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 PROTOKOLL 2(41) 
 2019-09-30 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 117 Dnr 0370/19 - 000 
 
VERKSAMHETSREDOVISNING KS 2019-09-30 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Ta del av och godkänna redovisningen enligt bilaga. 
_____ 
 
Kommunstyrelsen 
Kommunchef Magnus Nordström har sammanställt kommunövergripande 
verksamhetsredovisning enligt bilaga. 
 
Räddningschef Torbjörn Johansson och risk- och säkerhetssamordnare 
Margareta Lundberg informerar om och svarar på frågor gällande gemensam 
räddningstjänst Piteå och Älvsbyn. 
 
Älvsbyns Fastigheter AB, VD Anneli Vinsa och Lars Nyberg samt Roger 
Lundgren ABM arkitektkontor föredrar beslutsunderlag ombyggnad eller 
nybyggnad av simhallen i Älvsbyn. 
 
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson föredrar ärendet riktlinje för markköp. 
 
Skolchef Jan-Erik Backman informerar om skolans verksamhetsredovisning 
samt gymnasieärendet om 0-intag NIU -orientering och skidorientering. 
 
Socialchef Hans Nyberg informerar om socialtjänstens verksamhetsredovis-
ning samt ärendet ”Trygghetsboende i Älvsbyn”. 
 
Ekonomichef Ulla Lundberg redogör för delårsrapport per augusti 2019 och 
budgetramar 2020. 
 
Förslag till beslut 
Ta del av och godkänna informationen.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommunstyrel-
sen bifaller. 
_____ 
 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 3(41) 
 2019-09-30 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 118 Dnr 0371/19 - 000 
 
DELGIVNINGAR KS 2019-09-30 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Ta del av redovisade delgivningar. 
_____ 
 
Kommunstyrelsen 
Handlingar i ärendet: 
 
Umeå tingsrätt Mark- och miljödomstolen – Underrättelse angående byte 
av rörbro i Korsträskbäcken, väg 94. (övrig post) 
 
Älvsbyns Fastigheter AB – Protokoll 2019-09-11 
 
Förslag till beslut 
Ta del av redovisade delgivningar. 
 
Kommunstyrelsen 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommunstyrel-
sen bifaller. 
_____ 
 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 4(41) 
 2019-09-30 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 119 Dnr 0372/19 - 002 
 
DELEGATIONSRAPPORT KS 2019-09-30 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Ta del av och godkänna redovisad delegationsrapport. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Följande ärende anmäls enlig KS § 47/2018-05-28 (dnr 183/17-002) 

 
Miljö- och byggnämnden 
Protokollsutdrag 27 augusti 2019, §§ 85, 86 och 87 
- Avslag på medborgarförslag om att kommunen ska tillhandahålla möjlighet 

till att slamsuga vattenbrunnar (dnr 119/19-008) 

- Avslag på medborgarförslag Älvsbyns kommun behöver en driving range 
(dnr 224/19-008) 

- Bifall till medborgarförslag om ridning längs GC-väg (dnr 98/19-008) 

 
Fritids- och kulturchef 
Beslut ansökan om medfinansiering av Pite älv Pride 2019 (238/19-109) 

 

Skolchef 
Beslut om mottagande av elev i grundsärskolan (dnr 375/19 – 617) 

 

Rektor, Vidsels förskoleområde 
Beslut om avslutande av förskoleplacering (dnr 383/19 – 633) 

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



 PROTOKOLL 5(41) 
 2019-09-30 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 120 Dnr 0136/19 - 008 
 
MEDBORGARFÖRSLAG - BESPARINGSFÖRSLAG FLUXEN 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Anse medborgarförslag om besparingsförslag Fluxen, vara besvarat. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ann-Louise Ölund har lämnat in ett medborgarförslag om besparingsförslag 
Fluxen, enligt bilaga. 

 
Kommunfullmäktige beslutade 6 maj 2019, § 26, att överlämna ärendet till 
kommunstyrelsen för beredning och beslut senast den 30 september 2019. 
_____   
 
Ekonomichef Ulla Lundberg har yttrat sig i ärendet. 
 
Kommunen har under många år drivit Restaurangen Fluxen. De senaste åren 
har intäkterna för såld mat inte täckt de kostnader som kommunen haft för att 
driva verksamheten. 
 
Dessutom är det så att kommunens restaurang agerat på en konkurrensutsatt 
marknad. Detta har inte varit i linje med kommunallagens krav. Att tillhand-
hålla restaurangverksamhet är inte heller en lagstadgad verksamhet för kom-
munen.  
 
Resultatkalkylen för Restaurang Fluxen är upprättad utifrån en kalkyl på kost-
nader för att producera maten men också utifrån personalkostnader och 
direkta kostnader för lokaler och servering. 
 
Beslut om att lägga ner Restaurang Fluxen fattades av kommunfullmäktige 
2019-05-06. Beslutet har inte överklagats till Förvaltningsrätten och Restau-
rang Fluxen stängdes 2019-06-30. 
 
Nedläggningen ska förutom ovan nämnda orsaker ses i skenet av det kärva 
ekonomiska läget för Älvsbyns kommun under kommande år med behov av 
prioriteringar inom framför allt icke lagstadgad verksamhet där Restaurang 
Fluxen är ett exempel. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges protokoll 6 maj 2019, § 26. 
 
Förslag till beslut 
Anse medborgarförslag om besparingsförslag Fluxen, vara besvarat. 
         forts 



 PROTOKOLL 6(41) 
 2019-09-30 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 120 Dnr 0136/19 – 008 forts 
 
MEDBORGARFÖRSLAG - BESPARINGSFÖRSLAG FLUXEN 

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



 PROTOKOLL 7(41) 
 2019-09-30 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 121 Dnr 0282/19 - 008 
 
MEDBORGARFÖRSLAG MOT BESLUT ATT STÄNGA FLUXEN-
RESTAURANGEN 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Avslå medborgarförslag mot beslut att stänga Fluxenrestaurangen. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Sören Nilsson har lämnat in ett medborgarförslag ”mot beslutet att stänga 
Fluxenrestaurangen” att fullmäktige omprövar sitt beslut att stänga restauran-
gen och ompröva om eventuella besparingar (1,8 miljoner) på något avgörande 
sätt löser kommunens ekonomi för framtiden, enligt bilaga. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 17 juni 2019, § 70 att överlämna ärendet till 
kommunstyrelsen för beredning och beslut senast den 4 november 2019. 
_____ 
 
Kommunchef Magnus Nordström har yttrat sig i ärendet. 
 
Kommunen har under många år drivit Fluxenrestaurangen i egen regi. De 
senaste åren har intäkterna för försåld mat inte täckt de kostnader som kom-
munen haft för att driva verksamheten. 
 
Dessutom är det så att kommunens restaurang agerat på en konkurrensutsatt 
marknad. Detta har inte varit i linje med kommunallagens krav. Att tillhand-
hålla restaurangverksamhet är inte heller en lagstadgad verksamhet för kom-
munen.  
 
Resultatkalkylen för Fluxenrestaurangen är upprättad utifrån en kalkyl på kost-
nader för att producera maten men också utifrån personalkostnader och direk-
ta kostnader för lokaler och servering. 
 
Beslut om att lägga ner Fluxenrestaurangen fattades av kommunfullmäktige 
2019-05-06 (KF 19-05-06 § 42 Dnr 036/19-008). Beslutet har inte överklagats 
till Förvaltningsrätten och Fluxenrestaurangen stängdes 2019-06-30. 
 
I beslutsprocessen har bland annat de perspektiv som Sören belyser övervägts. 
Däremot är det precis som Sören påstår väldigt svårt att prissätta den mötes-
plats Fluxenrestaurangen utgjort och behovet av en naturlig mötesplats kom-
mer kvarstå över tiden. 
 
Nedläggningen ska förutom ovan nämnda orsaker ses i skenet av det kärvar  
 
         forts 



 PROTOKOLL 8(41) 
 2019-09-30 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 121 Dnr 0282/19 – 008 forts 
 
MEDBORGARFÖRSLAG MOT BESLUT ATT STÄNGA FLUXEN-
RESTAURANGEN 

 
ekonomiska läget för Älvsbyns kommun under kommande år med behov av  
prioriteringar inom framför allt icke lagstadgad verksamhet där Fluxenrestau-
rangen är ett exempel. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges protokoll 17 juni 2019, § 70. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget. 
 
Beslutet skickas till 
Sören Nilsson 
 
Kommunstyrelsen 
Kommunchef Magnus Nordström föredrar ärendet. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommunstyrel-
sen bifaller. 
_____ 
 
 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 9(41) 
 2019-09-30 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 122 Dnr 0113/19 - 008 
 
MOTION (L) RUSTA SERVICEBYGGNADEN PÅ SELHOLMENS 
CAMPING 

 
Kommunstyrelsens beslut 
1) Motion om att rusta servicebyggnaden på Selholmens camping, åter-

remitteras för ytterligare beredning.  
2) P g a att vattenskyddsområdet ligger vid Selholmen, får Älvsbyns Energi 

AB, miljö- och bygg, gymnasieskolan och budgetberedningen lämna 
yttrande, som redovisas vid kommunstyrelsens sammanträde den 4 
november 2019. 

_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Förslagsställare Göran Stenlund (L) har lämnat in en motion om att rusta ser-
vicebyggnaden på Selholmens camping. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 6 maj 2019, § 28, att överlämna ärendet till 
kommunstyrelsen för beredning och vidare till fullmäktige för beslut den 21 
oktober 2019. 
_____ 
  
Älvsbyns Fastigheter AB, VD Anneli Vinsa har yttrat sig i ärendet. 
 
Selholmens Camping är en fin plats för en Campinganläggning. Som fastig-
hetsförvaltare håller vi med förslagsställaren om att anläggningen är sliten och i 
behov av upprustning.  
 
Älvsbyns Fastigheter AB föreslår följande:  
- Nuvarande servicebyggnad rivs och ersätts med en ny byggnad, på befintlig 

grund om det är möjligt. Byggprojektet skulle kunna utföras av byggpro-
grammet vid gymnasieskolan t ex genom att väggelement byggs inomhus på 
skolan under vintertid och färdigställs på plats under våren.  

- Nya Campingstugor skulle ge området ett viktigt tillskott och ett lyft för hela 
campingen. Här skulle också gymnasieskolans byggprogram kunna bygga 
någon form av t ex ”Attefallshus” som därefter transporteras till Selholmen. 
Detta projekt skulle kunna löpa över t ex 3 år med 1 stuga per år.  

 
Ingen av dessa åtgärder skulle på något negativt sätt påverka vattenskyddsom-
rådet.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges protokoll 6 maj 2019, § 28. 
 
         forts 



 PROTOKOLL 10(41) 
 2019-09-30 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 122 Dnr 0113/19 – 008 forts 
 
MOTION (L) RUSTA SERVICEBYGGNADEN PÅ SELHOLMENS 
CAMPING 

 
Förslag till beslut 
Bifall till motion om att rusta servicebyggnaden på Selholmens camping enligt 
förslag nedan. 
 
Kommunstyrelsen 
Ordföranden föreslår p g a att vattenskyddsområdet ligger vid Selholmen, att 
motionen återremitteras för ytterligare beredning där Älvsbyns Energi AB, 
miljö- och bygg, gymnasieskolan och budgetberedningen får lämna yttrande, 
som redovisas vid kommunstyrelsens sammanträde den 4 november 2019. 
  
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på eget förslag vilket kommunstyrelsen 
bifaller. 
_____ 
 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 11(41) 
 2019-09-30 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 123 Dnr 0190/19 - 008 
 
MOTION (C) OM ATT SÄKRA KOMPETENT ARBETSKRAFT I 
FRAMTIDEN 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1) Motion om att säkra kompetent arbetskraft i framtiden, strecksats 1 och 2 

anses vara besvarad. 
 
2) Bifall till strecksats 3 där kommunen erbjuder fler av sina tjänster som 

praktikplats för de elever som har praktik. Särskilt de tjänster vars personal 
går i pension inom 5 år. 

_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Centerpartiet har lämnat in en motion om att säkra kompetent arbetskraft i 

framtiden, enligt bilaga. 
 
-  Älvsbyns kommun sammanställer och analyserar behovet av personal och   

kompetens i kommunorganisationen för framtiden. 
-  Älvsbyns kommun skapar en strategi för att säkra rekrytering för de tjänster 

som går i pension. 
-  Älvsbyns kommunorganisation erbjuder fler av sina tjänster som praktikplats 

för de elever som har praktik. Särskilt de tjänster vars personal går i pension 
inom 5 år. 

 
Kommunfullmäktige beslutade den 6 maj 2019, § 30, att överlämna ärendet till 
kommunstyrelsen för beredning och vidare till fullmäktige för beslut senast 
den 25 november 2019. 
_____ 
 
HR-chef Anna-Karin Andersson har yttrat sig i ärendet. 
 
De två första förslagen som anges är desamma som intentionen och innehåll i 
kommande kompetensförsörjningsplan som kommunens HR-funktion ska 
arbeta fram under 2019. Det tredje förslaget är inte genomförbart då ordinarie 
tjänster inte kan ersättas med elever som går praktik. Praktik syftar till att elev-
en ska lära och prova på ett arbete, dessutom kräver eleven kontinuerlig hand-
ledning. En praktikelev kan således inte ersätta ordinarie personal. Ett alterna-
tiv är att utöka antalet praktikplatser, men för att klara av det måste verksam-
heterna ha kapacitet och viljan att ta emot fler elever. 
 
Kompetensförsörjning är en prioriterad fråga för kommunens HR-avdelning. 
Redan idag arbetar kommunen med en mängd åtgärder för att säkra beman-
ning och kompetensbehov inför framtiden. Några av dessa är: 
         forts 



 PROTOKOLL 12(41) 
 2019-09-30 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 123 Dnr 0190/19 – 008 forts 
 
MOTION (C) OM ATT SÄKRA KOMPETENT ARBETSKRAFT I 
FRAMTIDEN 

 
Kompetensförsörjningsplan, en kompetensförsörjningsplan ska tas fram under 
2019 som innehåller bland annat nuläge i organisationens olika verksamheter 
gällande kompetensbehov, pensionsavgångar, omvärldsbevakning & arbets-
marknadsprognos, strategier för kompetensförsörjning/förslag på åtgärder, 
attraktiv arbetsgivare; attrahera, rekrytera och behålla personal, uppföljning & 
rapportering. 
 
Attraktiv arbetsgivare, så som att erbjuda semesterväxling och löneväxling 
vilket ska verkställas vid årsskiftet.  
 
Kompetensförsörjningsnätverk femkanten, tillsammans med fyra andra norr-
bottniska kommuner ingår Älvsbyn i ett nätverk med fokus på kompetens-
försörjning och samverkan. Bland annat görs gemensamma besök på mässor 
runt om i Sverige. 
 
Annonsering i sociala medier, Älvsbyns kommun har fram tills nyligen endast 
annonserat i dagstidningar PT, NSD och Kuriren. Under tidig sommar har 
istället annonsering gjorts på Facebook, Instagram, LinkedIn. Utvärdering sker 
hösten 2019. 
 
Undertecknad erbjuder sig att, om intresse finns, besöka antingen kommun-
styrelsen eller kommunfullmäktige för att presentera Kompetensförsörjnings-
planen när den är klar. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges protokoll 6 maj 2019, § 30. 
 
Förslag till beslut 
Motion om att säkra kompetent arbetskraft i framtiden, anses vara besvarad. 
 
Kommunstyrelsen 
Göran Lundström (c) godkänner att strecksats 1 och 2 anses vara besvarade 
och yrkar bifall till strecksats 3.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Göran Lundströms förslag vilket kom-
munstyrelsen bifaller. 
_____ 
 
 
 



 PROTOKOLL 13(41) 
 2019-09-30 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 124 Dnr 0192/19 - 008 
 
MOTION (C) OM LÄRANDE VIA DISTANS 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Motion om lärande via distans anses vara besvarad.  
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Daniel Strandlund (c) har lämnat in en motion om lärande via distans, enligt 
bilaga. 

Kommunfullmäktige beslutade den 6 maj 2019, § 32, att överlämna ärendet till 
kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för beslut 
senast den 21 oktober 2019. 
_____ 
 
Skolchef Jan-Erik Backman har yttrat sig i ärendet. 

Det finns tydliga restriktioner som reglerar hur fjärrundervisning får anordna 
och dessa är styrda i både skollagen1 och i skolförordningen Det är således tyd-
liga kriterier som medger fjärrundervisning;   

- Det finns inte någon annan lämplig person att tillgå inom en huvudmans 
skolenhet, när det gäller studiehandledning på modersmålet och integrerad 
samisk undervisning. 

- Elevunderlaget är otillräckligt. 

- Vid fjärrundervisning ska det finnas en handledare närvarande i den lokal 
där eleverna befinner sig. 

Huvudmän får anordna fjärrundervisning för elever i grundskolan, grund-
särskolan, specialskolan och sameskolan. 

- i ämnena modersmål, samiska i sameskolan, moderna språk och tecken-
språk 

- för att ge elever studiehandledning på modersmålet 

- för integrerad samisk undervisning i grundskolan. 

En kommun får lämna över uppgifter som avser fjärrundervisning på entre-
prenad, men bara under vissa förutsättningar och med vissa begränsningar. 
Inom grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan  

 
1 Källor: 23 kapitlet 1, 3 a och 4 §§ skollagen (2010:800), 5 a kapitlet 5 § skolförordningen 
(2011:185) 

           forts 



 PROTOKOLL 14(41) 
 2019-09-30 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 124 Dnr 0192/19 – 008 forts 
 
MOTION (C) OM LÄRANDE VIA DISTANS 

får uppgifter som avser fjärrundervisning lämnas över till staten på entre-
prenad. Det gäller undervisning i teckenspråk, samiska och integrerad sam-
isk undervisning i grundskolan. Inom samma skolformer får uppgifter som 
avser fjärrundervisning även lämnas över till en annan huvudman på entre-
prenad. Men det gäller bara om 

- det handlar om modersmålsundervisning eller studiehandledning på 
modersmålet, och 

- huvudmannen har gjort vad som rimligen kan krävas för att anordna 
utbildningen inom sin egen organisation. 

Skolverket har på regeringens uppdrag försöksverksamhet med fjärrundervis-
ning, denna är förlängd till och med den 30 juni 2020. De skolor som ingår i 
försöksverksamheten med fjärrundervisning får anordna fjärrundervisning i 
fler ämnen än de som idag är tillåtna att anordna fjärrundervisning i.  

I Älvsbyns kommun genomförs fjärrundervisning i samiska, som köps från 
Arvidsjaur. Inför innevarande läsår har avtal träffats med Inläsningstjänst för 
att kunna genomföra vissa delar i studiehandledning på modersmål samt 
modersmålsundervisning inom språken dari, tigrinja men kan komma att utök-
as. Denna undervisning kommer att ske via fjärrundervisning.  

Skolchef har ansökt om 267 500: - gällande riktat statsbidrag via skolverket för 
att kunna utveckla fjärrundervisingen hos huvudmannen och besked om even-
tuellt bifall till statsbidraget lämnas under hösten 2019.  

 
Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges protokoll 6 maj 2019, § 32. 
 
Förslag till beslut 
Motion om lärande via distans anses vara besvarad.  
 
Kommunstyrelsen 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommunstyrel-
sen bifaller. 
_____ 
 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 15(41) 
 2019-09-30 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 125 Dnr 0195/19 - 008 
 
MOTION (C) OM ATT ERBJUDA FLER FERIEARBETSPLATSER 
UNDER SOMRARNA 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Bifall till motion att undersöka möjlighet till att fler unga får möjlighet till 
feriejobb inom Älvsbyns kommun. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Centerpartiet har lämnat in en motion om att undersöka hur Älvsbyns kom-
mun kan ge fler unga, möjlighet till feriearbete, enligt bilaga. 
 
Kommunfullmäktige beslutade att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för 
beredning och vidare till fullmäktige för beslut senast den 21 oktober 2019. 
_____ 
  
Enhetschef arbetsmarknadsenheten, Magnus Norberg har yttrat sig i ärendet. 
 
Sedan 1 januari 2019 ligger arbetsmarknadsenheten under vuxenutbildningen. 
Enheten tog över jobbet med feriearbeten där en handläggare varit utsedd att 
jobba specifikt med detta. 
 
Budget för 2019 var 903 290 kr. Enligt kommunstyrelsens beslut § 21, 2008-
02-18 ska elever i årskurs 9 och elever i årskurs 1 på gymnasiet erbjudas ferie-
arbete. I dagsläget erbjuds endast platser inom Älvsbyns kommun och fören-
ingar. 
 
Av alla elever 2019 anmälde 103 st sitt intresse. Det visade sig att det var svår-
igheter att ordna platser till alla, men att det i slutändan löste sig.  I dagsläget 
ligger feriejobben uppdelade på 3 perioder om 3 veckor vardera. Ansökningar 
av deltagare utanför målgruppen (åk 9 och åk 1 GY) kom också in, men av-
slogs på grund av kommunstyrelsens beslut och bristen på feriejobbsplatser.  
 
Undertecknad tycker att förslaget är bra. Det behöver utredas vidare vad som 
krävs för att utöka antalet feriejobb samt kostnaden för detta. 
 
Förslag till beslut 
Bifall till motion att undersöka möjlighet till att fler unga får möjlighet till 
feriejobb inom Älvsbyns kommun. 
 
Kommunstyrelsen 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommunstyrel-
sen bifaller. 
_____ 



 PROTOKOLL 16(41) 
 2019-09-30 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 126 Dnr 0214/19 - 008 
 
MOTION (S) GÖR KULTURSKOLAN AVGIFTSFRI 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1) Bifall till motion om att göra kulturskolans avgiftsfri. 
2) Finansiering sker helt eller delvist genom ansökan om statliga bidrag.  
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Tomas Egmark (s) har lämnat in en motion om att göra kulturskolan avgiftsfri, 
enligt bilaga. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 6 maj 2019, § 37, att överlämna ärendet till 
kommunstyrelsen för beredning och vidare till fullmäktige för beslut senast 
den 21 oktober 2019. 
_____ 
 
Fritids- och kulturchef Kjell Tegnelund har yttrat sig i ärendet. 
 
Motionens förslagsställare vill att kulturskolan ska vara avgiftsfri. Kulturskol-
ans budgeterande intäkt om 150,0 tkr/år kommer från avgiften som tas ut av 
spelande och sjungande elever som vill ha individuell/små grupper med 
undervisning på sitt instrument. För närvarande är det 162 elever som erlägger 
avgift om 500 kr/termin eller syskonavgift om 250 kr/termin. 
 
I nuvarande avgift får kulturskolans instrument lånas kostnadsfritt så långt 
instrumenten räcker, gäller givetvis instrument som eleverna kan bära med sig. 
 
Kulturskolans dansundervisning är avgiftsfri och erbjuds klasser i lågstadiet/ 
mellanstadiet/grund sär och fritids i ett rullande schema så alla elever får del 
av dansundervisningen. 
 
Motionens förslagsställare anser att en avgiftsfri kulturskola ökar jämlikheten, 
stärker barns deltagande i samhällslivet och ger möjligheter till allsidig utveck-
ling och i förlängningen för att reproducera vår demokrati. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges protokoll 6 maj 2019, § 37. 
 
Förslag till beslut 
Tillstyrka motionen om tillskott i budgeten erhålls, eller att annan post i Fritid 
& Kulturs ram kan minskas, eller att någon annan intäkt kan öka.  
 
 
         forts 



 PROTOKOLL 17(41) 
 2019-09-30 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 126 Dnr 0214/19 – 008 forts 
 
MOTION (S) GÖR KULTURSKOLAN AVGIFTSFRI 

 
Kommunstyrelsen 
Ordföranden yrkar bifall till motionen. Finansiering sker helt eller delvist 
genom ansökan om statliga bidrag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på eget förslag vilket kommunstyrelsen 
bifaller. 
_____ 
 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 18(41) 
 2019-09-30 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 127 Dnr 0365/19 - 020 
 
FÖRDELNING AV ARBETSMILJÖUPPGIFTER OCH ÄNDRAD 
DELEGATIONSORDNING 

 
Kommunstyrelsens beslut 
- Ändra delegationsordning sida 8, nr 2.11 till att kommunstyrelsen fördelar 

arbetsmiljöuppgifter till kommunens högsta tjänsteman, kommundirektör. 
- Anta styrdokumentet Fördelning av arbetsmiljöuppgifter. 
- Uppdra HR-chef att samordna implementerande av nytt styrdokument 

samt säkerhetsställa att samtliga chefer skriver på ny blankett, fördelning av 
arbetsmiljöuppgifter.  

_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
HR-chef Anna-Karin Andersson har lämnat in en tjänsteskrivelse om fördel-
ning av arbetsuppgifter enlig AFS 2001:1. 
 
Samtliga arbetsgivare ska ha en skriftlig fördelning av arbetsmiljöuppgifter. 
Fördelning av arbetsmiljöuppgifter handlar om att tydligt klargöra vad som ska 
göras i det systematiska arbetsmiljöarbetet och vilka tjänstepersoner som an-
svarar för att det blir gjort.  
 
En revidering av befintligt dokument gällande fördelning av arbetsmiljöupp-
gifter samt revidering av delegationsordning rekommenderas för att bättre 
överensstämma med lagstiftning, verksamhetsansvar och den faktiska orga-
nisationsstrukturen.  
 
Mer information finns i bilagor. 
- Beslutsunderlag 
- Styrdokument fördelning av arbetsmiljöuppgifter 

 
Förslag till beslut 
- Ändra delegationsordning sida 8, nr 2.11 till att kommunstyrelsen fördelar 

arbetsmiljöuppgifter till kommunens högsta tjänsteman, kommundirektör. 
- Anta styrdokumentet Fördelning av arbetsmiljöuppgifter. 
- Uppdra HR-chef att samordna implementerande av nytt styrdokument 

samt säkerhetsställa att samtliga chefer skriver på ny blankett, fördelning av 
arbetsmiljöuppgifter.  

 
Kommunstyrelsen 
Kommunchef Magnus Nordström föredrar ärendet. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommunstyrel-
sen bifaller. 
_____ 



 PROTOKOLL 19(41) 
 2019-09-30 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 128 Dnr 0373/19 - 042 
 
DELÅRSRAPPORT PER 31 AUGUSTI 2019 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Godkänna delårsrapport per augusti 2019 enligt bilaga, redaktionella ändringar 
kommer att ske. 
 
”Kommunstyrelsen ser att det i april prognostiserade resultatet inte har blivit 

bättre. Tre områden sticker ut, grundskola, stöd till individ och familj ”STIF” 
och hälso- och sjukvård ”HSV”. Förklaringen är tydlig. 

- Byaskolorna kostar mer än vad de är budgeterade p g a lågt elevtal.  
- STIF har höga placeringskostnader inom familjehem/institutionsvård för  
  barn.  
- HSV har kostnader för rekrytering av sjuksköterskor och tekniska hjälpme-

del. Vidare visar prognosen underskott på uppdrag/tjänsteköp samt bostads-
anpassning.  

 
Detta är djupt oroande. Verksamheterna jobbar med att effektivisera och min-
ska kostnader, ett arbete som måste ge effekt, både på kort och lång sikt.” 
_____ 

 
Kommunstyrelsens beslut 
1) Förklaring till varför stöd till individ och familj ”STIF” fått så mycket dy-

rare placeringar jämfört med år 2018. 
2) Vill se en handlingsplan med tidpunkter för åtgärder, till ekonomiskt bättre 

lösning.  
3) Svar skickas till kommunstyrelsens ledamöter inom 14 dagar. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ekonomiavdelningen har sammanställt delårsrapport per den 31 augusti 2019, 
enligt bilaga. Delårsrapporter upprättas per april och augusti som en del i den 
löpande uppföljningen.  
 
Syftet med delårsrapporten är att vara; 

• en uppföljning av resultat och ställning för rapportperioden 

• en uppföljning av hur verksamheten förhåller sig till upprättad plan 

• ett underlag för beslut 
 
För verksamhetsåret prognostiseras ett underskott på 13,8 mkr. Underskottet 
förklaras främst av höga kostnader för familjehemsplacering, skolbadskjutsar, 
medicinskt färdigbehandlade, rekrytering av sjuksköterskor, Älvsbyns gymna-
sium samt Visträsk och Vidsels skolor för de centralt budgeterade verksam-
heterna prognostiseras ett överskott på 1,9 mkr. Det sammantagna beräknade  
         forts 
 



 PROTOKOLL 20(41) 
 2019-09-30 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 128 Dnr 0373/19 – 042 forts 
 
DELÅRSRAPPORT PER 31 AUGUSTI 2019 

 
underskottet för verksamhetens nettokostnader beräknas därmed till 11,9 mkr. 
 
Periodens resultat per augusti uppgår till 18,1 mkr. En försämring med 7,3 
mkr sedan föregående år. För 2019 beräknas ett överskott avseende skatte- 
och statsbidragsintäkterna på 4,9 mkr. 
 
För 2019 beräknas årets resultat till -8 mkr. Att jämföras med det budgeterade 
på 5,4 mkr. Den beräknade budgetavvikelsen för årets resultat är negativ och 
beräknas till 13,4 mkr.  
 
Periodens investeringar uppgår till 3,8 mkr. Den budgeterade investeringsvoly-
men för 2019 uppgår till 16,3 mkr och budgetavvikelsen för pågående projekt 
beräknas till -0,4 mkr. 
 
Förslag till beslut 
Rapporten överlämnas till kommunstyrelsen för bedömning och godkännan-
de. 
 
Kommunstyrelsen 
Ekonomichef Ulla Lundberg föredrar ärendet. 
 
Göran Lundström (c) vill ha en förklaring på: 
1) Varför den nya organisationen ”stöd till individ och familj” fått så mycket 

dyrare placeringar jämfört med år 2018. 
2) Vill se en handlingsplan med tidpunkter för åtgärder, till ekonomiskt bättre 

lösning. 
3) Svar skickas till kommunstyrelsens ledamöter inom 14 dagar. 

 
Ordföranden föreslår följande tillägg, kommunstyrelsen ser att det i april 
prognostiserade resultatet inte har blivit bättre. Tre områden sticker ut, grund-
skola, stöd till individ och familj ”STIF” och hälso- och sjukvård ”HSV”. 
Förklaringen är tydlig.  
- Byaskolorna kostar mer än vad de är budgeterade p g a lågt elevtal.  
- STIF har höga placeringskostnader inom familjehem/institutionsvård för 

barn.  
- HSV har kostnader för rekrytering av sjuksköterskor och tekniska hjälp-

medel. Vidare visar prognosen underskott på uppdrag/tjänsteköp samt 
bostadsanpassning.  
 
Detta är djupt oroande. Verksamheterna jobbar med att effektivisera och 
minska kostnader, ett arbete som måste ge effekt både på kort och lång sikt. 

         forts 
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DELÅRSRAPPORT PER 31 AUGUSTI 2019 

 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommunstyrel-
sen bifaller. 
 
Ordföranden ställer vidare proposition på Göran Lundströms förslag och eget 
förslag. Kommunstyrelsen bifaller förslagen. 
_____ 
 
 
 



 PROTOKOLL 22(41) 
 2019-09-30 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 129 Dnr 0374/19 - 041 
 
BUDGETRAMAR 2020 SAMT PLAN FÖR 2021 OCH 2022 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1) Fastställa budgetramar för verksamheten  

för 2020 till 530 338 tkr 
för 2021 till 530 338 tkr 
för 2022 till 530 338 tkr enligt bilaga 1. 
 

2) Uppdra till kommunchefen att genomföra en översyn av bolagens upp-
dragsersättning, gällande struktur och redovisning. 

_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningskontoret ekonomi har sammanställt socialdemokraternas 
förslag, bilaga 1 och centerpartiets förslag, bilaga 2, till budgetramar för verk-
samheten 2020 samt plan för 2021 och 2022.  
 
Göran Lundström (c) har den 30 september 2019 inlämnat nytt reviderat för-
slag från centerpartiet, enligt bilaga. 
 
Beslutsunderlag 
Budgetberedningens protokoll 23 september 2019, § 3. 
 
Budgetberedningens förslag till kommunfullmäktige 
1) Fastställa budgetramar för verksamheten  

för 2020 till 530 338 tkr 
för 2021 till 530 338 tkr 
för 2022 till 530 338 tkr enligt bilaga 1. 
 

2) Uppdra till kommunchefen att genomföra en översyn av bolagens upp-
dragsersättning, gällande struktur och redovisning. 

_____ 
 

Kommunstyrelsen 
Ekonomichef Ulla Lundberg föredrar ärendet. 
 
Göran Lundström (c) redovisar centerpartiets reviderade förslag, enligt bilaga, 
och bifaller detsamma. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på budgetberedningens förslag och centerpar-
tiets reviderade förslag var för sig. Kommunstyrelsen bifaller budgetberedning-
ens förslag. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 23(41) 
 2019-09-30 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 130 Dnr 0145/19 - 140 
 
INTERNATIONELLA ARBETET 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Fastställa riktlinje ”internationella arbetet”, enligt bilaga. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 8 april 2019, § 58, att återremittera ärendet för 
ytterligare beredning. 
_____ 
 
Näringslivschef Bengt Strandberg har uppdaterat riktlinje ”internationella 
arbetet”, enligt bilaga.  
 
Styrdokumentet är helt omarbetat. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 8 april 2019, § 58. 
 
Förslag till beslut 
Fastställa riktlinje ”internationella arbetet”, enligt bilaga. 
 
Kommunstyrelsen 
Kommunchef Magnus Nordström föredrar ärendet. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommunstyrel-
sen bifaller. 
_____ 
 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 24(41) 
 2019-09-30 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 131 Dnr 0237/19 - 170 
 
GEMENSAM RÄDDNINGSTJÄNST PITEÅ OCH ÄLVSBYN 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1) Fastställa avtal om samverkan i gemensam nämnd för räddningstjänstverk-

samhet i Piteå och Älvsbyns kommuner. 
2) Inrätta gemensam räddningsnämnd i Piteå och Älvsbyns kommuner från 

och med den 1 januari 2020. 
3) Anta reglemente för gemensam räddningsnämnd i Piteå och Älvsbyns kom-

muner.  
 

Reservation 
Göran Lundström (c), Inger Lundberg (L) och Orvo Hannlöv (sd) reserverar 
sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 17 juni 2019, § 88 att återremittera ärendet för 
ytterligare beredning. 
_____ 
 
Undertecknad har besvarat punkterna 1-11 innehållande anledningar och 
önskemål för återremiss, beträffande sammanslagning av räddningstjänsten 
Piteå och Älvsbyn. 
 
1. Behov av inläsningstid 

a) Med anledning av de nya siffrorna och borttappade sidorna i underlaget krävs ny inläs-

ning av materialet för att kunna ta ett informerat beslut. 

Materialet kommer att finnas tillgängligt enligt uppsatta regler. I huvudsak 
samma material som tidigare men rättat där felet smugit sig in samt ett par 
bilagor som komplement till svaren på återremissen. 

 
2. Förtydligande av den positiva effekten som blir för Älvsbyns kommun 

a) Ex när beräknas fordonsflottan förnyas? 

I Älvsbyn är det är fyra fordon som bör bytas ut av åldersskäl: 

tankbil/lastväxlare 19 år, höjdfordon/hävare 30 år, transportfordon 20 år 

samt en tankbil 37 år (Vidsel). Dessa beräknas kosta ca 8 700 000 kr att 

byta ut. Med en beräknad kapitalinvestering på 700 000 kr/år skulle det ta 

12 år att väsentligt föryngra fordonsparken. Närmaste planen är att byta ut 

tankbil/lastväxlare så snart som möjligt samt att i samband med släckbils-

byte i Piteå reducera åldern på tankbil 37 år (Vidsel) med en släckbil. Vidare 

minskas antalet fordon i gemensam fordonsplan med tre utifrån att fordon 

 

         forts 
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KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 131 Dnr 0237/19 – 170 forts 
 
GEMENSAM RÄDDNINGSTJÄNST PITEÅ OCH ÄLVSBYN 

 

ens ålder sänks i Älvsbyn/Vidsel. I realiteten dock bara två eftersom en  

släckbil utanför fordonsplan ställs upp i Älvsbyn som reserv och extra 

resurs. 

Se bilagor som redovisar nuläget för Älvsbyns fordon samt tänkt gemen-
sam fordonsplan. 

 
b) Vad sparar vi på utbildningarna? 

Intern kompetensutbildning samt övningar ger inte någon ekonomisk be-
sparing eftersom kostnaderna ligger i löner för de som utbildas/övas. 
Vinsten blir en kvalitetshöjning av utbildningar/övningar, effektivare verk-
samhet samt bättre samarbete vid olyckor/bränder. 

 
3. Vad är alternativen? 

a) Ex Vad kostar det om vi fortsätter med nuvarande samarbete och köper bilarna själv. 

Samma kostnad ungefär men en betydande kapitalinvestering på kort tid. 
 
b) Om vi inte accepterar denna sammanslagning, avbryts allt samarbete? 

Det är något som respektive kommuns räddningsnämnd/KSO beslutar om 
enligt nuvarande samverkansavtal. 

 
4. Förtydliga kostnaderna ytterligare 

a) Kostnaderna ska på ett pedagogiskt sätt presenteras så att samtliga enkelt kan förstå 

resultat, kostnader och konsekvenser. 

I huvudsak samma material som tidigare men rättat där felet smugit sig in 
samt ett par bilagor som komplement till svaren på återremissen. 

 
5. Älvsbyns lönecentra borde ha ansvaret för lönehanteringen av den nya enheten 

a)  Utred hur det skulle lösas och kolla med Piteå om de är villiga att gå med på det. 

Lönecenter i Älvsbyn hanterar all personal i Älvsbyn såväl Piteå vid rädd-
ningstjänsterna, RIB-personal som heltidspersonal. För heltidspersonalen är 
det ingen skillnad idag mellan kommunerna. RIB-personalens löneregistre-
ringen sköts idag av administrationen i Piteå och förs direkt in i systemet. I 
Älvsbyn registreras tiden först på ett pappersunderlag på räddningstjänsten 
för att sedan matas in i lönesystemet av lönecenter.  
Precis som för all annan verksamhet i de båda kommunerna är ambitionen 
att löneadministrationen hanteras av Lönecenter. I dagsläget har inte Löne-
center möjligheten att hantera detta tekniskt, utan behöver anskaffa stöd-
system i forma av E-tjänst eller Pmobile. På sikt införs dessa lösningar på 
bred front i verksamheterna och då kan även Räddningstjänsten integreras.  

          forts 
 



 PROTOKOLL 26(41) 
 2019-09-30 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 131 Dnr 0237/19 – 170 forts 
 
GEMENSAM RÄDDNINGSTJÄNST PITEÅ OCH ÄLVSBYN 

 
6. Varför är procentsatserna på kapitalkostnaderna sett mot nettokostnader olika mellan 

Piteå och Älvsbyn? 
a) Är det kostnadskvoten som skapar den skillnaden? 

Kapitalkostnader är ett samlingsnamn för avskrivningar och räntekostnader 
som kostnadsförs under ett år och därmed belastar Resultaträkningen. 
Storleken på kapitalkostnaderna härrör sig från tidigare års köp av anlägg-
ningstillgångar i form av maskiner, inventarier, anläggningar av olika slag. 
Inom räddningstjänstens verksamhet är det bland annat köp av räddnings-
fordon och utrustning. Vid anskaffningen bokförs anläggningstillgången på 
balansräkningen, som en tillgång och varje år skrivs värdet ned utifrån fast-
ställd avskrivningsplan. Nedskrivningen blir då en årlig kostnad för verk-
samheten. Anläggningars avskrivningstid varierar beroende på vilken typ av 
anläggningstillgång som det avser. Kapitalkostnadernas storlek varken kan 
eller ska jämföras i relation till nettokostnaden. Kapitalkostnadernas storlek 
härrör endast till hur stora anläggningstillgångar en verksamhet har anskaf-
fat/köpt/bokfört och vilken avskrivningstid respektive ränta som är aktuell. 
Utifrån dessa faktorer kostnadsförs den beräknade kapitalkostnaden varje 
år under anläggningens ekonomiska livslängd. Ett räkneexempel: 
Ett räddningsfordon köps in år 1 till priset 3,0 mkr exkl moms. Fordonet 
bokas i sin helhet på balansräkningen som en anläggningstillgång och av-
skrivningstiden fastställs till 10 år. Varje år under tio års tid kommer verk-
samheten att få en avskrivningskostnad på 300 tkr tills värdet på balans-
kontot är noll. Verksamheten får också årligen en räntekostnad utifrån 
kommunfullmäktiges beslutade internränta, år 2019 är internräntan 1,5 %, 
som verksamheten får betala för att få ”låna pengar” till köpet/ anskaff-
ningen. Räntekostnaden år 1 i detta exempel är 0,015 x 3000 = 45 tkr. 
Kapitalkostnaderna år 1 för räddningsfordonet blir här 345 tkr för verk-
samheten. Att de två kommunernas kapitalkostnader är olika stora beror 
således på vilka anläggningstillgångar i form av fordon, utrustning och 
inventarier som finns bokförda på respektive kommuns balansräkning, hur 
länge sedan dessa köptes in samt beslutad avskrivningstid per anläggnings-
tillgång. En viss basnivå på fordon och utrustning krävs i verksamheten 
oavsett kommunstorlek och det gör att en mindre kommun har en procen-
tuell större andel av totala kostnaderna som härrör till kapitalkostnader än 
en större kommun. 

 
7.  Komplettera underlaget 
a) Alla som är delaktiga i beslutet ska ha tillgång till materialet! Allt material ska vara 

med i kommande underlag. 
I huvudsak samma material som tidigare men rättat där felet smugit sig in 
samt ett par bilagor som komplement till svaren på återremissen. 

 
          forts  
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GEMENSAM RÄDDNINGSTJÄNST PITEÅ OCH ÄLVSBYN 

 
8. Älvsbyns ekonomiavdelning/ekonomichef granskar och förklarar de ekonomiska förut-

sättningarna för ett samgående kontra att vi fortsätter driva samarbetet så som det sker 
nu. 
Beräkningarna visar att driftskostnaderna kommer att öka med 450 tkr vid 
ett samgående mellan Piteå och Älvsbyns Räddningstjänster. Kostnads-
ökningen kan främst förklaras av ökade kostnader för avskrivning och 
intern ränta kopplat till räddningsfordon. Älvsbyns kommun har idag ingen 
långsiktig plan kring utrangering/utbyte av befintliga räddningsfordon inom 
räddningstjänsten. Det kan i dagsläget konstateras att delar av räddnings-
tjänstens fordon är gamla och i behov av utbyte. Ett samgående med Piteå 
enligt bifogat förslag skulle innebära att investeringsutgiften för utbyte av 
fordon helt skulle hanteras av Piteå kommun medan kostnadsökningen för 
Älvsbyns kommun skulle hanteras i driftsbudgeten. Ett samgående enligt 
upprättat underlag innebär att Älvsbyns kommun tillförsäkras ett planerat 
kontinuerligt utbyte av räddningsfordon vilket säkerhetsmässigt är en kva-
litetshöjning samt en över åren jämt fördelad driftskostnad för de samma.   

 
9. Utred omplaceringsskyldigheten tillsammans med de anställda på räddningstjänsten i 

Älvsbyns kommun. 
a) Om de Älvsbyanställda av någon anledning inte kan fortsätta i sin tjänst på grund av 

olycka eller sjukdom så finns omplaceringsskyldigheten hos Piteå kommun. Detta 
kommer direkt att drabba den anställde. 
De som följer med från Älvsbyn (tillsvidareanställda) i övergången kommer 
behandlas som alla andra anställda i Piteå kommun. Skulle någon behöva 
omplaceras så blir det i någon av Piteås verksamheter och de ligger allihop i 
Piteå. Samtidigt är Piteå kommun en större arbetsgivare än Älvsbyns kom-
mun så det kan finnas större möjlighet att hitta omplacering i Piteå än i 
Älvsbyn. Detta kan naturligtvis få konsekvenser utifrån bostadsort kontra 
arbetsplats. Räddningspersonal i Beredskap, RIB (deltidspersonal), är inte 
anställda på samma sätt vilket innebär att omplaceringsskyldighet inte heller 
är densamma. Kan man inte fortsätta som räddningspersonal i beredskap 
borde det därför bli ett avslut för dem utifrån gällande avtal/regler. 

 
10. Långsiktig budget 
a) På grund av det dåliga ekonomiska läget i Älvsbyns kommun vill vi kunna se hur kost-

naderna ser ut ett par år framöver. 
Framtida budgetar är något som beslutas politiskt. Vissa kostnader för 
verksamheten kan vara svår att förutse. Kostnaderna kan påverkas av 
många olika faktorer exempelvis: lagar och förordningar, arbetsmiljökrav, 
arbetsuppgifter/belastning, utryckningsfrekvens mm. 

  
 
          forts 



 PROTOKOLL 28(41) 
 2019-09-30 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 131 Dnr 0237/19 – 170 forts 
 
GEMENSAM RÄDDNINGSTJÄNST PITEÅ OCH ÄLVSBYN 

 
11. Vad kommer namnet på den gemensamma räddningstjänsten vara? 
a) I Uppsala ångrade deras räddningschef att de inte tänkte mer på detta. Det har bland 

annat skapat problem vid dialog med Uppsalapolitiker som alltför ofta glömmer att det 
är tre kommuners räddningstjänst. 
Är en fråga som den gemensamma nämnden beslutar om. Personligen 
tycker jag att Räddningstjänsten Piteå/Älvsbyn är ett bra alternativ. 

 
Förslag till beslut 
1) Fastställa avtal om samverkan i gemensam nämnd för räddningstjänstverk-

samhet i Piteå och Älvsbyns kommuner. 
2) Inrätta gemensam räddningsnämnd i Piteå och Älvsbyns kommuner från 

och med den 1 januari 2020. 
3) Anta reglemente för gemensam räddningsnämnd i Piteå och Älvsbyns kom-

muner.  
 
Kommunstyrelsen 
Räddningschef Torbjörn Johansson och risk- och säkerhetssamordnare 
Margareta Lundberg föredrar ärendet samt besvarar frågor gällande sam-
verkan. 
 
Anna Lundberg (s) yrkar bifall till beredningsförslaget. 
 
Göran Lundström (c) bifaller beredningsförslaget med ändring att inrättande 
av gemensam räddningstjänst införs år 2021.   
 
Inger Lundberg (L) bifaller Göran Lundströms förslag. 
 
Orvo Hannlöv (sd) yrkar bifall till Göran Lundströms förslag. 
 
Wivianne Nilsson (v) bifaller beredningsförslaget. 
 
Peter Lundberg (kd) bifaller beredningsförslaget med tillägg att vid omplace-
ring av personal med placeringsort i Älvsbyns kommun, ska möjligheten för 
omplacering till Älvsbyns kommuns verksamheter undersökas, om den anställ-
de så önskar. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer beredningsförslaget och Göran Lundströms förslag mot 
varandra. Kommunstyrelsen bifaller beredningsförslaget. 
 
Ordföranden ställer vidare proposition på Peter Lundbergs tilläggsförslag, 
vilket kommunstyrelsen avslår. 
_____ 



 PROTOKOLL 29(41) 
 2019-09-30 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 132 Dnr 0274/19 - 209 
 
RIKTLINJER FÖR MARKKÖP 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Riktlinje för inköp av mark återremitteras för ytterligare beredning gällande 
omvärldsbevakning, beloppsgräns och annat som kan påverka. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 26 augusti 2019, § 108, att återremittera 
ärendet för ytterligare beredning. 
_____ 
 
Miljö- och byggkontoret har reviderat det tidigare förslaget till riktlinjer. 
 
För att underlätta en utveckling av Älvsbyns tätort och större byar finns behov 
av att säkerställa att det finns mark för kommunens framtida behov. Allt efter-
som kommunal mark tas i anspråk för bostäder och industri minskar den 
markreserv som kommunen har haft.  
 
Det bör finnas en delegation till kommunchef i samarbete med ekonomichef 
att upprätta ett avtal om markköp med markägare inom de utvecklingsområ-
den som kommunen har pekat ut i översiktsplanen eller som i övrigt kan anses 
ha betydelse för kommunen när det är fråga om brådskande ärenden. 
 
Miljö- och byggkontoret har reviderat det tidigare förslaget till riktlinjer. Dele-
gation till tjänstemän och kommunstyrelse bedömer miljö- och byggchefen är 
helt nödvändiga för en effektiv samhällsbyggnadsprocess inför framtida ut-
maningar som kommunen står inför. 
 
Mark som köps in ska enligt riktlinjerna ha minst det värde som betalas för 
fastigheten. Därmed förändras inte kommunens driftsekonomi. Marken har 
också en produktion i de fall den inte används för att bygga på. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 26 augusti 2019, § 108. 
Förslag till riktlinjer för markköp 
 
Förslag till beslut 
Besluta om riktlinjer för inköp av mark enligt bilaga. 
 
Kommunstyrelsen 
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson föredrar ärendet. 
 
Rikard Granström (s) föreslår att upp till 2 mkr beslutar kommunstyrelsens 
ordförande. Vid belopp över 2 mkr sker samråd med gruppledare. forts 
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KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 132 Dnr 0274/19 – 209 forts 
 
RIKTLINJER FÖR MARKKÖP 

 
Tobias Ström (L) föreslår att ärendet återremitteras för förtydligande i rikt-
linjerna om vad som menas med samråd. 
 
Inger Lundberg (L) yrkar bifall till återremiss. 
 
Ordföranden bifaller förslag till återremiss. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Tobias Ströms förslag om återremiss, 
vilket kommunstyrelsen bifaller. 
_____ 
 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 31(41) 
 2019-09-30 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 133 Dnr 0273/19 - 216 
 
LOKALISERINGSUTREDNING FÖR SÄRSKILT BOENDE 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Förprojektering för nytt särskilt boende på Ugglan, Bränngärdan och Väster-
malmsgropen.  
 
Reservation 
Göran Lundström (c) och Orvo Hannlöv (sd) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för eget förslag. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 26 augusti 2019 höll samhällsstrateg 
Sofia Lundberg en muntlig information om den lokaliseringsutredning, som 
genomförts av miljö- och byggkontoret, i syfte att lämna förslag på platser 
som ur ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbarhetsperspektiv bedöms 
lämpliga för placering av nytt särskilt boende med/utan hälsocentral. 
Resultatet av utredningen som innehåller underlag för diskussion och beslut 
har därefter delgetts kommunstyrelsen.  
 
Förprojekteringen ska resultera i skisser på förslag på nytt särskilt boende som 
på ett tydligt sätt redogör för möjligheten att bygga på den tänkta platsen. Av 
förslaget ska framgå byggnadens yta, höjd och form, omkringliggande ytor för 
utevistelse, parkering o. dyl. Förslaget ska också redogöra för eventuella behov 
av sanering, rivning av befintliga byggnader eller annan åtgärd, däribland 
inlösen/nyttjande av intilliggande fastighet samt geotekniska förhållanden som 
inverkar på kostnaden för grundläggning.  
 
Förslaget (-n) ska redovisas tillsammans med en kostnadsbedömning för upp-
förandet av den på skisser redovisade byggnaden tillsammans med kostnader 
för anläggning av parkering, gata, infrastruktur, utemiljö o. dyl.    
 
Beslutsunderlag 
Lokaliseringsutredning nytt särskilt boende, Älvsbyns kommun 2019-08-22 

 
För beslut om antal platser i särskilt boende som förprojekteringen ska utgå 
ifrån hänvisas till den beredning som löpt parallellt med lokaliseringsutred-
ningen.  
 
För beslut om samlokalisering med ny hälsocentral hänvisas till KSO.  
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar om förprojektering för nytt särskilt boende på en 
till två alternativa platser i Älvsbyns kommun.    forts 
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KS § 133 Dnr 0273/19 – 216 forts 
 
LOKALISERINGSUTREDNING FÖR SÄRSKILT BOENDE 

 
Kommunstyrelsen 
Orvo Hannlöv (sd) föreslår förprojektering på Ugglan. 
 
Göran Lundström (c) föreslår Bränngärdan, Bergsparken och Korsträsk. 
 
Wivianne Nilsson (v) föreslår förprojektering på Bränngärdan. 
 
Peter Lundberg (kd) föreslår Bränngärdan, Ugglan och Västermalmsgropen. 
 
Tobias Ström (L) föreslår Ugglan och Bränngärdan. 
 
Ordföranden redovisar socialdemokraternas förslag som är Ugglan och 
Västermalmsgropen 
 
Ordföranden sammanställer förslagen ovan utan inbördes ordning och 
föreslår förprojektering på Ugglan, Bränngärdan och Västermalmsgropen. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på eget förslag vilket kommunstyrelsen 
bifaller. 
_____ 
 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 33(41) 
 2019-09-30 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 134 Dnr 0362/19 - 612 
 
0-INTAG NIU - ORIENTERING OCH SKIDORIENTERING 

 
Kommunstyrelsens beslut 
0-intag på inriktningen NIU specialidrott inom orientering/skidorientering för 
sök inför ht 2020.  
 
Reservation 
Berit Hardselius (c), Inger Lundberg (L) och Peter Lundberg (kd) reserverar 
sig mot beslutet. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Skolchef Jan-Erik Backman har lämnat in en tjänsteskrivelse om 0-intag på 
inriktningen NIU specialidrott inom orientering/skidorientering inför ht 2020. 

Det finns två varianter av idrottsutbildningar inom gymnasieskolan och gym-
nasiesärskolan: riksidrottsgymnasier, RIG, och nationellt godkända idrotts-
utbildningar, NIU2. Dessa riktar sig till elever som vill kombinera sin gym-
nasieutbildning med en elitidrottsutbildning. 

Riksidrottsgymnasier är riksrekryterande vilket innebär att elever från hela lan-
det kan söka. De nationellt godkända idrottsutbildningarna är lokala eller 
regionala. Utbildningarna har tydlig elitidrottskaraktär. Därför får endast riks-
idrottsgymnasier och nationellt godkända idrottsutbildningar ge ämnet special-
idrott. Specialidrott får ingå med 200 poäng i programfördjupningen och 200 
poäng i det individuella valet. Ämnet får efter beslut av rektor dessutom läsas 
som utökat program med 300 poäng. Elever som går dessa utbildningar kan 
alltså läsa 700 poäng specialidrott. En gymnasieexamen uppgår till minst 2500 
gymnasiepoäng. De senaste åren har antalet elever som valt NIU orientering/ 
skidorientering minskat och idag läser sammanlagt 5 elever i 3 årskurser ämnet 
specialidrott mot orientering/skidorientering samt en elev i årskurs 4 vilken vi 
inte erhåller ersättning för.  

I Älvsbyns kommun finns en lång tradition gällande nationell idrottsutbild-
ning. Idrottslinjen vid Älvsby Folkhögskola (Pitedalens Folkhögskola) startade 
1973 med idrotterna Längdskidor – Orientering – Alpint. Under åren har även 
simning och gymnastik funnits med. 1998 inleds samarbetet med Älvsbyns 
Gymnasium. 2011 införs gymnasiereformen GY11 och det blir NIU i stället 
för regionala idrottsgymnasium. Idag finns längdskidor, orientering och skid-
orientering som ett utbud för NIU. Dessa grenar har mycket gemensamt, då 
de fysiska kraven på dessa idrotter är mycket lika varandra. Eleverna har en hel 
del specialidrottslektioner, ca 50 % av tillfällena, tillsammans och tränarnas 
kompetens kan vid dessa tillfällen användas för hela gruppen.  

 
2 NIU – Nationell idrottsutbildning         forts 
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KS § 134 Dnr 0362/19 – 612 forts 
 
0-INTAG NIU - ORIENTERING OCH SKIDORIENTERING 

 
Dessutom är en hel del av eleverna aktiva i alla grenar som finns vid NIU. Det 
vill säga att det finns orienterare som tränar och tävlar i längd eller skidoriente-
ring vintertid som komplement och tvärt om längdåkare som tränar och tävlar 
orientering sommartid.  
 
Kostnaderna för att erbjuda och bedriva NIU vid Älvsbyns gymnasieskola är 
höga, ersättning till Älvsbyns folkhögskola i nettobudget 2019 uppgår till 
1 982 400:-/år. Elevkostnad beräknad på antal elever (23 elever) är för NIU  
86 191:-  per elev och år endast för inriktningen NIU, här är inte 4:e årselev-
erna inräknade (7 elever) då vi inte erhåller IKE3 för dessa. En generell inter-
kommunal ersättning för en gymnasieelev från annan kommun uppgår till 
cirka 120 000:-per elev, kvar för att bekosta elevens programutbildning blir ca 
33 809:-. Notera att IKE är uppskattad och beror på vilket program eleven 
väljer. Älvsbyns kommun erhåller IKE motsvarande snittkostnad för pro-
grammen i Piteå, Luleå och Bodens kommun vilket inte alltid motsvarar våra 
egna programkostnader. Av elevantalet i årskurserna 1-3 är 20 av 23 elever 
från annan kommun.  
 
Förslag till beslut 
Barn- och fritidsutskottet föreslår kommunstyrelsen att besluta om 0-intag på 
inriktningen NIU specialidrott inom orientering/skidorientering för sök inför 
ht 2020.  
 
Kommunstyrelsen 
Skolchef Jan-Erik Backman föredrar ärendet. 
 
Peter Lundberg (kd) avslår barn- och fritidsutskottets förslag och föreslår i 
stället för att stoppa programmet, omförhandla avtalet. 
 
Orvo Hannlöv (sd) yrkar bifall till barn- och fritidsutskottets förslag. 
 
Anna Lundberg (s) yrkar bifall till barn- och fritidsutskottets förslag. 
 
Berit Hardselius (c) föreslår att ärendet återremitteras i väntan på utredning. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Berit Hardselius återremissförslag vilket 
kommunstyrelsen avslår. 
 
         forts 

 
3 IKE – Interkommunal ersättning 
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KS § 134 Dnr 0362/19 – 612 forts 
 
0-INTAG NIU - ORIENTERING OCH SKIDORIENTERING 

 
Omröstning 
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång. 
- Den som röstar ja bifaller förslag på återremiss. 
- Den som röstar nej avslår förslag på återremiss. 
 
Omröstningsresultat 
Med 5 ja-röster och 8 nej-röster enligt bifogad sammanträdeslista, beslutar 
kommunstyrelsen avslå förslag på återremiss. 
 
Ordföranden ställer vidare barn- och fritidsutskottets förslag och Peter 
Lundbergs förslag mot varandra. Kommunstyrelsen bifaller barn- och fritids-
utskottets förslag. 
_____ 
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KS § 135 Dnr 0363/19 - 612 
 
NEDLÄGGNING AV INRIKTNING NIU-GYMNASTIK 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Från och med ht 2019 avsluta gymnasieskolans inriktning NIU specialidrott 
inom gymnastik.  
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Skolchef Jan-Erik Backman har lämnat in en tjänsteskrivelse om nedläggning 
av inriktning NIU-gymnastik. 

Det finns två varianter av idrottsutbildningar inom gymnasieskolan och gym-
nasiesärskolan: riksidrottsgymnasier, RIG, och nationellt godkända idrotts-
utbildningar, NIU4. Dessa riktar sig till elever som vill kombinera sin gym-
nasieutbildning med en elitidrottsutbildning. 

Riksidrottsgymnasier är riksrekryterande vilket innebär att elever från hela 
landet kan söka. De nationellt godkända idrottsutbildningarna är lokala eller 
regionala. Utbildningarna har tydlig elitidrottskaraktär. Därför får endast riks-
idrottsgymnasier och nationellt godkända idrottsutbildningar ge ämnet 
specialidrott. Specialidrott får ingå med 200 poäng i programfördjupningen 
och 200 poäng i det individuella valet. Ämnet får efter beslut av rektor dess-
utom läsas som utökat program med 300 poäng. Elever som går dessa utbild-
ningar kan alltså läsa 700 poäng specialidrott. I Älvsbyns kommun finns en 
lång tradition gällande nationell idrottsutbildning, i dag kan en elev läsa 
specialidrott mot skidor, orientering och gymnastik. Från och med innevar-
ande läsår finns inte någon elev inom ramen för NIU gymnastik och den 
tränartjänst som varit kopplad till denna inriktning har tjänsteplanerats inom 
skolans ordinarie idrottsundervisning. Eftersom det inte finns något söktryck 
mot NIU gymnastik bör denna avslutas och tas bort från gymnasieskolans 
utbildningsutbud innan sök för läsåret 20/21 påbörjas under hösten 2019.  

Förslag till beslut 
Barn- och fritidsutskottet föreslår kommunstyrelsen att inriktningen NIU 
specialidrott inom gymnastik avslutas från och med ht 2019.  
 
Kommunstyrelsen 
Göran Lundström (c) bifaller barn- och fritidsutskottets förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på barn- och fritidsutskottets förslag vilket 
kommunstyrelsen bifaller. 
_____ 

 
4 NIU – Nationell idrottsutbildning  
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KS § 136 Dnr 0297/19 - 709 
 
ANSÖKAN OM INTRAPRENAD - ALMENS GRUPPBOENDE 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Tillstyrka Almens gruppboende att starta intraprenad. 
 
Reservation 
Wivianne Nilsson (v) reserverar sig mot beslutet. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Almens gruppboende har genom Ingrid Nilsson och Berit Vesterberg ansökt 
om att få starta intraprenad. De vill starta intraprenad för att bättre kunna 
planera ekonomi och personal med individens behov i centrum. De anser att 
dagens resultatenhets verksamhet är så differentierad och har väldigt lite med 
varandra att göra. Skulle Almens gruppbostad bli en egen resultatenhet skulle 
det underlätta med budget- och personalansvar.  
 
Kommunstyrelsen beslutade den 26 augusti 2019 att återremittera ärendet för 
ytterligare beredning. 
_____ 
 
Kommunchef Magnus Nordström har yttrat sig i ärendet. 
 
Älvsbyns kommun har sedan ett antal år tillbaka marknadsfört möjligheten till 
att starta intraprenad. Ett styrdokument för detta fastställdes av kommunfull-
mäktige 2016-11-28 (bilaga 1).  
 
Intraprenad innebär att kommunalt anställd personal får möjlighet att själv-
ständigt driva en verksamhet under företagsliknande former, men det yttersta 
ansvaret ligger hos kommunfullmäktige.  
 
Syftet med intraprenadverksamhet är att utveckla nya styrformer och idéer i 
verksamheterna, för att på så sätt uppnå en bättre kvalité. Att driva en verk-
samhet som intraprenad ger möjlighet till ökat engagemang samt större inflyt-
ande och delaktighet för personalen.  
 
Intraprenaden är en egen resultatenhet och leds av en chef som har det sam-
lade ansvaret för verksamheten. Den enhet som bildar intraprenaden ska gå att 
avgränsa på ett tydligt sätt i förhållande till den omgivande organisationen. 
 
De anställda vid Almens gruppboende vill starta intraprenad för att de bedö-
mer att det kommer öka engagemanget, delaktigheten och egenansvaret. Med 
det kommer arbetsmiljön och trivseln förbättras, och de bedömer även att det 
kommer påverka ekonomin i positiv riktning.  
         forts 
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ANSÖKAN OM INTRAPRENAD - ALMENS GRUPPBOENDE 

 
Vid dialogen med personalen framkommer det att de vill ha det ungefär som 
idag, men med ett större mått av frihet. De vill ha kvar i nuvarande struktur 
och att verksamheten leds av nuvarande enhetschef. Däremot vill de ha ett 
större mandat att påverka sin vardag i form av; schemaläggning, semesterplan-
ering, vikarietillsättning, inköp, m.m. Besluten ska fattas närmare verksam-
heten. 
 
En fördjupad dialog med personalen genomfördes 2019-09-18, där även två 
ledamöter från kommunstyrelsen deltog. Vid mötet förtydligade de sin vilja 
och ambition om att få driva verksamheten i intraprenadform. De signalerar 
ett stort engagemang och entusiasm inför möjligheten att få möjlighet att bli 
en intraprenad. 
 
De är tillsammans med nuvarande enhetschef, Cristina Jansson, beredda att ta 
ansvar i enlighet med gällande styrdokument för intraprenad, bilaga 1. 
 
Med detta som grund bör det finnas en möjlighet att tillstyrka Almens grupp-
bostads ansökan om att bli en intraprenad, under förutsättning att ett avtal 
tecknas i enlighet med riktlinjer för intraprenad i Älvsbyns kommun.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 26 augusti 2019, § 113. 
 
Beslutet skickas till 
Christina Jansson, Ingrid Nilsson och Berit Vesterberg. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker Almens gruppboende att starta intraprenad.  
 
Kommunstyrelsen 
Kommunchef Magnus Nordström föredrar ärendet. 
 
Wivianne Nilsson (v) yrkar avslag på beredningsförslaget. 
 
Berit Hardselius (c) yrkar bifall till beredningsförslaget. 
 
Peter Lundberg (kd) bifaller beredningsförslaget. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer beredningsförslaget och Wivianne Nilssons förslag mot 
varandra. Kommunstyrelsen bifaller beredningsförslaget. 
_____ 



 PROTOKOLL 39(41) 
 2019-09-30 
KOMMUNSTYRELSEN 
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KS § 137 Dnr 0153/19 - 730 
 
TRYGGHETSBOENDE I ÄLVSBYNS KOMMUN 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Inte fortsätta utredning om möjligheter till att inrätta den särskilda boende-
formen biståndsbedömt trygghetsboende. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Vid Fullmäktigeberedningen nytt särskilt boende fick socialchef Hans Nyberg 
ett uppdrag att ta fram möjligheter och beskriva utmaningar inför att skapa ett 
biståndsbedömt Trygghetsboende i kommunen. 
 
Den 2 april infördes det en ny bestämmelse i 5 kap. 5 § socialtjänstlagen om 
att kommunerna får inrätta en särskild boendeform för äldre som kallas bi-
ståndsbedömt trygghetsboende.  
 
Sammanfattning, uppgifter ur Prop. 2017/18:273 Biståndsbedömt trygg-
hetsboende för äldre 
Boendeformen är tänkt till äldre med ett mindre vårdbehov och som främst 
behöver stöd och hjälp i boendet och annan lättåtkomlig service och som 
också behöver hjälp att bryta sin isolering. 
 
Individuell prövning/biståndsbedömning ska göras inför beslut om boende-
formen. De som bor i boendeformen kan därefter även ha behov av hem-
tjänstinsatser som ska utredas genom en vanlig biståndsbedömning.  
Av propositionen framgår också att boendeformen är anpassad för äldre som 
inte behöver heldygnsvård men som inte längre känner att det är tryggt att bo 
hemma. Socialtjänstförordningens bestämmelse om krav på tillgång till perso-
nal dygnet runt utifrån den enskildes behov gäller därför inte för de bistånds-
bedömda trygghetsboendena.  
 
Det framkommer också att den tänkta skillnaden mellan ordinärt boende och 
biståndsbedömt trygghetsboende är att den äldre får möjlighet att komma till 
ett boende som till exempel kan erbjuda gemensamma måltider, kulturella 
aktiviteter och umgänge. 
 
Socialtjänstlagens parbogaranti och hyreslagens regler om besittningsskydd ska 
gälla även för boendeformen biståndsbedömda trygghetsboenden. Däremot 
ska inte kommunens ansvar för hälso- och sjukvård omfatta biståndsbedömt 
trygghetsboende, ansvar som kommunen har för andra särskilda boendefor-
mer. Kommunen kan då istället erbjuda hemsjukvård. 
Rapporteringsskyldigheten till IVO gällande ej verkställda beslut och särskilda 
avgifter för det ska även gälla för beslut om plats på ett biståndsbedömt trygg-
hetsboende.        forts 
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KS § 137 Dnr 0153/19 - 730 
 
TRYGGHETSBOENDE I ÄLVSBYNS KOMMUN 

 
Vi har idag Fluxen som är ett kategoriboende för äldre, där åldersgränsen är 70 
år. Fluxen fungerar idag i stora delar som ett trygghetsboende utan någon 
biståndsbedömning, de äldre har möjlighet till social gemenskap, daglig verk-
samhet finns i dessa lokaler, bibliotek, samlingsplats finns i form av läshörna.  
 
Att finna en lämplig lokal för ett trygghetsboende är ganska givet. Fluxen-
boendet skulle fungera utmärkt som ett biståndsbedömt trygghetsboende. 
Däremot skulle vi få stora problem med att succesivt förändra boendet till 
trygghetslägenheter. Idag är väntetiden till en 2-rums lägenhet 7 år. Risken är 
stor att tillgången till lägenheterna inte kommer att motsvara det biståndsbe-
dömda behovet, vilket innebär att vi inte kan verkställa besluten inom den tid 
som föreskrivs ( 3 månader ), vilket i sin tur innebär vite som följd. 
 
Sammanfattningsvis är min bedömning att vi redan idag har ett boende 
(Fluxen), som i stora delar fungerar som ett Trygghetsboende för personer 
över 70 år. 
 
Beslutsunderlag 
Se bilaga Biståndsbedömt trygghetsboende för äldre. 
 
Beslutet skickas till 
Hans Nyberg 
 
Förslag till beslut 
Inte fortsätta utredning om möjligheter till att inrätta den särskilda boende-
formen biståndsbedömt trygghetsboende. 
 
Kommunstyrelsen 
Socialchef Hans Nyberg föredrar ärendet. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommunstyrel-
sen bifaller. 
_____ 
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KS § 138 Dnr 0312/19 - 822 
 
BADHUS/SIMHALL 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1) Renovera och tillbygga Älvsbyns simhall enligt beslutsunderlag alternativ 

B. (Renovering befintlig simhall + ny entré samt undervisningsbassäng + 
ny friliggande sporthall inkl gym.) 

2) Finansiering sker i särskild ordning genom upplåning. 
3)  Under år 2020/2021 har kommunstyrelsen rätt att nyupplåna, d v s öka 

kommunens skulder med totalt 150 mkr 
_____ 

   
Sammanfattning av ärendet 
Älvsbyns Fastigheter AB, VD Anneli Vinsa har utarbetat beslutsunderlag 
gällande om- eller nybyggnad av simhallen i Älvsbyn enligt bilaga. 
 
Kommunstyrelsen 
Älvsbyns Fastigheter AB, VD Anneli Vinsa föredrar ärendet. 
 
Ordföranden föreslår följande: 
1) Renovera och tillbygga Älvsbyns simhall enligt beslutsunderlag alternativ B. 

(Renovering befintlig simhall + ny entré samt undervisningsbassäng + ny 
friliggande sporthall inkl gym.) 

2) Finansiering sker i särskild ordning genom upplåning. 
3) Under 2020/2021 har kommunstyrelsen rätt att nyupplåna, d v s öka kom-

munens skulder med totalt 150 mkr. 
 
Orvo Hannlöv (sd) yrkar bifall till beslutsunderlag alternativ C. (Renovering 
befintlig simhall + ny entré samt undervisningsbassäng, ej gym.) 
 
Berit Hardselius (c) yrkar bifall till ordförandens förslag. 
 
Inger Lundberg (L) yrkar bifall till ordförandens förslag. 
 
Peter Lundberg (kd) bifaller ordförandens förslag 
 
Wivianne Nilsson (v) yrkar bifall till ordförandens förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer eget förslag och Orvo Hannlövs förslag mot varandra. 
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag. 
_____ 
 
 
 


