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 PROTOKOLL 2(48) 
 2020-04-27 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 21 Dnr 0104/20 - 008 
 
MOTION (SD) PRIVATISERA SKOLAN I VIDSEL 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Motion (sd) om att privatisera skolan i Vidsel överlämnas till kommunstyrel-
sen för beredning och vidare till fullmäktige för beslut senast april 2021. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Orvo Hannlöv (sd) har lämnat in en motion om att privatisera skolan i 
Vidsel, enligt bilaga. 
 
Kommunfullmäktige 
Ordföranden föreslår att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för bered-
ning och vidare till fullmäktige för beslut senast april 2021. Kommunfull-
mäktige bifaller förslaget. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 3(48) 
 2020-04-27 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 22 Dnr 0105/20 - 008 
 
MOTION (SD) PLACERA UT LJUSSIGNALER VID ÖVERGÅNG-
STÄLLET VID STIGARNA 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Motion (sd) om att placera ut ljussignaler vid övergångstället vid stigarna, 
överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och vidare till fullmäktige för 
beslut senast april 2021. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Orvo Hannlöv (sd) har lämnat in en motion om att placera ut ljussignaler vid 
övergångstället vid stigarna, enligt bilaga. 
 
Kommunfullmäktige 
Ordföranden föreslår att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för bered-
ning och vidare till fullmäktige för beslut senast april 2021. Kommunfull-
mäktige bifaller förslaget. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 4(48) 
 2020-04-27 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 23 Dnr 0106/20 - 008 
 
MOTION (SD) UTÖKA HUNDLATRINSKÅPEN EFTER NYA 
GÅNG- OCH CYKELVÄGEN FRÅN TIMMERSVANSEN MOT 
NYFORS 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Motion (sd) om att utöka hundlatrinskåpen efter nya gång- och cykelvägen 
från Timmersvansen mot Nyfors, överlämnas till kommunstyrelsen för be-
redning och vidare till fullmäktige för beslut senast april 2021. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Orvo Hannlöv (sd) har lämnat in en motion om att utöka hundlatrinskåpen 
efter nya gång- och cykelvägen från Timmersvansen mot Nyfors, enligt bila-
ga. 
 
Kommunfullmäktige 
Ordföranden föreslår att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för bered-
ning och vidare till fullmäktige för beslut senast april 2021. Kommunfull-
mäktige bifaller förslaget. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 5(48) 
 2020-04-27 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 24 Dnr 0167/20 - 008 
 
MOTION (SD) INKÖP AV SNÖKANON 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Motion (sd) om inköp av snökanon, överlämnas till kommunstyrelsen för 
beredning och vidare till fullmäktige för beslut senast april 2021. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Orvo Hannlöv (sd) har lämnat in en motion om inköp av snökanon, enligt 
bilaga. 
 
Kommunfullmäktige 
Ordföranden föreslår att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för bered-
ning och vidare till fullmäktige för beslut senast april 2021. Kommunfull-
mäktige bifaller förslaget. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 6(48) 
 2020-04-27 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 25 Dnr 0169/20 - 000 
 
DELGIVNINGAR KF 2020-04-27 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Ta del av redovisade delgivningar. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Handlingar i ärendet. 
 
Revisionen  
- Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2019 (dnr 176/20-042) 

- Granskning av fastighetsunderhåll (dnr 175/20-007) 

 
Transportstyrelsen – Beslut - upphäver Länsstyrelsens och kommunens 
beslut om lokala trafikföreskrifter (dnr 110/19-511) 

 
Socialutskottet – statistikrapport ej verkställda beslut enligt SoL och LSS – 
kvartal 4 (dnr 67/20-709) 

 
Förslag till beslut 
Ta del av redovisade delgivningar. 
 
Kommunfullmäktige 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommunfull-
mäktige bifaller. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 7(48) 
 2020-04-27 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 26 Dnr 0453/19 - 610 
 
UTREDA SKOLSTRUKTURERNA - NEDLÄGGNING AV GRUND-
SKOLAN I KORSTRÄSK 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
1) Förskoleklass – årskurs 3 i Korsträsk skola flyttas till tätorten från och med    

ht 2020.  
2) Skolbyggnaden rivs. 
3) Nuvarande matsal i idrottshallen byggs om till förskoleavdelning så att 

verksamhet kan bedrivas i nya lokaler från och med vt 2021. Älvsbyns 
Fastigheter AB beräknar kostnad för ombyggnad till ca 500 tkr. 

4) Nuvarande förskolebyggnad säljs.  
 
Reservation 
Göran Lundström (c) och Peter Lundberg (kd) reserverar sig mot beslutet. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 11 november 2019, § 140, att väcka nytt ären-
de ”Utreda skolstrukturerna i Älvsbyns kommun”. Risk- och konsekvensana-
lys ur barnens och samhällets perspektiv. Ekonomi, busskostnader m m. 
Ärendet remitteras för beredning och vidare för beslut vid kommunstyrelsens 
sammanträde den 16 december 2019. 
_____ 
 
Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige den 27 januari 2020,  
§ 11, att:  
1) Förskoleklass – årskurs 3 i Korsträsk skola flyttas till tätorten från och med    

ht 2020.  
2) Skolbyggnaden rivs. 
3) Nuvarande matsal i idrottshallen byggs om till förskoleavdelning så att 

verksamhet kan bedrivas i nya lokaler från och med vt 2021. Älvsbyns 
Fastigheter AB beräknar kostnad för ombyggnad till ca 400 tkr. 

4) Nuvarande förskolebyggnad säljs.  
 

Reservation 
Göran Stenlund (L), Berit Hardselius, Peter Lundberg (kd) och Orvo Hannlöv 
(sd) reserverar sig mot beslutet. 
_____ 
 
Kommunfullmäktige beslutade 17 februari 2020, § 13, att återremittera 
ärendet till dess att landsbygdsstrategi och lokalutredning är fastställd samt 
risk- och konsekvensanalys ur barnens och samhällets perspektiv är genom-
förd. 
_____        forts 



 PROTOKOLL 8(48) 
 2020-04-27 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 26 Dnr 0453/19 – 610 forts 
 
UTREDA SKOLSTRUKTURERNA - NEDLÄGGNING AV GRUND-
SKOLAN I KORSTRÄSK 

 
Skolchef Jan-Erik Backman har lämnat in en tjänsteskrivelse med svar på yrk-
anden i samband med återremiss gällande nedläggning av Korsträsk skola samt 
flytt av förskolan i Korsträsk. 
 
Landsbygdsstrategin: 
Skolstrukturen I Älvsbyns kommun saknar ”Risk och konsekvensanalys 
ur barnens och samhällets perspektiv”, denna analys behöver vi innan vi 
kan ta ställning i frågan kring en flytt av Vidsels högstadium.  
När ändringar i verksamheten planeras ska arbetsgivaren enligt Arbetsmiljö-

verkets föreskrifter bedöma om ändringarna medför risker ur arbetsmiljö-

synpunkt. Exempel på ändringar skulle kunna vara: arbetsbrist, samman-

slagning av verksamheter, nya avdelningar och chefer inom institution/sek-

tion, väsentligt ändrat uppdrag för verksamheten, nya rutiner eller arbets-

metoder, om- och nybyggnation och tillfällig flytt vid omfattande renovering. 

Det handlar inte om ändringar som utgör en del av den dagliga, löpande 

verksamheten. Risk och konsekvensanalyser är genomförda enligt 8 §, andra 

stycket, AFS 2001:1, Systematiskt arbetsmiljöarbete i Vidsel samt vid Älvåkra-

skolan.  

 

Barnkonsekvensanalyser är genomförda vid förskolorna i Korsträsk och 

Vidsel, enligt bilaga 1-2 och 5.  

 

Att genomföra en Risk och konsekvensanalys i ett samhällsperspektiv är ett 

politiskt perspektiv och bör således utföras av organisation som inte kan 

komma att anses belasta analysen med subjektiva bedömningar.  

Vi behöver ha den utlovade Lokalutredningen på bordet, för att få en 
helhetsbild av byggnadernas status och underhålls- och renoveringsbe-
hov.  
Älvsbyns Fastigheter AB har genomfört och kommunicerat lokalutredning.  
 
Kostnader för att anpassa byggnaden mot förskolans verksamhet bedöms 
uppgå till ca 500 tkr. I detta ingår att iordningställa ett mottagningskök, toa-
letter med skötrum, ytskikt samt personaltoaletter och personalutrymme, flytt 
av staket och lekytor, enligt uppgifter från Arnold Broström vid Älvsbyns 
Fastigheter AB.  
 
Försäljning av nuvarande förskolebyggnad ger en intäkt om ca 200 tkr. Upp-
skattad kostnad för rivning av nuvarande skolbyggnad är 800 tkr.  
         forts 



 PROTOKOLL 9(48) 
 2020-04-27 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KF § 26 Dnr 0453/19 – 610 forts 
 
UTREDA SKOLSTRUKTURERNA - NEDLÄGGNING AV GRUND-
SKOLAN I KORSTRÄSK 

 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 11 november 2019, § 140. 
Kommunstyrelsens protokoll 27 januari 2020, § 11. 
Kommunfullmäktiges protokoll 17 februari 2020, § 13. 
Bilaga 1 Barnkonsekvensanalys Korsträsk skola 
Bilaga 2 Barnkonsekvensanalys Knut Lundmarkskolan  
Bilaga 5 Barnkonsekvensanalys ang flytt av förskolorna Korsträsk och Vidsel 
Kommunstyrelsens protokoll 6 april 2020, § 44. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1) Förskoleklass – årskurs 3 i Korsträsk skola flyttas till tätorten från och med    

ht 2020.  
2) Skolbyggnaden rivs. 
3) Nuvarande matsal i idrottshallen byggs om till förskoleavdelning så att 

verksamhet kan bedrivas i nya lokaler från och med vt 2021. Älvsbyns 
Fastigheter AB beräknar kostnad för ombyggnad till ca 500 tkr. 

4) Nuvarande förskolebyggnad säljs.  
 
Reservation 
Peter Lundberg (kd) och Berit Hardselius (c) reserverar sig mot beslutet. 
_____ 
 
Kommunfullmäktige 
Tomas Egmark (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Orvo Hannlöv (sd) bifaller kommunstyrelsens förslag. 
 
Göran Lundström (c) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag. 
 
Peter Lundberg (kd) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag. 
 
Wivianne Nilsson (v) bifaller kommunstyrelsens förslag. 
 
Rikard Granström (s) bifaller kommunstyrelsens förslag. 
 
Göran Stenlund (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Göran Lundströms och Peter Lundbergs 
förslag och kommunstyrelsens förslag var för sig. Kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag. 
_____ 



 PROTOKOLL 10(48) 
 2020-04-27 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 27 Dnr 0015/20 - 610 
 
UTREDA SKOLSTRUKTURERNA - FLYTT AV HÖGSTADIET I 
VIDSEL TILL ÄLVÅKRASKOLAN 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
1) Från och med ht 2020 flyttas högstadiets verksamhet, årskurserna 7 - 9 i 

Vidsel till Älvåkraskolan.  
2) Nuvarande låg- och mellanstadiebyggnad lämnas och all undervisning för 

grundskolan genomförs i nuvarande högstadiebyggnad.  
3) Förskolan flyttas till nuvarande institutionsbyggnad. Älvsbyns fastigheter 

har tagit fram en preliminär kostnad för att iordningställa byggnaden för 
förskoleverksamhet. 

 
Reservation 
Peter Lundberg (kd), Göran Stenlund (L), Göran Lundström (c), Jörgen 
Afvander och Orvo Hannlöv (sd) reserverar sig mot beslut under punkt 1). 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 11 november 2019, § 140, att väcka nytt ären-
de ”Utreda skolstrukturerna i Älvsbyns kommun”. Risk- och konsekvens-
analys ur barnens och samhällets perspektiv. Ekonomi, busskostnader m m. 
Ärendet remitteras för beredning och vidare för beslut vid kommunstyrelsens 
sammanträde den 16 december 2019. 
_____ 
 
Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige den 27 januari 2020,  
§ 13, att:  
1) Från och med ht 2020 flyttas högstadiets verksamhet, årskurserna 7 - 9 i 

Vidsel till Älvåkraskolan.  
2) Nuvarande låg- och mellanstadiebyggnad lämnas och all undervisning för 

grundskolan genomförs i nuvarande högstadiebyggnad.  
3) Förskolan flyttas till nuvarande institutionsbyggnad. Älvsbyns fastigheter 

har tagit fram en preliminär kostnad för att iordningställa byggnaden för 
förskoleverksamhet. 

 
Reservation 
Berit Hardselius (c), Göran Stenlund (L) och Peter Lundberg (kd) reserverar 
sig mot beslutet. 
_____ 
 
Kommunfullmäktige beslutade 17 februari 2020, § 15, att återremittera 
ärendet i väntan på landsbygdsstrategi, lokalutredning och risk- och konse-
kvensanalys ur barnens och samhällets perspektiv är genomförd, samt frågor 
enligt bilaga 1, som ska besvaras före beslut.   forts 



 PROTOKOLL 11(48) 
 2020-04-27 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KF § 27 Dnr 0015/20 – 610 forts 
 
UTREDA SKOLSTRUKTURERNA - FLYTT AV HÖGSTADIET I 
VIDSEL TILL ÄLVÅKRASKOLAN 

 
Uppgift om vem som inte deltar i beslutet 
Orvo Hannlöv (sd) deltar inte i beslutet. 
_____ 
 
Skolchef Jan-Erik Backman har lämnat in en tjänsteskrivelse med svar på yrk-
anden i samband med återremiss gällande flytt av högstadiet i Vidsel till 
Älvåkraskolan. 
 
Landsbygdsstrategin: 
Skolstrukturen I Älvsbyns kommun saknar ”Risk och konsekvensanalys 
ur barnens och samhällets perspektiv”, denna analys behöver vi innan vi 
kan ta ställning i frågan kring en flytt av Vidsels högstadium.  
När ändringar i verksamheten planeras ska arbetsgivaren enligt Arbetsmiljö-

verkets föreskrifter bedöma om ändringarna medför risker ur arbetsmiljösyn-

punkt. Exempel på ändringar skulle kunna vara: arbetsbrist, sammanslagning 

av verksamheter, nya avdelningar och chefer inom institution/sektion, 

väsentligt ändrat uppdrag för verksamheten, nya rutiner eller arbetsmetoder, 

om- och nybyggnation och tillfällig flytt vid omfattande renovering. Det hand-

lar inte om ändringar som utgör en del av den dagliga, löpande verksamheten. 

Risk och konsekvensanalyser är genomförda enligt 8 §, andra stycket, AFS 

2001:1, Systematiskt arbetsmiljöarbete i Vidsel samt vid Älvåkraskolan.  

 

Barnkonsekvensanalyser är genomförda vid Vidsel högstadium samt vid 

Älvåkraskolan med representanter för elevrådet, enligt bilaga. 

 

Att genomföra en Risk och konsekvensanalys i ett samhällsperspektiv är ett 

politiskt perspektiv och bör således utföras av organisation som inte kan kom-

ma att anses belasta analysen med subjektiva bedömningar.  

Vi behöver ha den utlovade Lokalutredningen på bordet, för att få en 
helhetsbild av byggnadernas status och underhålls- och renoverings-
behov.  
Älvsbyns Fastigheter AB har genomfört och kommunicerat lokalutredning. 
Kostnader för att anpassa byggnaden mot förskolans verksamhet bedöms 
uppgå till ca 1 mkr. I detta ingår att iordningställa ett mottagningskök, in-
rymma kök för hem och konsumentkunskap, toaletter, upptagning av ytter-
dörr, byte av ventilationsanläggning, ytskikt, borttagning av mögelskadad del 
yttervägg, skötrum samt personaltoaletter och personalutrymme enligt upp-
gifter från Arnold Broström vid Älvsbyns Fastigheter AB. Kostnader för 
rivning av låg-, och mellanstadiebyggnaden beräknas uppgå till ca 1,5 mkr 
enligt Älvsbyns fastigheter.       forts 



 PROTOKOLL 12(48) 
 2020-04-27 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KF § 27 Dnr 0015/20 – 610 forts 
 
UTREDA SKOLSTRUKTURERNA - FLYTT AV HÖGSTADIET I 
VIDSEL TILL ÄLVÅKRASKOLAN 

 
I de yrkanden som framfördes från Centerpartiet och Liberalerna fanns en rad 
detaljfrågeställningar;  
 
1. Barnkonventionen som i januari 2020 blev lag i Sverige, betonar bland annat att barn, 
förutom utbildning har rätt till både vila och fritid. Hur påverkas dras möjlighet till fritid 
när skoldagen, på grund av skolskjutsarna blir mycket lång? 
Barnkonsekvensanalyser är genomförda med elever från högstadiet i Vidsel 
och Älvåkraskolan (se bilagor). Vad gäller längre resor med skolskjuts så kom-
mer vissa elever att få en längre skoldag om flytt av högstadiet genomförs. 
Redan idag finns elever i våra verksamheter som har långa resor till och från 
skolan, den längsta har knappt en timmes resväg. När vi planerar och erhåller 
skolskjuts så har vi utgångsläge att ingen elev ska behöva påbörja sin skolskjuts 
före klockan 07:00 på morgonen.  
 

2. Hur påverkas fritidsverksamheten praktiskt och ekonomiskt om samordningen av skol-

skjutsar innebär extra väntetider och behov av måltider för de yngre barnen? 

Redan i dag finns en organisation i Vidsel för de elever som har väntetid för 

sina skolskjutsresor. Även vid skolenheterna i tätorten erbjuds barn som har 

väntetid i samband med sina skolskjutsresor fri tillgång till fritidshem. Om 

behov av mellanmål finns så har skolan erbjudit detta och kommer också att 

göra det framgent.  

 

3. Kommer lekplatser att behöva flyttas vid en flytt av förskolebarnen och barnen på låg-

/mellanstadium och vad är i så fall kostnaden för detta? 

Om nuvarande låg-, och mellanstadiebyggnad lämnas och byggnaden rivs är en 

flytt av lekplats till centralare delar av skolområdet att rekommendera. I dag 

finns lekplats för förskolebarnen på baksidan av låg-, och mellanstadiebygg-

naden, denna bör alltså förläggas i nära anslutning till institutionsbyggnaden dit 

förskolan föreslås flytta. För eleverna i grundskolan så bör ytor för lek anlägg-

as i anslutning till skolbyggnaden. Kostnader för flytt av lekutrustning uppgår 

enligt Lars Nyberg vid Älvsbyns Fastigheter AB till 500 tkr. 

 

4. Hur blir miljökonsekvenserna av ökade elevtransporter? 

Bedömningen från skolskjutshandläggare är att det endast tillkommer en ytter-

ligare busstransport om flytt av högstadiet genomförs, det handlar om en till-

kommande skolskjuts från Vidsel till byarna utanför Vidsel. Övriga transporter 

bedöms kunna ske med befintlig trafik som länstrafiken hanterar såväl från 

Vidsel till Älvsbyn som från Vistträsk till Älvsbyn. Sammantaget bedöms 

miljöpåverkan vara försumbar.  

         forts 



 PROTOKOLL 13(48) 
 2020-04-27 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KF § 27 Dnr 0015/20 – 610 forts 
 
UTREDA SKOLSTRUKTURERNA - FLYTT AV HÖGSTADIET I 
VIDSEL TILL ÄLVÅKRASKOLAN 

 

5. Hur ser planen ut för fördelningen av eleverna i Älvsbyn? 

I skollagen, kapitel 2, §10 framgår tydligt hur och vem som ansvarar för en 

skolenhets inre organisation. I den inre organisationen ingår också indelning 

av klasser och grupper. Hur en fördelning kommer att se ut är något rektor i 

samråd med övrig personal i skolan gör efter elevers olika förutsättningar och 

behov.  

 

6. Hur är det kalkylerat med kostnaderna för VVS och ventilation i den s.k. NO-

byggnaden? 

Se tidigare kommentar angående kostnader för att iordningställa byggnaden. 

Det befintliga ventilationsaggregatget kommer att bytas ut mot ett nytt aggre-

gat som idag finns hos Älvsbyns Fastigheter AB, något nytt aggregat kommer 

således inte att behöva inköpas. 

 

7. Med tanke på de skarpa påpekandena i den Hälsoinspektion som gjordes 2016, och det 

därpå följande beslutet i Miljö- och byggnämnden, kräver vi en kontroll av en auktoriserad 

konsult gällande miljöstatusen i den s.k. NO-byggnaden.  

Älvsbyns Fastigheter AB har anlitat Anticimex som genomfört en besiktning 

av byggnaden. I protokoll från besiktningen (bilaga 4) framkommer att fukt-

skada finns vid en mindre del av yttervägg i det rum där vattenskada fanns. 

Detta rum ligger i den del av byggnaden som inte kommer att användas. 

Älvsbyns Fastigheter AB avser att åtgärda detta, kostnad för detta ingår i den 

totala kalkylen om ca 1 mkr. 

 

8. Hur planeras för hemkunskapen i Vidsel? 

Hem och konsumentkunskap genomförs idag i nuvarande låg-, och mellan-

stadiebyggnaden. Den utrustning som finns där idag kommer att flyttas och 

den praktiska delen av hem och konsumentkunskap. 

 

9. Högstadielärarna nyttjas i dag som resurs för låg-, och mellanstadiet, hur ska detta lösas 

om högstadiet flytts från Vidsel?  

Det finns inga lärare från högstadiet som är resurs på mellanstadiet, däremot 
har flera av lärarna i Vidsel undervisning både på högstadiet och mellanstadiet, 
det gäller till exempel slöjd, hem- och konsumentkunskap, engelska, svenska 
som andraspråk, svenska resurstid, specialpedagogiskt stöd. Utöver det delar 
mellanstadiet lärarresurser med Älvåkraskolan, till exempel i idrott och musik. 
Organisationen är lagd utifrån att vi idag har en F-9 skola, om flytten av hög-
stadiet genomförs görs en organisation utifrån F-6. 
         forts 



 PROTOKOLL 14(48) 
 2020-04-27 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KF § 27 Dnr 0015/20 – 610 forts 
 
UTREDA SKOLSTRUKTURERNA - FLYTT AV HÖGSTADIET I 
VIDSEL TILL ÄLVÅKRASKOLAN 

 
10. Vad planeras hända med Folkbiblioteket i Vidsel? Det är idag inrymt i ”högstadie-
byggnaden”.  
Bibliotekets verksamhet blir kvar på samma ställe som idag och kommer även 
fortsättningsvis att utgöra skolbibliotek under skoldagen.  
 

11. Hur kommer anpassningen av ”högstadiebyggnaden” kvalitetssäkras för undervisning 

av barn fr om 6 års ålder? 

Anpassning av högstadiet till F-6-skola. De yngsta och fritids kan till exempel 
vara i delen där bildsalen är nu för att undvika trappor, alternativt på nedre 
plan i klassrumsdelen. Trappen kan eventuellt behöva någon form av halk-
skydd. Öppningsbara fönster måste ses över så att de inte utgör säkerhetsrisk 
samt branddörren på plan 2. Bedömningen är att F-6 ryms väl i högstadiebygg-
naden och att det är genomförbart med förhållandevis enkla medel.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 11 november 2019, § 140. 
Kommunstyrelsens protokoll 27 januari 2020, § 13. 
Kommunfullmäktiges protokoll 17 februari 2020, § 15. 
Bilaga 1, Barn checklista Älvåkraskolan 
Bilaga 2, 2020-02-10 protokoll extra insatt elevrådsmöte Älvåkraskolan 
Bilaga 3, Barnkonsekvensanalys Vidsel skola 
Bilaga 4, Protokoll Anticimex (ej inkommit 2020-03-30) 
Bilaga 5, Barnkonsekvensanalys ang flytt av förskolorna Korsträsk och Vidsel 
Lägesrapport landsbygdsstrategi 
Kommunstyrelsens protokoll 6 april 2020, § 45. 
  
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1) Från och med ht 2020 flyttas högstadiets verksamhet, årskurserna 7 - 9 i 

Vidsel till Älvåkraskolan.  
2) Nuvarande låg- och mellanstadiebyggnad lämnas och all undervisning för 

grundskolan genomförs i nuvarande högstadiebyggnad.  
3) Förskolan flyttas till nuvarande institutionsbyggnad. Älvsbyns fastigheter 

har tagit fram en preliminär kostnad för att iordningställa byggnaden för 
förskoleverksamhet. 

 
Reservation 
Peter Lundberg (kd), Göran Stenlund (L) och Göran Lundström (c) reserverar 
sig mot beslut under punkt 1). 
 
Uppgift om vem som inte deltar i beslutet 
Orvo Hannlöv (sd) deltar inte i beslutet. 
_____        forts 



 PROTOKOLL 15(48) 
 2020-04-27 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KF § 27 Dnr 0015/20 – 610 forts 
 
UTREDA SKOLSTRUKTURERNA - FLYTT AV HÖGSTADIET I 
VIDSEL TILL ÄLVÅKRASKOLAN 

 
Kommunfullmäktige 
Tomas Egmark (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Orvo Hannlöv (sd) föreslår att ärendet flyttas fram till år 2021. 
 
Göran Lundström (c) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag punkt 1 och 
bifall till punkterna 2 och 3. 
 
Wivianne Nilsson (v) bifaller kommunstyrelsens samtliga förslag. 
 
Daniel Strandlund (c) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag punkt 1 samt 
bifall till punkterna 2 och 3. 
 
Linus Sköld (s) bifaller kommunstyrelsens förslag. 
 
Peter Lundberg (kd) avslår kommunstyrelsens förslag punkt 1 samt bifaller 
punkterna 2 och 3. 
 
Maria Hortlund (L) avslår kommunstyrelsens förslag punkt 1 samt bifaller 
punkterna 2 och 3. 
 
Anna Lundberg (s) bifaller kommunstyrelsens förslag. 
 
Göran Stenlund (L) avslår kommunstyrelsens förslag punkt 1 samt bifaller 
punkterna 2 och 3. 
 
Linus Sköld (s) bifaller kommunstyrelsens förslag. 
 
Rikard Granström (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Jenny Lundqvist (L) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag punkt 1 samt 
bifall till punkterna 2 och 3. 
 
Helena Öhlund (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Peter Lundberg (kd) avslår kommunstyrelsens förslag punkt 1 samt bifaller 
punkterna 2 och 3 alternativt att bordlägga frågan till höstens fullmäktige. 
 
Eivor Lundberg (kd) avslår kommunstyrelsens förslag punkt 1 samt bifaller 
punkterna 2 och 3. 
 
         forts 



 PROTOKOLL 16(48) 
 2020-04-27 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KF § 27 Dnr 0015/20 – 610 forts 
 
UTREDA SKOLSTRUKTURERNA - FLYTT AV HÖGSTADIET I 
VIDSEL TILL ÄLVÅKRASKOLAN 

 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Peter Lundbergs förslag om att bordlägga 
ärendet till höstens fullmäktige. Kommunfullmäktige avslår förslaget. 
 
Ordföranden ställer Göran Lundströms m fl förslag och kommunstyrelsens 
förslag mot varandra. Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 
 
Slutligen ställer ordföranden proposition på Orvo Hannlövs förslag om att 
skjuta fram ärendet till år 2021 vilket kommunfullmäktige avslår. 
 
Omröstning 
Sluten omröstning begärs. 
 
Ordföranden informerar att sluten omröstning tillämpas i samband med per-
sonval eller vid anställning av personal (KL 5:54, 6:33).  
 
Öppen omröstning. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång 
- Den som röstar ja bifaller kommunstyrelsens förslag. 
- Den som röstar nej bifaller Göran Lundströms m fl förslag. 
 
Ajournering 
Ajournering begärs 15.05. Sammanträdet återupptas efter 10 minuter. 
 
Omröstningsresultat 
Med 16 ja-röster och 15 nej-röster enligt bifogad sammanträdeslista, beslutar 
kommunfullmäktige bifalla kommunstyrelsens förslag. 
_____ 
 
 
 



 PROTOKOLL 17(48) 
 2020-04-27 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 28 Dnr 0001/20 - 003 
 
KOMPETENSFÖRSÖRJNINGSPLAN 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
1) Anta kompetensförsörjningsplan 2020-2021 enligt bilaga. 
2) Besluta om vilka prioriteringar som bör göras utifrån de förslag till åtgär-

der som uppges i Kompetensförsörjningsplanen.  
- Ökad aktivitet på sociala medier 
- Skapa ökade förutsättningar för karriärutveckling och intern rörlighet 
- Hög närvaro och kontakt med eleverna på skolor och universitet 
- Samverkan med andra kommuner inom fler områden och underlätta    

distansarbete 
- Införa avslutningssamtal som rutin för tillsvidareanställda, som slutar sin 

anställning i Älvsbyns kommun 
3) Uppdra till HR-chef att kommunicera ut kompetensförsörjningsplanen i 

organisationen samt kontinuerligt informera personalutskottet om hur 
arbetet fortskrider.  

4)  Redaktionella ändringar kan göras i kompetensförsörjningsplanen.  
5)  Kompetensförsörjningsplanen delredovisas för kommunstyrelsen efter 1 år. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunens HR-avdelningen har arbetat fram förslag till Kompetensförsörj-
ningsplan för 2020-2021. HR-chef Anna-Karin Andersson presenterar den 
tillsammans med HR-specialist Hampus Fors.  
 
Planens syfte är att fungera som ett underlag för att bemöta utmaningen gäll-
ande kompetensförsörjning. Rapporten bygger på inläsning, statistik och 
dialog med verksamhetschefer. 
 
Rapporten innehåller omvärldsanalys och nulägesanalys där exempelvis ålders-
struktur och prognos om framtida pensionsavgångar redovisas. I rapportens 
sista del ges konkreta förslag till åtgärder. HR-chef föreslår att man fokuserar 
på 3-4 åtgärdsförslag som prioriteras under 2020-2021.  
 
Beslutsunderlag 
Personalutskottets protokoll 29 januari 2020, § 2. 
Kommunstyrelsens protokoll 9 mars 2020, § 22. 
 
Personalutskottets förslag till kommunstyrelsen 

1) Anta Kompetensförsörjningsplan 2020-2021 enligt bilaga. 
2) Besluta om vilka prioriteringar som bör göras utifrån de förslag till åtgär-

der som uppges i Kompetensförsörjningsplanen.  
- Ökad aktivitet på sociala medier 
          forts 



 PROTOKOLL 18(48) 
 2020-04-27 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KF § 28 Dnr 0001/20 – 003 forts 
 
KOMPETENSFÖRSÖRJNINGSPLAN 

 
- Skapa ökade förutsättningar för karriärutveckling och intern rörlighet 
- Hög närvaro och kontakt med eleverna på skolor och universitet 
- Samverkan med andra kommuner inom fler områden och underlätta     

distansarbete 
- Införa avslutningssamtal som rutin för tillsvidareanställda, som slutar sin 

anställning i Älvsbyns kommun 
3) Uppdra till HR-chef att kommunicera ut Kompetensförsörjningsplanen i 

organisationen samt kontinuerligt informera personalutskottet om hur 
arbetet fortskrider.  

4)  Redaktionella ändringar kan göras i Kompetensförsörjningsplanen.  
_____ 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1) Anta kompetensförsörjningsplan 2020-2021 enligt bilaga. 
2) Besluta om vilka prioriteringar som bör göras utifrån de förslag till åtgär-

der som uppges i Kompetensförsörjningsplanen.  
- Ökad aktivitet på sociala medier 
- Skapa ökade förutsättningar för karriärutveckling och intern rörlighet 
- Hög närvaro och kontakt med eleverna på skolor och universitet 
- Samverkan med andra kommuner inom fler områden och underlätta    

distansarbete 
- Införa avslutningssamtal som rutin för tillsvidareanställda, som slutar sin 

anställning i Älvsbyns kommun 
3) Uppdra till HR-chef att kommunicera ut kompetensförsörjningsplanen i 

organisationen samt kontinuerligt informera personalutskottet om hur 
arbetet fortskrider.  

4)  Redaktionella ändringar kan göras i kompetensförsörjningsplanen.  
5)  Kompetensförsörjningsplanen delredovisas för kommunstyrelsen efter 1 år. 
_____ 
 
Kommunfullmäktige  
Peter Lundberg (kd) bifaller kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag. Kommunfull-
mäktige bifaller förslaget. 
_____ 
 
 
 



 PROTOKOLL 19(48) 
 2020-04-27 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 29 Dnr 0068/20 - 008 
 
INTERPELLATION (C) OM ÄLVSBY KOMMUNS BUDGETAV-
VIKELSER 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Interpellation (c) om Älvsbyns kommuns budgetavvikelser anses vara besva-
rad. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Daniel Strandlund (c) har lämnat in en interpellation om kommunens budget-
avvikelser, som ställts till kommunalrådet Tomas Egmark enligt bilaga. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 17 februari 2020, § 2 att interpellationen be-
svaras vid fullmäktigesammanträde den 26 april 2020.  
_____ 
 
Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges protokoll 17 februari 2020, § 2. 
 
Kommunfullmäktige 
Daniel Strandlund (c) redogör för sin interpellation. 
 
Tomas Egmark (s) redovisar sitt svar, enligt bilaga. Svaret har skickats till 
frågeställaren och samtliga fullmäktigeledamöter. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden föreslår interpellationsdebatten avslutad och att interpellationen 
därmed ska anses vara besvarad, vilket kommunfullmäktige bifaller. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 20(48) 
 2020-04-27 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 30 Dnr 0382/19 - 008 
 
MOTION (SD) FÖRSLAG OM FÖRBÄTTRINGAR INOM KOM-
MUNENS OMSORG 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Motion om förbättringar inom kommunens omsorg anses vara besvarad. 
 
Reservation 
Orvo Hannlöv (sd) reserverar sig mot beslutet. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Orvo Hannlöv (sd) har lämnat in en motion om förslag till förbättringar inom 
kommunens omsorg, enligt bilaga. 
  
Kommunfullmäktige beslutade 21 november 2019, § 96, att överlämna ärendet 
till kommunstyrelsen för beredning och vidare till fullmäktige för beslut senast 
den 27 april 2020. 
_____ 
 
Socialchef Hans Nyberg har yttrats i ärendet. 
 
1. Det bör bli bättre kommunikation mellan sköterskor och hemtjänstpersonal. 
Det den vårdande eller anhörig vill få hjälp med eller vill ändra på ska gå fram 
till den personal som kommer på besök. 
Svar: Det är i denna frågeställning svårt att svara på vad som ska bli bättre? Hemtjänsten 
har regelbundna teamträffar med hälso-och sjukvårdsenheten där förändrade behov för den 
enskilde och uppföljning av de planerade insatserna genomförs. 
 
2. Att genomgång sker före med alla av personalen hemma hos den som ska 
vårdas, så att alla vet vad de ska göra när de kommer. 
Svar: All beviljad hjälp planeras in i planeringsverktyget Kompanion, där det framgår vad 
som ska utföras i samband med besök. När nytt beslut tas får hemtjänstpersonalen ta del av 
beslutet, kontaktperson utses och denne ansvarar sedan för att upprätta genomförandeplan 
tillsamman med omsorgstagaren. 
 
3. Att man är noga med vilka som delar ut medicin. Endast sköterskorna bör 
ha den uppgiften inom äldrevården. 
Svar: I den kommunala hälso- och sjukvården och i socialtjänst är det mycket noga med vem 
som får dela ut läkemedel. I socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om delegering för-
tydligas delegeringsförfarandet. Sjuksköterska kan delegera arbetsuppgifter till annan 
befattningshavare som denne har bedömt har tillräckliga kunskaper för uppgiften. 
Sjuksköterskorna planerar och utbildar undersköterskor samt genomför ett kunskapstest 
inför en eventuell delegering. Uppföljning sker av sköterska. 
          forts 



 PROTOKOLL 21(48) 
 2020-04-27 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KF § 30 Dnr 0382/19 – 008 forts 
 
MOTION (SD) FÖRSLAG OM FÖRBÄTTRINGAR INOM KOM-
MUNENS OMSORG 

 
4. Att man bör lägga schemat så att inte en man ska ta hand om att duscha 
eller hjälpa en kvinna på toa. Kvinnor upplever detta förnedrande, därför bör 
man fördela manliga skötare till manliga patienter och kvinnliga till kvinnor de 
gånger som det bara är en skötare på plats. 
Svar: Inom vård och omsorg arbetar både män och kvinnor, det är inte möjligt att tillgodose 
fullt ut önskemål om hjälp av vissa personer. Det är inte heller så att en man alltid önskar 
att bli duschad av en man. Så långt det är möjligt försöker man tillmötesgå önskemål om 
manlig respektive kvinnlig omsorgspersonal. Duschning kan inte schemaläggas utifrån perso-
nalens schema. En absolut majoritet av personalen är kvinnor. 
 
5. Att man bör lägga till en telefontid även på eftermiddagen till de som an-
svarar inom de olika områdena. Det är illa att bara ha en telefontid mellan 
08.00-09.00, eftersom det kan vara upptaget hela tiden och ber man kommun-
ens växel lägga in ett sms till den man söker, får man inte svar samma dag. Jag 
får oftast svar efter 3 dagar, vilket inte är acceptabelt. 
Svar: Inom hemtjänsten tas kontakt skyndsamt i regel under samma dag. Inom särskilt 
boende finns personal på plats hela dagen och nås via telefon. Inom hälso-och sjukvårdsen-
heten har försök genomförts med telefontid under eftermiddagen, erfarenheten blev att väldigt 
få samtal ringdes under eftermiddagen vilket bedömdes att vara skäl till att inte fortsätta 
med detta. 
 
6. Att man bör välja personal inom omsorgen som får anses som lämpliga, inte 
bara för att personal saknas, samt att de ska kunna svenska. 
Svar: Innan anställning i verksamheterna kontrolleras referenser på den sökande. Inom 
hemtjänsten är det krav på god kommunikationsförmåga då arbetet är ensamarbete. I valet 
mellan att stå utan personal eller att anställa en vikarie med fullgoda språkkunskaper i 
svenska, behöver vi välja att ha personal på plats. Att behärska det svenska språket är en 
viktig kompetens för att vara anställningsbar. Vi genomför därför språkombudsutbildning 
under vt-2020. 
 
7. Att man inte ska behöva vänta så länge på svar, som nu är fallet, när man 
kontaktat kommunens handläggare om hjälpinsatser. 
Svar: Vid kontakt med handläggare får man oftast ett förslag om en tid för möte för att 
kunna gör en bedömning av den enskildes behov inför handläggning och beslut. Vid frågor 
och synpunkter på själva ansökningsförfarandet kan kontakt tas med berörd enhetschef. 
 
8. Att sköterskorna inom omsorgen bör agera snabbare än som nu är fallet, 
när de kontaktas om besök till kommunens boenden. De verkar inte förstå att 
någon sitter och väntar. Det händer att de inte alls kommer samma dag. 
Svar: Det är svårt att svara på denna situation som uppstått. Sjuksköterskor har att dag-
ligen göra prioriteringar utifrån situationer av akut karaktär eller planerad karaktär. 
Besöka av ej akut karaktär bokas in.      forts  



 PROTOKOLL 22(48) 
 2020-04-27 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KF § 30 Dnr 0382/19 – 008 - forts 
 
MOTION (SD) FÖRSLAG OM FÖRBÄTTRINGAR INOM KOM-
MUNENS OMSORG 

 
9. Att de vårdades och anhörigas förslag i olika situationer måste respekteras 
bättre än vad som nu är fallet. 
Svar: Vid upprättande av genomförandeplan ges den enskildes möjlighet till synpunkter och 
att påverkan av sina beslutade insatser. 
 
10. Att den som vårdas eller dess anhöriga måste få uppgifter och vara med 
innan beslut tas, om flyttning till annat boende. Det är orimligt och oaccep-
tabelt att patienter kastas mellan boenden utan att de berörda får veta något i 
förväg. Det kan ju gå att lösa på annat sätt om man delger de berörda om detta 
innan beslut tas. Det kan skada den som vårdas när man gör på detta sätt. 
Svar: Beslut om vilket boende som erbjuds beslutas vid boendesamordningen som följer upp-
rättade riktlinjer. Önskemål beaktas men kan inte alltid tillfredställas. 
 
11. Att rullstolsbundna inte ska behöva lägga sig halv nio för att bara en jobbar 
efter nio. Därför bör avlösning till nattskiftet ske kl 22.00 istället för 21.00 
Svar: Nattpersonalen hjälper personer som vill vara uppe efter kl 21.00. 
 
12. Att det saknas parkeringsplatser vid Nyberga för besökande. Däremot så 
finn ett 20 tal reserverade för personalen som arbetar där, men oftast används 
bara 3-5 platser och resten står tomma. Kanske att ett tiotal kunde få användas 
av besökarna, eftersom det är uppenbart att något måste göras på området.   
Svar: Nybergas parkeringsplatser kan nyttjas utan parkeringstillstånd så länge man inte 
använder motorvärmare. För information se skyltning vid parkeringsplatserna. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges protokoll 21 oktober 2019, § 96. 
Kommunstyrelsens protokoll 6 april 2020, § 35. 
 
Förslag till beslut 
Motion om förbättringar inom kommunens omsorg anses vara besvarad. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Motion om förbättringar inom kommunens omsorg anses vara besvarad. 
_____ 
 
Kommunfullmäktige 
Orvo Hannlöv (sd) föreslår att ärendet återremitteras. 
 
Tomas Egmark (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
 
         forts 



 PROTOKOLL 23(48) 
 2020-04-27 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 30 Dnr 0382/19 – 008 forts 
 
MOTION (SD) FÖRSLAG OM FÖRBÄTTRINGAR INOM KOM-
MUNENS OMSORG 

 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Orvo Hannlövs återremissförslag vilket 
kommunfullmäktige avslår.       
 
Ordföranden ställer vidare proposition på kommunstyrelsens förslag vilket 
kommunfullmäktige bifaller. 
_____ 
 
 
 



 PROTOKOLL 24(48) 
 2020-04-27 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 31 Dnr 0414/19 - 008 
 
MOTION (C) OM ATT SE ÖVER KOMMUNORGANISATIONEN 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
1) Bifall till motion om att se över kommunorganisationen. 
2) Hänskjuta ärendet till budgetberedningen för vidare beredning. 
3) Uppdra till verksamheterna att påbörja egna genomlysningar. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Daniel Strandlund (c) har lämnat in en motion om att se över kommunorga-
nisationen, enligt bilaga. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 21 oktober 2019, § 97, att överlämna 
ärendet till kommunstyrelsen för beredning och vidare till fullmäktige för 
beslut senast den 27 april 2020. 
_____ 
 
Kommunchef Magnus Nordström har yttrat sig i ärendet. 
 
Centerpartiet påtalar i sin motion, ”Motion om att se över kommunorganisa-
tionen”, att med anledning av den ekonomiska situationen behöver hela kom-
munorganisationen ses över. Syftet är att hitta möjliga besparingar och effekt-
iviseringar. Ett exempel som lyfts fram är fördelningen av ansvar och uppgif-
ter inom den kommunaltekniska verksamheten. 
 
Centerpartiet föreslår därför följande: 

- att se över kommunen och dess bolags ansvar och uppgiftsfördelning för att 
se om det finns möjliga effektiviseringsåtgärder. 
 
Frågan om Älvsbyns kommuns organisation har varit högaktuell sedan 2004. 
Vid den tidpunkten hade man stora ekonomiska bekymmer och upplevde 
brister i styrning och ledning. Sedan dess har ett stort antal översyner, utred-
ningar, revisioner och granskningar genomförts. Dessa har genomförts av 
både interna och externa resurser och legat till grund för att stort antal ut-
vecklingsåtgärder.  
 
Det tydligaste exemplet på detta är vår organisationsstruktur och bolagise-
ringen av de kommunaltekniska verksamheterna. 
 
Var uppgifter och ansvar ligger i vår organisation förändras ständigt och syftet 
är att uppgifter och ansvar ligger där det är mest naturligt, och där det kan be-
drivas mest kostnadseffektivt utan att medborgarnyttan försakas.  
 
         forts 



 PROTOKOLL 25(48) 
 2020-04-27 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KF § 31 Dnr 0414/19 – 008 forts 
 
MOTION (C) OM ATT SE ÖVER KOMMUNORGANISATIONEN 

 
Utöver det jobbas det dagligdags med verksamhetsutveckling i hela organisa-
tionen. Dessa ständiga förbättringar innebär utveckling av en befintlig verk-
samhet och i vissa fall utveckling av en ny verksamhet. Detta får ofta effekter 
även på organisationens utformning. 
 
Verksamhetsutveckling handlar om det organisationsinterna perspektivet. Här 
är det den inre effektiviteten som ska ökas. Det innebär ett kontinuerligt arbe-
te med att hela tiden utveckla och effektivisera verksamheten och anpassa den 
efter rådande förhållande, behov och krav.  
 
Verksamhetsutveckling är ett brett område som handlar om att hitta effektiva 
processer, utvecklande arbetssätt och bra systemstöd. Verksamhetsutveckling-
ens fokusområden pekas ut årligen i den Strategiska planen. 
 
Naturligtvis skulle en övergripande strukturanalys vara till hjälp för vårt fort-
satta arbete med verksamhetsutveckling. Den typen av mera övergripande ana-
lys kräver externa resurser och är relativt kostsam. Översynen bör leda till en 
rådgivande rapport med tillhörande handlingsplan.   
 
Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges protokoll 21 oktober 2019, § 97. 
Kommunstyrelsens protokoll 6 april 2020, § 36. 

 
Förslag till beslut 
Föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen. 500 tkr anslås från 91200 KS 
till förfogande. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1) Bifall till motion om att se över kommunorganisationen. 
2) Hänskjuta ärendet till budgetberedningen för vidare beredning. 
3) Uppdra till verksamheterna att påbörja egna genomlysningar. 
_____ 
 
Kommunfullmäktige 
Daniel Strandlund (c) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Göran Stenlund (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Tomas Egmark (s) bifaller kommunstyrelsens förslag. 
 
Rikard Granström (s) bifaller kommunstyrelsens förslag. 
 
         forts 



 PROTOKOLL 26(48) 
 2020-04-27 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KF § 31 Dnr 0414/19 – 008 forts 
 
MOTION (C) OM ATT SE ÖVER KOMMUNORGANISATIONEN 

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



 PROTOKOLL 27(48) 
 2020-04-27 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 32 Dnr 0420/19 - 008 
 
MOTION (SD) FÖRSLAG TILL FÖRÄNDRINGAR OCH FÖR-
BÄTTRINGAR INOM VÅRD OCH OMSORG 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Motion om förslag till förändringar och förbättringar inom vård och omsorg 
anses vara besvarad. 
 
Reservation 
Orvo Hannlöv (sd) reserverar sig mot beslutet. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Orvo Hannlöv (sd) har lämnat in en motion om förändringar och förbättring-
ar inom vård och omsorg i Älvsbyns kommun enligt bilaga. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 21 oktober 2019, § 95, att överlämna ärendet 
till kommunstyrelsen för beredning och vidare till fullmäktige för beslut senast 
den 27 april 2020. 
_____ 
 
Socialchef Hans Nyberg har yttrat sig i ärendet. 
 
1.Undersköterskorna ska få avlastning för att få mer tid att ägna sig åt, ta hand 
om de gamla på boendena. 
Svar: Den bemanning som idag finns på de särskilda boendena är politiskt beslutad. 
 
2. Att man anlitar de som går på bidrag inom kommunen för att hjälpa till med 
sådant som inte kräver utbildning tex diska, städa, bädda sängar, kanske läsa en 
tidning för de gamla. Det skulle ju frigöra mer tid till personalen att kunna ta 
hand om de äldre på ett bättre sätt. Som det nu är går mycket av deras tid till 
sådant som andra kan göra, som saknar utbildning inom vården. 
Svar: Denna fråga är svår att svara på, vad avses med de som går på bidrag? Man kan 
vara anställd som vårdbiträde eller undersköterska, det som skiljer är utbildningsnivån, 
arbetsuppgifterna är lika.  
 
3. Att det satsas mer på utbildningar och bättre löner för att fler ska välja yrket 
inom vården. 
Svar: Utbildning för personal som arbetar inom demensvården på Ugglan är pågående, und-
er 2019 och vt 2020 genomfördes en utbildning i Coachande kontaktmannaskap och doku-
mentation. Språkombudsutbildning är pågående under 2020. Handledarutbildning är 
genomförd under februari månad 2020. Lägsta löner och lönesatsningar fastställs av politi-
ker i personalutskottet. 
 
         forts 



 PROTOKOLL 28(48) 
 2020-04-27 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KF § 32 Dnr 0420/19 – 008 forts 
 
MOTION (SD) FÖRSLAG TILL FÖRÄNDRINGAR OCH FÖR-
BÄTTRINGAR INOM VÅRD OCH OMSORG 

 
4. Att material köps in som underlättar arbetet, tex att bara en sittvåg kanske 
finns, på en avd i hela huset. 
Svar: Vi har ett löpande system för att fånga upp behov av inköp av inventarier, tex vid 
Team-träffar och APT. Tekniska hjälpmedel till brukare förskrivs och leasas via Läns-
service. Vi anser att vi inom SÄBO har den utrustning som är nödvändig för att erbjuda 
god omsorg och en bra arbetsmiljö. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges protokoll 21 oktober 2019, § 95. 
Kommunstyrelsens protokoll 6 april 2020, § 37. 
 
Förslag till beslut 
Motionen anses besvarad. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Motion om förslag till förändringar och förbättringar inom vård och omsorg 
anses vara besvarad. 
_____ 
 
Kommunfullmäktige 
Orvo Hannlöv (sd) yrkar bifall till motionen. 
 
Anna Lundberg (s) bifaller kommunstyrelsens förslag. 
 
Daniel Strandlund (c) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer Orvo Hannlövs förslag mot kommunstyrelsens förslag. 
Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 
_____ 
 
 
 



 PROTOKOLL 29(48) 
 2020-04-27 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 33 Dnr 0024/20 - 021 
 
TILLÄMPNINGSANVISNINGAR OPF-KL18 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Revidera tillämpningsanvisning OPF-KL18 med förändring gällande pensions-
ålder enligt SKR:s förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension 
till förtroendevalda (OPF-KL18) samt kompletterar bestämmelsen med lokal 
anpassning gällande samordningskrav av ekonomiskt omställningsstöd. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
HR-chef Anna-Karin Andersson har inlämnat en tjänsteskrivelse om revide-
ring av tillämpningsanvisning OPF-KL18. 
 
Kommunstyrelsen föreslås revidera tillämpningsanvisning OPF-KL18 med 
följande förändringar:  

• Åldersgränsen för pensionsintjänande och hur länge man har rätt till de 
olika omställningsstöden, aktiva och ekonomiska, har ersatts med formu-
leringen ”i 32 a § LAS angiven ålder”. Anpassning till regelverk gällande 
anställdas stegvisa höjning av pensionsålder. 

 

• Samordning, dvs minskning av ekonomiskt omställningsstöd, ska ske mot 
samtliga inkomster från år 1. I nuvarande OPF-KL18 gäller samordnings-
krav från år 2. (Ekonomiska omställningsstöd gäller förtroendevald med 
uppdrag på sammanlagt minst 40 % av heltid). 

 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 9 mars 2020, § 24. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta att revidera tillämpningsanvisning OPF-
KL18 med förändring gällande pensionsålder enligt SKR:s förslag till bestäm-
melser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL18) 
samt kompletterar bestämmelsen med lokal anpassning gällande samordnings-
krav av ekonomiskt omställningsstöd. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Revidera tillämpningsanvisning OPF-KL18 med förändring gällande pensions-
ålder enligt SKR:s förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension 
till förtroendevalda (OPF-KL18) samt kompletterar bestämmelsen med lokal 
anpassning gällande samordningskrav av ekonomiskt omställningsstöd. 
_____ 
 
         forts 



 PROTOKOLL 30(48) 
 2020-04-27 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KF § 33 Dnr 0024/20 – 021 forts 
 
TILLÄMPNINGSANVISNINGAR OPF-KL18 

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



 PROTOKOLL 31(48) 
 2020-04-27 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 34 Dnr 0149/20 - 041 
 
ANSLAGSÖVERFÖRINGAR AVSEENDE INVESTERINGAR 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Bevilja anslagsöverföringar från 2019 till 2020 års investeringsbudget med 
6 364 tkr, enligt sammanställning. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ekonomiavdelningen har sammanställt äskanden om anslagsöverföringar från 
2019 till 2020 års investeringsbudget. Se sammanställning nedan: 
 

Anslagsöverföringar 2019-2020     

       

Objektid Kod Projekt Startår 
Budget 
tkr 

Belopp 
påg.  Anslagsöverför 

 2241 Fas 1 sim/sporthall 2019  149 -149 

 0214 Köksmaskiner Fluxen 2018 145 40 105 

 0215 Värmebox komb kyla 2018 470  470 

 0219 Invent gemens utr Ugglan 2018 266 193 73 

 0220 Nätverk 2019 2019 300 268 32 

 0221 Digitalt närvarosystem 2018 150 0 150 

 0227 Nuddisar 2019 100  100 

 0228 Utemiljö Parkskolan  2019 1000 968 32 

 0229 Åtg fr skyddsrond Parksko 2019 517 277 240 

 0241 Fiberutbyggnad 2019 2019 500 309 191 

 0242 Serverrum/nodrum 19 2019 200 144 56 

 0243 Köksmaskiner Fluxen 2019 2019 185 0 185 

 0244 Värmebox komb kyla 19 2019 500 193 307 

 0245 Städmaskiner 19 2019 200 180 20 

 0450 Fibernät 2017 -483 -884 401 

 0831 Värmevagnar 2017 83  83 

 1131 Inst/inköp lås Ugglan SÄB 2016 64  64 

 2121 Carports hemtjänsten 2019 900 57 843 

 2215 Dagcenter 2019 650 535 115 

 2220 Ställverk Ugglan 2019 400  400 

 2235 Älvsbyverken 2019 100  100 

 2501 Byte kvicksilverlamp 2019 2019 150 53 97 

 2245 
Brandskyddsåtgärder 
Ugglan/Nyberga 2019 2450  2450 

       
              

Summa       8 847 2 483 6 364 

      forts 



 PROTOKOLL 32(48) 
 2020-04-27 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KF § 34 Dnr 0149/20 – 041 forts 
 
ANSLAGSÖVERFÖRINGAR AVSEENDE INVESTERINGAR 

 
Beslutsunderlag 
Bokslutsberedningens protokoll 26 mars 2020, § 2. 
Kommunstyrelsens protokoll 6 april 2020, § 38.  
 
Bokslutsberedningens förslag till kommunfullmäktige 
Bevilja anslagsöverföringar från 2019 till 2020 års investeringsbudget med 
6 364 tkr, enligt sammanställning. 
_____ 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Bevilja anslagsöverföringar från 2019 till 2020 års investeringsbudget med 
6 364 tkr, enligt sammanställning. 
_____ 
 
Kommunfullmäktige 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag vilket kommun-
fullmäktige bifaller. 
_____ 
 
 
 



 PROTOKOLL 33(48) 
 2020-04-27 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 35 Dnr 0121/20 - 042 
 
ÅRSREDOVISNING 2019 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
1) Godkänna årsredovisningen för verksamhetsåret 2019 med ett årsresultat 

om -22,6 mkr. 
2) Upplösa kommunens resultatutjämningsreserv med 23,6 mkr. 
3) Redaktionella ändringar av årsredovisningen 2019 kommer att ske. 

  
 Reservation 

Göran Lundström (c), Peter Lundberg (kd) och Maria Hortlund (L) 
reserverar sig mot beslutet. 
_____ 

 
Sammanfattning av ärendet 
Ekonomiavdelningen har på uppdrag av kommunstyrelsen upprättad års-
redovisning för 2019. Kommunen uppvisar för 2019 ett årsresultat på  
-22,6 mkr. En försämring med 22,6 mkr sedan 2018. 
 
Verksamhetens nettokostnader uppvisar ett resultat på -21,0 mkr och verk-
samhetens ramar uppvisar ett underskott på -21,6 mkr. I underskottet på 
verksamhetens ramar ingår 3,0 mkr avseende extra kostnader som kopplas 
till den verksamhet som Älvsbyns Fastigheter AB bedriver på kommunens 
uppdrag. Det största budgetunderskottet inom kommunens verksamheter 
återfinns inom Stöd till invid och familj och är kopplad till vård av barn och 
unga samt minskade bidrag från Migrationsverket. 
 
Sammantaget uppgår skatteintäkterna och generella statsbidrag och utjäm-
ning för 2019 till 550,8 mkr vilket är en ökning med 11,9 mkr sedan 2018. 
Budgetavvikelsen uppgår till 4,4 mkr och förklaras främst av en negativ slut-
avräkning för 2019 års skatteintäkt. 
 
Vid ingången av 2019 uppgick kommunens RUR (Resultatutjämningsreserv) 
till 30,6 mkr. Kommunens justerade balansresultat uppgår till 0 då upplös-
ning av RUR gjorts med 23,6 mkr för att möta kommunens negativa balans-
kravresultat. Efter 2019 års upplösning uppgår kommunens RUR till 7,0 mkr. 
 
Beslutsunderlag 
Bokslutsberedningens protokoll 26 mars 2020, § 1. 
Kommunstyrelsens protokoll 6 april 2020, § 39. 
 
Förslag till beslut 
1) Fastställa resultatet -22,6 mkr avseende kommunstyrelsens budgetområde 

för verksamhetsåret 2019, enligt bifogad årsredovisning.  
        forts 



 PROTOKOLL 34(48) 
 2020-04-27 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KF § 35 Dnr 0121/20 – 042 forts 
 
ÅRSREDOVISNING 2019 

 
2) Förlusttäcka Älvsbyns Fastigheter AB med 3,0 mkr för den verksamhet 

som bedrivs på kommunens uppdrag. 
3) Upplösa kommunens resultatutjämningsreserv med 23,6 mkr  
 
Bokslutsberedningens förslag till kommunstyrelsen 
1) Avsluta räkenskaperna och fastställa resultatet -22,6 mkr avseende 

kommunstyrelsens budgetområde för verksamhetsåret 2019, enligt 
bifogad årsredovisning.  

2) Förlusttäcka Älvsbyns Fastigheter AB med 3,0 mkr för den verksamhet 
som bedrivs på kommunens uppdrag. 

3) Upplösa kommunens resultatutjämningsreserv med 23,6 mkr.  
_____ 
 
Bokslutsberedningens förslag till kommunfullmäktige 
1) Godkänna årsredovisningen för verksamhetsåret 2019 med ett årsresultat 

om -22,6 mkr. 
2) Upplösa kommunens resultatutjämningsreserv med 23,6 mkr. 
3) Redaktionella ändringar av årsredovisningen 2019 kommer att ske. 
_____ 

 
Kommunstyrelsens beslut 
1) Avsluta räkenskaperna och fastställa resultatet -22,6 mkr avseende 

kommunstyrelsens budgetområde för verksamhetsåret 2019, enligt 
bifogad årsredovisning.  

2) Förlusttäcka Älvsbyns Fastigheter AB med 3,0 mkr för den verksamhet 
som bedrivs på kommunens uppdrag. 

3) Upplösa kommunens resultatutjämningsreserv med 23,6 mkr.  
_____ 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1) Godkänna årsredovisningen för verksamhetsåret 2019 med ett årsresultat 

om -22,6 mkr. 
2) Upplösa kommunens resultatutjämningsreserv med 23,6 mkr. 
3) Redaktionella ändringar av årsredovisningen 2019 kommer att ske. 
_____ 
 
Kommunfullmäktige 
Ekonomichef Ulla Lundberg föredrar ärendet. 
 
Ordföranden ger allmänheten tillfälle att ställa frågor angående årsredovis-
ningen 2019. Inga frågor ställs. 
 
         forts 



 PROTOKOLL 35(48) 
 2020-04-27 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KF § 35 Dnr 0121/20 – 042 forts 
 
ÅRSREDOVISNING 2019 

 
Göran Lundström (c) föreslår att fullmäktige riktar en anmärkning mot stöd 
till individ och familj (StiF) gällande stort underskott inom verksamheten. 
 
Tomas Egmark (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Daniel Strandlund (c) bifaller Göran Lundströms förslag. 
 
Peter Lundberg (kd) yrkar bifall till Göran Lundströms förslag. 
 
Maria Hortlund (L) bifaller Göran Lundströms förslag. 

  
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag vilket kom-
munfullmäktige bifaller. 
 
Ordförande ställer vidare proposition på Göran Lundströms tilläggsförslag 
vilket kommunfullmäktige avslår. 
_____ 

 
 



 PROTOKOLL 36(48) 
 2020-04-27 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 36 Dnr 0168/20 - 042 
 
REVISIONEN - REVISIONSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2019 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Beviljar ansvarsfrihet för styrelsen och nämnden samt enskilda ledamöter i 
dessa organ och att kommunens årsredovisning för 2019 fastställs. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Revisorerna har upprättat revisionsberättelse för verksamhetsåret 2019, enligt 
bilaga. Revisorerna bedömer att: 
 
- Sammantaget att styrelsen och nämnd i Älvsbyns kommun i allt väsentligt 

har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk syn-
punkt tillfredsställande sätt. Bedömningen är dock att god ekonomisk hus-
hållning inte uppnås i det finansiella perspektivet då årets resultat visar på ett 
stort underskott. Revisionen ser allvarligt på den ekonomiska situationen och 
kommer att noggrant följa utvecklingen. 

 
- Räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. 
 
- Styrelsens och nämndernas interna kontroll har delvis varit tillräcklig. 
 
- Utifrån avrapporteringen i årsredovisningen, att resultatet delvis är förenligt 

med de av fullmäktige fastställda finansiella målen men att god ekonomisk 
hushållning inte uppnås. 

 
Revisorerna tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelsen och 
nämnden samt enskilda ledamöter i dessa organ och att kommunens årsredo-
visning för 2019 fastställs. 
 
Förslag till beslut 
Beviljar ansvarsfrihet för styrelsen och nämnden samt enskilda ledamöter i 
dessa organ och att kommunens årsredovisning för 2019 fastställs. 
 
Kommunfullmäktige 
Kommunens lekmannarevisor Maria Öman (v) föredrar revisionens revisions-
berättelse för verksamhetsåret 2019 och föreslår att kommunfullmäktige 
bifaller revisorernas förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på revisionens förslag att kommunfullmäktige 
meddelar ansvarsfrihet till nämnder och styrelser med hänvisning till revisions-
rapporten. Kommunfullmäktige bifaller förslaget. 
_____ 



 PROTOKOLL 37(48) 
 2020-04-27 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 37 Dnr 0064/20 - 106 
 
SAMVERKANSREGLER FÖR DEN OFFENTLIGT FINANSIER-
ADE HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN, LÄKEMEDELSINDUSTRIN M 
FL FRÅN 2020 

 
Kommunfullmäktiges beslut  
Anta överenskommelse om samverkansregler, enligt bilaga. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Meddelande från Sveriges Kommuner och Regioners styrelse har inkommit. 
 
Sedan många år finns gemensamt överenskomna regler, kallade Samverkans-
reglerna, om vad som gäller när hälso- och sjukvårdens och industrins med-
arbetare och chefer ska samverka med varandra inom olika områden. Parter är 
Sveriges Kommuner och Regioner, Läkemedelsindustriföreningen, Swedish 
Medtech och Swedish Labtech. 
 
Kärnan i Samverkansreglerna rör fortbildning och information av olika slag 
men även stipendier, donationer, konsultationer, utvecklingsprojekt m m. 
Samverkan runt kvalitetsregister, kliniska prövningar och biobanker omfattas 
inte, men hänvisning till samverkansreglerna finns i dessa regelverk, som över-
enskoms med industriorganisationerna i särskild ordning. 
 
Samverkansreglerna reviderades senast för sex år sedan. Nu behöver de mod-
erniseras och uppdateras till dagens kontext. Inga förändringar av större dig-
nitet föreslås, mer än förtydliganden och förenklingar för att göra dem mer 
kommunicerbara. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 9 mars 2020, § 25. 
 
Förslag till beslut 
Anta överenskommelse om samverkansregler, enligt bilaga. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige  
Anta överenskommelse om samverkansregler, enligt bilaga. 
_____ 
 
Kommunfullmäktige 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag vilket kommun-
fullmäktige bifaller. 
_____ 
 
 



 PROTOKOLL 38(48) 
 2020-04-27 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 38 Dnr 0096/20 - 106 
 
AVSIKTSFÖRKLARING MELLANKOMMUNAL SAMVERKAN 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
1) Anta avsiktsförklaring för samverkan mellan Älvsbyns kommun och Piteå 

kommun, enligt bilaga. 
2) Varje nytt samverkansområde ska godkännas av kommunfullmäktige. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet  
Älvsbyns och Piteå kommuner har som närliggande kommuner samarbetat i 
olika frågor under många år. Sedan år 2013 har kommunerna aktivt samarbetat 
på kommunpolitikens uppdrag och under ledning av kommuncheferna i de 
bägge kommunerna. Samarbetet har lett till en gemensam servicenämnd med 
ett Lönecenter, en gemensam överförmyndarnämnd med verksamhet, en ge-
mensam räddningsnämnd med räddningstjänst samt samverkan mellan verk-
samheter, exempelvis för kartverktyget GIS.   

I oktober 2019 hölls ett samverkansmöte där kommunstyrelserna från bägge 
kommunerna deltog. Vid mötet fördes dialog kring interkommunal samverkan 
generellt men framför allt kring samverkan mellan Älvsbyns och Piteå kom-
muner. Mötet utmynnade i viljan att stärka samverkan genom ett gemensamt 
ställningstagande av bägge kommunernas fullmäktige.  

Ändamålet med en avsiktsförklaring är att ytterligare fördjupa, förankra samt 
skapa stabilitet och hållbarhet över tid för samverkan genom denna avsiktsför-
klaring.  

Beslutsunderlag 
Avsiktsförklaring Samverkan mellan Älvsbyns kommun och Piteå kommun. 
Kommunstyrelsens protokoll 9 mars 2020, § 26. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar avsiktsförklaring för 
samverkan mellan Älvsbyns kommun och Piteå kommun, enligt bilaga. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1) Anta avsiktsförklaring för samverkan mellan Älvsbyns kommun och Piteå 

kommun, enligt bilaga. 
2) Varje nytt samverkansområde ska godkännas av kommunfullmäktige. 
_____ 
 
Kommunfullmäktige 
Daniel Strandlund (c) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Peter Lundberg (kd) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. forts 



 PROTOKOLL 39(48) 
 2020-04-27 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KF § 38 Dnr 0096/20 – 106 forts 
 
AVSIKTSFÖRKLARING MELLANKOMMUNAL SAMVERKAN 

 
Tomas Egmark (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag vilket kommun-
fullmäktige bifaller. 
_____ 
 
 
 



 PROTOKOLL 40(48) 
 2020-04-27 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 39 Dnr 0039/20 - 340 
 
UPPDATERING AV VERKSAMHETSOMRÅDE FÖR VATTEN 
OCH AVLOPP INOM CENTRALA ÄLVSBYN 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Fastställa verksamhetsområde för allmän VA-anläggning omfattande vatten-
försörjning och spillvattennät i centrala Älvsbyn enligt bilagd karta. 
_____  
 
Sammanfattning av ärendet 
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson har lämnat in en tjänsteskrivelse om upp-
datering av verksamhetsområde för vatten och avlopp inom centrala Älvsbyn. 

För centrala Älvsbyn finns behov av att revidera nuvarande gränser för verk-
samhetsområdet. Tidigare verksamhetsområde omfattar inte hela tätorten 
eftersom nya områden har tillkommit. Älvsbyns Energi AB och enheten Miljö- 
och bygg har tagit fram ett förslag till reviderat verksamhetsområde enligt 
markering på bilagd karta.  

Kommunen ska fastställa en allmän VA-anläggnings verksamhetsområde och 
dess gränser. Beslutet ska visa vilka fastigheter som ingår i verksamhetsom-
rådet. Kommunens beslut om vilka områden som ska ingå i verksamhetsom-
rådet är ett strategiskt beslut som får betydande konsekvenser.  
 
Ett VA-område behövs om det finns behov att ordna vattenförsörjning eller 
avlopp i ett större sammanhang med hänsyn till människors hälsa eller miljön 
enligt 6§ vattentjänstlagen. VA-planeringen ger möjlighet att prioritera mellan 
olika områden i kommunen där utökning av verksamhetsområdet behöver 
övervägas.  

Ett verksamhetsområde kan vara begränsat till att bara gälla för en viss vatten-
tjänst eller vissa vattentjänster. Det kan alltså finnas olika verksamhetsområden 
för en och samma VA-anläggningsanordningar för vattenförsörjning, spill-
vattenavlopp och dagvattenavlopp. Fastighetsägarna är avgiftsskyldiga för 
vattentjänster inom verksamhetsområdet där fastigheten ligger. VA-huvud-
mannen är enbart skyldig att ordna med den vattentjänst eller de vattentjänster 
som verksamhetsområdet avser. Grunden för att etablera ett verksamhetsom-
råde över en bebyggelse ska vara en behovsprövning av vattentjänsten. 

Kommunen ska alltid vara beredd att ta ställning till om det finns behov av att 
utvidga verksamhetsområdet inom kommunens gränser. Bestämmelserna i 
vattentjänstlagen, ABVA och VA-taxa gäller enbart inom verksamhetsområ- 

         forts 



 PROTOKOLL 41(48) 
 2020-04-27 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KF § 39 Dnr 0039/20 – 340 forts 
 
UPPDATERING AV VERKSAMHETSOMRÅDE FÖR VATTEN 
OCH AVLOPP INOM CENTRALA ÄLVSBYN 

det. Utanför verksamhetsområdet finns inga skyldigheter eller rättigheter för 
varken VA-huvudmannen eller fastighetsägaren. Om en VA-anslutning ändå 
genomförs till den allmänna VA-anläggningen, så regleras detta genom avtal 
mellan VA-huvudmannen och fastighetsägaren. 

Kommunen måste för sin planering och uppföljning av den allmänna VA-
verksamheten hålla ordning på verksamhetsområdena. Informationen om vad 
som enligt kommunens beslut gäller för de olika verksamhetsområdena ska 
finnas samlad hos kommunen på ett sådant sätt att myndigheter, fastighets-
ägare och andra har möjlighet att enkelt få reda på det aktuella läget.  

Ett verksamhetsområde får inskränkas enligt 9 § vattentjänstlagen så att det 
inte omfattar en bebyggelse som uppenbarligen saknar behov av allmänna 
vattentjänster. Huvudmannen kan bli ersättningsskyldig för den skada som 
inskränkningen orsakar fastighetsägaren, men får vid ersättningsbestämningen 
tillgodoräknas de åtgärder som huvudmannen har vidtagit, dvs. nödvändiga 
kostnader för omställningsarbetet och nyanläggningar som krävts för de en-
skilda lösningarna. I detta ingår inte värdet av de delar av den allmänna anlägg-
ningen som fastighetsägaren tar över. 

Det är av stor vikt att verksamhetsområden för centrala Älvsbyn omfattar hela 
tätorten. Det nu utpekade området bedöms vara viktigt ur både miljö- och 
hälsoskyddsperspektiv när det gäller omhändertagande av avloppsvatten från 
såväl spillvattennät så som det sker idag. Ur servicesynpunkt bedöms det vara 
viktigt när det gäller vattenförsörjning till medborgare och verksamheter inom 
kommunen. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 6 april 2020, § 41. 
 
Beslutet skickas till 
Älvsbyns Energi AB 
 
Förslag till beslut 
Föreslå kommunfullmäktige fastställa verksamhetsområde för allmän VA-an-
läggning omfattande vattenförsörjning och spillvattennät i centrala Älvsbyn 
enligt bilagd karta.  
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Fastställa verksamhetsområde för allmän VA-anläggning omfattande vatten-
försörjning och spillvattennät i centrala Älvsbyn enligt bilagd karta. 
_____         forts 



 PROTOKOLL 42(48) 
 2020-04-27 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KF § 39 Dnr 0039/20 – 340 forts 
 
UPPDATERING AV VERKSAMHETSOMRÅDE FÖR VATTEN 
OCH AVLOPP INOM CENTRALA ÄLVSBYN 

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



 PROTOKOLL 43(48) 
 2020-04-27 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 40 Dnr 0334/19 - 370 
 
LADDPLATSER FÖR ELFORDON - REVIDERING  STÄLLPLATS 
HUSBIL 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Fastställa bifogad taxa för parkering och felparkering, att gälla från och med 
2020-05-04.  
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 17 februari 2020, § 12, att fastställa taxa 
för parkering och felparkering, att gälla rr o m 1 mars 2020. 
_____ 
 
Samhällsstrateg Sofia Lundberg har lämnat in en tjänsteskrivelse och PM där 
taxan har kompletterats med avgift för hyrd parkeringsplats för husbil inkl. el 
(sk ställplats). 
 
Bilagor 
Taxa för parkering och felparkering 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 26 augusti 2019, § 110. 
Kommunstyrelsens protokoll 4 november 2019, § 168. 
Kommunfullmäktiges protokoll 17 februari 2020, § 12. 
Kommunstyrelsens protokoll 9 mars 2020, § 28. 
 
Förslag till beslut 
- Fastställa bifogad taxa för parkering och felparkering, att gälla från och med 

2020-05-04.  
- Taxan har kompletterats med avgift för hyrd parkeringsplats för husbil inkl. 

el (sk. ställplats). 
- Ändringar i taxan har markerats med gult.    
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Fastställa bifogad taxa för parkering och felparkering, att gälla från och med 
2020-05-04.  
_____ 
 
Kommunfullmäktige 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag vilket kommun-
fullmäktige bifaller. 
_____ 
 
 



 PROTOKOLL 44(48) 
 2020-04-27 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 41 Dnr 0053/20 - 406 
 
ÄLVSBYNS KOMMUNS TAXA ENLIGT 8 KAP. 14§ STRÅLSKYDDS-
FÖRORDNINGEN (2018:506) 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Anta reviderad taxa enligt 8 kap 14 § strålskyddsförordningen enligt bilaga. 
Förslaget ersätter tidigare förslag till taxa enligt samma förordning. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson har lämnat in en tjänsteskrivelse om revi-
dering av taxa enligt strålskyddsförordningen. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 9 mars 2020, § 29, föreslå kommunfullmäktige 
anta taxa enligt strålskyddsförordningen.  
_____ 
 
Enheten Miljö- och bygg har tagit fram ett reviderat förslag som är tänkt att 
ersätta tidigare inlämnat förslag till kommunfullmäktige. Det nya taxeförslaget 
finns som bilaga till ärendet. De ändringar som är gjorda är markerade med 
gult. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 9 mars 2020, § 29. 
Kommunstyrelsens protokoll 6 april 2020, § 42. 
 
Beslutet skickas till 
Miljö och bygg. 
 
Förslag till beslut 
Föreslå kommunfullmäktige anta reviderad taxa enligt 8 kap 14 § strålskydds-
förordningen enligt bilaga. Förslaget ersätter tidigare förslag till taxa enligt 
samma förordning. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Anta reviderad taxa enligt 8 kap 14 § strålskyddsförordningen enligt bilaga. 
Förslaget ersätter tidigare förslag till taxa enligt samma förordning. 
_____ 
 
Kommunfullmäktige 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag vilket kommun-
fullmäktige bifaller. 
_____ 
 
 



 PROTOKOLL 45(48) 
 2020-04-27 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 42 Dnr 0097/20 - 407 
 
FÖRSLAG ATT FLYTTA ANSVARET FÖR SERVERINGSTILL-
STÅND TILL MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Flytta över ansvaret för serveringstillstånd från socialutskottet till miljö- och 
byggnämnden. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson har lämnat in en tjänsteskrivelse med för-
slag att flytta ansvaret för serveringstillstånd till miljö- och byggnämnden. 
 
Miljö- och byggnämnden har beslutat föreslå att nämnden tar över ansvaret 
för hantering av serveringstillstånd för att underlätta för företag som vill eta-
blera sig i kommunen och för att tillsynen enligt alkohollagen ska vara samlad 
under en och samma myndighetsnämnd. 
 
Beslutsunderlag 
Miljö- och byggnämndens protokoll 21 januari 2020, § 6. 
Kommunstyrelsens protokoll 6 april 2020, § 43. 
 
Beslutet skickas till 
Miljö- och byggnämnden 
Sociala utskottet 
Piteå kommun, alkoholhandläggare 
 
Förslag till beslut 
Föreslå kommunfullmäktige besluta flytta över ansvaret för serveringstillstånd 
från socialutskottet till miljö- och byggnämnden. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Flytta över ansvaret för serveringstillstånd från socialutskottet till miljö- och 
byggnämnden. 
_____ 
 
Kommunfullmäktige 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag vilket kommun-
fullmäktige bifaller. 
_____ 
 
 
 



 PROTOKOLL 46(48) 
 2020-04-27 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 43 Dnr 0095/20 - 633 
 
REVIDERING AV TAXA I FÖRSKOLA FÖR BARN I BEHOV AV 
OMSORG UTÖVER ALLMÄN FÖRSKOLA 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Taxa i förskolan för barn i behov av omsorg utöver allmän förskola reduceras 
från 37,5 % till 30 %, från och med 1 juni 2020.  
_____ 

Sammanfattning av ärendet 

I Älvsbyns kommuns förskolor gäller särskilda regler för taxa under perioden 
1 september - 31 maj då avgiften för allmän förskola reduceras med 37,5 % för 
barn vars schema överstiger 15 timmar/vecka. Skolan har utfört en omvärlds-
analys som visar att närliggande kommuner som till exempel Piteå, Boden, 
Kalix och Luleå reducerar sin taxa med 30 %. Enligt Statistiska centralbyrån 
(SCB) har 87 % av Sveriges kommuner reducerat maxtaxan för förskola med i 
genomsnitt 30,6 %.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 6 april 2020, § 46.  

Förslag till beslut 

Föreslå att Kommunfullmäktige beslutar om att Älvsbyns kommuns taxa i för-
skolan för barn i behov av omsorg utöver allmän förskola reduceras med 30 % 
från och med 1 juni 2020.  

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
Rektorer, förskola 
 
Barn- och fritidsutskottets förslag till kommunfullmäktige 
Föreslå att kommunfullmäktige beslutar om att Älvsbyns kommuns taxa i för-
skolan för barn i behov av omsorg utöver allmän förskola reduceras med 30 % 
från och med 1 juni 2020.  
_____ 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Taxa i förskolan för barn i behov av omsorg utöver allmän förskola reduceras 
från 37,5 % till 30 %, från och med 1 juni 2020.  
_____ 
 
Kommunfullmäktige 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag vilket kommun-
fullmäktige bifaller. 
_____ 



 PROTOKOLL 47(48) 
 2020-04-27 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 44 Dnr 0151/20 - 829 
 
TAXA FÖR KANIS SKIDANLÄGGNING 2020 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Fastställa nya taxor för Kanis och skidspår inför säsongen 2020/2021, enligt 
bilaga, med ändring av slopad spåravgift för ungdomar t o m 20 år och per-
soner över 65 år. 
 
Uppdra till Älvsbyns Fastigheter AB att utreda och besluta om eventuellt 
billigare längdåkningskort för säsongsboende vid Kanis. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Älvsbyns Fastigheter AB:s VD, Annelie Vinsa har skickat in en tjänsteskrivelse 
om nya taxor för Kanis och skidspår inför säsongen 2020-2021. 
 
Nya taxor för nästa säsong behöver fastställas innan nuvarande säsong avslutas 
för att befintliga hyresgäster ska veta vad som gäller för kommande säsong, då 
erbjudande om förlängning av säsongsplats skickas ut i april månad. 
 
Älvsbyns Fastigheter AB föreslår en mindre höjning av avgifter för skidhyror 
och liftkort. 
 
En mindre höjning för husvagnsplatser då både renhållningstaxor och vatten-
taxorna har ökat. 
 
En viss elförbrukning ingår i hyran, vilket skulle öka intresset för att faktiskt 
vara i husvagnen under säsongen och på så vis bidra till aktivitet och utveck-
ling av både området och restaurangen. 
 
Vidare föreslår Älvsbyns Fastigheter AB att en taxa införs för längdskidspåren. 
Det ligger i linje med andra kommuners behov att införa avgift även för längd-
skidspåren. Gällande hantering av avgiften föreslås att ”åkband” ska kunna 
lösas i kommunens reception och på Kanis.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 6 april 2020, § 48. 
 
Förslag till beslut 
Fastställa nya taxor för Kanis och skidspår inför säsongen 2020/2021, enligt 
bilaga. 
 
 
         forts 
 



 PROTOKOLL 48(48) 
 2020-04-27 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KF § 44 Dnr 0151/20 – 829 forts 
 
TAXA FÖR KANIS SKIDANLÄGGNING 2020 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Fastställa nya taxor för Kanis och skidspår inför säsongen 2020/2021, enligt 
bilaga, med ändring av slopad spåravgift för ungdomar t o m 20 år och per-
soner över 65 år. 
_____ 
 
Kommunfullmäktige 
Rikard Granström (s) föreslår att uppdra till Älvsbyns Fastigheter AB att utre-
da och besluta om eventuellt billigare längdåkningskort för säsongsboende vid 
Kanis.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Rikard 
Granströms tilläggsförslag. Kommunfullmäktige bifaller förslagen. 
_____ 
 
 
 
 

 


