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 PROTOKOLL 2(35) 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-03-07 
 

 

 
 

KS § 32 Dnr 0083/22-000 
 
VERKSAMHETSREDOVISNING KS 2022-03-07 

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

Sammanfattning av ärendet 

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

 
Kommunstyrelsen 
- Nulägesanalys från vd Anneli Vinsa från ÄFAB om nytt badhus/sporthall. 
- Risk- och säkerhetssamordnare Margareta Lundberg informerar om de 

styrdokument, Krisledningsnämndens reglemente, skyddsrum, 
kommunens risk- och sårbarhetsanalys och plan för hantering av 
extraordinära händelser. 

- Kommunchef Anna Lindberg nuläge angående flyktingvåg från Ukraina, 
Migrationsverkets platser och Länsstyrelsens samordningsuppdrag.  

- Tf. chef Maria Thysell, verksamhetsredovisning från fritid och kultur. 
- Kommunchef Anna Lindberg avseende inlämnad verksamhetsredovisning.  
  
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommun-
styrelsen bifaller. 
_____ 
 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 3(35) 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-03-07 
 

 

 
 

KS § 33 Dnr 0084/22-000 
 
DELGIVNINGAR KS 2022-03-07 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Tagit del av redovisade delgivningar. 
_____ 
 
Sammanfattning i ärendet 
Handlingar i ärendet: 
 
Älvsbyns energi – styrelseprotokoll 2022-01-21 
 
Älvsbyns fastigheter – styrelseprotokoll 2022-01-27 
 
Personalutskottet – protokoll 2022-01-18 
 
Socialutskottet – protokoll 2022-01-26 
 
Barn- och fritidsutskottet – protokoll 2022-02-08 
 
Förslag till beslut 
Tagit del av redovisade delgivningar. 
 
Kommunstyrelsen 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommun-
styrelsen bifaller. 
_____ 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 4(35) 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-03-07 
 

 

 
 

KS § 34 Dnr 0085/22-000 
 
DELEGATIONSRAPPORT KS 2022-03-07 

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

 
Kommunalråd 
Ansök om utökat stöd till kommunens föreningsliv pga. pandemin beslut 
2020-02-24 (dnr 3/22–109) 
 

Socialutskottet 2022-01-26 
§ 10  Delgivningar 2  
§ 11  Övervägande om fortsatt vård 
§ 12  Beslut om avskrivning av skuld av föräldraavgift 
§13–15 Övervägande umgängesbegränsning enligt 14§ 3st LVU 

Förslag till beslut 

Tagit del av redovisad delegationsrapport och lägger den till handlingarna. 
 

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



 PROTOKOLL 5(35) 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-03-07 
 

 

 
 

KS § 35 Dnr 0042/22-610 
 
SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE INOM FÖRSKOLAN (SKA) 
- LÄSÅRET 20/21 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Godkänner systematiskt kvalitetsarbete inom förskolan (SKA) läsår 21/22. 
2. Uppdra till Barn- och fritidsutskottet i samarbete med skolans lednings-

grupp prioritera framkomna utvecklingsområden inom redovisade 
verksamheter 

_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Syftet med ett systematiskt kvalitetsarbete är att synliggöra kvalitet och 
likvärdighet, vad vi gör, varför och vad det leder till. Genom att planera, följa 
upp, analysera, dokumentera och utveckla utbildningen kan vi skapa och dela 
kunskap om vad som leder till framgång. 
 
Skollagen anger ett tydligt krav på systematiskt kvalitetsarbete. Där framgår 
också att kvalitetsarbetet på enhetsnivå ska genomföras under medverkan av 
lärare, förskollärare, övrig personal och elever och där rektor ansvarar för 
arbetet på enhetsnivå. Kravet är tydligt på huvudmannen att planera, följa upp 
och utveckla utbildningen inom hela organisationen. Huvudmannens ansvar 
innebär bland annat att fördela resurser och organisera verksamheten utifrån 
lokala förutsättningar samt systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp 
och utveckla verksamheten så att de nationella målen kan uppfyllas. Alla dessa 
uppgifter framkommer i den kvalitetsrapport som årligen delges 
huvudmannen. Utifrån detta ska huvudmannen fördela och/eller omfördela 
resurser med fokus på att tillhandahålla en likvärdig skola.  
 
Förskolans uppdrag utgår från skollag och förskolans läroplan, Lpfö 18. 
Undervisningen i förskolan ska ske under ledning av förskollärare och syfta till 
barns utveckling och lärande genom inhämtande och utvecklande av 
kunskaper och värden. Endast den som har legitimation som förskollärare och 
är behörig får bedriva undervisning. I nationell jämförelse har Älvsbyns 
kommunen en mycket hög andel legitimerade förskollärare som undervisar i 
förskolan. Tack vare hög utbildningsgrad bland personalen finns en 
grundläggande god insikt i förskolans uppdrag. 
 
Under de senaste åren har ansökningar om plats i förskolan förändrats till att 
inkomma under stora delar av läsåret från att tidigare ske främst vid 
höstterminsstart. Detta innebär att inskolningar sker under stora delar av 
läsåret. Efterfrågan på platser till vårterminens start har ökat de senaste åren. 
Därför är antalet barn inte konstant och det pågår inskolningar under läsåret.  

 
Kommunens förskolor har tillsammans 351 inrättade platser – 300 platser i 
centralorten och 51 platser i de tre byarna.  
         Forts... 



 PROTOKOLL 6(35) 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-03-07 
 

 

 
 

KS § 35 Dnr 0042/22-610 forts.  
 
SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE INOM FÖRSKOLAN (SKA) 
- LÄSÅRET 20/21 

 
Under höstterminen var 353 barn placerade i barngrupperna. Vid vårterminens 
slut var det totalt 392 barn inskrivna i förskolan varav 189 flickor (48%) och 
203 pojkar (52%).  
 
Förskolans lokaler och utemiljöer är i olika grad anpassade till den utbildning 
som ska bedrivas inom förskolans verksamheter. Generellt så är förskolans 
lokaler i dag gamla och på flertalet förskolor väldigt slitet. Den ”nyaste” 
förskolan vid tätorten är Timmersvansens förskola som är uppförd 1991. 
Utemiljön vid förskolorna i Korsträsk och Vistträsk är inte ändamålsenliga och 
behöver skyndsamt hanteras.  

 
Det lokala arbete med att närma sig målen i förskolans läroplan och den 
nationella digitaliseringsstrategin visar att det finns ett stort behov av att öka 
tillgången till digitala verktyg i förskolan. Det är således av vikt att skolans IKT 
plan kan antas för att kunna implementeras i verksamheterna. 

 
I det ekonomiska perspektivet behöver det framgå att de senaste åren har 
förskolan under vårterminerna tagit emot barn motsvarande en till två 
barngrupper utöver grundorganisation utan att någon ekonomisk resurs 
tillförts. Stigens förskolan har under hela 2021 haft verksamhet utan att 
tillföras ekonomiska medel för detta. De senaste verksamhetsåren har 
inneburit flera ekonomiska utmaningar för förskolan. Omfattande sparkrav i 
rambudgeten, samtidigt som storleken på statsbidrag minskat och antalet 
placerade barn i förskolan ökat. Exempelvis har statsbidraget för maxtaxa på 
fem år minskat med ca 600 tkr. 
 
Vid förskolorna i Älvsbyns kommun finns nästan 100 barn med annat 
modersmål som tillsammans pratar ett 30-tal olika språk: arabiska, tigrinja, 
dari, persiska, somaliska, kirundi, engelska, norska, amhariska, albanska, 
kurdiska, sorani, romani, thai, ukrainska, turkiska, uiguriska, franska, 
mongoliska, ryska, bulgariska, tyska, swahili, uzbekiska, polska, spanska, 
lettiska, samiska, tadzjikiska och azerbajdzjanska. 
 
Förskolan ska medverka till att barn med ett annat modersmål än svenska får 
möjlighet att utveckla båda det svenska språket och sitt eget modersmål. I 
läroplanen för förskolan framgår att verksamheten ska lägga stor vikt vid att 
stimulera varje barns språkutveckling. Det språkliga lärandet blir bäst när 
språket används i meningsfulla sammanhang i vardagen, till exempel i lek och 
skapande verksamhet.  
 
 
 
         forts… 



 PROTOKOLL 7(35) 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-03-07 
 

 

 
 

KS § 35 Dnr 0042/22-610 forts.  
 
SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE INOM FÖRSKOLAN (SKA) 
- LÄSÅRET 20/21 

 
Personalen behöver anpassa aktiviteter, arbetssätt, miljö och material för att 
stödja barns utveckling av såväl deras första språk som det svenska språket. 
För att stödja och stimulera språkutvecklingen hos barn med annat modersmål 
är förskolan idag helt beroende av de statsbidrag som kan sökas hos 
Migrationsverket för asylsökande barn.  
 
Barn möts av höga förväntningar och får både utmaningar och stöd i sin 
kunskapsutveckling. Personalens förståelse för uppdraget samt barn- och 
kunskapssyn är tillsammans avgörande faktorer för att barn ska mötas av höga 
förväntningar och ges både utmaningar och stöd i sin kunskapsutveckling. 
I området Rektors ansvar så är en viktig del att kunna skapa möjlighet att 
frigöra mer tid för det pedagogiska ledarskapet. Ett administrativt stöd 
och/eller en organisatorisk översyn av förskolans verksamhetsområden är 
möjliga vägar framåt i den processen. En systematisk uppföljning och analys 
av utbildningen är en förutsättning för att kunna följa utveckling och kvalitet i 
förskolan.  
 
Trots alla utmaningar har förskolans personal under läsåret fortsatt fördjupa 
sin förståelse för undervisningsuppdraget. Arbetslagen har hittat stöd i 
begreppen planerad och spontan undervisning.  Vid flera enheter pågår en 
process för att gemensamt utveckla modeller för förskolans pedagogiska 
planering. För att öka kvaliteten på bedömning av måluppfyllelsen och analys 
av resultat behöver förskolans personal fortsatt utveckla förmågan att följa 
upp och bedöma hur förskolans undervisning bidrar till barns lärande och 
förståelse. Vidare är ett område att skapa rutiner för att tillvarata nyvunna och 
kommande kunskaper inom området förändringsledning. 
 
Barn- och fritidsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Uppdra till Barn- och fritidsutskottet i samarbete med skolans ledningsgrupp 
prioritera framkomna utvecklingsområden inom redovisade verksamheter.  

Beredningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Godkänner systematiskt kvalitetsarbete inom förskolan (SKA) läsår 21/22. 
2. Uppdra till Barn- och fritidsutskottet i samarbete med skolans lednings-

grupp prioritera framkomna utvecklingsområden inom redovisade 
verksamheter 

 
Beslutsunderlag  
Barn och fritidsutskottets protokoll 8 februari 2022, § 4.  
 
 

           forts… 
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KOMMUNSTYRELSEN 2022-03-07 
 

 

 
 

KS § 35 Dnr 0042/22-610 forts.  
 
SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE INOM FÖRSKOLAN (SKA) 
- LÄSÅRET 20/21 

 
Kommunstyrelsen 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommun-
styrelsen bifaller. 
_____ 
 
Beslutet skickas till 
Barn och fritidsutskottet  
Rektorer i förskolan  
 
Bilagor 
Sammanställningar av systematiskt kvalitetsarbete i förskolan  
____ 
 
 
 



 PROTOKOLL 9(35) 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-03-07 
 

 

 
 

KS § 36 Dnr 0401/21-001 
 
BOLAGSUTREDNING - GENOMLYSNING 
KOMMUNKONCERNEN 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Älvsbyns Fastigheter AB utvecklas till ett allmännyttigt bostadsbolag från 1 

januari 2023. 

2. En ny process för köp av fastighetsunderhåll av Älvsbyns Fastigheter AB 

tas fram inför 2023. 

3. Kommunen återtar uppdraget inom park och fritid (inklusive 

skogsförvaltning) från Älvsbyns fastigheter AB från 1 januari 2023. 

4. Kommunchefen får i uppdrag att utreda park och fritids organisatoriska 

hemvist. 

 

Jäv 
Rikard Granström (s) anmäler jäv och medverkar inte vid beslutet. 
_____ 

Sammanfattning av ärendet 

I början av 2021 inleddes en genomlysning av kommunkoncernen för att 
utreda: 

• Ansvars- och uppgiftsfördelningen mellan de kommunala bolagen 

Älvsbyns energi AB och Älvsbyns fastigheter AB samt mellan bolagen och 

den kommunala organisationen 

• Sammansättning av bolagsstyrelser 

• Bolagsstruktur 

• Älvsbyns Fastigheter AB som allmännyttigt bolag 

PwC fick uppdrag att göra en genomlysning och presenterade en rapport 
hösten 2021. Rapporten hanterades av kommunstyrelsen 8 november 2021 (§ 
130) som bland annat gav kommunchefen i uppdrag att utifrån rapportens 
slutsatser utreda hur verksamheten som bolagen idag sköter åt kommunen ska 
hanteras. 
 
En intern utredning har gjorts som beskriver hur ansvars- och 
uppgiftsfördelningen ser ut idag (se bilaga). Utredningen visar på följande 
utmaningar att 
 

• Otydlig politisk styrning/beställning av uppdragen till bolagen 

• Otydligt finansieringsansvar 

• Suboptimeringar inom fritidsområdet 

 

 

 

Forts… 
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KS § 36 Dnr 0401/21-001 forts.  
 
BOLAGSUTREDNING - GENOMLYSNING 
KOMMUNKONCERNEN 

 
Kommunfullmäktige beslutar årligen om fördelning till ramarna Fastigheter, 
fritidsanläggningar och parker samt Gator och belysning. Internbudgeten 
fastställs av kommunchefen och delges sedan kommunstyrelsen. Det är i 
samband med att internbudgeten fördelas som uppdragsersättningen till 
Älvsbyns fastigheter AB och Älvsbyns Energi AB fastställs.  
 
Uppdragsersättningen till Älvsbyns Energi AB avser gator. 
 
Uppdragersättningen till Älvsbyns Fastigheter AB avser fastighetsförvaltning 
av kommunens fastigheter, drift av kommunens park- och fritidsanläggningar. 
Det görs ingen politisk fördelning/prioritering av hur mycket medel som ska 
läggas på de olika uppdragen. Bolagens budgetar fastställs av respektive 
bolagsstyrelse och delges sedan kommunen via kommunföretag.  
  
Utredningen visar att det inom kommunen inte finns en tydlig 
beställarfunktion avseende fastighetsförvaltning, park och fritid (inkl 
skogsförvaltning). Otydliga finansieringsprinciper medför oklarheten när 
åtgärder ska genomföras. Det finns en gränsdragningslista som reglerar vilka 
kostnader fastighetsbolaget ansvarar för (dvs ska rymmas inom 
uppdragersättningen) och vilka verksamheten ska ansvara för. Listan är från 
1990-talet och är inte uppdaterad. En praxis har utarbetats. Beslut är ofta 
bristfälligt utredda och beredda inom kommunen. Detta gör det svårt att få en 
samlad bild av kommunens kostnader för fastighetsförvaltning. 
 
Det finns även otydligheten kring finansiering av kostnader som uppstår inom 
park och fritid (inkl skogsförvaltning) som fastighetsbolaget har inom sitt 
uppdrag. Avtal/beställningar saknas. Det finns inte heller någon långsiktig 
strategisk plan för områdena utveckling vilket är kommunens ansvar. 
 
Faktumet att kommunens fritidsverksamhet hanteras på tre olika sätt leder till 
suboptimeringar inom fritidsområdet men också mellan fritidsområdet och 
kommunens andra verksamheter. De tre olika modellerna är inom förvaltning, 
fastighetsbolaget och föreningsdrift. 
 
Förslaget är att lyfta uppdragen park och fritid (inklusive skogsförvaltning) 
från fastighetsbolaget. Fritidsuppdraget förs samman med kommunens övriga 
fritidsverksamhet inom Fritid- och kulturenheten. En utredning görs om park 
och skogsförvaltning kan läggas på energibolaget för att identifiera eventuella 
samordningsvinster inom/med gator eller om den verksamheten ska 
organiseras i kommunförvaltningen. 
 
 
         forts… 
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KS § 36 Dnr 0401/21-001 forts.  
 
BOLAGSUTREDNING - GENOMLYSNING 
KOMMUNKONCERNEN 
 

Förändringen innebär att fastighetsbolaget får en mindre diversifierad 
verksamhet. Det kan öppna upp för möjligheten att bolaget kan klassas som 
allmännytta. 
 
Beslutsunderlag 
Bilaga bolagsutredning köp av verksamhet från Älvsbyns Energi AB samt 
Älvsbyns Fastigheter AB 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 
1. Älvsbyns Fastigheter AB utvecklas till ett allmännyttigt bostadsbolag från 1 

januari 2023. 

2. En ny process för köp av fastighetsunderhåll av Älvsbyns Fastigheter AB 

tas fram inför 2023. 

3. Kommunen återtar uppdraget inom park och fritid (inklusive 

skogsförvaltning) från Älvsbyns fastigheter AB från 1 januari 2023. 

4. Kommunchefen får i uppdrag att utreda park och fritids organisatoriska 

hemvist. 

 
Kommunstyrelsen 
Rikard Granström (s) anmäler jäv och medverkar inte vid beslutet. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommun-
styrelsen bifaller. 
_____ 
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KS § 37 Dnr 0316/21-882 
 
VERKSAMHETER I NYA SIM- OCH SPORTHALLEN 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunchefen får i uppdrag att skyndsamt påbörja förberedelsearbetet 
 
Jäv 
Rikard Granström (s) anmäler jäv och medverkar inte vid beslutet. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2 februari 2022 (KF § 8) att fastighets-
förvaltning, simhall, sporthall, reception/kassa och café ska bedrivas i egen 
regi. Kommunfullmäktige beslutade även att gymverksamheten läggs ut på 
entreprenad. 
 
Förberedelsearbetet är omfattande och behöver inledas omgående och 
fördelas enligt följande mellan kommunförvaltningen och Älvsbyns 
Fastigheter AB: 
 
- Förbereda fastighetsförvaltning av sim- och sporthall – Älvsbyns 

Fastigheter AB 
- Förbereda uppstart verksamhet och rekrytering – kommunförvaltningen 
- Starta upphandling av gymentreprenör – kommunförvaltning 
 
Arbetet ska löpande återredovisas till kommunstyrelsen fram till dess att 
verksamheten startas. 
 
Förslag till beslut 
Kommunchefen får i uppdrag att skyndsamt påbörja förberedelsearbetet 
 
Kommunstyrelsen 
Rikard Granström (s) anmäler jäv och medverkar inte vid beslutet. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommun-
styrelsen bifaller. 
_____ 
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KS § 38 Dnr 0004/22-109 
 
EVENEMANG FÖR KOMMUNENS MEDBORGARE 

 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Tagit ställning till föreslagen inriktning av evenemanget 27 augusti 2022.  
2. 240 000 kr till evenemanget tas från KS till förfogande.  
_____ 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen har avsatt pengar för att anordna ett evenemang för 
kommunens medborgare under augusti månad. Målgrupp är älvsbybor i alla 
åldrar och aktiviteterna ska vara av olika karaktär så att alla ska kunna hitta 
något som intresserar. Evenemanget samarrangeras av Älvsbyns kommun, 
Älvsby kyrka, lokala föreningar, organisationer och företag den 27 augusti. 

Beslutsunderlag 

Målgruppen för evenemanget är alla Älvsbybor och tanken är att det ska finnas 
något att göra och ta del av för alla åldrar. 
 
Dagen kommer att vare ett samarrangemang mellan Älvsbyns kommun, 
företag, föreningar och organisationer. De kommunala bidragsreglerna för 
föreningar/organisationer gäller och tjänster och föreställningar kommer att 
köpas in från företag och professionella kulturaktörer. 

Evenemanget blir ett tillfälle för medborgarna att under trevliga former få ta 
del av olika arrangemang och för föreningslivet att synliggöra sina aktiviteter.  

Huvudparten av aktiviteterna kommer att ta plats i Lomtjärnsparken, men det 
kommer också att pågå aktiviteter på andra platser i samhället. 

Förslag till budget 
Föreställningar, barn och familjeföreställning 100 000:- 
Ersättning till föreningar, för ponnyridning mm 25 000:- 
Marknadsföring     25 000:- 
Prova på, skapa tillsammans i olika konstformer 30 000:- 
Div material      20 000:- 
Event för barn i parken    20 000:- 
Resa och logi     20 000:- 
Totalt      240 000:- 
 
Förslag till tidsplan 
Program redovisas till kommunstyrelsen den 11 april 

 
Förslag till beslut 
1. Tagit ställning till föreslagen inriktning av evenemanget samt datumförslag.  
2. 240 000 kr till evenemanget tas från KS till förfogande.  

 
Forts… 



 PROTOKOLL 14(35) 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-03-07 
 

 

 
 

KS § 38 Dnr 0004/22-109 forts.  
 
EVENEMANG FÖR KOMMUNENS MEDBORGARE 

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



 PROTOKOLL 15(35) 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-03-07 
 

 

 
 

KS § 39 Dnr 0440/21-020 
 
UTRED MÖJLIGHETEN ATT ERBJUDA ELEVER PÅ VÅRD- 
OCH OMSORGSPROGRAMMET VID ÄLVSBYNS GYMNASIUM 
PROVANSTÄLLNING EFTER EXAMEN 

 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Erbjud provanställning till elever som söker in till Vård- och omsorgs-

programmet 2022, 2023 och 2024 med avgångsår 2025, 2026 och 2027.  
2. Erbjuda provanställning till elever med avgångsår 2022 och 2023. 
3. Uppföljning efter 3 år för att utvärdera om antalet sökande till vård- och 

omsorgsprogrammet skulle öka samt utvärdera övriga effekter och 
konsekvenser. 

_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 31 januari 2022 fattades beslut om 
att skyndsamt utreda möjligheterna att erbjuda elever på vård- och 
omsorgsprogrammet vid Älvsbyns gymnasium provanställning efter 
studentexamen (dnr 0440/21–020).  
 
HR-avdelningen har fått i uppdrag av kommunchef Anna Lindberg att utreda 
ärendet. Utredningen är bilagd tjänsteskrivelse. Utredningen inkluderar ej det 
tilläggsbeslutet ”erbjuda de studerande feriejobb under studietiden” som lades 
till vid sammanträdet den 31 januari.  

 
Utredningen visar att förslaget om att erbjuda provanställning till elever vid 
vård- och omsorgsprogrammet är görbart, men kommer kräva resurser både 
gällande tid och kostnader. Arbetet behöver samordnas, rutiner behöver 
skapas och en tydlig ansvarsfördelningen behöver upprättas. Förslaget kräver 
även sannolikt att lokalt kollektivavtal upprättas mellan berörd facklig 
organisation och Älvsbyns kommun för att kunna hålla sig inom det 
arbetsrättsliga regelverket. Allt detta måste genomföras under våren 2022. 
Vidare kan förslaget få ekonomiska konsekvenser. Verksamhetens ramar 
överskrids eftersom anställningarna ej är budgeterade för då det inte är klarlagt 
att bemanningsbehovet till hösten matchar antalet personer som anställs i 
samband med förslaget. 

Beslutsunderlag 

Utredning – erbjuda elever på Vård- och omsorgsprogrammet vid Älvsbyns 
gymnasium provanställning efter examen 
 
Förslag till beslut 
1. Erbjud provanställning till elever som söker in till Vård- och omsorgs-

programmet 2022, 2023 och 2024 med avgångsår 2025, 2026 och 2027.  
2. Erbjuda provanställning till elever med avgångsår 2022 och 2023. 

 
Forts… 



 PROTOKOLL 16(35) 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-03-07 
 

 

 
 

KS § 39 Dnr 0440/21-020 forts.  
 
UTRED MÖJLIGHETEN ATT ERBJUDA ELEVER PÅ VÅRD- 
OCH OMSORGSPROGRAMMET VID ÄLVSBYNS GYMNASIUM 
PROVANSTÄLLNING EFTER EXAMEN 

 
3. Uppföljning efter 3 år för att utvärdera om antalet sökande till vård- och 

omsorgsprogrammet skulle öka samt utvärdera övriga effekter och 
konsekvenser. 

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



 PROTOKOLL 17(35) 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-03-07 
 

 

 
 

KS § 40 Dnr 0089/22-042 
 
AVISERADE BUDGETAVVIKELSER 2022 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunchefen får i uppdrag att säkerställa att verksamheternas chefer 
noggrant följer den ekonomiska utvecklingen och arbetar med att minska 
kostnaderna. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Trots att ett omsorgsfullt och grundligt arbete genomförts i samband med  
kommunens internbudgetarbete för 2022 finns obalanser mellan tilldelade  
budgetramar och nu bedömda kostnader för att bedriva verksamhet. I dags- 
läget finns befarade obalanser på ca 6,8 mnkr för verksamhetens kostnader år 
2022. Obalanserna återfinns i socialtjänsten fördelat på Stöd till individ och 
familj (5,8 mnkr) samt hälso- och sjukvård (1 mnkr). 
 
Kommunfullmäktige beslutade 29 november 2021 (KF § 107) om 2022 års 
resultatbudget till ca 10,4 mnkr. Sammantaget görs därmed nu bedömningen 
om ett årsresultat på ca 3,9 mnkr för 2022.  
 
Det finns stora osäkerheter i prognosen kopplat till pandemins utveckling. 
Varje chef har i uppdrag att följa verksamhetens ekonomi och att minska 
kostnadsutvecklingen. Det kan även komma att behövas politiska beslut för att 
komma till rätta med obalanserna i form av t ex omprioriteringar, förändringar 
av verksamhetsstrukturer, bemanning mm. 
 
Förslag till beslut 
Kommunchefen får i uppdrag att säkerställa att verksamheternas chefer 
noggrant följer den ekonomiska utvecklingen och arbetar med att minska 
kostnaderna. 
 
Kommunstyrelsen 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommun-
styrelsen bifaller. 
_____ 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 18(35) 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-03-07 
 

 

 
 

KS § 41 Dnr 0073/22-003 
 
RIKTLINJER FÖR KOMMUNALA LEKPLATSER 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Anta föreslagna riktlinjer för kommunala lekplatser.  
____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 6 september 2021 att ge kommunchefen i 
uppdrag att utreda kommunens lekplatser. Detta till följd av att tre medborgar-
förslag om lekplatser inkommit under 2020–2021 och att kommunen sett ett 
behov av att se över lekplatserna och arbeta strategiskt med frågan.  
 
Utredningen syftade till att belysa nuläget i betydelsen vilka lekplatser som 
finns i kommunen, vilket behov av underhåll och reinvestering som finns samt 
var det finns eventuellt behov av ytterligare lekplatser i kommunen.  
 
I syfte att arbeta med lekplatser som en långsiktig fråga föreslog 
kommunchefen under utredningens gång att riktlinjer för kommunala 
lekplatser ska antas som ett resultat av denna utredning.  
 
Föreslagna riktlinjer har tagits fram och bifogas ärendet.   
 
Beslutsunderlag 
- Riktlinjer för kommunala lekplatser 
- Beslutsunderlag för antagande av riktlinjer för kommunala lekplatser samt 

beslut om investering i lekplatser i Vidsel, Vistträsk och Tväråbygden. 
- Bilaga Lekplatser utrustning och anmärkningar 
 
Förslag till beslut 
Anta föreslagna riktlinjer för kommunala lekplatser.  
 
Kommunstyrelsen 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommun-
styrelsen bifaller. 
____ 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 19(35) 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-03-07 
 

 

 
 

KS § 42 Dnr 0086/22-330 
 
LEKPLATS I VIDSEL 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Hänskjuter ärendet till budgetberedningen. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag om anläggande av en lekplats i Vidsel har inkommit till 
kommunen under 2021.  
 
Kommunstyrelsen beslutade den 2021-09-06 att avslå medborgarförslaget 
samt att uppdra åt kommunchefen att utreda om behov och placering av 
lekplatser.  
 
En utredning har genomförts av samhällsbyggnadskontoret och Älvsbyns 
Fastigheter AB. Utredningen visar att det i Vidsel finns lekplats på skolan och 
förskolan men att allmänna kommunala lekplatser saknas. Vid Svenska kyrkan 
i Vidsel finns lite lekutrustning som delvis nyttjas av allmänheten.  
 
Utredningen föreslår anläggande av en mindre lekplats för de yngsta (barn i 
åldrarna 0-5 år) då barn från 6 år och uppåt har skolplikt och därmed ges 
möjlighet att leka på lekplats under skoltid. I Vidsel med omnejd finns vid 
tillfället för utredningen 19 barn i åldrarna 0–5 år vilket kan jämföras med 
motsvarande siffra i Älvsbyn där antalet barn i åldrarna 0-5 år per lekplats är 
21. Avstånden till närmaste kommunala lekplatser är från Vidsel 32 km 
(Älvsbyn). 
 
Lekplatser för de allra yngsta i byar och bostadsområden kan främja såväl 
planerade som spontana möten mellan barn och vuxna. Vid sådana lek- och 
mötesplatser kan föräldralediga träffas och umgås under en tid i livet där 
många upplever ensamhet till följd av frånvaron från arbete.  
 
En föreslagen lekplats med följande utrustning skulle kosta cirka 300 000 kr 
inkl. arbete att anlägga.  

- Gungbräda 

- Gungställning 

- Lekhus 3-5 år 

- Sandlåda  

- Bord och bänkar 

- Plattsattyta vid bord och bänk  

- Staket 
 

Vid beslut om att anlägga ny lekplats i Vidsel bör dialog om placering föras 
med företrädare för Vidsels byaförening m.fl. föreningar i byn.  
 
         Forts... 



 PROTOKOLL 20(35) 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-03-07 
 

 

 
 

KS § 42 Dnr 0086/22-330 forts.  
 
LEKPLATS I VIDSEL 

 
Beslutsunderlag 

- Beslutsunderlag för antagande av riktlinjer för kommunala lekplatser samt 
beslut om investering i lekplatser i Vidsel, Vistträsk och Tväråbygden 

- Riktlinjer för kommunala lekplatser, dnr 0073/22 
 
Förslag till beslut 
Hänskjuter ärendet till budgetberedningen. 

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



 PROTOKOLL 21(35) 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-03-07 
 

 

 
 

KS § 43 Dnr 0087/22-330 
 
LEKPLATS I VISTTRÄSK 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Hänskjuter ärendet till budgetberedningen.   
____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag om anläggande av en lekplats i Vistträsk har inkommit 
till kommunen under 2020.  
 
Kommunstyrelsen beslutade den 2021-09-06 att avslå medborgarförslaget 
samt att uppdra åt kommunchefen att utreda om behov och placering av 
lekplatser.  
 
En utredning har genomförts av samhällsbyggnadskontoret och Älvsbyns 
Fastigheter AB. Utredningen visar att det i Vistträsk finns lekplats på skolan 
och förskolan men att allmänna lekplatser saknas.  
 
Utredningen föreslår anläggande av en mindre lekplats för de yngsta (barn i 
åldrarna 0-5 år) då barn från 6 år och uppåt har skolplikt och därmed ges 
möjlighet att leka på lekplats under skoltid. I Vistträsk med omnejd finns vid 
tillfället för utredningen 17 barn i åldrarna 0–5 år vilket kan jämföras med 
motsvarande siffra i Älvsbyn där antalet barn i åldrarna 0-5 år per lekplats är 
21. Avstånden till närmaste kommunala lekplatser är från Vistträsk 11 km 
(Korsträsk, begränsat utbud) och 19 km (Älvsbyn). 
 
Lekplatser för de allra yngsta i byar och bostadsområden kan främja såväl 
planerade som spontana möten mellan barn och vuxna. Vid sådana lek- och 
mötesplatser kan föräldralediga träffas och umgås under en tid i livet där 
många upplever ensamhet till följd av frånvaron från arbete.  
 
En föreslagen lekplats med följande utrustning skulle kosta cirka 300 000 kr 
inkl. arbete att anlägga.  

- Gungbräda 

- Gungställning 

- Lekhus 3-5 år 

- Sandlåda  

- Bord och bänkar 

- Plattsattyta vid bord och bänk  

- Staket 
 

Vid beslut om att anlägga ny lekplats i Vistträsk bör dialog om placering föras 
med företrädare för Vistträsk byaförening och Vistträsk idrottsförening m.fl. 
intresseföreningar. 
 
         Forts… 



 PROTOKOLL 22(35) 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-03-07 
 

 

 
 

KS § 43 Dnr 0087/22-330 forts. 
 
LEKPLATS I VISTTRÄSK 

 
Beslutsunderlag 

- Beslutsunderlag för antagande av riktlinjer för kommunala lekplatser samt 
beslut om investering i lekplatser i Vidsel, Vistträsk och Tväråbygden 

- Riktlinjer för kommunala lekplatser, dnr 0073/22 
 
Förslag till beslut 
Hänskjuter ärendet till budgetberedningen. 
 
Kommunstyrelsen 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommun-
styrelsen bifaller. 
_____ 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 23(35) 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-03-07 
 

 

 
 

KS § 44 Dnr 0088/22-330 
 
LEKPLATS I TVÄRÅBYGDEN  

 
Kommunstyrelsens beslut 
Hänskjuter ärendet till budgetberedningen. 
_____ 

 
Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag om en upprustning av lekplatsen i Tvärån har inkommit 
till kommunen under 2020.  
 
Kommunstyrelsen beslutade den 2021-09-06 att avslå medborgarförslaget 
samt att uppdra åt kommunchefen att utreda om behov och placering av 
lekplatser.  
 
En utredning har genomförts av samhällsbyggnadskontoret och Älvsbyns 
Fastigheter AB. Utredningen visar att den nuvarande lekplatsen i Tvärån som 
tillhört den nedlagda skolan är i mycket dåligt skick och därmed behöver 
avvecklas alternativt upprustas. Lekplatsen ligger mellan järnvägen och väg 555 
vilket är riskfyllt. Vid beslut om att anlägga ny lekplats i Tvärån bör 
möjligheten att förlägga lekplatsen på annan plats utredas, med fördel i dialog 
med Tväråns intresseförening som lämnat in medborgarförslaget.  
 
Utredningen föreslår anläggande av minst en mindre lekplats för de yngsta 
(barn i åldrarna 0-5 år) då barn från 6 år och uppåt har skolplikt och därmed 
ges möjlighet att leka på lekplats under skoltid. I Tväråbygden1 finns vid 
tillfället för utredningen 18 barn i åldrarna 0–5 år vilket kan jämföras med 
motsvarande siffra i Älvsbyn där antalet barn i åldrarna 0-5 år per lekplats är 
21.  
 
Lekplatser för de allra yngsta i byar och bostadsområden kan främja såväl 
planerade som spontana möten mellan barn och vuxna. Vid sådana lek- och 
mötesplatser kan föräldralediga träffas och umgås under en tid i livet där 
många upplever ensamhet till följd av frånvaron från arbete.  
 
En föreslagen lekplats med följande utrustning skulle kosta cirka 300 000 kr 
inkl. arbete att anlägga.  

- Gungbräda 

- Gungställning 

- Lekhus 3-5 år 

- Sandlåda  

- Bord och bänkar 
 

 
1 I området ingår förutom Tvärån även byarna Salberg, Tvärselet, Småträsk och Snårbäcksliden 
som alla har närmare till Tvärån än till Älvsbyn respektive Sikfors.    Forts… 



 PROTOKOLL 24(35) 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-03-07 
 

 

 

KS § 44 Dnr 0088/22-330 forts.  
 
LEKPLATS I TVÄRÅBYGDEN  

 

- Plattsattyta vid bord och bänk  

- Staket 
 

Till skillnad från i Vistträsk och Vidsel där liknande ärenden pågår parallellt 
med detta finns ingen skola i Tväråbygden vilket föranleder förslag om att 
lekplatsen i Tvärån förses också med lekutrustning för äldre barn. Kostnaden 
för anläggande av denna lekplats har med anledning av detta beräknats till 
600 000 kr. 
 
Beslutsunderlag 

- Beslutsunderlag för antagande av riktlinjer för kommunala lekplatser samt 
beslut om investering i lekplatser i Vidsel, Vistträsk och Tväråbygden 

- Riktlinjer för kommunala lekplatser, dnr 0073/22 
 
Förslag till beslut 
Hänskjuter ärendet till budgetberedningen. 
 
Kommunstyrelsen 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommun-
styrelsen bifaller. 
_____ 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 25(35) 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-03-07 
 

 

 
 

KS § 45 Dnr 0552/20-214 
 
DETALJPLAN FÖR KOLONILOTTSOMRÅDE  

 
Kommunstyrelsens beslut 
Detaljplanen för Hägna kolonilottsområde ska ställas ut för granskning  
under perioden 22-03-15 – 22-03-29. 
_____ 

Sammanfattning av ärendet 

KS beslutade 2021-01-25 §10 att uppdra dåvarande miljö- och byggkontoret 
att upprätta en detaljplan för kolonilotter inom området Hägna. En 
naturvärdesinventering har under sommaren 2021 genomförts som resulterat i 
att ett område med naturvärde klass 4 undantagits från en tidigare idéskiss som 
låg bilagd till ärendet. Förslaget har varit utställt för samråd under perioden 22-
01-03 – 22-01-17 och reviderats efter inkomna yttranden. 

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

Beslutsunderlag 

Plankarta, planbeskrivning, samrådsredogörelse 
 
Förslag till beslut 
Detaljplanen för Hägna kolonilottsområde ska ställas ut för granskning under 
perioden 22-03-15 – 22-03-29. 

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

Beslutet skickas till 

Erik Isaksson, samhällsbyggnadskontoret. 
_____ 
 
 
 



 PROTOKOLL 26(35) 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-03-07 
 

 

 
 

KS § 46 Dnr 0382/15-106 
 
SAMVERKAN REGIONAL TRAFIKSTRATEGI - SARETS 

 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Älvsbyns kommun ska fortsatt delta i samverkan inom SARETS-nätverket  
2. Redovisning av SARETS-samverkan görs till kommunstyrelsen årligen i 

mars. 
3. Kommunen deltar med politisk representant i styrgruppen och ansvarig 

tjänsteperson i arbetsgruppen. 
4. Ställer sig positivt inställda till ett utökat samarbete. 
_____ 

Sammanfattning av ärendet 

Luleå, Boden, Piteå, Älvsbyns och Kalix kommuner har sedan 2016 ingått i ett 
femårigt projekt under namnet SARETS. I projektet har en regional 
trafikstrategi, Tillsammans framåt, med fokus på arbets- och studiependling 
tagits fram i samarbete med Trafikverket Region Nord, Länsstyrelsen 
Norrbotten, Regionala kollektivtrafikmyndigheten och Region Norrbotten.  
 
Strategin innehåller gemensamma mål inom de fem samarbetsområdena 
Regionalt samarbete, Utvecklad kollektivtrafik, CO2-snåla transporter och 
klimatsmarta bilresor, Gemensam Mobility Management och Fysisk 
infrastruktur.  
 
Arbetet som bedrivs är långsiktigt och de medverkande kommunernas 
representanter i SARETS arbetsgrupp ser ett behov av fortsatt samverkan för 
att nå uppsatta mål.  
 
Förslag om fortsatt samverkan har lyfts till SARETS styrgrupp i vilken 
politiker från de medverkande kommunerna ingår. Styrgruppen ställer sig 
positiva till fortsatt samverkan.  
 
Bakgrund 

Kommunala trafikstrategier har under senare år blivit ganska vanligt 
förekommande i Norrbotten. I takt med erfarenheterna från dessa har insikten 
ökat om behovet att hantera många frågeställningar i ett vidare perspektiv än 
enbart inom den egna kommunen. Med detta som bakgrund har ett 
pilotprojekt genomförts. Kommunerna Boden, Kalix, Luleå, Piteå och 
Älvsbyn har i samverkan med Trafikverket Region Nord, Länsstyrelsen 
Norrbotten, Regionala kollektivtrafikmyndigheten och Region Norrbotten 
utarbetat den regionala trafikstrategin ”Tillsammans Framåt”. Trafikstrategin 
har fokus på hållbart och effektivt resande för arbete och studier.  

 
Pilotprojektet har geografiskt avgränsats till berörda kommuner med 
förhoppningen att övriga kommuner inom länet ska följa efter. Projektet har 
benämningen SARETS – Samverkan Regional Trafikstrategi.  
         Forts… 



 PROTOKOLL 27(35) 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-03-07 
 

 

 
 

KS § 46 Dnr 0382/15-106 forts.  
 
SAMVERKAN REGIONAL TRAFIKSTRATEGI - SARETS 

 
Arbetet har utförts av en arbetsgrupp bestående av tjänstepersoner och en 
politisk styrgrupp med representanter från kommunerna. 
 
Projektet har resulterat i en Trafikstrategi för Luleå, Boden, Kalix, Piteå och 
Älvsbyns kommuner; ”Tillsammans Framåt” (Bilaga 1).  
 
För att aktivt möta och arbeta med de utmaningar som kommunerna står inför 
har fem samarbetsområden tagits fram. Dessa ger en tydlig inriktning och 
prioritering för samarbetet. Tillsammans medverkar samarbetsområdena till att 
nå ett mer hållbart transportsystem. Fokus i SARETS Trafikstrategi är daglig 
arbets- och studiependling, vilket genomsyrar samtliga samarbetsområden och 
är det som prioriteras främst. 
 
De fem samarbetsområdena är: 

• Regionalt samarbete 

• Utvecklad kollektivtrafik 

• CO2-snåla transporter och klimatsmarta bilresor 

• Gemensam Mobility Management 

• Fysisk infrastruktur 
 
Arbetet har bedrivits enligt följande: 
 
Inom projektet finns en politisk styrgrupp och en arbetsgrupp bestående av 
tjänstepersoner inom de inblandade organisationerna. Ett årligt rullande 
ordförandeskap mellan de fem kommunerna har tillämpats under de fem åren 
som projektet har bedrivits. Piteå kommun inledde som värdkommun 2016 
och även 2017. Därefter Älvsbyn (2018), Boden (2019), Kalix (2020) och 
Luleå (2021).  
 
Värdkommunens ansvar är att samordna och planera möten, hantera protokoll 
och andra administrativa delar, såsom ekonomihantering. 

Mål 

Några av de mål som hittills berörts i arbetet inom de olika områdena är: 

Utvecklad kollektivtrafik 

Nytt pendeltåg på sträckan Luleå-Boden har tillkommit under 2019, samt på 
sträckan Luleå-Boden-Kalix-Haparanda under 2021. Arbetsgruppen har 
arbetat med översyn av tidtabeller, anpassning av lokala turer till Länstrafiken, 
samt bussanslutningar till tåg. 
 
 

forts… 
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SAMVERKAN REGIONAL TRAFIKSTRATEGI - SARETS 

 
I syfte att kunna analysera och förbättra det regionala resandet har nyckeltal 
tagits fram. Målsättningen är att nyckeltalen ska kunna användas för 
jämförelser och uppföljning för de olika trafikslagen. 

CO2-snåla transporter och klimatsmarta resor 

Kommunerna arbetar med exempelvis biogas, laddinfrastruktur med mera och 
drar erfarenhet av varandra.  

Gemensam Mobility Management  

Kommunerna har under 2021 påbörjat ett gemensamt MM-projekt under 
rubriken #viresergrönt och under 2022 ett annat med namnet #engångföralla.  

Fysisk infrastruktur 

Kommunerna har samrått vid remisser gällande nationell och regional plan för 
att trycka på om resurser till regionen. En resvaneundersökning genomfördes 
2017.  

Regionalt samarbete 

En stor vinst med SARETS är det gemensamma utbytet av erfarenheter, 
tankar och förslag inom området, vilket stärker nätverket och samarbetet 
mellan kommunerna och inom regionen. 

Ekonomi   

Kostnader för nedlagd tid och egna resurser inom samarbetet tas av respektive 
part. Andra kostnader i samband med arbetsgruppens arbete fördelas på 
deltagarna efter överenskommelse. En fördelningsnyckel baserad på 
invånarantal togs fram vid projektets start, där kommunerna beslutat att 
årligen erlägga följande summor fram till och med 2021. 
 
Bodens kommun 100 000 kr 
Kalix kommun 50 000 kr 
Luleå kommun 150 000 kr 
Piteå kommun 100 000 kr 
Älvsbyns kommun 50 000 kr 
 
Under projekttiden 2016–2021 har varje kommun erlagt en inbetalning 
vardera. Vid årsskiftet 2021/2022 kvarstod cirka 300 000 kr. Det ser i 
dagsläget ut som om kommunerna inte behöver betala in pengar för 2022. Ett 
nytt finansieringsbeslut behöver tas om ytterligare medel behöver tillföras 
projektet. 
 
 
 

           forts… 
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SAMVERKAN REGIONAL TRAFIKSTRATEGI - SARETS 

Resultat och fortsatt samverkan  

Framgångsfaktorer i SARETS-samarbetet är en gemensam grund och 
gemensamma mål för den trafikplanering som berör regionen. I många fall 
påverkar de åtgärder en enskild kommun genomför även den övriga regionen. 
Därför behövs en gemensam behovsbild utifrån de olika kommunernas 
förutsättningar och önskemål, och en gemensam syn på hur åtgärder ska 
prioriteras.  
 
Arbetet efter framtagningen av den gemensamma trafikstrategin har resulterat 
i en utveckling av samverkansformer som lett till en förstärkt 
arbetsmarknadsregion och ett mer hållbart transportsystem.  
 
En utvärdering av projektet gjordes av arbetsgruppen vid två tillfällen under 
våren 2021. (Se bilaga 2). Arbetsgruppen har därefter tagit fram ett förslag till 
fortsatt samverkan mellan kommunerna, med syfte enligt nedan: 
 
SARETS-kommunerna gemensamt 

• Dialog, utbyte av erfarenheter av arbete med planer och projekt med 
koppling till målen med SARETS 

• Gemensamma aktiviteter  

• Ex. MM-åtgärder 2021/2022 (påbörjat 2021) 

• Gemensamma remissyttranden och dialog med externa parter 

• Gemensamma utbildningar 

• Dela tips på kurser, bidrag att söka, med mera 
 
Kommunerna tillsammans med övriga aktörer inom SARETS 

• Projekt 

• Ex. ÅKERbär (ny kollektivtrafikkarta i länet) under ledning av RKM 
(påbörjat våren 2021) 

• Uppföljning  

• Ex. Nyckeltal kollektivtrafiken under ledning av 
kommunerna/Länstrafiken (pågående årligen) 

 
Styrgruppen för SARETS har under 2021 beslutat att värdskapet ska förlängas 
från ett år till två år för att få en bättre kontinuitet i arbetet. Detta innebär att 
Luleå kommuns pågående värdskap fortsätter till och med mars 2023.  

Utökad samverkan 

Styrgruppen och arbetsgruppen är positiva till utökad samverkan (ta in fler 
kommuner) och har tillsammans beslutat att frågan om utökad samverkan ska 
utredas vidare under 2022. 
 
         forts… 
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SAMVERKAN REGIONAL TRAFIKSTRATEGI - SARETS 

 
Utökad samverkan sker även i form av en utökad arbetsgrupp, där 
arbetsgruppen tillsammans med Trafikverket, RKM, Region Norrbotten, 
Länstrafiken och Länsstyrelsen ingår. Den utökade arbetsgruppen träffas en 
eller ett par gånger varje år.  
 
Förslag till beslut 
1. Älvsbyns kommun ska fortsatt delta i samverkan inom SARETS-nätverket  
2. Redovisning av SARETS-samverkan görs till kommunstyrelsen årligen i 

mars. 
3. Kommunen deltar med politisk representant i styrgruppen och ansvarig 

tjänsteperson i arbetsgruppen. 
4. Ställer sig positivt inställda till ett utökat samarbete. 
 
Kommunstyrelsen 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommun-
styrelsen bifaller. 
____ 
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AVSÄGELSE (L) SOM LEDAMOT I KOMMUNSTYERLSEN SAMT 
ERSÄTTARE I BARN- OCH FRITIDSUTSKOTTET 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Utse Göran Stenlund (L) till ersättare i Barn- och fritidsutskottet.  
_____ 

Sammanfattning av ärendet 

Tobias Ström (L) har avsagt sig uppdrag som ledamot i kommunstyrelsen och 
ersättare i barn och fritidsutskottet.  
 
Kommunstyrelsen har att utse ny ersättare till barn- och fritidsutskottet. 
 
Liberalerna, kristdemokraterna och sjukvårdspartiet har den 5 oktober 2018 
ingått valteknisk samverkan.  
 
På kommunala valberedningens sammanträde 2022-02-14 §1 föreslogs Göran 
Stenlund (L) som ersättare i barn- och fritidsutskottet.  

Beslutsunderlag 

Protokoll från kommunala valberedningen 2022-02-14, §1.  

Förslag till beslut 

Utse (valteknisk samverkan) till ersättare i Barn- och fritidsutskottet.  
 

Kommunstyrelsen 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommun-
styrelsen bifaller. 
_____ 
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MEDBORGARFÖRSLAG OM ATT GÖRA PROMENADSTRÅK AV 
GAMLA JÄRNVÄGEN 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Avslår medborgarförslaget om att göra promenadstråk av gamla järnvägen och  
kommer ta med förslaget i arbetet med en skogsbruksplan. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Roger Carlberg har inkommit med ett medborgarförslag (dnr 343/21–008),  
om att göra ett promenadstråk av gamla järnvägen i centralorten.  
 
Förslagsställaren vill att sly röjs, dikena grävs upp och att vägtrumman byts 
samt att bron förbättras över korsträskbäcken. Åtgärderna skulle medföra att 
fler skulle kunna använda den gamla järnvägsbanken som promenadstråk 
enligt förslaget. 
 
Den gamla järnvägen har en sträckning från Västermalmsvägen och går mellan 
Grekland och Västermalm fram till Korsträskvägen Väg 94 och vidare till 
Dalgatan vid kyrkogården. I dagsläget är används järnvägsbanken som 
promenadstig sommartid och för skotertrafik vintertid. 
   
Beslutsunderlag 
Kommunen har i en överenskommelse med dåvarande Banverket övertagit 
markområdet samt alla så kallade konstbyggnader. Konstbyggnader omfattar 
bland annat broar, tunnlar, stödmurar kajkonstruktioner och dylikt. Den stora 
bron över Korsträskvägen väg 94 var undantagen och riven av dåvarande 
Banverket. De konstbyggnader som kommunen har ansvar för i dagsläget är 
bron över Korsträskbäcken samt vägtrummor och den gamla vägbanken. 
 
Älvsbyns energi handhar gator och vägar och därmed GC-vägar i kommunen 
och gör tillsyn av bron över Korsträskbäcken och även löpande underhåll av 
denna. Bron anses ha en bra status och inga större åtgärder planeras.  
 
Det finns i dagsläget inga planer på att röja banvallen och dess närliggande 
områden.    
 
Förslag till beslut 
Avslå medborgarförslaget om att göra promenadstråk av gamla järnvägen. 
 
Kommunstyrelsen 
Rikard Granström (s) föreslår att medborgarförslaget ska anses besvarat och 
tas med i arbetet kring en skogsbruksplan. 
 
Inger Lundberg (L) yrkar bifall till Rikards förslag.  
         Forts… 
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MEDBORGARFÖRSLAG OM ATT GÖRA PROMENADSTRÅK AV 
GAMLA JÄRNVÄGEN 

 
Göran Lundström (c) föreslår att medborgarförslaget ska avslås och kommer 
sedan tas med i arbetet kring en skogsbruksplan. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Göran Lundströms förslag vilket 
kommunstyrelsen bifaller. 
____ 
 
Beslutet skickas till 
Förslagsställare  
Samhällsbyggnadskontoret 
Älvsbyns fastigheter AB 
Älvsbyns energi AB 
_____ 
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EXTRAÄRENDE KS 2022-03-07: FÖRBEREDELSE INFÖR 
EVENTUELLT AKUT MOTTAGANDE AV FLYKTINGAR 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Godkänner informationen och lägger den till handlingarna.  
_____ 
 
Sammanfattning av ärende 
Liberalerna lämnade 2022-03-02 in ett extraärende till KS 2022-03-07 som 
avser förberedelse inför eventuellt akut flytningsmottagande av flyktingar  
med anledning av kriget i Ukraina.   
 
Kommunstyrelsen 
Kommunchef Anna Lindberg presenterar aktuellt läge avseende 
flyktningsvågen från Ukraina:  
 
- EU aktiverar massflyktsdirektivet 2 mars 2022, omedelbart 

uppehållstillstånd i ett år med möjlighet till förlängning upp till tre år 
- 2 mars hade ca 600 personer sökts asyl i Sverige (Skåne, Blekinge, 

Stockholm och Nynäshamn)  
- 85% eget boende och 15% boendestöd 
- Antal asylsökande är ett svårt mått idag då det är aviseringsfrihet för 

ukrainare 
- Migrationsverket vill undvika läget från 2015 – asylboende kontra 

bosättningslagen  
- Länsstyrelsen får samordningsfunktion – information, planering och 

genomförande. 
- Civilsamhället viktigt – även de behöver inkluderas i informationskedjorna 
- Migrationsverket har avvecklat platser de senaste åren och förbereder nu 

för att öka antalet plaster.  
- Omkring 1 500 av mottagningssystemets idag cirka 10 000 platser är lediga 

för närvarande. Migrationsverket planerar att inom en vecka ha utökat 
antalet lediga platser till 2 500. Ökningen görs genom att antalet platser 
expanderas på de orter där Migrationsverket redan idag har boenden. 
Genom att direktupphandla och sluta nya avtal räknar Migrationsverket 
med att ha utökat boendekapaciteten med 8 000 platser inom sex veckor. 

- Migrationsverket har idag ca 60 platser i Älvsbyn. 
- Uppgifter vecka 9: Ca 100 ukrainare till Norrbotten. Fyra kvinnor med 

barn i Älvsbyn, oklart om de sökt asyl. 
 
Utöver informationen avbröts kommunstyrelsens sammanträde för en 
gemensam manifestation kl. 13.00 och den ukrainska flaggan hissades utanför 
kommunhuset för att samlas och  visa sin solidaritet och sitt stöd till det 
ukrainska folket och krigsdrabbade Ukraina. 
 
         Forts… 
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EXTRAÄRENDE KS 2022-03-07: FÖRBEREDELSE INFÖR 
EVENTUELLT AKUT MOTTAGANDE AV FLYKTINGAR 

 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen godkänner informationen 
och kan lägga den till handlingarna vilket kommunstyrelsen bifaller. 
_____ 
 
 
 
 
 

 


