
 PROTOKOLL 1(23) 
 2021-03-08 
KOMMUNSTYRELSEN 

 

Tid: kl 8:30 - 17:30 
 
Plats: Lokal Forsen 
 
Ledamöter: Tomas Egmark, s,  ordförande  
 Anna Lundberg, s vice ordförande 
 Rikard Granström, s 
 Sara Risberg, s  
 Stefan Engström, s 
 Anneli Johansson, s  
 Wivianne Nilsson, v 
 Berit Hardselius, c 
 Göran Lundström, c 
 Göran Stenlund, L  
 Tobias Ström, L 
 Peter Lundberg, kd 
 Orvo Hannlöv, sd 
Tjänstgörande ersättare: Kristina Karlsson, s 
 Linus Sköld, s 
 Louice Majunge, v  
  
Övriga: Anna-Karin Andersson  tf kommunchef 
 Lilian Johansson kommunsekreterare 
 Mathilda Kullebjörk, § 21 
 Sofia Lundberg, § 21 näringslivsutvecklare 
 Barbro och Caj Skoglund, 21 AMSAB 
 Madelene Nyman, §§ 21 och 25 skolskjutshandläggare 
 Roger Tuomas, §§ 21 och 33 samhällsbyggnadschef 
 Ulla Lundberg, § 21 ekonomichef 
 Jan-Erik Backman, § 21 skolchef 
 Hans Nyberg, §§ 21 och 28 socialchef 
 
Justeringsdag: 2021-03-15 
 
Paragrafer: § 21 - 36 
 
Justerare: Louice Majunge 
 
 
Lilian Johansson Tomas Egmark Louice Majunge 
kommunsekreterare ordförande justerare 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

ANSLAGSBEVIS 
Justeringen har tillkännagivits via anslag 

Organ Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 2021-03-08 
Protokollet är anslaget  2021-03-16 -- 2021-04-07   
Förvaringsplats för protokoll Kommunkansliet, Lilian Johansson 



 PROTOKOLL 2(23) 
 2021-03-08 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 21 Dnr 0080/21 - 000 
 
VERKSAMHETSREDOVISNING KS 2021-03-08 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Ta del av och godkänna informationen, enligt bilaga. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Tf kommunchef Anna-Karin Andersson har sammanställt kommungemensam 
verksamhetsredovisning, enligt bilaga. 
- Mathilda Kullebjörk och Sofia Lundberg informerar om ”Framtidsrika 

Älvsbyns Näringsliv, enligt bilaga. 
- Caj och Barbro Skoglund AMSAB redovisar slutrapport HSV, enligt 

bilaga. 
- skolskjutshandläggare Madelen Nyman redogör för nytt skolskjutsregle-

mente. 
- Chef för samhällsbyggnadsenheten presenterar sig själv samt informerar 

om ärendet ”taxa för serveringstillstånd”. 
- Ekonomichef Ulla Lundberg informerar om aktuellt ekonomiskt läge, 

enligt bilaga. 
- Skolchef Jan-Erik Backman informerar från skolans verksamheter. 
- Socialchef Hans Nyberg redogör för socialtjänstens verksamheter. 
- Tf kommunchef Anna-Karin informerar om coronaläget samt kommun-

ens strategi kring chefslöner. En genomlysning av chefslöner kommer att 
genomföras. 

 
Förslag till beslut 
Ta del av och godkänna informationen, enligt bilaga. 
 
Kommunstyrelsen 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommunstyrel-
sen bifaller. 
_____ 
 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 3(23) 
 2021-03-08 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 22 Dnr 0035/21 - 000 
 
DELGIVNINGAR KS 2021-03-08 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Ta del av redovisade delgivningar. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Handlingar i ärendet: 
 
Regeringskansliet – Deklaration för en stark demokrati (dnr 78/21-106) 

 
Personalutskottet – protokoll 2021-01-20  

 

Socialutskottet – protokoll 2021-02-03 
 
Älvsbyns kommun – Medborgarlöfte 2021-2022 
 

Älvsbyns Energi AB – protokoll 2020-12-17 
 
Älvsbyns Fastigheter AB – protokoll 2021-01-28 
 
Förslag till beslut 
Ta del av redovisade delgivningar. 
 
Kommunstyrelsen 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommunstyrel-
sen bifaller. 
_____ 
 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 4(23) 
 2021-03-08 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 23 Dnr 0036/21 - 002 
 
DELEGATIONSRAPPORT KS 2021-03-08 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Ta del av och godkänna redovisad delegationsrapport. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Följande ärenden anmäls enligt KS § 142/2019-11-04 (dnr 392/19-002) 
 
Kommunstyrelsens ordförande 
Tillförordnad kommunchef Älvsbyns kommun (dnr 41/21-023) 
Declaration of support from the competent authority (dnr 46/21-142) 

 
Socialutskottet 2021-02-03 
§ 6 Delgivningar 2 
§ 7–8 Omprövning vid placering enligt LVU 13§ 
§ 9  Beslut om fortsatt SOL-placering på HVB-hem 
§ 10–15 Övervägande om fortsatt vård 
§ 16–22 Övervägande umgängesbegränsning / hemlighållande av vistelseort 

§ 23 Övervägande om fortsatt vård  
§ 24 Yttrande till kammarrätten i Sundsvall målnr 3693–20 
§ 25 Övervägande umgängesbegränsning / hemlighållande av vistelseort 
 

Förslag till beslut 
Ta del av och godkänna redovisad delegationsrapport. 
 
Kommunstyrelsen 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommunstyrel-
sen bifaller. 
_____ 
 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 5(23) 
 2021-03-08 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 24 Dnr 0067/21 - 002 
 
REVIDERING DELEGATIONSORDNING (SOCIALTJÄNSTEN)  

 
Kommunstyrelsens beslut 
Anta nedan föreslagna ändringar av delegationsordningen. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
1. Ändra nedanstående text från sida 27 och ersätta tidigare ordförandes 

namn och med nuvarande vice ordföranden. 
 

Nuvarande text: ” I ärenden, som är så brådskande att socialutskottets beslut 
inte kan avvaktas kan beslut tas av ledamot Anita Backman, Sara Risberg 
eller Agneta Nilsson, som har utökad beslutanderätt enligt KS 2018-05-28 § 
47.” 

 
Förslag på ny: ” I ärenden, som är så brådskande att socialutskottets beslut 
inte kan avvaktas kan beslut tas av ledamot, Sara Risberg, Anneli Johansson 
eller Agneta Nilsson, som har utökad beslutanderätt enligt KS 2021-03-08 § 
24. 

 

2. Följande beslut föreslås läggas till i Kommunstyrelsens delegationsordning då 
de i dagsläget saknas: 

Till avsnitt 3. Barn och unga 

 Beslut Lagrum Delegat 

NY Beslut om bistånd i form 
av placering i jourhem 

4 kap. 1 § SoL  Specialisthandläggare  

NY Beslut att godkänna ett 
enskilt hem som jourhem 

6 kap. 6 § SoL Socialutskottet 

 
Följande beslut föreslås att ändras (formalia) i syfte att förtydliga besluten: 

Avsnitt 3. Barn och unga 

 Beslut Lagrum Delegat 

3.5 Beslut om bistånd i form 
av tillfällig vård utanför 
det egna hemmet. Ändras 
till ”tillfällig placering” 

4 kap. 1 § SoL Specialisthandläggare  

3.6 Beslut om bistånd i form 
av stadigvarande vård i 
HVB, familjehem eller 
stödboende samt 
omplacering. 
Stadigvarande tas bort.  

4 kap. 1 § SoL Socialutskottet 

         forts 
 



 PROTOKOLL 6(23) 
 2021-03-08 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 24 Dnr 0067/21 – 002 forts 
 
REVIDERING DELEGATIONSORDNING (SOCIALTJÄNSTEN)  

 
Beslutet skickas till 
Nataliya Nilsson  
Enhetschef, Stöd till individ och familj  
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen ska anta nedan föreslagna ändringar av delegationsordnin-
gen. 
 
Kommunstyrelsen 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommunstyrel-
sen bifaller. 
_____ 
 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 7(23) 
 2021-03-08 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 25 Dnr 0504/20 - 003 
 
SKOLSKJUTSREGLEMENTE FÖR FÖRSKOLEKLASS, GRUND-
SKOLA, GRUNDSÄRSKOLA OCH GYMNASIESÄRSKOLA 

 
Kommunstyrelsens beslut 
1) Fastställa skolskjutsreglemente för förskoleklass, grundskola, grundsär-

skola och gymnasiesärskola, enligt bilaga, med följande ändringar: 
- Under rubrik 2) trafiksäkerhetsskjuts/vinterskjuts stryka i skolår 3 och 4. 
- Under rubrik 15) texten skolskjutsberättigad stryks. 
- Rubrik 3) redaktionell ändring i rubriken ”Rätt till skolskjuts från mellan 

bostad och anvisad …” 
 
2) Utreda en maxgräns för skolskjuts, väntetid och omvägskörning samt dess 

ekonomiska följder. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 2020-12-14 § 143 att återremittera ärendet skol-
skjutsreglemente för förskoleklass, grundskola, grundsärskola och gymnasie-
särskola för ytterligare beredning. 
_____ 
 
Skolskjutshandläggare Madelene Nyman har omarbetat styrdokument – skol-
skjutsreglemente för förskoleklass, grundskola, grundsärskola och gymnasie-
särskola efter återremiss i Kommunstyrelsen 2020-12-14. 
 
Förändringarna är kursiverad. 
Se bilaga 
 
Förslag till beslut 
Fastställa skolskjutsreglemente för förskoleklass, grundskola, grundsärskola 
och gymnasiesärskola, enligt bilaga. 
 
Kommunstyrelsen 
Skolskjutshandläggare Madelene Nyman föredrar ärendet. 
 
Anna Lundberg (s) föreslår att texten under rubrik 15) Resa mellan skola och 
korttidsvistelse, texten skolskjutsberättigad stryks. 
 
Peter Lundberg (kd) föreslår gällande trafiksäkerhetsskjuts/vinterskjuts stryka i 
skolår 3 och 4 samt redaktionell ändring i rubriken ”Rätt till skolskjuts från 
mellan bostad och anvisad …” 
 
 
         forts 



 PROTOKOLL 8(23) 
 2021-03-08 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 25 Dnr 0504/20 – 003 forts 
 
SKOLSKJUTSREGLEMENTE FÖR FÖRSKOLEKLASS, GRUND-
SKOLA, GRUNDSÄRSKOLA OCH GYMNASIESÄRSKOLA 

 
Göran Lundström (c) yrkar på ett tillägg, att utreda en maxgräns för skolskjuts, 
väntetid och omvägskörning samt dess ekonomiska följder. Ambitionen är att 
de som bor på landsbygden inte ska straffas. 
 
Peter Lundberg (kd) bifaller Göran Lundströms förslag. 
 
Berit Hardselius (c) bifaller Göran Lundströms förslag. 
 
Tobias Ström (L) avslår Göran Lundströms förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget, Anna Lundberg och 
Peter Lundbergs ändringsförslag. Kommunstyrelsen bifaller förslagen. 
 
Ordföranden ställer vidare proposition på Göran Lundströms tilläggsförslag 
vilket kommunstyrelsen bifaller. 
_____ 
 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 9(23) 
 2021-03-08 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 26 Dnr 0525/20 - 003 
 
TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖRSKOLAN - REVIDERING 

 
Kommunstyrelsens beslut 
1) Revidera felaktigt beslut KS § 144, d v s tillägg under punkt 1 Ansökan. 

Om vårdnadshavarna har olika folkbokföringsadresser, ansöker enbart den vårdnads-
havare som har behov av plats. stryks.  

2) I övrigt godkänna ”regler och tillämpningsföreskrifter inom förskolan, 
enligt bilaga. 

_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 14 december 2020, § 144, godkänna ”regler 
och tillämpningsföreskrifter inom förskolan”, enligt bilaga, med tillägg under 
punkt 1 Ansökan. Om vårdnadshavarna har olika folkbokföringsadresser, ansöker en-
bart den vårdnadshavare som har behov av plats.  
_____ 
 
Skolchef Jan-Erik Backman har yttrat sig i ärendet. 
 
Vårdnadshavares rättigheter och skyldigheter i att bestämma i frågor som rör 
ett barns personliga angelägenheter regleras i Föräldrabalken (6 kap 11, 13 §§) 
oavsett om barnets vårdnadshavare bor tillsammans eller ej.  
 
Undantag från denna huvudregel gäller beslut som rör den dagliga omsorgen 
för ett barn. Det kan således inte i alla lägen krävas båda vårdnadshavares 
godkännande i situationer som är av mindre ingripande karaktär, detta kan 
vara olika situationer i den dagliga omsorgen exempelvis vilken mat, kläder 
och sovtider som ett barn ska ha.  
 
Ansökan om plats i förskolan är inte att betrakta som ett ingripande av mindre 
karaktär då det påverkar stora delar av barnets vardagliga sociala situation och 
ska därför godkännas av barnets båda vårdnadshavare i de fall det är två 
vårdnadshavare.  
 
Förslag till beslut 
1) Revidera felaktigt beslut KS § 144, d v s tillägg under punkt 1 Ansökan. 

Om vårdnadshavarna har olika folkbokföringsadresser, ansöker enbart den vårdnads-
havare som har behov av plats. stryks.  

2) I övrigt godkänna ”regler och tillämpningsföreskrifter inom förskolan, 
enligt bilaga. 

 
Kommunstyrelsen 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommunstyrel-
sen bifaller.          
_____ 



 PROTOKOLL 10(23) 
 2021-03-08 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 27 Dnr 0572/20 - 003 
 
FÖRBUNDSORDNING FÖR SAMORDNINGSFÖRBUNDET 
SÖDRA NORRBOTTEN 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1) Anta förbundsordning för Samordningsförbundet Södra Norrbotten, enligt 

bilaga. 
2) Utse Anna Lundberg (s) som ordinarie ledamot i styrelsen för Samord-

ningsförbundet Södra Norrbotten. 
3) Utse Agneta Nilsson (c) som ersättare i styrelsen för Samordningsförbun-

det Södra Norrbotten. 
4) Beslut i enlighet med punkterna ovan ska gälla under förutsättning att mot-

svarande beslut fattas av samtliga förbundsmedlemmar och att samtliga 
dessa beslut vinner laga kraft. 

5) Bodens kommun ska ingå som medlem i Samordningsförbundet Södra 
Norrbotten fr o m 2021-06-01. 

_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
2020-01-01 bildades Samordningsförbundet Södra Norrbotten bestående av 
medlemmarna Region Norrbotten, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan 
samt kommunerna Luleå, Piteå och Älvsbyn. 
 
2020-10-15 beslutade medlemsrepresentanterna för Samordningsförbundet 
Södra Norrbotten att teckna en gemensam avsiktsförklaring kring frågan att 
utvidga Samordningsförbundet Södra Norrbotten med Bodens kommun som 
ny medlem. 
 
2020-12-16 beslutade medlemsrepresentanter för Samordningsförbundet 
Södra Norrbotten att fastställa förslag till ny förbundsordning för Samord-
ningsförbundet Södra Norrbotten för att möjliggöra en utvidgning av för-
bundet med en ny medlem, Bodens kommun. Den nya förbundsordningen 
föreslås gälla när erforderliga beslut är fattade av samtliga medlemmar och 
vunnit laga kraft, senast 2021-04-01. 
 
En ny förbundsordning för Samordningsförbundet Södra Norrbotten har 
utarbetats. Denna ska antas av samtliga medlemmar. 
 
Förslag till beslut 
1) Anta förbundsordning för Samordningsförbundet Södra Norrbotten, 

enligt bilaga. 
2) Utse NN som ordinarie ledamot i styrelsen för Samordningsförbundet 

Södra Norrbotten. 
3) Utse NN som ersättare i styrelsen för Samordningsförbundet Södra 

Norrbotten. 
forts 



 PROTOKOLL 11(23) 
 2021-03-08 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 27 Dnr 0572/20 – 003 forts 
 
FÖRBUNDSORDNING FÖR SAMORDNINGSFÖRBUNDET 
SÖDRA NORRBOTTEN 

 
4) Beslut i enlighet med punkterna ovan ska gälla under förutsättning att mot-

svarande beslut fattas av samtliga förbundsmedlemmar och att samtliga 
dessa beslut vinner laga kraft. 

5) Bodens kommun ska ingå som medlem i Samordningsförbundet Södra 
Norrbotten fr o m 2021-06-01. 

 
Kommunstyrelsen 
Ordföranden föreslår att utse Anna Lundberg (s) till ordinarie ledamot och 
Agneta Nilsson (c) till ersättare i styrelsen. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget och eget förslag vilket 
kommunstyrelsen bifaller. 
_____ 
 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 12(23) 
 2021-03-08 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 28 Dnr 0034/21 - 007 
 
REVISIONEN - ARBETSMILJÖ STIF 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Skrivelsen från revisorerna anses besvarad. 
 
Reservation 
Göran Lundström (c) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 
”Kommunens svar saknar ödmjukhet för brister i ledarskapet och beskriver 
enbart ”ena sidan av myntet”. 
 
Göran Stenlund (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 
”Svaret svarar inte på problemställningarna som revisionen påpekar i gransk-
ningen”. 
 
Peter Lundberg (kd) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 
”Kristdemokraterna vill intensifiera och påskynda arbetet med att förbättra 
enhetens stora arbetsmiljöproblem”. 
 
Orvo Hannlöv (sd) reserverar sig mot beslutet. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Revisorerna har inkommit med en skrivelse om arbetsmiljö vid enheten stöd 
till individ och familj (STIF), enligt bilaga. 
 
Socialchef Hans Nyberg har yttrat sig i ärendet enligt bilaga. 
 
Förslag till beslut 
Skrivelsen från revisorerna anses besvarad. 
 
Kommunstyrelsen 
Socialchef Hans Nyberg föredrar ärendet. 
 
Göran Lundström (c) yrkar avslag på beredningsförslaget. Kommunens svar 
saknar ödmjukhet för brister i ledarskapet och beskriver enbart ”ena sidan av 
myntet”. 
 
Orvo Hannlöv (sd) bifaller Göran Lundströms förslag. 
 
Göran Stenlund (L) yrkar avslag på beredningsförslaget. Svaret svarar inte på 
problemställningarna som revisionen påpekar i granskningen. 
 
 
         forts 



 PROTOKOLL 13(23) 
 2021-03-08 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 28 Dnr 0034/21 – 007 forts 
 
REVISIONEN - ARBETSMILJÖ STIF 

 
Peter Lundberg (kd) yrkar avslag på beredningsförslaget. Kristdemokraterna 
vill intensifiera och påskynda arbetet med att förbättra enhetens stora arbets-
miljöproblem. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer beredningsförslaget och Göran Lundström m fl förslag 
mot varandra. Kommunstyrelsen bifaller beredningsförslaget. 
 
Reservation 
Göran Lundström (c), Göran Stenlund (L) och Peter Lundberg (kd) reserverar 
sig mot beslutet och lämnar skriftliga reservationer. 
 
Orvo Hannlöv (sd) reserverar sig mot beslutet. 
_____ 
 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 14(23) 
 2021-03-08 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 29 Dnr 0039/21 - 102 
 
NOMINERING AV LEDAMÖTER TILL PITE ÄLV EKONOMISK 
FÖRENINGS STYRELSE, REVISORER OCH VALBEREDNING 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Nominera Tomas Egmark (s) ordinarie ledamot i Pite Älv Ekonomisk för-
ening. Nomineringarna ska vara valberedningen tillhanda senast den 1 april 
2021. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Pite Älv Ekonomisk förening har årsstämma under april 2021 vilket innebär 
att nya styrelseledamöter, ersättare i styrelsen, ordförande, revisorer samt val-
beredning ska nomineras, enligt bilaga. 
 
Kommunstyrelsen har att utse ordinarie ledamot/ersättare i Pite Älv Eko-
nomisk förening. Nomineringarna skickas till valberedningen info@pitealv.se 
senast den 12 mars 2021. 

 
Beslutet skickas till 
pitealv@alvsbyn.net 
 
Förslag till beslut 
Nominera ordinarie ledamot i Pite Älv Ekonomisk förening. Nomineringarna 
ska vara valberedningen tillhanda senast den 1 april 2021. 
 
Kommunstyrelsen 
Ordförande föreslår att nominera sig själv till ledamot i Pite Älv Ekonomisk 
förening. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på eget förslag vilket kommunstyrelsen bifall-
er. 
_____ 
 
 
 
 
 

mailto:info@pitealv.se
mailto:pitealv@alvsbyn.net


 PROTOKOLL 15(23) 
 2021-03-08 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 30 Dnr 0380/20 - 214 
 
GRANSKNING AV DETALJPLAN - POLARBRÖD 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Besluta att ställa ut detaljplan för Polarbröd för granskning från och med 21-
03-16 till och med 21-04-06. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
En detaljplan är under upprättande för Polarbröd och omfattar deras fastighet 
Älvsbyn 24:34 samt del av den kommunala fastigheten Älvsbyn 24:1. 
Detaljplanen möjliggör en expansion av Polarbröds fastighet samt möjliggör 
en återuppbyggnad av en större och högre fabrik än tidigare.  
 
Detaljplanen har varit utställd för samråd under tiden 21-03-02 – 21-03-16 
enligt tidigare beslut (KS, 21-01-25 §9). Det enda inkomna yttrandet som för-
anleder ändringar av detaljplanen var Lantmäteriets yttrande att grundkartan 
borde förtydligas med traktnamn (Älvsbyn). Då inkomna yttranden bedöms 
vara av liten betydelse för detaljplanen upprättas ingen samrådsredogörelse 
efter samrådsskedet vilket är brukligt, utan samrådsyttrandena kommer istället 
att sammanställas i granskningsutlåtandet. Förfarandet är i enighet med gäll-
ande lagstiftning. 
 
Beslutsunderlag 
Plankarta och planbeskrivning 
 
Beslutet skickas till 
Samhällsplanerare Erik Isaksson 
 
Förslag till beslut 
Besluta att ställa ut detaljplan för Polarbröd för granskning från och med 21-
03-16 till och med 21-04-06. 
 
Kommunstyrelsen 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommunstyrel-
sen bifaller. 
_____ 
 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 16(23) 
 2021-03-08 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 31 Dnr 0528/20 - 289 
 
PLANERAT UNDERHÅLL - UNDERLAG, RUTINER OCH 
ANVISNINGAR - UTGÄR 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Planerat underhåll – underlag, rutiner och anvisningar utgår för ytterligare be-
redning. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet  
VD Älvsbyns Fastigheter AB, Annelie Vinsa har lämnat in en tjänsteskrivelse 
gällande planerat underhåll – underlag, rutiner och anvisningar. 
 
Älvsbyns Fastigheter AB har fått i uppdrag att ta fram rutiner och anvisningar 
över hur arbetet med att beräkna och bedöma underhållsbehovet på de kom-
munala fastigheterna och anläggningarna ska bedrivas.  
 
Kommunstyrelsen beslutade 2020-12-14, § 157 att ärendet ”planerat under-
håll” återremitteras för ytterligare beredning gällande anpassning till förvalt-
ningens och även Älvsbyns Energi AB:s system. Ärendet åter till kommun-
styrelsen den 8 mars 2021.  
_____ 
 
VD Älvsbyns Energi AB, Annelie Vinsa har yttrat sig i ärendet enligt bilaga.  
 
Förslag till beslut 
Älvsbyns Fastigheter yrkar på att de medel som avsatts i investeringsbudgeten 
utanordnas och att det digitala system som krävs för ett aktivt och systematiskt 
arbete med planerat underhåll införskaffas, implementeras och tas i bruk under 
2021. 
 
Kommunstyrelsen 
Ordföranden informerar att ärendet utgår för ytterligare beredning. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på eget förslag vilket kommunstyrelsen 
bifaller. 
_____ 
 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 17(23) 
 2021-03-08 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 32 Dnr 0074/21 - 311 
 
OMFÖRDELNING AV MEDEL FÖR INVESTERING GATA 2021 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Omfördela medel i budget för 2021, 500 000 kr från posten Medborgargatan 
till posten investeringar gata - Stationsgatan.  
 
Reservation 
Göran Lundström (c), Tobias Ström (L) och Orvo Hannlöv (sd) reserverar sig 
mot beslutet. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Älvsbyns Energi AB äskade till budgetberedningen hösten 2020 pengar för  
 

• Prio 1, Stationsgatan 
o För projektering och utförande 2021: 2500 tkr  

• Prio 2, Medborgargatan  
o För projektering 2021: 400 tkr  
o För utförande 2022: 4000 tkr  
o För utförande 2023: 3000 tkr  

• Prio 3, Beläggning av Bäckängen (inte relevant i detta ärende) 
 
I budget för 2021 har 500 000 kr beviljats för Medborgargatan. För Stations-
gatan har inga medel beviljats. Älvsbyns Energi AB har förutsatt att beviljade 
medel för Medborgargatan gällde projektering av sträckan i enlighet med 
äskandet. Det har i efterhand visat sig att pengarna är avsedda för ombygg-
nation av korsningen Medborgargatan / Nyvägen. Den korsningen finns med i 
Trafikverkets projekt och kommer att byggas om inom ramen för projekt 
Storgatan. 
 
I och med det så yrkar Älvsbyns Energi att dessa medel istället nyttjas till del 
av Stationsgatan som också ansluter till projekt Storgatan för att göra anpass-
ningar och trafiksäkerhetshöjande åtgärder på sträckan. 
 
Samhällsbyggnadsenheten och Älvsbyns Energi AB har samrått i ärendet och 
landat i denna begäran om omfördelning av medel för investering gata under 
2021.  
 
Förslag till beslut 
Omfördela medel i budget för 2021, 500 000 kr från posten Medborgargatan 
till posten investeringar gata - Stationsgatan.  
 
Kommunstyrelsen 
Ordföranden föredrar ärendet.     forts 



 PROTOKOLL 18(23) 
 2021-03-08 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 32 Dnr 0074/21 – 311 forts 
 
OMFÖRDELNING AV MEDEL FÖR INVESTERING GATA 2021 

 
Göran Lundström (c) yrkar avslag på beredningsförslaget. 
 
Orvo Hannlöv (sd) yrkar avslag på beredningsförslaget. 
 
Tobias Ström (L) avslår förslaget och att pengarna ska återgå till kommunen. 
 
Orvo Hannlöv (sd) avslår förslaget samt att pengarna utgår från investerings-
ramen. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Göran Lundström, Orvo Hannlöv och 
Tobias Ströms förslag var för sig. Kommunstyrelsen avslår förslagen. 
 
Ordföranden ställer vidare proposition på beredningsförslaget vilket kommun-
styrelsen bifaller. 
 
Reservation 
Göran Lundström (c), Tobias Ström (L) och Orvo Hannlöv (sd) reserverar sig 
mot beslutet. 
_____ 
 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 19(23) 
 2021-03-08 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 33 Dnr 0009/21 - 706 
 
TAXA FÖR SERVERINGSTILLSTÅND 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Anta taxa för serveringstillstånd enligt bilaga. 
 
Reservation 
Göran Lundström (c) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 2021-01-25, § 19, att återremittera ärendet för 
ytterligare beredning - tillägg av ekonomiskt underlag. 
_____ 
 
Samhällsbyggnadschef Roger Tuomas har yttrat sig i ärendet. 
 
Miljö och byggnämnden ansvarar för prövning och tillsyn av verksamheter 
med serveringstillstånd enligt alkohollagen från och med 2021. Ett förslag till 
reviderad taxa har tagits fram som föreslås gälla från och med den 1 april 2021 
och finns som bilaga till ärendet.  
 
Eftersom prövning och tillsyn av dessa verksamheter sker genom Piteå kom-
muns försorg har taxan höjts för att bättre motsvara Piteå kommuns taxa då 
debitering sker enligt faktiska kostnader för prövning och tillsyn. Avgiften ska 
belastas verksamheterna, inte skattebetalarna.  
 
Ärendet var upp vid KS 2021-01-25 och då efterfrågades en ekonomisk analys 
av varför avgifterna ska höjas. Detta bifogas i bilagan ”Driftsredovisning 2017-
2020”.  
 
Analysen visar att det för Älvsbyns del är en liten verksamhet men som inte ha 
burit sina kostnader under 2017-2020. 
 
Förslag till beslut 
Föreslå fullmäktige anta taxa för serveringstillstånd enligt bilaga. 
 
Kommunstyrelsen 
Samhällsbyggnadschef Roger Tuomas föredrar ärendet. 
 
Göran Lundström (c) föreslår att höjningen skjuts fram till 1 januari 2022. 
 
Ordföranden yrkar bifall till beredningsförslaget. 
 
Anneli Johansson (s) bifaller beredningsförslaget.   forts 



 PROTOKOLL 20(23) 
 2021-03-08 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 33 Dnr 0009/21 – 706 forts 
 
TAXA FÖR SERVERINGSTILLSTÅND 

 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommunstyrel-
sen bifaller. 
 
Ordföranden ställer vidare proposition på Göran Lundströms förslag, vilket 
kommunstyrelsen avslår. 
 
Reservation 
Göran Lundström (c) reserverar sig mot förslaget till förmån för eget förslag. 
_____ 
 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 21(23) 
 2021-03-08 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 34 Dnr 0117/21 - 609 
 
GENOMLYSNING AV RESURSFÖRDELNINGSMODELLEN I 
GRUNDSKOLAN 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Ärendet ”genomlysning av resursfördelningsmodellen i grundskolan” över-
lämnas till barn- och fritidsutskottet för beredning. Åter till kommunstyrelsen 
för beslut. 
_____ 
 
Kommunstyrelsen 
Peter Lundberg (kd) initierar nytt ärende ”Genomlysning av resursfördelnings-
modellen i grundskolan”. Ärendet överlämnas till barn- och fritidsutskottet för 
beredning. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Peter Lundbergs förslag vilket kommun-
styrelsen bifaller. 
_____ 
 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 22(23) 
 2021-03-08 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 35 Dnr 0119/21 - 609 
 
HANDLINGSPLAN - FÖRBÄTTRA RÖDMARKERADE FRÅGE-
STÄLLNINGAR I KOLADAS SKOLENKÄT 2020 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Ärendet ”Handlingsplan – förbättra rödmarkerade frågeställningar i Koladas 
skolenkät 2020”, överlämnas till barn- och fritidsutskottet för beredning. Åter 
till kommunstyrelsen för beslut. 
_____ 
 
Kommunstyrelsen 
Göran Lundström (c) initierar nytt ärende ”Handlingsplan – förbättra röd-
markerade frågeställningar i Koladas skolenkät 2020”. Ärendet överlämnas till 
barn- och fritidsutskottet för beredning. Åter till kommunstyrelsen för beslut. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Göran Lundströms förslag vilket kom-
munstyrelsen bifaller. 
_____ 
 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 23(23) 
 2021-03-08 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 36 Dnr 0511/20 - 280 
 
ÅTERKALLA RIVNINGSBESLUT AV LÅG- OCH MELLAN-
STADIEBYGGNAD I VIDSEL ” (REVIDERING AV KS BESLUT 
2021-01-25, § 13, PUNKT 2) 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Ärendet ”Återkalla rivningsbeslut av låg- och mellanstadiebyggnad i Vidsel ” 
(revidering av KS beslut 2021-01-25, § 13, punkt 2). Till kommunstyrelsen för 
beslut 12 april 2021. 
_____ 
 
Kommunstyrelsen 
Berit Hardselius (c) initierar nytt ärende ”Återkalla rivningsbeslut av låg- och 
mellanstadiebyggnad i Vidsel”. Åter till kommunstyrelsen för beslut. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Berit Hardselius förslag vilket kommun-
styrelsen bifaller. 
_____ 
 

 
 
 
 

 


