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 PROTOKOLL 2(39) 
 2020-02-17 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 1 Dnr 0510/19 - 008 
 
MOTION (L) SNÖKANONSYSTEM - INVESTERA MER OCH 
SPARA MER? 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Motion (L) om snökanonsystem – Investera mer och spara mer överlämnas 
till kommunstyrelsen för beredning och vidare till fullmäktige för beslut 
senast den 26 oktober 2020. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Inger Lundberg (L) har lämnat in en motion om snökanonsystem, enligt 
bilaga. 
 
Kommunfullmäktige 
Ordföranden föreslår att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för 
beredning och vidare till fullmäktige för beslut senast den 26 oktober 2020. 
Kommunfullmäktige bifaller förslaget. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 3(39) 
 2020-02-17 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 2 Dnr 0068/20 - 008 
 
INTERPELLATION (C) OM ÄLVSBY KOMMUNS BUDGETAV-
VIKELSER 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Interpellation (c) om Älvsbyns kommuns budgetavvikelser besvaras vid kom-
munfullmäktige den 27 april 2020. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Daniel Strandlund (c) har lämnat in en interpellation om kommunens budget-
avvikelser, som ställts till kommunalrådet Tomas Egmark enligt bilaga. 
 
Kommunfullmäktige 
Ordföranden föreslår att interpellationen besvaras vid nästa fullmäktigesam-
manträde den 26 april 2020. Kommunfullmäktige bifaller förslaget. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 4(39) 
 2020-02-17 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 3 Dnr 0058/20 - 000 
 
DELGIVNINGAR KF 2020-02-17 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Ta del av redovisade delgivningar. 
_____ 

Sammanfattning av ärendet 

 
Socialutskottet – statistikrapport ej verkställda beslut enligt SoL och LSS – 
kvartal 3 2019 (dnr 446/19-709) 

 

Förslag till beslut 

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



 PROTOKOLL 5(39) 
 2020-02-17 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 4 Dnr 0304/19 - 003 
 
DROGPOLITISKT HANDLINGSPROGRAM 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
1. Anta styrdokumentet ”Drogpolitiskt strategi för Älvsbyns kommun”, enligt 
 bilaga. 
2. En gemensam lägesbild över nuläget i Älvsbyns kommun avseende alkohol, 

narkotika, doping och tobak (ANDT) upprättas för att säkerställa att 
arbetet utförs målinriktat. 

3. Redaktionella ändringar kommer att ske. 
4. Styrdokumentet redovisas årligen till socialutskottet. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärende 
Enhetschef Stöd till individ och familj Nataliya Nilsson har uppdaterat 

styrdokumentet, drogpolitiskt handlingsprogram, enligt bilaga. 

 

Alkohol- och drogförebyggande arbete ska utgå från ett folkhälsoperspektiv. 

Basen är universella befolkningsinriktade insatser och ett hälsofrämjande syn-

sätt. Bruk eller missbruk av ANDT (alkohol, narkotika, doping och tobak) kan 

leda till psykiska, fysiska och sociala konsekvenser. Dessa drabbar inte bara 

den som brukar eller missbrukar ANDT utan även närstående och andra 

personer i omgivningen. Det förebyggande arbetet inom ANDT är en central 

del av den nationella folkhälsopolitiken och en viktig del i att jämna ut hälso-

klyftorna i befolkningen. 

 

Syftet med handlingsprogrammet är att visa vilka intentioner, mål och priorite-

ringar kommunen har gällande alkohol, narkotika, doping och tobak (ANDT), 

samt att skapa ett effektivt, strategiskt och långsiktigt ANDT-förebyggande 

arbete i Älvsbyns kommun. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 16 december 2019, § 177. 

 
Förslag till beslut  
1.  Anta styrdokumentet ”Drogpolitiskt handlingsprogram för Älvsbyns 

kommun”.  
2.    En gemensam lägesbild över nuläget i Älvsbyns kommun avseende 

ANDT upprättas för att säkerställa att arbetet utförs målinriktat. 
 
 
         forts 



 PROTOKOLL 6(39) 
 2020-02-17 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 4 Dnr 0304/19 – 003 forts 
 
DROGPOLITISKT HANDLINGSPROGRAM 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Anta styrdokumentet ”Drogpolitiskt strategi för Älvsbyns kommun”, enligt 

bilaga. 
2. En gemensam lägesbild över nuläget i Älvsbyns kommun avseende ANDT 

upprättas för att säkerställa att arbetet utförs målinriktat. 
3. Redaktionella ändringar kommer att ske. 
4. Styrdokumentet redovisas årligen till socialutskottet. 
_____ 
 
Kommunfullmäktige 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag vilket kommun-
fullmäktige bifaller. 
_____ 
 
 
 



 PROTOKOLL 7(39) 
 2020-02-17 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 5 Dnr 0479/19 - 003 
 
HANDLINGSPLAN FÖR POSOM-VERKSAMHETEN 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
1) Anta Handlingsplan för POSOM-verksamheten enligt bilaga. 
2) Redaktionell ändring på sid 3, där BUN barn och utbildning ändras till skolan. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Risk och säkerhetssamordnare Margareta Lundberg har uppdaterat styrdoku-
mentet handlingsplan för POSOM-verksamheten (”psykiskt och socialt om-
händertagande” av människor vid allvarliga händelser som stora olyckor och 
katastrofer), enligt bilaga. 
 
Kommuner är skyldiga att tillhandahålla en central krisgrupp och den kallas 
POSOM, psykosocialt omhändertagande om människor. Att använda när 
någon större händelse inträffar i kommunen. Gruppen samordnas av en per-
son på räddningstjänsten.   
 
Redaktionella ändringar är gjorda t ex tagit bort personuppgifter på de som är 
medlemmar i POSOM gruppen, samt skrivit funktioner istället för namn. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 16 december 2019, § 178. 
 
Förslag till beslut 
Anta Handlingsplan för POSOM-verksamheten enligt bilaga.  
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1) Anta Handlingsplan för POSOM-verksamheten enligt bilaga. 
2) Redaktionell ändring på sid 3, där BUN barn och utbildning ändras till skolan. 
_____ 
 
Kommunfullmäktige 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag vilket kommun-
fullmäktige bifaller. 
_____ 
 
 
 



 PROTOKOLL 8(39) 
 2020-02-17 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 6 Dnr 0490/19 - 003 
 
REGLEMENTE FÖR MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN – REVIDE-
RING 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Anta reviderat reglemente för miljö- och byggnämnden med ändringar enligt 
bilaga. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson har reviderat miljö- och byggnämndens 
reglemente, enligt bilaga. 
 
Från och med januari 2020 övergår en del av miljö- och byggnämndens nu-
varande arbetsuppgifter inom lagen om skydd mot olyckor och lagen om 
brandfarliga och explosiva varor till den nya räddningsnämnden. Nämndens 
reglemente behöver därför revideras. 
 
Beslutsunderlag 
Reglemente med förslag till ändringar enligt bilaga. 
Kommunstyrelsens protokoll 16 december 2019, § 180. 
 
Förslag till beslut 
Anta reviderat reglemente för miljö- och byggnämnden med ändringar enligt 
bilaga. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Anta reviderat reglemente för miljö- och byggnämnden med ändringar enligt 
bilaga. 
_____ 
 
Kommunfullmäktige 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag vilket kommun-
fullmäktige bifaller. 
_____ 
 
 
 



 PROTOKOLL 9(39) 
 2020-02-17 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 7 Dnr 0476/19 - 003 
 
REVIDERING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES ARBETSORD-
NING (MEDBORGARFÖRSLAG, INTERPELLATION OCH 
FRÅGOR) 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
1) Medborgarförslag behålls enligt kommunfullmäktiges nuvarande arbetsord-

ning. 
2) Interpellationer lämnas in till kommunens kansli senast 14 dagar före sam-

manträdesdagen. 
3) Frågor lämnas in till kommunens kansli senast 3 arbetsdagar före samman-

trädesdagen. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
KLK’s kansli har fått i uppdrag av kommunfullmäktiges presidium att se  
över möjligheten till avskaffande av medborgarförslag, inlämnade av inter-
pellationer och frågor. Kval. handläggare Michelle Engman har tittat på upp-
draget utifrån gällande lagstiftning. 
 
Avskaffande av medborgarförslag 
Enligt kommunallag (2017:725), fortsättningsvis förkortad KL, kapitel 8 om 
delaktighet och tillsyn och 1§ står det att ... den som är folkbokförd i kommun eller i 
en kommun inom landstinget får, om kommunfullmäktige har beslutet det, får 
väcka ärenden i fullmäktige (medborgarförslag).  
 
Det finns således ingen lagstadgad skyldighet som säger att kommuner måste 
ta emot medborgarförslag. Det är upp till kommunfullmäktige i respektive 
kommun att besluta om det ska vara möjligt för medborgare att väcka ärenden 
i kommunfullmäktige eller inte.  
 
Medborgarförslagen har diskuterats i flertalet kommuner, där dialogerna varit 
olika. Det som ifrågasätts av de som är för avskaffande är, hur det kommer sig 
att en enskild medborgare kan lämna ett förslag direkt till kommunfullmäktige 
i samma utsträckning som förtroendevalda lämnar motioner.  
 
Eskilstunas kommun har valt att inte längre ta emot medborgarförslag och 
motiverade det genom att säga att medborgarförslag inte är så demokratiskt 
som det låter, att få förslag lämnas in och att än färre av dem bifalls.  
 
Linköpings kommun har infört e-förslag eller e-petition som innebär att för-
slagen läggs ut på kommunens hemsida, så får medborgarna under en viss tid 
rösta för att stödja förslaget. Om förslaget når ett visst antal röster väcks det 
som ett ärende i kommunfullmäktige. Undertecknad anser att problematiken  
         forts 



 PROTOKOLL 10(39) 
 2020-02-17 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 7 Dnr 0476/19 – 003 forts 
 
REVIDERING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES ARBETSORD-
NING (MEDBORGARFÖRSLAG, INTERPELLATION OCH 
FRÅGOR) 

 
med e-förslaget är att alla personer kan rösta på förslagen, oavsett kommun-
tillhörighet man tillämpar inte längre medborgarförslag i enlighet med 8 kap §1 
KL … ”den som är folkbokförd i en kommun…”. 
 
Idag är det kommunfullmäktiges presidium som lägger förslag till hur den fort-
satta beredningen av inkomna medborgarförslag ska ske, enligt nuvarande 
arbetsordning.  
 
Det finns olika vägar att möta frågan om avskaffande av medborgarförslag och 
det är upp till Älvsbyns politiker att avgöra hur man ska göra i framtiden. 
 
Interpellation och frågor 
Initiativrätten är lagstadgad i kommunallagens 4 kap 19§ där det står att varje 
ledamot i fullmäktige får väcka motioner och interpellationer och frågor.  
 
Under interpellation 33§ och frågor 34§ i nuvarande arbetsordning står det att 
interpellation och frågor ska lämnas till kommunens kansli senast kl. 10.00 på 
sammanträdesdagen vilket ledamoten avser att ställa den. 
 
Kommunfullmäktiges presidium har ett önskemål om att interpellationer och 
frågor ska inkomma 14 dagar före sammanträdesdagen, vilket ledamoten avser 
att ställa den. Anledningen till det är för att presidiet ska kunna se över de 
inkomna handlingarna och kunna planera för hur de vidare ska beredas, i god 
tid före sammanträdet.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 16 december 2019, § 180. 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

Förslag till beslut 

1, alt a) Avskaffa medborgarförslag 
    alt b) Kommunfullmäktiges presidium beslutar vid beredning, om ett med-
 borgarförslag ska strykas eller beredas 
    alt c) Kommunfullmäktige beslutar om ett medborgarförslag ska strykas 
           eller skickas för beredning 
    alt d) Medborgarförslag behålls enligt kommunfullmäktiges nuvarande   
              arbetsordning. 
         forts 



 PROTOKOLL 11(39) 
 2020-02-17 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 7 Dnr 0476/19 – 003 forts 
 
REVIDERING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES ARBETSORD-
NING (MEDBORGARFÖRSLAG, INTERPELLATION OCH 
FRÅGOR) 

 
2, Interpellationer och frågor ska lämnas in till kommunens kansli 14 dagar 
   före sammanträdesdagen. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1) Medborgarförslag behålls enligt kommunfullmäktiges nuvarande arbetsord-

ning. 
2) Interpellationer lämnas in till kommunens kansli senast 14 dagar före sam-

manträdesdagen. 
3) Frågor lämnas in till kommunens kansli senast 3 arbetsdagar före samman-

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



 PROTOKOLL 12(39) 
 2020-02-17 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 8 Dnr 0227/19 - 003 
 
LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Anta ordningsföreskrifter för Älvsbyns kommun enligt bilaga. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson har lämnat in en tjänsteskrivelse om all-
männa lokala ordningsföreskrifter för Älvsbyns kommun. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 25 november 2019, § 122 att återremittera 
ärendet för ytterligare beredning. En mera noggrann och genomgripande 
revidering av dokumentet genomförs och redovisas vid fullmäktige den 17 
februari 2020. 
_____ 
 
Enheten miljö och bygg har tagit fram ett nytt förslag till allmänna lokala ord-
ningsföreskrifter för Älvsbyns kommun. Föreskrifterna har moderniserats och 
gjorts något enklare att förstå. 
 
Beslutsunderlag 
Förslag till ordningsföreskrifter samt kartbilaga. 
Kommunstyrelsens protokoll 4 november 2019, § 144. 
Kommunfullmäktiges protokoll 25 november 2019, § 122. 
Kommunstyrelsens protokoll 27 januari 2020, § 4. 
 
Förslag till beslut 
Föreslå kommunfullmäktige anta ordningsföreskrifter för Älvsbyns kommun 
enligt bilaga. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Anta ordningsföreskrifter för Älvsbyns kommun enligt bilaga. 
_____ 
 
Kommunfullmäktige 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag vilket kommun-
fullmäktige bifaller. 
_____ 
 
 
 



 PROTOKOLL 13(39) 
 2020-02-17 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 9 Dnr 0309/19 - 006 
 
SAMMANTRÄDESPLAN 2020 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Fastställa sammanträdesplan för Älvsbyns kommunföretag AB. Den 6 april, 25 
maj, 28 september och den 16 november, som är en strategidag, 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningskontorets kansli har upprättat förslag till sammanträdesplan 
2020 enligt följande: 
        KS 
BUB BFU SU  PU    KFTG ek.dag  
12 mars 18 feb  12 feb 26 feb    6 april 13 feb 
26 mars 10 mars 18 mars 6 maj    25 maj 14 feb 
23 april 26 maj 22 april 9 sept    28 sept  
7 maj 1 sept 10 juni 21 okt    16 nov (strategi) 
14 maj 6 okt 26 aug  16 dec 
3 sept 8 dec 7 okt  
10 sept   2 dec 
17 sept   
22 okt 

Beslutsunderlag 

 Kommunstyrelsens protokoll 27 januari 2020, § 6. 

Förslag till beslut 

1) Fastställa upprättad sammanträdesplan för budgetberedningen, barn- och 
fritidsutskottet, socialutskottet och personalutskottet samt KS ekonomi-
dagar, enligt bilaga. 

2) Föreslå kommunfullmäktige att fastställa sammanträdesplan för Älvsbyns 
kommunföretag AB, enligt bilaga. 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Fastställa upprättad sammanträdesplan för budgetberedningen, barn- och fri-
tidsutskottet, socialutskottet och personalutskottet samt KS ekonomidagar, 
enligt bilaga. 
_____ 
 

 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Fastställa sammanträdesplan för Älvsbyns kommunföretag AB. Den 6 april, 25 
maj, 28 september och den 16 november, som är en strategidag, 
_____ 
 
         forts 



 PROTOKOLL 14(39) 
 2020-02-17 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 9 Dnr 0309/19 – 006 forts 
 
SAMMANTRÄDESPLAN 2020 

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



 PROTOKOLL 15(39) 
 2020-02-17 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 10 Dnr 0406/19 - 026 
 
HANDLINGSPLAN JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
1) Anta den reviderade handlingsplanen för jämställdhetsintegrering enligt 

bilaga. 
2) Uppdra till kommunstyrelsen att vidare utreda om möjlighet att genomföra 

jämställd utbetalning av försörjningsstöd. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
HR-chef Anna-Karin Andersson har lämnat in en tjänsteskrivelse gällande 
reviderad handlingsplan jämställdhetsintegrering.  
 
Älvsbyns kommun ska i samtliga verksamhetsområden säkerställa likvärdiga 
och goda förhållanden för kvinnor och män, flickor och pojkar. Arbetet för 
jämställdhet är en del av hela kommunens strävan till en hållbar utveckling, ett 
effektivt resursutnyttjande och en innovativ och attraktiv kommun. 
 

År 2013 antog Älvsbyns kommun den europeiska deklarationen för jämställd-
het, CEMR-deklarationen, som utgår från jämställdhetsintegrering. Älvsbyns 
kommun har sedan dess haft en handlingsplan för jämställdhetsintegrering. 
 
En utvärdering av nuvarande handlingsplan är genomförd under hösten 2019. 
Den reviderade handlingsplanen enligt bilaga gäller perioden 2020 - 2021 och 
tar sikte på två prioritetsområden; informations- och kunskapsspridande till 
anställda och förtroendevalda samt att finna bra arbetsmetoder för organisa-
tionen att fatta jämställda beslut. Ansvar och uppföljning tydliggörs i hand-
lingsplanen samt att ny ansvarig för handlingsplan blir HR-chef.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 27 januari 2020, § 7. 
 
Förslag till beslut 
Anta den reviderade handlingsplanen för jämställdhetsintegrering enligt bilaga. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1) Anta den reviderade handlingsplanen för jämställdhetsintegrering enligt 

bilaga. 
2) Uppdra till socialutskottet att undersöka om kommunen tillämpar jäm-

ställd utbetalning av försörjningsstöd. 
_____ 
 
 
         forts 



 PROTOKOLL 16(39) 
 2020-02-17 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 10 Dnr 0406/19 – 026 forts 
 
HANDLINGSPLAN JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING 

 
Kommunfullmäktige 
Inger Lundberg (L) bifaller kommunstyrelsens förslag med tillägg att utreda 
möjlighet att jämställd utbetalning av försörjningsstöd införs snarast eller 
senast 1 januari 2021. 
 
Tomas Egmark (s) föreslår att uppdra till kommunstyrelsen att vidare utreda 
jämställd utbetalning av försörjningsstöd.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag vilket kommun-
fullmäktige bifaller. 
 
Ordföranden ställer vidare proposition på Inger Lundberg och Tomas 
Egmarks tilläggsförslag vilket kommunfullmäktige bifaller. 
_____ 
 
 
 



 PROTOKOLL 17(39) 
 2020-02-17 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 11 Dnr 0022/20 - 104 
 
UTBETALNING AV PARTISTÖD 2020 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Betala ut lokalt partistöd till samtliga partier. Totalt 1 352 260 kr, enligt bilaga. 
 
Uppgift om vem som inte deltar i beslutet 
Socialdemokraterna avstår från ”utökat grundstöd” om 57 960 kr samt deltar 
inte i beslutet.  
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 21oktober 2019, § 110, att bevilja partistöd till 
kommunfullmäktiges samtliga partier. 
 
Kommunledningskontorets kansli har sammanställt kommunalt partistöd en-
ligt bilaga. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 26 augusti 2019, § 106. 
Kommunfullmäktiges protokoll 21 oktober 2019, § 110. 
Kommunstyrelsens protokoll 27 januari 2020, § 10. 
 
Förslag till beslut 
Betala ut lokalt partistöd till samtliga partier. Totalt 1 352 260 kr, enligt bilaga. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Betala ut lokalt partistöd till samtliga partier. Totalt 1 352 260 kr, enligt bilaga. 
 
Uppgift om vem som inte deltar i beslutet 
Socialdemokraterna avstår från ”utökat grundstöd” om 57 960 kr samt deltar 
inte i beslutet.  
_____ 
 
Kommunfullmäktige 
Ordföranden ställer proposition kommunstyrelsens förslag vilket kommun-
fullmäktige bifaller. 
_____ 
 
 
 



 PROTOKOLL 18(39) 
 2020-02-17 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 12 Dnr 0334/19 - 370 
 
LADDPLATSER FÖR ELFORDON 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Fastställa bifogad taxa för parkering och felparkering, att gälla från och med 
2020-03-01.  
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 4 november 2019, § 168, att återremittera 
ärendet för ytterligare beredning. 
_____ 
 
Samhällsstrateg Sofia Lundberg har yttrat sig i ärendet. 
 
PM som förklarar hur taxan har beräknats har tagits fram med anledning av 
återremiss vid föregående kommunstyrelsesammanträde den 2019-11-04. 
Nivån på taxan har inte ändrats.  
 
Taxan har kompletterats med avgift för hyrd parkeringsplats med laddinfra-
struktur. 
 
Ändringar i taxan har markerats med gult.    

 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 4 november 2019, § 157. 
PM Taxa för parkering på laddplats 
Taxa för parkering och felparkering 
Kommunstyrelsens protokoll 16 december 2019, § 185. 
 
Förslag till beslut 
Fastställa bifogad taxa för parkering och felparkering, att gälla från och med 
2020-03-01.  
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Fastställa bifogad taxa för parkering och felparkering, att gälla från och med 
2020-03-01.  
_____ 
 
Kommunfullmäktige 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag vilket kommun-
fullmäktige bifaller. 
_____ 
 
 



 PROTOKOLL 19(39) 
 2020-02-17 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 13 Dnr 0453/19 - 610 
 
UTREDA SKOLSTRUKTURERNA - NEDLÄGGNING AV GRUND-
SKOLAN I KORSTRÄSK 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Ärendet återremitteras till dess att landsbygdsstrategi och lokalutredning är 
fastställd samt risk- och konsekvensanalys ur barnens och samhällets pers-
pektiv är genomförd. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Skolchef Jan-Erik Backman har lämnat in en tjänsteskrivelse om att utreda 
skolstrukturerna – nedläggning av grundskolan i Korsträsk. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 11 november 2019, § 140 att väcka nytt ärende 
”Utreda skolstrukturerna i Älvsbyns kommun”. Risk- och konsekvensanalys ur 
barnens och samhällets perspektiv. Ekonomi, busskostnader m m. Ärendet 
remitteras för beredning och vidare för beslut vid kommunstyrelsens samman-
träde den 16 december 2019. 
_____ 
 
Elevantalet vid grundskolan i Korsträsk har de senaste åren minskat och kom-
mer under åren fram till 2023/2024 vara fortsatt lågt. Prognos på elevantal är 
för hela verksamheten förskoleklass – årskurs 3; 
 

Fsk-klass åk 1 åk 2 åk 3     totalt  
19/20 3 5 4 3          15 
20/21 4 3 5 4          16 
21/22 4 4 3 5          16 
22/23 6 4 4 3          17 
23/24 0 6 4 4          14 
 
Fram till och med budgetåret 2018 underskottstäcktes grundskolan i Korsträsk 
då beslutad resursfördelningsmodell för grundskolan inte täcker verksamhet-
ens kostnader. Detta trots att det i nuvarande resursfördelningsmodell finns ett 
tillägg för de enheter som ligger utanför tätorten. För grundskolan i Korsträsk 
innebär detta ett tillägg om ca 185 tkr för 2019. I dag arbetar en lärare i grund-
skolan, en lärare i förskoleklass samt en fritidspedagog i verksamheten, sam-
manlagt 3 årsarbeten. Nuvarande resursfördelningsmodell kommer läsåret 
20/21 2,27 årsarbete fördelat på 0,8 grundskollärare, 0,38 lärare i förskoleklass 
och 1,08 fritidspedagog förutsatt att alla barnen har plats i fritidshem. 
 
Inför läsåret 20/21 kommer åtgärder för att verka för en kostnadsminskning 
med undervisning i så kallad ”D-form” att genomföras. Detta innebär att för 
         forts 



 PROTOKOLL 20(39) 
 2020-02-17 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 13 Dnr 0453/19 – 610 forts 
 
UTREDA SKOLSTRUKTURERNA - NEDLÄGGNING AV GRUND-
SKOLAN I KORSTRÄSK 

 
skoleklassen – årskurs 3 bildar en undervisningsgrupp vilket innebär att tjänst-
göringsgraden minskas med 50 % i förskoleklassen alternativt fritidshemmet. 
Detta bör särskilt noga beaktas då det kommer att innebära att två skolformer 
med olika läroplaner och mål för eleverna erhåller sin undervisning i samma 
klassrum. Kvalitativt kommer denna typ av undervisning inte att vara likvärdig 
den undervisning som en elev i förskoleklassen eller grundskolan i tätorten 
erbjuds.  
 
En flytt av grundskolans verksamhet i Korsträsk kommer att innebära en 
ökning av kostnaderna för skolskjuts dock inte i den omfattning som tidigare 
beräknats då elevunderlaget minskat och inför läsåret 20/21 är antalet elever i 
årskurserna f-3, 16 stycken.  Detta innebär att ordinarie länstrafik klarar skol-
skjuts mellan Korsträsk och Älvsbyn viket innebär att upphandling av trafik 
inte behöver genomföras. Det kommer dock att innebära en fördyrning jäm-
fört med dagens kostnader med upp till ca 87 tkr för kommande läsår. 
Kostnader för skolskjuts kommer fortsatt att finnas för elever som bor utanför 
Korsträsk by då dessa är i behov av upphandlad skolskjuts in till Älvsbyn eller 
Korsträsk oavsett lokalisering av skola.  
 
Inom kost och lokalvård kommer en minskning av årsarbete att kunna genom-
föras, kopplat till lokalvård vid flytt av grundskolans verksamhet, vilket inne-
bär en besparing om ca 400 tkr per år. Beräkningarna kopplat till kost innebär 
att all skolverksamhet lokaliseras enligt förslag till KS.  
 
Byggnaden där grundskolan genomför sin verksamhet är i behov av underhåll 
och kommer att innebära såväl kostnader som åtgärder, om verksamheten 
fortsatt ska bedrivas i lokalerna, varför förslag om att byggnaden rivs läggs.   
 
Risk och konsekvensanalyser genomförs efter eventuellt beslut om flytt i KS 
kopplat till 8 §, andra stycket, AFS 2001:1, Systematiskt arbetsmiljöarbete. De 
ändringar som föreskrifterna avser är exempelvis personalförändringar, nya 
arbetstider och arbetsmetoder, andra organisationsförändringar, om- och ny-
byggnation samt ny maskinell utrustning. Det handlar om ändringar som inte 
utgör del av den dagliga, löpande verksamheten. Riskbedömningen ska utgå 
från den planerade ändringen och de eventuella riskerna för ohälsa och olycks-
fall, som ändringen kan medföra. Riskbedömning ska göras innan förändring-
en genomförs och avse tiden efter genomförd förändring. När ändringar i 
verksamheten planeras, ska arbetsgivaren bedöma om ändringarna medför 
risker för ohälsa eller olycksfall, som kan behöva åtgärdas. En barnkonse- 
 
         forts 



 PROTOKOLL 21(39) 
 2020-02-17 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KF § 13 Dnr 0453/19 – 610 forts 
 
UTREDA SKOLSTRUKTURERNA - NEDLÄGGNING AV GRUND-
SKOLAN I KORSTRÄSK 

 
kvensanalys ska också genomföras i samband med förändringar som påverkar  
barn och unga. Syftet med en barnkonsekvensanalys är att säkerställa att barns 
rättigheter finns med i beslutsfattandet inom en verksamhet. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 27 januari 2020, § 11. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå 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 400 tkr. 

4) Nuvarande förskolebyggnad säljs.  
 
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 400 tkr. 

4) Nuvarande förskolebyggnad säljs.  
 

Reservation 
Göran Stenlund (L), Berit Hardselius, Peter Lundberg (kd) och Orvo Hannlöv 
(sd) reserverar sig mot beslutet. 
_____ 
 
Kommunfullmäktige 
Berit Hardselius (c) föreslår att ärendet återremitteras till dess att landsbygds-
strategi och lokalutredning är fastställd samt risk- och konsekvensanalys ur 
barnens och samhällets perspektiv är genomförd. 
 
Tomas Egmark (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Rikard Granström (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Wivianne Nilsson (v) bifaller kommunstyrelsens förslag. 
         forts 



 PROTOKOLL 22(39) 
 2020-02-17 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KF § 13 Dnr 0453/19 – 610 forts 
 
UTREDA SKOLSTRUKTURERNA - NEDLÄGGNING AV GRUND-
SKOLAN I KORSTRÄSK 

 
Linus Sköld (s) bifaller kommunstyrelsens förslag. 
 
Orvo Hannlöv (sd) föreslår att ärendet återremitteras. 
 
Inger Lundberg (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Daniel Strandlund (c) föreslår att ärendet återremitteras. 
 
Peter Lundberg (kd) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag. 
 
Göran Lundström (c) yrkar på att ärendet återremitteras. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på förslag om ärendet ska beslutas idag eller 
beslutas vid ett senare tillfälle. Kommunfullmäktige bifaller att ärendet ska 
beslutas idag. 
 
Omröstning 
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång. 
- Den som röstar ja bifaller att ärendet ska beslutas idag. 
- Den som röstar nej bifaller att ärendet ska återremitteras för ytterligare 

beredning. 
 
Omröstningsresultat 
Med 19 ja-röster och 12 nej-röster enligt bifogad sammanträdeslista, beslutar 
kommunfullmäktige bifalla förslag om minoritetsåterremiss. 
_____ 
 
 
 



 PROTOKOLL 23(39) 
 2020-02-17 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 14 Dnr 0014/20 - 610 
 
UTREDA SKOLSTRUKTURERNA - NEDLÄGGNING AV GRUND-
SKOLAN I VISTTRÄSK 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Avslå förslag om nedläggning av grundskolan i Vistträsk. 
 
Uppgift om vem som inte deltar i beslutet 
Centerpartiet deltar inte i beslutet.  
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Skolchef Jan-Erik Backman har lämnat in en tjänsteskrivelse om att utreda 
skolstrukturerna – nedläggning av grundskolan i Vistträsk. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 11 november 2019, § 140 att väcka nytt ärende 
”Utreda skolstrukturerna i Älvsbyns kommun”. Risk- och konsekvensanalys ur 
barnens och samhällets perspektiv. Ekonomi, busskostnader m m. Ärendet 
remitteras för beredning och vidare för beslut vid kommunstyrelsens samman-
träde den 16 december 2019. 
_____ 
 
Elevantalet vid grundskolan i Vistträsk har de senaste åren minskat och kom-
mer under åren fram till 2023/2024 vara fortsatt lågt. Prognos på elevantal är 
för hela verksamheten förskoleklass – årskurs 3; 
 

Fsk-klass åk 1 åk 2 åk 3   totalt  
19/20 6 0 9 0          15  
20/21 5 6 0 9          20 
21/22 7 5 6 0          18 
22/23 2 7 5 6          20 
23/24 6 2 7 5          20 
  
Fram till och med budgetåret 2018 underskottstäcktes grundskolan i Vistträsk 
då beslutad resursfördelningsmodell för grundskolan inte täcker verksamhet-
ens kostnader. För 2019 beräknas underskott i verksamheten till ca 150 tkr. 
Detta trots att det i nuvarande resursfördelningsmodell finns ett tillägg för de 
enheter som ligger utanför tätorten. För grundskolan i Vistträsk innebär detta 
ett tillägg om ca 141 tkr för 2019. I dag arbetar en lärare i grundskolan, en 
lärare i förskoleklass samt fritidspedagoger i verksamheten, sammanlagt 3,25 
årsarbeten. Nuvarande resursfördelningsmodell kommer läsåret 20/21 ger 
motsvarande 2,84 årsarbete, 0,84 i förskoleklass och 1 i grundskola samt 1,35 i 
fritidshem förutsatt att alla barnen har fritidsplats. 
  
         forts 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 
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KF § 14 Dnr 0014/20 – 610 forts 
 
UTREDA SKOLSTRUKTURERNA - NEDLÄGGNING AV GRUND-
SKOLAN I VISTTRÄSK 

 
Inför läsåret 20/21 kommer åtgärder för att verka för en kostnadsminskning 
med undervisning i så kallad ”D-form” att genomföras. Detta innebär att för-
skoleklassen – årskurs 3 bildar en undervisningsgrupp vilket innebär att tjänst-
göringsgraden minskas med 50 % i förskoleklassen alternativt fritidshemmet. 
Detta bör särskilt noga beaktas då det kommer att innebära att två skolformer 
med olika läroplaner och mål för eleverna erhåller sin undervisning i samma 
klassrum. Kvalitativt kommer denna typ av undervisning inte att vara likvärdig 
den undervisning som en elev i förskoleklassen eller grundskolan i tätorten 
erbjuds.  
 
Elever från Vistträsk erbjuds skolgång i Älvsbyns tätort eller Vidsels skola en-
ligt principen om fria skolvalet. För att erhålla fri skolskjuts ska eleven gå i den 
skolenhet huvudmannen anvisar.  Om inte ekonomiska eller organisatoriska 
svårigheter uppstår för huvudmannen ges fri skolskjuts till vald skolenhet. Om 
samtliga elever väljer skolgång i Älvsbyn tillkommer kostnader för skolskjuts 
med 260 tkr/år, väljer samtliga elever Vidsel tillkommer kostnader med 170 
tkr/år. Väljer elever olika utbildningsorter beaktas ekonomiska och organisato-
riska konsekvenser vid bedömning om fri skolskjuts.  
 
Byggnaden där grundskolan genomför sin verksamhet är i samlokaliserad med 
förskolan varför inte några större kostnadsminskningar kommer att göras kop-
plat till lokaler. För kost och lokalvård beräknas en besparing på 0,25 årsarbete 
eller ca 105 tkr per år.  
 
Risk och konsekvensanalyser genomförs efter eventuellt beslut om flytt i KS 
kopplat till 8 §, andra stycket, AFS 2001:1, Systematiskt arbetsmiljöarbete. De 
ändringar som föreskrifterna avser är exempelvis personalförändringar, nya 
arbetstider och arbetsmetoder, andra organisationsförändringar, om- och ny-
byggnation samt ny maskinell utrustning. Det handlar om ändringar som inte 
utgör del av den dagliga, löpande verksamheten. Riskbedömningen ska utgå 
från den planerade ändringen och de eventuella risker för ohälsa och olycks-
fall, som ändringen kan medföra. Riskbedömning ska göras innan förändring-
en genomförs och avse tiden efter genomförd förändring. När ändringar i 
verksamheten planeras, ska arbetsgivaren bedöma om ändringarna medför 
risker för ohälsa eller olycksfall som kan behöva åtgärdas. En barnkonsekvens-
analys ska också genomföras i samband med förändringar som påverkar barn 
och unga. Syftet med en barnkonsekvensanalys är att säkerställa att barns 
rättigheter finns med i beslutsfattandet inom en verksamhet. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 27 januari 2020, § 12. 
         forts 
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KF § 14 Dnr 0014/20 – 610 forts 
 
UTREDA SKOLSTRUKTURERNA - NEDLÄGGNING AV GRUND-
SKOLAN I VISTTRÄSK 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige: 
1) Förskoleklass – årskurs 3 i Vistträsk läggs ned från och med ht 2020. 
2) Elever erbjuds undervisning i Älvsbyns tätort eller Vidsels grundskola en-

ligt princip om fria skolvalet.   
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Avslå förslag om nedläggning av grundskolan i Vistträsk.  
 
Reservation 
Berit Hardselius (c) och Göran Stenlund (L) reserverar sig mot beslutet till för-
mån för eget förslag.  
_____ 
 
Kommunfullmäktige 
Peter Lundberg (kd) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Tomas Egmark (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Berit Hardselius (c) meddelar att centerpartiet inte deltar i beslutet. 
 
Maria Hortlund (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Orvo Hannlöv (sd) bifaller kommunstyrelsens förslag. 
 
Helena Öhlund (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag vilket kommun-
fullmäktige bifaller. 
_____ 
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KF § 15 Dnr 0015/20 - 610 
 
UTREDA SKOLSTRUKTURERNA - FLYTT AV HÖGSTADIET I 
VIDSEL TILL ÄLVÅKRASKOLAN 

 
Kommunfullmäktiges beslut  
Ärendet återremitteras i väntan på landsbygdsstrategi, lokalutredning och risk- 
och konsekvensanalys ur barnens och samhällets perspektiv är genomförd, 
samt frågor enligt bilaga 1, som ska besvaras före beslut. 

 
Uppgift om vem som inte deltar i beslutet 
Orvo Hannlöv (sd) deltar inte i beslutet. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Skolchef Jan-Erik Backman har lämnat in en tjänsteskrivelse om att utreda 
skolstrukturerna – flytt av högstadiet i Vidsel till Älvåkraskolan. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 11 november 2019, § 140 att väcka nytt ärende 
”Utreda skolstrukturerna i Älvsbyns kommun”. Risk- och konsekvensanalys ur 
barnens och samhällets perspektiv. Ekonomi, busskostnader m m. Ärendet 
remitteras för beredning och vidare för beslut vid kommunstyrelsens samman-
träde den 16 december 2019. 
_____ 
 
Fram till och med budgetåret 2018 underskottstäcktes grundskolan i Vidsel då 
beslutad resursfördelningsmodell för grundskolan inte täcker verksamhetens 
kostnader. Nuvarande resursfördelningsmodell kommer läsåret 20/21 att 
generera 2 årsarbeten för högstadiet. Behovet är 5 årsarbeten vilket är en lägsta 
nivå, sammantaget innebär det ett underskott i verksamheten motsvarande 3 
årsarbeten. Detta trots att det i nuvarande resursfördelningsmodell finns ett 
tillägg för de enheter som ligger utanför tätorten. För högstadiet i Vidsel inne-
bär detta ett tillägg om 330 tkr för 2019, trots detta visar verksamheten en pre-
liminär prognos på underskott om 400 tkr för verksamhetsåret 2019.  
 
Elevunderlaget i Vidsel har de senaste åren minskat och de kommande åren 
kommer elevunderlaget vid högstadiet att vara enligt; 

åk 7 åk 8 åk 9 totalt högstadiet 
19/20 9 8 19 37 
20/21 5 9 9 23  
21/22 10 5 9 24  
22/23 14 10 5 29 
23/24 6 14 10 30 
 
En flytt av högstadiet kommer att innebära en ökning av kostnaderna för skol- 
         forts 
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UTREDA SKOLSTRUKTURERNA - FLYTT AV HÖGSTADIET I 
VIDSEL TILL ÄLVÅKRASKOLAN 

 
skjuts dock inte i den omfattning som tidigare beräknats då elevunderlaget 
minskat och inför läsåret 20/21 är antalet elever i årskurserna 7-9, 23 stycken.  
Detta innebär att ordinarie länstrafik klarar skolskjuts mellan Vidsel och 
Älvsbyn viket innebär att upphandling av trafik inte behöver genomföras. Det 
kommer dock att innebära en fördyrning jämfört med dagens kostnader med 
upp till 330 tkr per år. Kostnader för skolskjuts kommer fortsatt att finnas för 
elever som bor utanför Vidsel samhälle då dessa är i behov av skolskjuts in till 
Vidsel skola oavsett lokalisering av högstadieverksamhet.  
 
Vid beslut om flytt av högstadiet i Vidsel kommer rektorstjänst att kunna min-
skas med 20 % vilket innebär en årlig besparing om 170 tkr.  
 
Inom kost- och lokalvård kommer en minskning av årsarbete att kunna gen-
omföras kopplat till lokalvård vid flytt av högstadiet, vilket innebär en bespa-
ring om 0,25 åa eller ca 104 tkr per år. Beräkningar innebär att all skolverksam-
het lokaliseras enligt förslag till KS.  
 
Driftkostnader som kan minskas med en förändrad lokalanvändning är ca        
230 tkr per år om låg- och mellanstadiebyggnaden samt lokal för hem- och 
konsumentkunskap lämnas, vilket i m2 utgör ca 1300m2. Besparingar i form 
av underhåll är inte inräknade. I den fortsatta kostanden för drift ingår intui-
tionsbyggnaden, kulturhuset, matsal, högstadiebyggnaden samt sporthall. 
Kostnader för iordningställande av institutionsbyggnaden till förskola är inte 
inräknat i detta underlag.  
 
En preliminär besparing av att flytta högstadiet till Älvåkraskolan och beslut 
om lokalnyttjande enligt förslag gör en besparing om ca 900 tkr/år. 
Kostnaderna för iordningställande av institutionsbyggnaden till förskola är inte 
inräknat i detta men en preliminär beräkning är gjord av Älvsbyns fastigheter 
AB, vilken beräknas uppgå till ca 600 tkr.  
 
Risk och konsekvensanalyser genomförs efter eventuellt beslut om flytt i KS 
kopplat till 8 §, andra stycket, AFS 2001:1, Systematiskt arbetsmiljöarbete. De 
ändringar som föreskrifterna avser är exempelvis personalförändringar, nya 
arbetstider och arbetsmetoder, andra organisationsförändringar, om- och ny-
byggnation samt ny maskinell utrustning. Det handlar om ändringar som inte 
utgör del av den dagliga, löpande verksamheten. Riskbedömningen ska utgå 
från den planerade ändringen och eventuella risker för ohälsa och olycksfall, 
som ändringen kan medföra. Riskbedömning ska göras innan förändringen 
genomförs och avse tiden efter genomförd förändring. När ändringar i verk-
samheten planeras, ska arbetsgivaren bedöma om ändringarna medför risker  
         forts 
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UTREDA SKOLSTRUKTURERNA - FLYTT AV HÖGSTADIET I 
VIDSEL TILL ÄLVÅKRASKOLAN 

 
för ohälsa eller olycksfall som kan behöva åtgärdas. En barnkonsekvensanalys 
ska också genomföras i samband med förändringar som påverkar barn och 
unga, Syftet med en barnkonsekvensanalys är att säkerställa att barns rättig-
heter finns med i beslutsfattandet inom en verksamhet 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 27 januari 2020, § 13. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår 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 

 
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 
Berit Hardselius (c), Göran Stenlund (L) och Peter Lundberg (kd) reserverar 
sig mot beslutet. 
_____ 
 
Kommunfullmäktige 
Berit Hardselius (c) föreslår att ärendet återremitteras i väntan på landsbygds-
strategi, lokalutredning och risk- och konsekvensanalys ur barnens och sam-
hällets perspektiv samt frågeställningar som ska besvaras före beslut, enligt 
bilaga 1. 
 
Tomas Egmark (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Wivianne Nilsson (v) bifaller kommunstyrelsens förslag. 
         forts 
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Orvo Hannlöv (sd) meddelar att han inte kommer att delta i beslutet. 
 
Göran Stenlund (L) yrkar bifall till återremiss. 
 
Peter Lundberg (kd) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag. 
 
Anna Lundberg (s) yrkar bifall till kommunstyrelses förslag. 
 
Helena Öhlund (s) bifaller kommunstyrelsens förslag. 
 
Rikard Granström (s) bifaller kommunstyrelsens förslag. 
 
Stefan Engström (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på förslag om ärendet ska beslutas idag eller 
beslutas vid ett senare tillfälle. Kommunfullmäktige bifaller att ärendet ska 
beslutas idag. 
 
Omröstning 
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång. 
- Den som röstar ja bifaller att ärendet ska beslutas idag. 
- Den som röstar nej bifaller att ärendet ska återremitteras för ytterligare 

beredning. 
 
Omröstningsresultat 
Med 16 ja-röster, 14 nej-röster och 1 som avstår att rösta, enligt bifogad sam-
manträdeslista, beslutar kommunfullmäktige bifalla förslag om minoritetsåter-
remiss. 
_____ 
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Kommunfullmäktiges beslut 
Fastställa prislista för 2020 och framåt, för gymnasiets Nationella program 
samt IM introduktionsprogram, med en årlig uppräkning enligt skolindex.  
 
Prislistan kompletteras med Fyrkantens priser och indexuppräkning. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Skolchef Jan-Erik Backman har lämnat in en tjänsteskrivelse om prislista för 
Nationella program samt IM program vid Älvsbyns gymnasieskola. 
 
Interkommunal ersättning (IKE) regleras för nationella program i skollagens 
16:e kapitel §§50, 51. Liknande regler finns för andra åldersgrupper och skol-
former. Som i många andra situationer så råder avtalsfrihet och kommuner 
kan avtala om i princip vilka villkor eller priser som helst mellan varandra. 
Sådana avtal förekommer i första hand när det är enstaka elever och speciella 
utbildningsförhållanden, oftast någon form av Introduktionsprogram. Men 
även i samverkansområden där elever har möjlighet att söka andra kommuners 
utbildning på samma villkor som i den egna kommunen finns gemensamma 
prislistor, exempelvis Fyrkantens gymnasiesamverkan. 
 
När det inte finns något sådant avtal så ska IKE beräknas på anordnarens 
självkostnad.  Med självkostnad menas att anordnaren (Kommunen) inte har 
rätt till vinst på den Interkommunala ersättningen. Men den skall täcka de 
kostnader som uppstår vid genomförande av utbildningen. Kommunens totala 
kostnad för genomförande av gymnasieutbildning redovisas till Statistiska 
Centralbyrån (SCB) årligen till Räkenskapssammandraget (RS). RS är ett väl 
utvecklat rapporteringssystem som används av Sveriges samtliga kommuner. 
En stor del av det material som finns i Kommun och Landstingsdatabasen 
(KOLADA) kommer från det som rapporterats in i RS.  
 
När IKE ska beräknas är det därför lämpligt att använda just RS materialet 
som utgångspunkt, där alla kostnader täcks in. Tack vare att alla kommuner 
använder samma system blir det ett rättvist material att jämföra mellan dessa 
anordnare. Den nackdel som finns är att RS görs på föregående årsbokslut i 
kommunen och prislistan för IKE är framåtsyftande. Då uppstår en differens 
mellan åren som behöver justeras. När RS 2018 används till beräkning så 
kommer prislistan som tas fram att gälla för kalenderåret 2020. Den föränd-
ring av priser som skett mellan åren kompenseras av uppräkning med Skol-
index, som publiceras i skolans författningssamling årligen. Ett index mot 
         forts 
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svarande det mer kända Konsumentprisindex (KPI) men som tar hänsyn till 
just skolans speciella kostnadsutveckling.  De kostnader som finns i RS och 
skall fördelas per elev och program är; Undervisning, Lokaler, Skolmåltider, 
Elevhälsa, Övrigt och Gemensam fördelad verksamhet. Principen när kost-
naderna fördelas för Skolmåltider, Elevhälsa, 1Övrigt och Gemensam fördelad 
verksamhet2 är att jämnt fördela dessa per elev och kalenderår. 
Undervisningskostnaden är den mest betydande och fördelas utifrån de 
resurser som behövs för att genomföra den specifika programutbildningen.  
 
Lokaler bör om möjligt fördelas på det faktiska nyttjandet av lokaler per pro-
gram, alternativt på samma sätt som ovan per elev och läsår. Elevantalet tas 
fram från den officiella statistiken som Skolverkets statistikdatabas tillhanda-
håller med mätning den 15:e oktober respektive år. För att få elevantal som 
korrelerar mot RS redovisning av kalenderår används två mätningar för elev-
antalet. De motsvarar då vårterminen och höstterminen respektive kalenderår.  
 
Förslag till prislista, självkostnadspris kalenderåret 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beräkningen är gjord på RS2018 och har räknats upp med 2019 års skolindex 
(1,0262). Innan prislistan tas i bruk januari 2020 så justeras beloppen med 
skolindex 2020 som kommer att publiceras i Skolans författningssamling 
troligen under senare delen av november. 
 
         forts 

 
1 Kostnader som hänförs till gymnasieutbildning utöver Undervisning, Lokaler, Skolmåltider, Elevhälsa exempelvis 
skolans administration 
2 Kommunens övergripande kostnader som fördelas mellan dess verksamheter, exempelvis Ekonomi- och 
Personalavdelning. 

Program Program  Enligt 
RS 2018 

Med 
skolindex 
2019 (1.0262) 

Pris 2020 
inkl. index  

IMSPR  Språkintroduktion 98843 101433  

IM Introduktionsprogr 164058 168356  

B/A Bygg och anläggning 193919 199000  

E/E El och energi  185989 190862  

VO Vård och omsorg 165936 170283  

EK Ekonomi 144296 148077  

NA Naturvetenskap  151887 155867  

SA Samhällsvetenskap  146109 149937  

TE Teknik  160271 164470  
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 16 december 2019, § 188. 
  
Beslutet skickas till 
Rektor Älvsbyns gymnasieskola  
 
Förslag till beslut 
Fastställa prislista för 2020 och framåt, för gymnasiets Nationella program 
samt IM program, med en årlig uppräkning enligt skolindex.  
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Fastställa prislista för 2020 och framåt, för gymnasiets Nationella program 
samt IM program, med en årlig uppräkning enligt skolindex.  
 
Prislistan kompletteras med Fyrkantens priser och indexuppräkning. 
_____ 
 
Kommunfullmäktige 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag vilket kommun-
fullmäktige bifaller. 
_____ 
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Kommunfullmäktiges beslut 
Fastställa föreslaget extrabelopp för merkostnader i samband med NIU till 
15 000 kr för lagidrott och 18 000 kr för individuell idrott, att gälla från och 
med 1 mars 2020. Beloppet uppräknas årligen från och med 2021 med skol-
index.  
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Skolchef Jan-Erik Backman har lämnat in en tjänsteskrivelse om justering av 
belopp för merkostnad för specialidrott. 
 
SKL:s cirkulär 11:22 innehöll rekommendationen att elevens hemkommun till 
den anordnande kommunen, utöver interkommunal ersättning för själva pro-
gramkostnaden, betalar ett extra belopp avseende merkostnader för ämnet 
specialidrott. De av Riksidrottsförbundet rekommenderade beloppen var 15 
000 kronor per elev och år för individuella idrotter och 12 500 kronor per elev 
och år för lagidrotter. 
 
Det finns behov av att justera dessa belopp i enlighet med den pris- och löne-
utveckling som skett sedan 2011. SKL har därför – i samråd med Riksidrotts-
förbundet – räknat upp beloppen¹ Rekommenderade belopp från hemkom-
munen till anordnarkommunen avseende merkostnad för ämnet specialidrott 
är för år 2020 följande: 
• Individuell idrott 18 000 kronor 
• Lagidrott 15 000 kronor 
 
Kommuner rekommenderas att för 2021 och därefter varje nytt kalenderår 
räkna upp dessa belopp med skolindex som senast i december årligen publi-
ceras i Skolverkets författningssamling SKOLFS. Skolindex regleras i förord-
ning 1993:167 och fastställs årligen av regeringen utifrån underlag från SCB. 
Samma belopp och uppräkningsförfarande rekommenderas när det gäller 
hemkommunens bidrag till enskild skolhuvudman. 
 
¹ Uppräkningen har gjorts med skolindex för åren 2012 - 2019. Eftersom skol-
index för 2020 publiceras först senare under 2019 har uppräkningen för 2020 
gjorts med PKV (prisindex för kommunal verksamhet). 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 27 januari 2020, § 14. 
 
         forts 
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Beslutet skickas till 
Gisela Kluwetasch, kansliet 4-kantens gymnasiesamverkan i Luleå.  
 
Förslag till beslut 
Fastställa föreslaget extrabelopp för merkostnader i samband med NIU till 
15 000 kr för lagidrott och 18 000 kr för individuell idrott, att gälla från och 
med 1 januari 2020. Beloppet uppräknas årligen från och med 2021 med skol-
index.  
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Fastställa föreslaget extrabelopp för merkostnader i samband med NIU till 
15 000 kr för lagidrott och 18 000 kr för individuell idrott, att gälla från och 
med 1 mars 2020. Beloppet uppräknas årligen från och med 2021 med skol-
index.  
_____ 
 
Kommunfullmäktige 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag vilket kommun-
fullmäktige bifaller. 
_____ 
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MAXTAXA SÄBO OCH AVGIFT FLYTTSTÄDNING 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
1) Anta föreslagna avgifter för de tjänster och nyttigheter som kommunen 

tillhandahåller enligt följande:  

• Höjning av avgift för hemtjänstinsatser i särskilt boende till den maxtaxa 
som är fastställd i socialtjänstlagen och socialtjänstförordningen. Avgift-
en omräknas årligen enligt gällande prisbasbelopp utan att avgiften tas 
upp för nytt beslut.  

• Införande av avgift om 400 kr, för flyttstädning vid utflytt från särskilt 
boende. Avgiften omräknas årligen enligt gällande prisbasbelopp utan att 
avgiften tas upp för nytt beslut.  

  
2) Avgifterna föreslås att träda i kraft från och med 1 Mars 2020. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enhetschef för Stöd till Individ och Familj Nataliya Nilsson har fått i uppdrag 
av socialchef Hans Nyberg att göra en översyn av socialtjänstens avgifter och 
taxor samt avgiftssystem.  
 
Syftet med översynen är att få en helhetssyn kring avgifter och taxor; se om 
avgifterna är rätt utformade; ge ett underlag för vidare arbete med avgifts-
frågor. Översynen är även en del av det pågående arbete som har fokus på god 
resursanvändning och hållbar långsiktig planering för att säkra den ekonomi-
ska långsiktigheten i socialtjänsten. 
 
Ärendet avser förslag på revidering av befintlig avgift samt förslag på avgift för 
tjänster och nyttigheter som kommunen tillhandahåller. En redogörelse av för-
slagen framgår i sin helhet i bilaga 1.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 16 december 2019, § 189. 
 
Beslutet skickas till 
Hans Nyberg 
Socialchef 
 
Förslag till beslut 
Anta föreslagna avgifter för de tjänster och nyttigheter som kommunen till-
handahåller enligt följande:  

• Höjning av avgift för hemtjänstinsatser i särskilt boende till den maxtaxa  
forts 
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som är fastställd i socialtjänstlagen och socialtjänstförordningen. Avgiften 
omräknas årligen enligt gällande prisbasbelopp utan att avgiften tas upp för 
nytt beslut.  

• Införande av avgift om 400 kr, för flyttstädning vid utflytt från särskilt bo-
ende.  

 
Avgifterna föreslås att träda i kraft från och med 1 Mars 2020. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1) Anta föreslagna avgifter för de tjänster och nyttigheter som kommunen 

tillhandahåller enligt följande:  

• Höjning av avgift för hemtjänstinsatser i särskilt boende till den maxtaxa 
som är fastställd i socialtjänstlagen och socialtjänstförordningen. Avgift-
en omräknas årligen enligt gällande prisbasbelopp utan att avgiften tas 
upp för nytt beslut.  

• Införande av avgift om 400 kr, för flyttstädning vid utflytt från särskilt 
boende. Avgiften omräknas årligen enligt gällande prisbasbelopp utan att 
avgiften tas upp för nytt beslut.  

  
2) Avgifterna föreslås att träda i kraft från och med 1 Mars 2020. 
_____ 
 
Kommunfullmäktige 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag vilket kommun-
fullmäktige bifaller. 
_____ 
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Kommunfullmäktiges beslut 
Anta den reducerade normen för 2020 enligt förslag i bilaga 1. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enhetschef Stöd till individ och familj, Nataliya Nilsson har lämnat in en 
tjänsteskrivelse gällande reducerad norm för 2020. 
 
Varje år tar regeringen beslut om en riksnorm som ligger till grund för beräk-
ning av försörjningsstödet. Riksnormen fördelas på olika kostnadsposter som 
motsvarar de behov som riksnormen ska tillgodose. 
 
I vissa undantagsfall kan en klient beviljas försörjning enligt reducerad norm. 
Den reducerade normen beräknas utifrån kostnadsposten livsmedel, alla 
måltider. Denna kostnadspost är indelad i åldersgrupper där skälig kostnad för 
livsmedel är uträknad (se bilaga 1). 
 
Försörjningsstöd enligt reducerad norm kan exempelvis beviljas: 
- Vid en akut nödsituation. 
- En kortare vistelse i kommunen. 
- Då den sökande har lägre kostnader vid vistelse i heldygnsvård. 
- Vid avslag på ansökan om ekonomiskt bistånd enligt riksnorm på grund av 

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

- Vid avslag på ansökan om ekonomiskt bistånd enligt riksnorm på grund av 
att den sökande bedömts vara självförsörjande genom egna medel som 
denne använt till annat och därmed saknar medel till sitt uppehälle. 

 
Vid bedömning om försörjningsstöd enligt reducerad norm ska hänsyn tas till 
om det finns barn i hushållet och deras situation ska särskilt uppmärksammas 
och beaktas enligt barnperspektivet. Utöver detta görs även en individuell be-
dömning kring om den sökande riskerar allvarliga sociala konsekvenser om bi-
stånd enligt reducerad norm inte beviljas. Bistånd enligt reducerad norm be-
viljas restriktivt och enligt särskilda skäl i det enskilda fallen. 
 
Beslutsunderlag 
Den av regeringen beslutande riksnormen för 2020 har höjts med 1,9 % jäm-
fört med riksnormen 2019. Den reducerade normen beräknas utifrån aktuell 
riksnorm för kostnadsposten livsmedel, alla måltider. Denna kostnadspost är 
indelad i åldersgrupper där skälig kostnad för livsmedel är uträknat (se bilaga 
1). 
         forts 
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Bilaga 1. Förslag till reducerad norm för 2020 
Bilaga 2. Riksnormen för 2020 
Kommunstyrelsens protokoll 27 januari 2020, § 15. 
 
Förslag till beslut 
Anta den reducerade normen för 2020 enligt förslag i bilaga 1. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Anta den reducerade normen för 2020 enligt förslag i bilaga 1. 
_____ 
 
Kommunfullmäktige 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag vilket kommun-
fullmäktige bifaller. 
_____ 
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Kommunfullmäktiges beslut 
1) Höjning av portionspris för äldreomsorgen enligt bilaga, att gälla fr o m 1 

mars 2020. 
2) Taxa vid matdistribution justeras årligen enligt KPI. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kostchef Åsa Skogqvist har lämnat in en tjänsteskrivelse om prishöjning av 
taxa vid matdistribution till SÄBO och korttidsboende. 
 
P g a ökade kostnader inkl. livsmedel och för att Fluxenköket ska kunna fort-
sätta hålla en hög kvalité på maten, vara extra festlig till högtider mm bör por-
tionspriset justeras, enligt bilaga. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 27 januari 2020, § 16. 
 
Förslag till beslut  
Föreslå prishöjning av portionspris för äldreomsorgen enligt bilaga, att gälla fr 
o m 1 mars 2020. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1) Höjning av portionspris för äldreomsorgen enligt bilaga, att gälla fr o m 1 

mars 2020. 
2) Taxa vid matdistribution justeras årligen enligt KPI. 
_____ 
 
Kommunstyrelsen 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag vilket kommun-
fullmäktige bifaller. 
_____ 
 
 
 

 


