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 PROTOKOLL 2(31) 
 2020-01-27 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 1 Dnr 0003/20 - 000 
 
VERKSAMHETSREDOVISNING KS 2020-01-27 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Ta del av och godkänna informationen enligt bilaga. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunchef Magnus Nordström har sammanställt kommungemensam verk-
samhetsredovisning enligt bilaga. 
 
Kommunstyrelsen 
- Kostchef Åsa Skogqvist informerar om ny taxa matdistribution till SÄBO 

och korttidsboende.  
- VD Älvsbyns fastigheter AB, Annelie Vinsa informerar om uppdrag att 

renovera badhuset och nyproduktion av sporthall samt utse styrgrupp för 
projektet. 

- Ekonomichef Ulla Lundberg berättar om aviserade budgetavvikelser. 
- HR-chef Anna-Karin Andersson redogör för reviderat styrdokument jäm-

ställdhetsintegrering. 
Jäv 
Inger Lundberg (L) ej tjänstgörande ersättare, anmäler jäv och lämnar lokalen. 
 
- AMSAB Caj och Barbro Skoglund redovisar förslag till handlingsplan för 

Stif. 
- Skolchef Jan-Erik Backman redovisar skolans verksamheter samt utred-

ning skolstrukturer. 
- Socialchef Hans Nyberg redovisar socialtjänstens verksamheter. 
- Kommunchef Magnus Nordström informerar kommunövergripande. 

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



 PROTOKOLL 3(31) 
 2020-01-27 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 2 Dnr 0521/19 - 000 
 
DELGIVNINGAR KS 2020-01-27 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Ta del av redovisade delgivningar. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Handlingar i ärendet: 
 
Älvsbyns kommun – Internbudget/detaljbudget 2020 (dnr 23/20-041) 
 
Socialutskottet - protokoll 2019-12-04 

 
Älvsby folkhögskola – protokoll 2019-12-03. 
 
Piteå kommun  
- Protokollsutdrag § 308, val av ledamöter och ersättare – Gemensam Rädd-

ningsnämnd Piteå och Älvsbyn 
- Protokollsutdrag § 309, val av ordförande och vice ordförande – Gemensam 

Räddningsnämnd Piteå och Älvsbyns 2020-2022 
 
Luleå tingsrätt – dom 2019-12-18 
 
Förslag till beslut 
Ta del av redovisade delgivningar. 
 
Kommunstyrelsen 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommunstyrel-
sen bifaller. 
_____ 
 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 4(31) 
 2020-01-27 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 3 Dnr 0520/19 - 002 
 
DELEGATIONSRAPPORT KS 2020-01-27 

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

 
Fritids- och kulturchef 
Beslut arrangörsstöd – ” Det här är jag” (dnr 411/19-860)  

Beslut arrangörsstöd – Popkollo Norrbotten (dnr 514/19-869) 

Beslut arrangörsstöd – Afghanska föreningen (dnr 515/19-869) 
 
Kommunchef 
Beslut – Utbildnings- och övningsplan 2020-2023 (dnr 511/19-180) 

Förlängning av styrdokument som inte medför materiella förändringar: 
- Riktlinjer för säkerhetsarbetet i Älvsbyns kommun (dnr 8/20-180) 

- Policy för säkerhetsarbetet i Älvsbyns kommun (dnr 7/20/180) 

- Arbetsordning för barn- och fritidsutskottet (dnr 9/20-003)   
- Riktlinjer för fakturering och fordringsbevakning (dnr 18/20-003) 

 
Landsbygdsutvecklare  
Beslut byautvecklingspeng – Kroksträsk/Ladubergs byaförening (dnr 486/19- 

109) 

Beslut byautvecklingspeng – Lillträsk byaförening (dnr 508/19-109) 

Beslut byautvecklingspeng – Vidsels bygdeförening (dnr 509/19-109) 

Beslut byautvecklingspeng – Bredsels bygdegård (dnr 512/19-109) 

Beslut byautvecklingspeng – Nybyns byaförening (dnr 519/19-109) 

Beslut byautvecklingspeng – Vistträsk byaförening (dnr 526/19) 

 

Socialutskottet individärenden 2019-12-04 
164 §   Delgivningar 2 
165 §  Beslut om förlängd institutionsbehandling  
166 §   Övervägande 
167 §   Delgivning om ärende som pågått i längre än 1 år 
168 §  Beslut om omplacering i familjehem 
169 §   Beslut om familjehemsplacering 
170 §   Beslut om att avsluta placering på HVB-hem 
171 §   Beslut om fortsatt familjehemsplacering 
172 §   Beslut om fortsatt vård enligt LVU 
173 §   Beslut om fortsatt placering enligt 11§ LVU 
174 §   Beslut om hemlighållande av vistelseort    
         forts 



 PROTOKOLL 5(31) 
 2020-01-27 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 3 Dnr 0520/19 – 002 forts 
 
DELEGATIONSRAPPORT KS 2020-01-27 

 
175–176 §§ Övervägande om fortsatt vård 
177 §  Beslut om familjehemsplacering över 18 år enligt SoL 4:1 
178–180 §§  Övervägande om fortsatt vård 
181 §  Beslut om familjehem 
 

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



 PROTOKOLL 6(31) 
 2020-01-27 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 4 Dnr 0227/19 - 003 
 
LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Anta ordningsföreskrifter för Älvsbyns kommun enligt bilaga. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson har lämnat in en tjänsteskrivelse om 
allmänna 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. 
 
Förslag till beslut 
Föreslå kommunfullmäktige anta ordningsföreskrifter för Älvsbyns kommun 
enligt bilaga. 
 
Kommunstyrelsen 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommunstyrel-
sen bifaller. 
_____ 
 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 7(31) 
 2020-01-27 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 5 Dnr 0006/20 - 003 
 
REGLER FÖR UTMÄRKELSE FÖR RÅDIG INSATS 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Att anta de nya riktlinjerna för utmärkelsen för rådig insats, enligt bilaga. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Risk- och säkerhetssamordnare Margareta Lundberg har lämnat in en tjänste-
skrivelse om riktlinjer för utmärkelse för rådig insats. 
  
Utmärkelsen för rådig insats utdelas till den eller de personer som har gjort 
mer än vad som normalt förväntas för att förhindra eller lindra konsekvenser 
av en olycka.  
 
Utmärkelsen kan tilldelas en eller flera enskilda personer som utfört en rådig 
insats vid olycka eller för att förhindra olycka inom Älvsbyns kommun eller av 
en person skriven i Älvsbyns kommun som har uträttat en bragd inom 
Sveriges gränser.  
 
Nomineringar till utmärkelsen ska inlämnas till räddningstjänsten senast den 
15 januari året efter att insatsen har gjorts. 
 
Heltidspersonalen på Räddningstjänsten i Älvsbyn utser person eller personer 
och kommunstyrelsen beslutar, vem eller vilka som ska få utmärkelsen. Valet 
kan inte överklagas. 
 
Förslag till beslut 
Att anta de nya riktlinjerna för utmärkelsen för rådig insats. 
 
Kommunstyrelsen 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommunstyrel-
sen bifaller. 
_____ 
 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 8(31) 
 2020-01-27 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 6 Dnr 0309/19 - 006 
 
SAMMANTRÄDESPLAN 2020 

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

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. 

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



 PROTOKOLL 9(31) 
 2020-01-27 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 7 Dnr 0406/19 - 026 
 
HANDLINGSPLAN JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING 

 
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. 
_____ 
 
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.  
 
Förslag till beslut 
Anta den reviderade handlingsplanen för jämställdhetsintegrering enligt bilaga. 
 
Kommunstyrelsen 
HR-chef Anna-Karin Andersson föredrar ärendet. 
 
Göran Stenlund (L) föreslår att uppdra till socialutskottet att undersöka om 
kommunen tillämpar jämställd utbetalning av försörjningsstöd. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Göran Stenlunds förslag och berednings-
förslaget. Kommunstyrelsen bifaller förslagen. 
_____ 
 
 



 PROTOKOLL 10(31) 
 2020-01-27 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 8 Dnr 0013/20 - 042 
 
AVISERADE BUDGETAVVIKELSER  

 
Kommunstyrelsens beslut 
Gällande obalanser i budget 2020, ser alla enhetschefer över sina verksam-
heter. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ekonomichef Ulla Lundberg har lämnat in en tjänsteskrivelse om aviserade 
budgetavvikelser. 
 
Trots att ett omsorgsfullt och grundligt arbete genomförts i samband med 
kommunens internbudgetarbete för 2020 finns obalanser mellan tilldelade 
budgetramar och nu bedömda kostnader för att bedriva verksamhet. I dags-
läget finns befarade obalanser på ca 14 mkr för verksamhetens kostnader år 
2020. 
 
Även en ny prognos för skatteintäkter samt statsbidrag och utjämning för 
2020 finns nu tillgänglig. Denna indikerar i dagsläget på ett underskott på ca 4 
mkr främst kopplat till statsbidrag och utjämning för 2020. 
 
Sammantaget görs därmed nu bedömningen om ett årsresultat på ca -17 mkr 
för 2020.  
 
För att komma tillrätta med obalanserna är bedömningen att det krävs tydliga 
politiska beslut i form av t ex omprioriteringar, förändringar av verksamhets-
strukturer, bemanning mm. 
 
Kommunstyrelsen 
Ekonomichef Ulla Lundberg och Jan-Erik Backman föredrar ärendet. 
 
Peter Lundberg (kd) yrkar på att enhetschef/motsvarande vid fastigheter, 
parker och fritidsanläggningar samt placeringar av barn och unga, redovisar en 
åtgärdsplan för att få sin budget i balans. 
 
Göran Stenlund (L) föreslår att utökat grundstöd inte utbetalas, införa anställ-
ning- och vikariestopp samt utreda minskning av administrativ personal. 
 
Göran Lundström (c) alla verksamheter borde få ett sparbeting med en viss 
procent. 
 
Ordföranden sammanfattar och föreslår gällande obalanser i budget 2020, ser 
alla enhetschefer över sina verksamheter. 
         forts 



 PROTOKOLL 11(31) 
 2020-01-27 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 8 Dnr 0013/20 – 042 forts 
 
AVISERADE BUDGETAVVIKELSER  

 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på eget förslag vilket kommunstyrelsen bi-
faller. 
_____ 
 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 12(31) 
 2020-01-27 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 9 Dnr 0484/19 - 102 
 
AVSÄGELSE UPPDRAG SOM ERSÄTTARE (L) I BARN- OCH FRI-
TIDSUTSKOTTET (BFU - VAL AV NY ERSÄTTARE 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Utse Tobias Ström (L) till ersättare i barn- och fritidsutskottet. 
_____ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Val av ny ersättare (L, kd, sjvp) i barn- och fritidsutskottet återremitteras och 
redovisas vid kommunstyrelsens sammanträde den 27 januari 2020. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Maria Hortlund (L) har avsagt sig uppdrag som ersättare i barn- och fritids-
utskottet. 
 
Kommunstyrelsen har att utse ny ersättare i barn- och fritidsutskottet. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 16 december 2019, § 183 att ärendet återremitte-
ras och redovisas vid kommunstyrelsens sammanträde den 27 januari 2020. 
_____ 
 
Förslag till beslut 
Utse ny ersättare i barn- och fritidsutskottet. 
 
Kommunstyrelsen 
Göran Stenlund (L) föreslår att utse Tobias Ström (L) till ny ersättare i barn- 
och fritidsutskottet. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Göran Stenlunds förslag vilket kommun-
styrelsen bifaller. 
_____ 
 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 13(31) 
 2020-01-27 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 10 Dnr 0022/20 - 104 
 
UTBETALNING AV PARTISTÖD 2020 

 
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 
Ordföranden meddelar att socialdemokraterna inte deltar 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. 
 
Förslag till beslut 
Betala ut lokalt partistöd till samtliga partier. Totalt 1 352 260 kr, enligt bilaga. 
 
Kommunstyrelsen 
Ordföranden informerar att socialdemokraterna avstår från ”utökat grund-
stöd” om 57 960 kr samt inte deltar i beslutet. 
 
Göran Stenlund (L) yrkar avslag på beredningsförslaget och att ”Utökat grund-
stöd” avskaffas. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Göran Stenlunds förslag vilket kommun-
styrelsen avslår. 
_____ 
 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 14(31) 
 2020-01-27 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 11 Dnr 0453/19 - 610 
 
UTREDA SKOLSTRUKTURERNA - NEDLÄGGNING AV GRUND-
SKOLAN I KORSTRÄSK 

 
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. 
_____ 
 
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  
         forts 
 



 PROTOKOLL 15(31) 
 2020-01-27 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 11 Dnr 0453/19 – 610 forts 
 
UTREDA SKOLSTRUKTURERNA - NEDLÄGGNING AV GRUND-
SKOLAN I KORSTRÄSK 

 
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-
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  
         forts 
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KS § 11 Dnr 0453/19 – 610 forts 
 
UTREDA SKOLSTRUKTURERNA - NEDLÄGGNING AV GRUND-
SKOLAN I KORSTRÄSK 

 
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-
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 
 
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.  
 
Kommunstyrelsen 
Skolchef Jan-Erik Backman föredrar ärendet. 
 
Berit Hardselius (c) föreslår att ärendet bordläggs till dess att landsbygds-
strategin är fastställd. 
 
Ordföranden yrkar bifall till beredningsförslaget. 
 
Ajournering 
Göran Stenlund (L) föreslår att sammanträdet ajourneras i 15 minuter. 
Sammanträdet återupptas kl 14.25. 
 
Ordföranden yrkar bifall till beredningsförslaget. 
 
Berit Hardselius (c) föreslår att ärendet bordläggs. 
 
Peter Lundberg (kd) yrkar avslag på beredningsförslaget. 
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Göran Stenlund (L) föreslår att ärendet bordläggs p g a arbetet med lands-
bygdsstrategin. 
 
Orvo Hannlöv (sd) yrkar avslag på beredningsförslaget. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på förslag om bordläggning vilket kommun-
styrelsen avslår. 
 
Ordföranden ställer vidare beredningsförslaget mot Peter Lundbergs förslag 
mot varandra. Kommunstyrelsen bifaller beredningsförslaget. 
_____ 
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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. 
_____ 
 
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 verksam-
hetens 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. 
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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 
enligt principen om fria skolvalet. För att erhålla fri skolskjuts ska eleven gå i 
den skolenhet huvudmannen anvisar.  Om inte ekonomiska eller organisa-
toriska svårigheter uppstår för huvudmannen ges fri skolskjuts till vald skol-
enhet. 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 
organisatoriska 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 föränd-
ringen 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 
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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 

enligt princip om fria skolvalet.   
 
Kommunstyrelsen 
Skolchef Jan-Erik Backman föredrar ärendet. 
 
Ordföranden yrkar avslag på beredningsförslaget. 
 
Peter Lundberg (kd) yrkar avslag på beredningsförslaget. 
 
Orvo Hannlöv (sd) avslår beredningsförslaget. 
 
Berit Hardselius (c) föreslår att ärendet bordläggs. 
 
Göran Stenlund (L) föreslår att ärendet bordläggs. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på förslag om bordläggning vilket kommun-
styrelsen avslår. 
 
Ordföranden ställer vidare eget m fl förslag mot beredningsförslaget. Kom-
munstyrelsen bifaller ordförandens m fl förslag. 
_____ 
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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. 
_____ 
 
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; 
 
 
 

forts 
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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-
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. Kostnad-
erna för iordningställande av institutionsbyggnaden till förskola är inte inräk-
nat 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 
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nybyggnation samt ny maskinell utrustning. Det handlar om ändringar som 
inte utgör del av den dagliga, löpande verksamheten. Riskbedömningen ska ut-
gå från den planerade ändringen och de eventuella risker för ohälsa och 
olycksfall, som ändringen kan medföra. Riskbedömning ska göras innan för-
ändringen genomförs och avse tiden efter genomförd förändring. När änd-
ringar i verksamheten planeras, ska arbetsgivaren bedöma om ändringarna 
medför risker för ohälsa eller olycksfall som kan behöva åtgärdas. En barn-
konsekvensanalys 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 
 
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 

 
Kommunstyrelsen 
Skolchef Jan-Erik Backman föredrar ärendet. 
 
Berit Hardselius (c) föreslår att ärendet bordläggs. 
 
Göran Stenlund (L) föreslår att ärendet bordläggs. 
 
Ordföranden yrkar bifall till beredningsförslaget. 
 
Orvo Hannlöv (sd) bifaller beredningsförslaget. 
 
Wivianne Nilsson (v) yrkar bifall till beredningsförslaget. 
 
Peter Lundberg (kd) avslår beredningsförslaget. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på förslag om bordläggning vilket kommun-
styrelsen avslår. 
 
Ordföranden ställer vidare beredningsförslaget mot Peter Lundbergs förslag. 
Kommunstyrelsen bifaller beredningsförslaget. 
_____  
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JUSTERING AV BELOPP FÖR MERKOSTNAD FÖR SPECIAL-
IDROTT 

 
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.  
_____ 
 
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). 
 
Beslutet skickas till 
Gisela Kluwetasch, kansliet 4-kantens gymnasiesamverkan i Luleå.  
 

forts 
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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.  
 
Kommunstyrelsen 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommunstyrel-
sen bifaller. 
_____ 
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REDUCERAD NORM 2020 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
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 



 PROTOKOLL 27(31) 
 2020-01-27 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 15 Dnr 0005/20 – 709 forts 
 
REDUCERAD NORM 2020 

 
Bilaga 1. Förslag till reducerad norm för 2020 
Bilaga 2. Riksnormen för 2020 
 
Förslag till beslut 
Anta den reducerade normen för 2020 enligt förslag i bilaga 1. 
 
Kommunstyrelsen 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommunstyrel-
sen bifaller. 
_____ 
 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 28(31) 
 2020-01-27 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 16 Dnr 0434/19 - 737 
 
TAXA VID MATDISTRIBUTION 

 
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. 
_____ 
 
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. 
 
Förslag till beslut  
Föreslå prishöjning av portionspris för äldreomsorgen enligt bilaga, att gälla fr 
o m 1 mars 2020. 
 
Kommunstyrelsen 
Kostchef Åsa Skogqvist föredrar ärendet. 
 
Göran Lundström (c) föreslår att taxa för matdistribution justeras årligen en-
ligt KPI. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget och Göran 
Lundströms förslag. Kommunstyrelsen bifaller förslagen. 
_____ 
 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 29(31) 
 2020-01-27 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 17 Dnr 0012/20 - 822 
 
STYRGRUPP - RENOVERING AV BADHUS OCH NYPRODUK-
TION AV SPORTHALL 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Utse Tomas Egmark (s), Berit Hardselius (c) och Rikard Granström (s) VD 
Älvsbyns Fastigheter AB, till representanter i styrgrupp med uppdrag – reno-
vering av badhus och nyproduktion av soprthall. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 21 oktober 2019, § 117 (dnr 312/19 - 822). 
1) Renovera tillbygga Älvsbyns simhall enligt beslutsunderlag alternativ B. 

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

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

kommunens skulder med totalt 150 mkr. 
 
Kommunstyrelsen har att utse två representanter till styrgrupp med uppdrag: 
renovering av badhus och nyproduktion av sporthall.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 30 september 2019, § 138 
Kommunfullmäktiges protokoll 21 oktober 2019, § 117. 
 
Förslag till beslut 
Utse två representanter till styrgrupp med uppdrag – renovering av badhus 
och nyproduktion av sporthall. 
 
Kommunstyrelsen 
VD Älvsbyns fastigheter AB Annelie Vinsa föredrar ärendet. 
 
Ordföranden föreslår att utse sig själv och Berit Hardselius (c) till 
representanter i styrgruppen. 
 
Göran Stenlund (L) föreslår att även utse Älvsbyns Fastigheter AB:s VD 
Rikard Granström till representant i styrgruppen. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på eget förslag och Göran Stenlunds förslag. 
Kommunstyrelsen bifaller förslagen. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 30(31) 
 2020-01-27 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 18 Dnr 0002/20 - 842 
 
UTREDNING TURISTBYRÅVERKSAMHET 

 
Kommunstyrelsens beslut 
1) Vinterturistbyrån är kvar och sköts av kommunens reception. Snarast upp-

handla sommarturistbyrå av extern aktör, om det blir för dyrt, återgå till 
sommarturistbyrå i kommunal regi med placering i Storforsens reservat. 

2) Uppdra till kommunchefen att vidare utreda turistbyråverksamheten. 
 
Reservation 
Orvo Hannlöv (sd) reserverar sig mot beslutet. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Näringslivschef Bengt Strandberg har lämnat in en tjänsteskrivelse om utred-
ning av turistbyråverksamheten. 
 
En utvärdering gällande Storforsens turistinformation 2019 har genomförts, 
enligt bilaga. 
 
Förslag till beslut 
Alt 1) Återgå till sommarturistbyrå i Storforsen reservatet i kommunal regi. 
Alt 2) Avveckla turistbyrån och bara jobba med olika medier (likvärdig lösning 

som Umeå kommun genomfört under år 2019). D v s all personalmässig 
informationstjänst ersätts huvudsakligen med digital information samt i 
nödvändig mängd tryckt information på utvalda platser. 

Alt 3) Inför sommaren 2020 snarast påbörja en upphandling av sommarturist-
byrå” av extern aktör, som ska verka på valfri plats i Storforsen-området.  

Alt 4) Avveckla vinterturistbyråns informationstjänst, som idag sköts av kom-
munens reception. Turistbyråns informationstjänst sker då enligt alt 2). 
Sommarturistbyrå enligt alt 2), men med enklare stöd i Storforsen. 
Uppdraget utförs då i Storforsen-området i form av hänvisning till digi-
tal och tryckt information. Kan även innebära personlig informations-
tjänst av enklare karaktär. Arbetsinsatsen genomförs som bisyssla av ext-
ern aktörs befintliga personal, mot en fast mindre ersättning. Uppdraget 
kräver en förenklad upphandling. 

 
Kommunstyrelsen 
Peter Lundberg (kd) föreslår att vinterturistbyrån är kvar och sköts av kom-
munens reception. Snarast upphandla sommarturistbyrå av extern aktör, om 
det blir för dyrt, återgå till sommarturistbyrå i kommunal regi med placering i 
Storforsens reservat. 
 
Orvo Hannlöv (sd) föreslår att vinterturistbyrå är kvar och sköts av kom-
munens reception. Sommarturistbyrån placeras på fastighet Spaden 1,   forts  



 PROTOKOLL 31(31) 
 2020-01-27 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 18 Dnr 0002/20 – 842 forts 
 
UTREDNING TURISTBYRÅVERKSAMHET 

 
(fd Turklövern). 
 
Ordföranden yrkar bifall till Peter Lundbergs (kd) förslag. 
 
Berit Hardselius (c) stödjer Peter Lundbergs (kd) förslag. 
 
Anna Lundberg (s) föreslår att uppdra till kommunchefen att vidare utreda 
turistbyråverksamheten. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslagen 1–4. Kommunstyrel-
sen avslår förslagen. 
 
Ordföranden ställer vidare proposition på Orvo Hannlövs förslag vilket kom-
munstyrelsen avslår. 
 
Ordföranden ställer slutligen proposition på Peter Lundbergs och Anna 
Lundbergs förslag var för sig. Kommunstyrelsen bifaller förslagen. 
_____ 
 
 
 
 

 


