska gruppledarna, för att partierna ska få mer insyn. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 26 oktober 2020, § 74, att ärendet överlämnas 
till kommunstyrelsen för beredning och vidare till fullmäktige för beslut senast 
den 3 maj 2021. 
_____ 
 
Kommunsekreterare Lilian Johansson har yttrat sig i ärendet. 
 
I arbetsordning för utskotten under punkten Rapportering står följande: ”Det 
åvilar utskottet att regelbundet rapportera till kommunstyrelsen om hur utskottets arbete 
med uppdraget fortlöper.” 
 
Detta innebär att utskottens protokoll delges nästkommande kommunstyrelse, 
under ärendet Delgivningar KS. 
 
Beslut som delegerats till socialutskottet återredovisas till kommunstyrelsen 
under ärendet Delegationsrapport KS. Anledningen till detta är att säkerställa 
en rättssäker hantering enligt både Offentlighets- och sekretesslagen samt 
socialtjänstlagen. 
 
Eftersom rutinen redan finns, att utskottens protokoll inkl handlingar delges 
kommunstyrelsen, anses motionen vara besvarad.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges protokoll 26 oktober 2020, § 74. 
Kommunstyrelsens protokoll 14 december 2020, § 149. 
 
Förslag till beslut 
Motion (sd) om information från nämnder och utskott, anses vara besvarad. 
 
         forts 



 PROTOKOLL 14(33) 
 2021-02-15 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KF § 11 Dnr 0321/20 – 008 forts 
 
MOTION (SD) OM INFORMATION FRÅN NÄMNDER OCH UT-
SKOTT  

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1) Bifall till motion (sd) om att information från nämnder och utskott, ska 

sändas till politiska gruppledare. 
2) Rutinen införs när kansliets nya ärendehanteringssystem är implementerat. 
_____ 
 
Kommunfullmäktige 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag vilket kom-
munfullmäktige bifaller. 
_____ 
 
 
 



 PROTOKOLL 15(33) 
 2021-02-15 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KF § 12 Dnr 0492/20 - 008 
 
MOTION (L) MER TRANSPARENS NU 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
1) Rutinen att publicera fullmäktiges sammanträdeshandlingar på kom-

munens hemsida finns redan. Motion om mer transparens nu, anses 
därmed vara besvarad.  

2) Tillägg i fullmäktiges annons, information om att KF:s möteshandlingar 
finns att läsa på kommunens hemsida. 

_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Göran Stenlund (L) har lämnat in en motion, mer transparens nu! Enligt 
bilaga. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 30 november 2020, § 102 att överlämna ären-
det till kommunstyrelsen för beredning och åter till fullmäktige för beslut 
senast den 15 februari 2021. 
_____ 
 
Liberalerna yrkar på att Älvsbyns kommun inför fullmäktiges sammanträden 
ska publicera samma handlingar för allmänheten, som fullmäktiges ledamöter 
har att tillgå, förslagsvis lätt tillgängligt via kommunens hemsida och internet. 
 
Kommunsekreterare Lilian Johansson informerar att kommunledningskon-
torets kansli lägger ut KF:s möteshandlingar på kommunens hemsida, 1 vecka 
före sammanträdet (ärenden och handlingar) under: 
Politik/Kommunfullmäktige/KF:s möteshandlingar.  
 
Rutinen infördes när kansliet övergick till att publicera de förtroendevaldas 
sammanträdeshandlingar via appen NetPublicator Docs. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges protokoll 30 november 2020, § 102. 
Kommunstyrelsen 25 januari 2021, § 6. 
 
Förslag till beslut 
Motion om mer transparens nu, ska anses vara besvarad. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1) Rutinen att publicera fullmäktiges sammanträdeshandlingar på kom-

munens hemsida finns redan. Motion om mer transparens nu, anses 
därmed vara besvarad.  

2) Tillägg i fullmäktiges annons, information om att KF:s möteshandlingar 
finns att läsa på kommunens hemsida. 

_____       forts 



 PROTOKOLL 16(33) 
 2021-02-15 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KF § 12 Dnr 0492/20 – 008 forts 
 
MOTION (L) MER TRANSPARENS NU 

 
Kommunfullmäktige 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag vilket kommun-
fullmäktige bifaller. 
_____ 
 
 
 



 PROTOKOLL 17(33) 
 2021-02-15 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 13 Dnr 0366/20 - 102 
 
ÅTERKALLANDE AV KF:S BESLUT § 82 GÄLLANDE VAL AV ER-
SÄTTARE I BARN- OCH FRITIDSUTSKOTTET 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Återkalla felaktigt KF beslut § 82, att utse Linda Lidman (s) till ersättare i barn- 
och fritidutskottet. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Birger Wallgren (s) har avsagt sig politiska uppdrag. 
 
KF § 82, dnr 366/20-102 
Linda Lidman (s) har felaktigt blivit invald som ersättare för Birger Wallgren i 
barn- och fritidsutskottet, men Birger Wallgren har inte haft uppdrag, som 
ersättare i barn- och fritidsutskottet.  
 
KF § 85 dnr 0250/19-102 
(Emil Lundberg (s) avsa sig uppdrag som ersättare i barn- och fritidsutskottet, 
Anneli Johansson (s) valdes i hans ställe). 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 14 december 2020, § 150. 
 
Förslag till beslut 
Återkalla felaktigt KF beslut § 82, att utse Linda Lidman (s) till ersättare i barn- 
och fritidutskottet. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Återkalla felaktigt KF beslut § 82, att utse Linda Lidman (s) till ersättare i barn- 
och fritidutskottet. 
_____ 
 
Kommunfullmäktige 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag vilket kommun-
fullmäktige bifaller. 
_____ 
 
 
 



 PROTOKOLL 18(33) 
 2021-02-15 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 14 Dnr 0545/20 - 102 
 
AVSÄGELSE AV UPPDRAG SOM NÄMNDEMAN (S) - VAL AV NY 
NÄMNDEMAN 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Utse Anneli Johansson (s) till ny nämndeman vid Luleå tingsrätt. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ulla Berg (s) har avsagt sig uppdrag som nämndeman vid Luleå tingsrätt från 
den 3 december 2020. 
 
Kommunfullmäktige har att utse ny nämndeman. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunala valberedningens protokoll 15 februari 2021, § 1. 
 
Förslag till beslut 
Utse ny nämndeman (s) vid Luleå tingsrätt. 
 
Kommunfullmäktige 
Valberedningens ordförande Tomas Egmark (s) redovisar beredningens för-
slag att utse Anneli Johansson (s) till ny nämndeman vid Luleå tingsrätt. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på valberedningens förslag vilket kommun-
fullmäktige bifaller. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 19(33) 
 2021-02-15 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 15 Dnr 0153/20 - 104 
 
REDOVISNING AV HUR LOKALT PARTISTÖD HAR ANVÄNTS 
2019 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Bevilja partistöd till kommunfullmäktiges samtliga partier. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Mottagarna av kommunalt partistöd (de politiska partierna) ska årligen till 
kommunfullmäktige lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet 
har använts i enlighet med det ändamål som anges i 4 kapitlet 29 § första 
stycket KL samt partistödets syfte enligt ”Riktlinje för partistöd”.  
 

Redovisningen ska avse perioden 1 januari ‐ 31 december varje år och återrap-
porteras in till kommunfullmäktige (Kommunledningskontoret) senast sex 
månader efter redovisningsperiodens (kalenderårets) utgång. Senast 30 juni 
2020. 
 
Partistöd betalas inte ut till ett parti som inte har lämnat in redovisning och 
granskningsrapport i tid 4 kap. 31 § andra stycket KL. 
 
Samtliga partier har lämnat in redovisning av hur partistödet har använts inom 
föreskriven tid. 
 
Partistödet betalas ut årligen i förskott under februari månad, efter beslut av 
fullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 31 augusti 2020, § 94. 
 
Förslag till beslut 
Bevilja partistöd till kommunfullmäktiges samtliga partier.  
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Bevilja partistöd till kommunfullmäktiges samtliga partier. 
_____ 
 
Kommunfullmäktige 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag vilket kommun-
fullmäktige bifaller. 
_____ 
 
 



 PROTOKOLL 20(33) 
 2021-02-15 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 16 Dnr 0582/20 - 104 
 
UTBETALNING AV PARTISTÖD 2021 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Betala ut lokalt partistöd till samtliga partier. Totalt 1 387 680 kr, fördelat 
enligt bilaga. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen föreslår den 31 augusti 2020, KS § 94 att kommunfull-
mäktige beviljar partistöd till kommunfullmäktiges samtliga partier. 
 
Kommunsekreterare Lilian Johansson har sammanställt kommunalt partistöd 
enligt bilaga. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 25 januari 2021, § 7. 
 
Förslag till beslut 
Betala ut lokalt partistöd till samtliga partier. Totalt 1 387 680 kr, fördelat 
enligt bilaga. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Betala ut lokalt partistöd till samtliga partier. Totalt 1 387 680 kr, fördelat 
enligt bilaga. 
_____ 
 
Kommunfullmäktige 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag vilket kommun-
fullmäktige bifaller. 
_____ 
 
 
 



 PROTOKOLL 21(33) 
 2021-02-15 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KF § 17 Dnr 0508/20 - 210 
 
ENERGI- OCH KLIMATSTRATEGI 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Anta reviderad Energi- och klimatstrategi, enligt bilaga med följande tillägg: 
1)  i åtgärdsplan på sidan 9, ta bort tabellrad 10, Inför parkeringsavgift på 

kommunens parkeringar.  
2) Fossildriven fordonsflotta fasas ut i takt med att fordonens tekniska- och 

/eller ekonomiska livslängd är förbrukad eller av driftekonomisk orsak. 
3) Tjänsten som energi- och klimatrådgivare tillsätts endast om extern fin-

ansiering beviljas.  
 
Reservation 
Orvo Hannlöv (sd) reserverar sig mot beslutet och lämnar skriftlig reservation. 
”Det är oansvarigt av fullmäktige att besluta om så stora utgifter utan att und-
ersöka mer, om åtgärderna är meningslösa eller saknar grund”. 
 
Protokollsanteckning 
Orvo Hannlövs (sd) anteckning till protokollet. ”Att jag visat att koldioxid är 
välgörande och att människan inte kan påverka halten i atmosfären, enligt 
många välkända forskare”. 
_____  
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 14 december 2020, § 152 att återremittera ärendet 
för ytterligare beredning. 
_____ 
 
Samhällsbyggnadsenheten har reviderat förslag till Energi- och klimatstrategi 
enligt beslut KS 2020-12-14 § 152. 
 
Strategin har samråtts med Älvsbyns Energi AB och Älvsbyns Fastigheter AB.  
 
Bilagor 
Energi- och klimatstrategi 
Bilaga 1. Bakgrund 
Bilaga 2. Nuläge 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 14 december 2020, § 152. 
Kommunstyrelsens protokoll 25 januari 2021, § 8. 
 
Förslag till beslut 
Anta reviderad Energi- och klimatstrategi.  
 
         forts 



 PROTOKOLL 22(33) 
 2021-02-15 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KF § 17 Dnr 0508/20 – 210 forts 
 
ENERGI- OCH KLIMATSTRATEGI 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Anta reviderad Energi- och klimatstrategi, enligt bilaga med följande tillägg: 
1)  i åtgärdsplan på sidan 9, ta bort tabellrad 10, Inför parkeringsavgift på 

kommunens parkeringar.  
2) Fossildriven fordonsflotta fasas ut i takt med att fordonens tekniska- och 

/eller ekonomiska livslängd är förbrukad eller av driftekonomisk orsak. 
3) Tjänsten som energi- och klimatrådgivare tillsätts endast om extern fin-

ansiering beviljas.  
_____  
 
Kommunfullmäktige 
Rikard Granström (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Orvo Hannlöv (sd) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag alternativt att 
ärendet ska återremitteras. 
 
Tomas Egmark (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Linus Sköld (s) bifaller kommunstyrelsens förslag. 
 
Berit Hardselius (c) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Orvo Hannlövs återremissförslag vilket 
fullmäktige avslår. 
 
Ordföranden ställer vidare kommunstyrelsens förslag och Orvo Hannövs 
avslagsförslag mot varandra. Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens 
förslag. 
 
Reservation 
Orvo Hannlöv (sd) reserverar sig mot beslutet och lämnar skriftlig reservation.  
”Det är oansvarigt av fullmäktige att besluta om så stora utgifter utan att und-
ersöka mer, om åtgärderna är meningslösa eller saknar grund”. 
 
Orvo Hannlöv (sd) önskar lägga till en protokollsanteckning i paragrafen, 
vilket ordföranden bifaller. 
 
Protokollsanteckning 
Orvo Hannlövs (sd) anteckning till protokollet. ”Att jag visat att koldioxid är 
välgörande och att människan inte kan påverka halten i atmosfären, enligt 
många välkända forskare”. 
_____  



 PROTOKOLL 23(33) 
 2021-02-15 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 18 Dnr 0438/20 - 259 
 
TAXA FÖR MARK OCH EXPLOATERING 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Anta taxa för mark och exploatering, enligt bilaga. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Samhällsplanerare Sofia Lundberg och VD Älvsbyns Fastigheter AB Annelie 
Vinsa har lämnat in en tjänsteskrivelse om taxa för mark och exploatering. 
 
Kommunen antog den 2020-10-26 (KF § 85) riktlinjer för mark och exploa-
tering avseende kommunens mark. Ett syfte med riktlinjerna är att säkerställa 
att kommunens mark används på ett ändamålsenligt sätt. Ett annat syfte är att 
det ska vara tydligt för medborgare och företag vad som gäller för etableringar 
av olika slag på kommunens mark.  
 
Taxa för mark och exploatering redogör för de kostnader och villkor som är 
förenade med nyttjande respektive köp av kommunens mark och ska läsas 
tillsammans med de antagna riktlinjerna.  
 
Beslutsunderlag 
Taxa för mark och exploatering 
Kommunstyrelsens protokoll 14 december 2020, § 154. 
 
Förslag till beslut 
Anta taxa för mark och exploatering.  
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Anta taxa för mark och exploatering, enligt bilaga. 
_____ 
 
Kommunfullmäktige 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag vilket kommun-
fullmäktige bifaller. 
_____ 
 
 
 



 PROTOKOLL 24(33) 
 2021-02-15 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 19 Dnr 0514/20 - 356 
 
VA-TAXA 2021-2023 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Bifall till en höjning av VA-taxan på 6 % per år 2021-2023. 
 
Reservation 
Centerpartiet, Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna och Sjukvårdspartiet 
reserverar sig mot beslutet. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
VD Älvsbyns Energi AB, Mattias Broström har lämnat in en tjänsteskrivelse 
om VA-taxa år 2021 – 2023. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 14 december 2020, § 158 att återremittera ärendet 
för ytterligare beredning. 
_____ 
 
Älvsbyns kommun har ett ålderstiget ledningsnät för vatten och avlopp. Det 
finns ett stort behov av reinvesteringar kommande år för att kunna hålla be-
fintlig standard på ledningsnätet. De senaste åren har Älvsbyns Energi AB 
genomfört en rad större VA-satsningar med till största del lånade pengar.  
 
Kommande reinvesteringar i VA-nätet behöver Älvsbyns Energi AB kunna 
finansiera med till största delen eget kapital. Älvsbyns Energi AB har en hög 
belåning i bolaget och kommer inte att kunna låna pengar i samma utsträck-
ning som tidigare. 
 
Älvsbyns Energi AB har även ett reningsverk som börjar bli gammalt och 
kommer att behöva investeringar kommande år. Älvsbyn ligger på plats 104 av 
Sveriges kommuner prismässigt och på plats 9 av samtliga kommuner i Norr- 
och Västerbotten vilket ger utrymme för den föreslagna höjningen på 6 % 
årligen, de kommande tre åren.  
 
Från bolagets sida anses att en stegvis höjning är bättre och mer förutsägbart 
än enstaka kraftiga höjningar. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 14 december 2020, § 158. 
Prognos för år 2020 samt budget för år 2021 samt prisjämförelse med övriga 
kommuner i Norr- och Västerbotten 
Kommunstyrelsens protokoll 25 januari 2021, § 14. 
 
         forts  



 PROTOKOLL 25(33) 
 2021-02-15 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KF § 19 Dnr 0514/20 - 356 forts 
 
VA-TAXA 2021-2023 

 
Förslag till beslut 
Bifall till en höjning av VA-taxan på 6 % per år 2021-2023. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Bifall till en höjning av VA-taxan på 6 % per år 2021-2023. 
 
Reservation 
Göran Lundström (c), Orvo Hannlöv (sd) och Peter Lundberg (kd) reserverar 
sig mot beslutet. 
_____ 
 
Kommunfullmäktige 
Peter Lundberg (kd) föreslår en höjning av VA-taxan med 3 %. 
 
Göran Lundström (c) yrkar bifall till beredningsförslaget men bara för år 2021. 
Älvsbyns Fastigheter AB får återkomma gällande år 2022 och 2023. 
 
Tomas Egmark (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Helena Öhlund (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Orvo Hannlöv (sd) bifaller Peter Lundbergs (kd) förslag. 
 
Linus Sköld (s) bifaller kommunstyrelsens förslag. 
 
Rikard Granström (s) bifaller kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer Göran Lundströms förslag och Peter Lundbergs förslag 
mot varandra. Kommunfullmäktige bifaller Peter Lundbergsförslag 
 
Ordföranden ställer vidare kommunstyrelsens förslag och Peter Lundbergs 
förslag mot varandra. Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 
 
Reservation 
Göran Lundström (c), Orvo Hannlöv (sd), Peter Lundberg (kd) och Jörgen 
Afvander (sjvp) reserverar sig mot beslutet. 
_____ 
 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 26(33) 
 2021-02-15 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 20 Dnr 0011/21 - 432 
 
STRATEGI FÖR HANTERING AV DAGVATTEN OCH SNÖ 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Anta strategi för hantering av dagvatten och snö enligt bilaga med ändring i 
åtgärdsplanen sidan 15, näst sista tabellraden. Ta bort överstruken text enligt 
följande … dagvatten på respektive fastighet och inom…o s v. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson har lämnat in en tjänsteskrivelse gällande 
strategi för hantering av dagvatten och snö. 
 
Samhällsbyggnadsenheten har tagit fram ett förslag till strategi för hantering av 
dagvatten och snö. Strategin föreligger som bilaga till ärendet.  
 
Strategin ska utgöra underlag för kommunens samhällsplanering och underlag 
för planering av kommunens hantering av snö och dagvatten. En dagvatten-
strategi behandlar dagvattenhantering vid nybyggnad, ombyggnad, ändrad 
markanvändning samt drift och underhåll av byggnader och anläggningar.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 25 januari 2021, § 15. 
 
Förslag till beslut 
Föreslå kommunfullmäktige anta strategi för hantering av dagvatten och snö 
enligt bilaga. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Anta strategi för hantering av dagvatten och snö enligt bilaga med ändring i 
åtgärdsplanen sidan 15, näst sista tabellraden. Ta bort överstruken text enligt 
följande … dagvatten på respektive fastighet och inom…o s v. 
_____ 
 
Kommunfullmäktige 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag vilket kommun-
fullmäktige bifaller. 
_____ 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 27(33) 
 2021-02-15 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 21 Dnr 0512/20 - 452 
 
RENHÅLLNINGSTAXA ÅR 2021 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Bifall till en höjning av renhållningstaxan på 7 % år 2021. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
VD Älvsbyns Energi AB, Mattias Broström har lämnat in en tjänsteskrivelse 
om ny renhållningstaxa år 2021. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 14 december 2020, § 159 att återremittera ärendet 
för ytterligare beredning. 
_____ 
 
Kommunfullmäktige har beslutat att renhållningstaxan ska ligga på en nivå så 
att verksamheten inom renhållningen ska bära sina egna kostnader. Den eko-
nomiska prognosen för år 2020 visar på ett underskott och Älvsbyns Energi 
AB behöver höja renhållningstaxan med 7 % för att kunna lägga en budget i 
balans för verksamhetsåret 2021.  
 
Detta beror på ett avsevärt dyrare avtal i den senaste upphandlingen samt den 
nya förbränningsskatten på allt brännbart avfall. Älvsbyns Energi AB kommer 
även att vidta en rad effektiviseringsåtgärder under år 2021. Dessa kommer 
inte att få full effekt under år 2021, men kommer att bidra till att fortsatta 
kostnadsökningar under kommande år kan hållas låga. 
 
I och med att Renhållningskontraktet är upphandlat för 5 år framöver så kom-
mer kostnadsbilden att se ungefär lika ut kommande år med endast indexjuste-
ringar. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 14 december 2020, § 159. 
Prognos för år 2020 samt budget för år 2021. 
Kommunstyrelsens protokoll 25 januari 2021, § 16. 
 
Förslag till beslut 
Bifall till en höjning av renhållningstaxan på 7 % år 2021. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Bifall till en höjning av renhållningstaxan på 7 % år 2021. 
_____ 
 
 
         forts  



 PROTOKOLL 28(33) 
 2021-02-15 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KF § 21 Dnr 0512/20 – 452 forts 
 
RENHÅLLNINGSTAXA ÅR 2021 

 
Kommunfullmäktige 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag vilket kommun-
fullmäktige bifaller. 
_____ 
 
 
 



 PROTOKOLL 29(33) 
 2021-02-15 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 22 Dnr 0513/20 - 456 
 
PRISLISTA ÅVC 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Bifall till ändring av ÅVC-taxan enligt bilaga (endast företag) att gälla från 1 
mars 2021. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
VD Älvsbyns Energi AB, Mattias Broström har lämnat in en tjänsteskrivelse 
om prislista ÅVC. 
 
Älvsbyns återvinningscentral (ÅVC) tar emot en rad olika fraktioner för åter-
vinning. Ökade kostnader i form av avfallsförbränningsskatt, nytt regelverk för 
farligt avfall och svårigheter att bli av med vissa fraktioner har gjort att vi be-
höver utforma en ny prislista för ÅVC. 
 
Beslutsunderlag 
Förslag på ny prislista för Älvsbyns ÅVC. 
Kommunstyrelsens protokoll 14 december 2020, § 160. 
 
Förslag till beslut 
Bifalla en ändring av ÅVC-taxan enligt bifogat förslag. (Endast företag) 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Bifall till ändring av ÅVC-taxan enligt bilaga (endast företag) att gälla från 1 
mars 2021. 
_____ 
 
Kommunfullmäktige 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag vilket kommun-
fullmäktige bifaller. 
_____ 
 
 
 



 PROTOKOLL 30(33) 
 2021-02-15 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 23 Dnr 0522/20 - 600 
 
SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE INOM SKOLAN (SKA) - 
LÄSÅRET 2019/2020 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
1) Fastställa Systematisk kvalitetsarbete i skolan, SKA för läsåret 2019/2020, 

enligt bilaga. 
2) Uppdra till barn- och fritidutskottet att arbeta med ”studiero i skolan”, 

som sedan återrapporteras till kommunstyrelsen. 
_____ 

Sammanfattning av ärendet 

Skolhuvudmannen ska i samtliga verksamheter bedriva ett systematiskt 
kvalitetsarbete, SKA. Det ska också genomföras på huvudmannanivå där 
samtliga verksamheter granskas av huvudmannen och årligen redovisas till 
styrelsen. 
 

Rapport systematiskt kvalitetsarbete är upprättad och bifogas. 
 
Barn och fritidsutskottet överlämnar rapporten till kommunstyrelsen för 
fastställande och emellertid ska utskottet fortsätta att analysera och arbeta  
med innehållet av rapporten.    
 
Beslutsunderlag 
Barn- och fritidsutskottets protokoll 8 december 2020, § 18. 
Kommunstyrelsens protokoll 25 januari 2021, § 18.  

  
Barn- och fritidsutskottets beslut 
Godkänner Systematisk kvalitetsarbete i skolan, SKA för läsåret 2019/2020 
och överlämnar rapporten till kommunstyrelsen för fastställande. 
____ 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1) Fastställa Systematisk kvalitetsarbete i skolan, SKA för läsåret 2019/2020. 
2) Uppdra till barn- och fritidutskottet att arbeta med ”studiero i skolan”, 

som sedan återrapporteras till kommunstyrelsen. 
_____ 
 
Kommunfullmäktige 
Anna Lundberg (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Göran Stenlund (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
 
         forts  



 PROTOKOLL 31(33) 
 2021-02-15 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KF § 23 Dnr 0522/20 – 600 forts 
 
SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE INOM SKOLAN (SKA) - 
LÄSÅRET 2019/2020 

 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag vilket kommun-
fullmäktige bifaller. 
_____ 
 
 
 



 PROTOKOLL 32(33) 
 2021-02-15 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 24 Dnr 0016/21 - 709 
 
REDUCERAD NORM 2021 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Anta den reducerade normen för 2021 enligt förslag i bilaga 1. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enhetschef stöd till individ och familj, Nataliya Renlund har lämnat in en tjän-
steskrivelse om reducerad norm 2021. 
 
Varje år tar regeringen beslut om en riksnorm som ligger till grund för beräk-
ning av försörjningsstödet. Riksnormen fördelas på olika kostnadsposter som 
motsvarar de behov som riksnormen ska tillgodose. 
 
I vissa undantagsfall kan en klient beviljas försörjning enligt reducerad norm. 
Den reducerade normen beräknas utifrån kostnadsposten livsmedel, alla mål-
tider. Denna kostnadspost är indelad i åldersgrupper där skälig kostnad för 
livsmedel är uträknad (se bilaga 1). 
 
Försörjningsstöd enligt reducerad norm kan exempelvis beviljas: 
- Vid en akut nödsituation. 
- En kortare vistelse i kommunen. 
- Då den sökande har lägre kostnader vid vistelse i heldygnsvård. 
- Vid avslag på ansökan om ekonomiskt bistånd enligt riksnorm på grund av 

att den sökande inte stått till arbetsmarknadens förfogande och inte sökt 
arbete men saknar medel till sitt uppehälle. 

 
Vid bedömning om försörjningsstöd enligt reducerad norm ska hänsyn tas till 
om det finns barn i hushållet och deras situation ska särskilt uppmärksammas 
och beaktas enligt barnperspektivet. Utöver detta görs även en individuell 
bedömning kring om den sökande riskerar allvarliga sociala konsekvenser om 
bistånd enligt reducerad norm inte beviljas. Bistånd enligt reducerad norm 
beviljas restriktivt och enligt särskilda skäl i det enskilda fallen. 
 
Beslutsunderlag 
Den av regeringen beslutade riksnormen för 2021 har höjts med 0,3 procent 
jämfört med riksnormen 2020. Den reducerade normen beräknas utifrån aktu-
ell riksnorm för kostnadsposten livsmedel, alla måltider. Denna kostnadspost 
är indelad i åldersgrupper där skälig kostnad för livsmedel är uträknad (se 
bilaga 1) 
Bilaga 2) Förslag till kostnadsposter i riksnorm för 2021. 
Bilaga 3) 2020 års reducerade norm. 
Kommunstyrelsens protokoll 25 januari 2021, § 20. 
         forts 



 PROTOKOLL 33(33) 
 2021-02-15 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 

KF § 24 Dnr 0016/21 - 709 
 
REDUCERAD NORM 2021 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Anta den reducerade normen för 2021 enligt förslag i bilaga 1. 
_____ 
 
Kommunfullmäktige 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag vilket 
kommunfullmäktige bifaller. 
_____ 
 
 
 

 


