
 PROTOKOLL 1(30) 
 2020-11-09 
KOMMUNSTYRELSEN 
Tid: kl 8:30 - 16:10 
Plats: Lokal Forsen 
 
Ledamöter: Tomas Egmark, s,  ordförande  
 Anna Lundberg, s vice ordförande 
 Rikard Granström, s 
 Sara Risberg, s  
 Stefan Engström, s 
 Anneli Johansson, s 
 Wivianne Nilsson, v 
 Berit Hardselius, c 
 Göran Lundström, c 
 Göran Stenlund, L  
 Tobias Ström, L 
 Peter Lundberg, kd 
 Orvo Hannlöv, sd 
Tjänstgörande ersättare: Anders Isaksson, c 
 Linus Sköld, s 
 Kerstin Backman, s §§ 120 - 131 
 Kristina Karlsson, s 
  
Övriga: Magnus Nordström  kommunchef 
 Lilian Johansson kommunsekreterare 
 Camilla Strömbäck, § 120 revisor KPMG (digitalt) 
 Nataliya Renberg, § 120 enhetschef STIF 
 Jan-Erik Backman, §120,124,120,132 skolchef 
 Hans Nyberg, § 120, 138 socialchef 
 Arlene Morin, § 120, 135 chef lönecenter 
 Annelie Vinsa, § 120 VD ÄFAB 
 

Justeringsdag: 2020-11-12 
 
Paragrafer: § 120 - 138 
 
Justerare: Tobias Ström 
 
 
Lilian Johansson Tomas Egmark Tobias Ström 
kommunsekreterare ordförande justerare 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

ANSLAGSBEVIS 
Justeringen har tillkännagivits via anslag 

Organ Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 2020-11-09 
Protokollet är anslaget  2020-11-13 -- 2020-12-07  
Förvaringsplats för protokoll Kommunkansliet 
 Lilian Johansson 
 



 PROTOKOLL 2(30) 
 2020-11-09 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 120 Dnr 0449/20 - 000 
 
VERKSAMHETSREDOVISNING KS 2020-11-09 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Ta del av och godkänna informationen enligt bilaga. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunchef Magnus Nordström har sammanställt kommungemensam verk-
samhetsredovisning enligt bilaga. 
 
Förslag till beslut 
Ta del av och godkänna informationen enligt bilaga. 
 
Kommunstyrelsen 
- KPMG:s revisor Camilla Strömbäck deltar digitalt och redovisar gransk-

ningsrapport av kommunens interna kontroll. 
- Enhetschef för STIF Nataliya Renberg redovisar vilka åtgärder som vid-

tagits för att få budget i balans samt vilka aktiviteter som gjorts för att öka 
antalet familjehem inom närområdet. 

- Kommunchef Magnus Nordström informerar om kommande samgående 
av miljö- och byggavdelning och näringslivsavdelning till ny samhällsbygg-
nadsenhet. 

- Skolchef Jan-Erik Backman redovisar skolans verksamheter. 
- Socialchef Hans Nyberg redovisar socialtjänstens verksamheter. 
- Älvsbyns Fastigheter AB:s VD Annelie Vinsa redovisar Vidsels skollokaler 

och dess driftkostnader. 
- Ekonomichef Ulla Lundberg redogör för ekonomiärendena.  
- Chef lönecenter Arlene Morin redovisar avtalssamverkan lönecenter. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommunstyrel-
sen bifaller. 
_____ 
 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 3(30) 
 2020-11-09 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 121 Dnr 0393/20 - 000 
 
DELGIVNINGAR KS 2020-11-09 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Ta del av och godkänna informationen enligt bilaga. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Handlingar i ärendet. 
 
Älvsbyns kommun – skrivelse till Länsstyrelsen i Norrbotten angående 
SIGNE Kryptosystem (dnr 412/20-106) 

 
Älvsbyns Energi AB – protokoll 2020-09-11 
 
Älvsbyns kommunföretag AB – protokoll 2020-09-28 
 
JO – Beslut 2020-10-09, kritik mot kommunstyrelsen 
 
Personalutskott – protokoll 2020-10-21  
 
Barn- och fritidsutskottet – protokoll 2020-10-06 m. bilagor 
 
Socialutskottet – protokoll 2020-10-07 
 
Revisionen – Granskning av kommunens interna kontroll (dnr 428/20-007) 

 
Förslag till beslut 
Ta del av redovisade delgivningar. 
 
Kommunstyrelsen 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommunstyrel-
sen bifaller. 
_____ 
 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 4(30) 
 2020-11-09 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 122 Dnr 0448/20 - 002 
 
DELEGATIONSRAPPORT KS 2020-11-09 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Ta del av och godkänna redovisad delegationsrapport. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Följande ärende anmäls enligt KS § 142/2019-11-04 (dnr 392/19-002) 
 
Kommunstyrelsens ordförande 
Beslut – Inbetalning av kapitalinsats till Kommuninvests Ekonomiska förening 
(dnr 414/20-045) 

 
Kommunchef 
Förlängning av styrdokument som inte medför materiella förändringar - hand-
lingsplan jämställdhetsintegrering (dnr 417/20-003) 

 

Socialutskottet individärenden – 2020-10-07 
§ 94  Delgivningar 2 
§ 95  Prövning av LVU-vård 
§ 96  Beslut om att åtgärd får vidtas utan samtycke 
§ 97–99 Övervägande om fortsatt vård 
§ 100–101 Övervägande om begränsning i umgänget  
 
Socialutskottet individärenden – 2020-10-28 
§ 102–107 Ansökan om vård enligt LVU hos Förvaltningsrätten 
§ 108 Ansökan om upphörande av vård av LVU 
§ 109 Övervägande av fortsatt vård 
 
Förslag till beslut 
Ta del av och godkänna redovisad delegationsrapport. 
 
Kommunstyrelsen 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommunstyrel-
sen bifaller. 
_____ 
 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 5(30) 
 2020-11-09 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 123 Dnr 0377/20 - 003 
 
STRATEGISK PLAN 2021 - 2023 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Fastställa strategisk plan Älvsbyns kommun 2021-2023, enligt bilaga. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Chef kommunledningskontoret har uppdaterat strategisk plan för Älvsbyns 
kommun 2021-2023, enligt bilaga. 
 
Strategisk Plan 2021-23 är den första som skrivits fullt ut i systemet Stratsys. 
Det innebär att den inte är fullständig vad gäller innehåll och layout. De delar 
som inte finns med håller på att omarbetas och uppdateras. 
 
Den strategiska planeringen för Älvsbyn kommun omfattar en rullande fyra-
årsperiod. Kommunfullmäktige antar i november den strategiska planen som 
omfattar mål och resurser samt planeringsförutsättningar till kommunstyrelsen 
och dess verksamhetsområden. Den strategiska planen innehåller nedanstå-
ende delar som tillsammans utgör fullmäktiges styrning av kommunstyrelsen 
och de kommunala bolagen. 

• Omvärldsanalys 

• Lokala förutsättningar 

• Vision för Älvsbyns kommun 

• Organisation 

• Verksamhetsutveckling 

• Kommungemensamma strategier och mål i perspektiven 
- Medborgare/Kund 
- Tillväxt/Utveckling 
- Medarbetare 
- Ekonomi 

• Ekonomiska mål, ekonomisk ram per verksamhet för drift respektive 
investeringar, utdebitering, resultat-, finansierings- och balansbudget för 
tre år. 

Utifrån styrningarna i Strategisk plan upprättar kommunchefen ett verksam-
hetsdirektiv som utgör styrning till de olika verksamhetsområdena. I verksam-
heterna upprättas verksamhetsplaner. Uppföljning sker enligt den av kommun-
styrelsen årligen fastställda uppföljningsplanen. 

Förslag till beslut 
Fastställa strategisk plan Älvsbyns kommun 2021-2023, enligt bilaga. 
 
 
         forts 



 PROTOKOLL 6(30) 
 2020-11-09 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 123 Dnr 0377/20 – 003 forts 
 
STRATEGISK PLAN 2021 - 2023 

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



 PROTOKOLL 7(30) 
 2020-11-09 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 124 Dnr 0460/20 - 003 
 
HANDLINGSPLAN INKLUDERING 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Fastställa styrdokument Handlingsplan inkludering enligt bilaga.  
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Integrationssamordnare Eleonor Lundkvist Linder har utarbetat nytt styrdoku-
ment, handlingsplan inkludering enligt bilaga. 
 
I landets kommuner ska handlingsplan för inkludering finnas, i planen ska 
samhället säkerställa att inga begränsningar ska finnas för medborgare kopplat 
till kön, etnicitet, religion, sexuell läggning, ålder, fysiska eller psykiska funk-
tionsvariationer. Verksamheterna i Älvsbyns kommun har var för sig upprätt-
ade planer och i viss mån också styrdokument som säkerställer ett arbete mot 
inkludering men fastställande av denna handlingsplan kopplar samman befint-
liga planer och styrdokument till en gemensam och kommunövergripande 
handlingsplan. Syftet med att fastställa handlingsplanen är att skapa ett fram-
gångsrikt och inkluderande samhälle där man motverkar utanförskap och 
innefattar alla kommunens medborgare oavsett ursprung. Strategin i planen 
fastställer ett antal prioriterade områden;  
- respekt för individen 
- delaktighet 
- sysselsättning 
- utbildning  
- aktiv fritid 
 
De kommunala styrdokument som kan kopplas samman med denna hand-

lingsplan är; 
- Handlingsprogrammet för personer med funktionsnedsättning 
- Handlingsplan för jämställdhetsintegrering 
- Riktlinjer för diskriminering 
- Riktlinjer för rekrytering 
- Arbetsmarknadsstrategi  
- Skolornas handlingsplaner mot kränkande behandling 
- Riktlinje mot kränkande behandling 
- Biblioteksplan 
- Kompetensförsörjningsplan 
- Bostadsförsörjningsplan.  
 
Förslag till beslut 
KS föreslår KF att fastställa styrdokument för handlingsplan inkludering enligt 
bilaga och mål för 2021 - 2023.  
         forts 



 PROTOKOLL 8(30) 
 2020-11-09 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 124 Dnr 0460/20 – 003 forts 
 
HANDLINGSPLAN INKLUDERING 

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



 PROTOKOLL 9(30) 
 2020-11-09 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 125 Dnr 0315/20 - 006 
 
SAMMANTRÄDESPLAN 2021 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Fastställa upprättad sammanträdesplan för budgetberedningen, barn- och fri-
tidsutskottet, socialutskottet och personalutskottet, enligt bilaga. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningskontorets kansli har upprättat förslag till sammanträdesplan 
för budgetberedningen, barn- och fritidsutskottet, socialutskottet och perso-
nalutskottet 2021 enligt följande: 
           
BUB BFU  SU  PU 
4 mars 23 feb   3 feb  24 feb  
18 mars 13 april  17 mars 5 maj  
25 mars 1 juni  21 april  22 sept   
15 april 14 sept  9 juni  27 okt  
29 april 7 dec   25 aug  15 dec 
11 maj   29 sept  
    20 okt 
    1 dec 

Förslag till beslut 

Fastställa upprättad sammanträdesplan för budgetberedningen, barn- och fri-
tidsutskottet, socialutskottet och personalutskottet, enligt bilaga. 
 
Kommunstyrelsen 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommunstyrel-
sen bifaller. 
_____ 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 10(30) 
 2020-11-09 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 126 Dnr 0177/20 - 008 
 
MEDBORGARFÖRSLAG ENKLARE GÅNGVÄG EFTER KORS-
TRÄSKBÄCKEN 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Återremiss av medborgarförslag om enklare gångväg efter Korsträskbäcken. 
Utredning av tidigare beslut angående gångväg vid Korsträskbäcken, redovisas 
vid kommunstyrelsens sammanträde den 14 december 2020. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Annakarin Renberg har lämnat in ett medborgarförslag om enklare gångväg 
efter Korsträskbäcken, enligt bilaga. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 15 juni 2020, § 46, att överlämna ärendet till 
kommunstyrelsen för beredning och beslut senast den 30 november 2020. 
_____ 
 
VD Mattias Broström Älvsbyns Energi AB har yttrat sig i ärendet. 
 
Gång- och cykelnätet i Älvsbyn är viktigt av ett flertal anledningar och ska fylla 
ett antal funktioner för gående, löpare, sparkåkare, cyklister, rullatorer och 
barnvagnar. Förslaget att anlägga en GC-väg längs Korsträskbäcken är bra och 
skulle bli ett bra ”GC-stråk”. 
 
Det som behöver göras initialt är en förstudie för att utreda om det är bygg-
bart, markägarförhållanden, geoteknik och tänkt sträckning.  
 
Förslag till beslut 
Att KS beviljar medel för förstudie/projektering av föreslagen sträcka. 
Bedömd kostnad ca 350 000 kr. Kostnad för byggnation är i detta läge för 
tidigt att säga. Bättre underlag behövs för att kunna ta fram en relevant kalkyl. 
 
Kommunstyrelsen 
Rikard Granström (s) föreslår att ärendet återremitteras. Utredning av tidigare 
beslut angående gångväg vid Korsträskbäcken, redovisas vid kommunstyrels-
ens sammanträde den 14 december 2020.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Rikard Granströms förslag vilket kom-
munstyrelsen bifaller. 
_____ 
 
 
 



 PROTOKOLL 11(30) 
 2020-11-09 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 127 Dnr 0196/20 - 008 
 
MEDBORGARFÖRSLAG OM OMVÄRLD OCH SAMVERKAN  

 
Kommunstyrelsens beslut 
Anse medborgarförslag om omvärld och samverkan vara besvarat. 
 
Reservation 
Peter Lundberg (kd) reserverar sig mot beslutet. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Anders Lindh har lämnat in ett medborgarförslag om omvärld och samverkan, 
enligt bilaga. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 15 juni 2020, § 47, att överlämna ärendet 
till kommunstyrelsen för beredning och beslut senast den 30 november 2020. 
_____ 
 
Kommunchef Magnus Nordström har yttrat sig i ärendet. 
 
Anders Lindh föreslår i sitt medborgarförslag att politik och tjänstemän pre-
senterar nuvarande och framtida samarbeten. Vidare att kommunens med-
borgare, i demokratisk anda, ges möjligheten att rösta om det allenarådande, 
fördjupande samarbete som nu sker med Piteå kommun. 
 
Anders Lindh beskriver i sitt medborgarförslag Älvsbyns kulturhistoriska bak-
grund och att den präglat de goda förutsättningar som råder i Älvsbyns kom-
mun. Med det som grund ser han med bestörtning på den enkelsidighet som 
idag råder i det att Piteå är det allenarådande när det gäller kommunalt sam-
arbete. Han anser att relationen mellan de två kommunerna kan, historiskt sett, 
liknas vid vatten och olja och de går inte att blanda. Det är en ohelig allians 
och som över tid inte kommer gagna Älvsbyns kommun och dess invånare.  
 
Älvsbyns kommun samverkar/samarbetar med en rad olika organisationer på 
alla nivåer, nationell, regional och lokal nivå. Anledningarna kan vara många 
men framför allt ekonomiska, kvalitativa och kompetensförsörjning, som är de 
tydligaste. Den viktigaste drivkraften är att det ska gynna Älvsbyns kommun. 
Älvsbyns kommun samverkar med alla som vill och har någonting att erbjuda, 
som gynnar kommunen och dess medborgare. 
 
På nationell nivå, samverkar/samarbetar kommunen med exempelvis Sveriges 
Kommuner och Regioner, Kommentus, Inera, Kommunassurance Syd, m.fl.  
 
 
         forts 



 PROTOKOLL 12(30) 
 2020-11-09 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 127 Dnr 0196/20 – 008 forts 
 
MEDBORGARFÖRSLAG OM OMVÄRLD OCH SAMVERKAN  

 
Regional nivå, samverkar/samarbetar vi med exempelvis Norrbottens kom-
muner, Region Norrbotten, RKM, IT Norrbotten, samordningsförbundet i 
Södra Norrbotten, m.fl. 
 
Lokal nivå, samverkar/samarbetar inom flertalet områden i kommunen ex-
empelvis Gymnasieskolan (4 kanten, Arvidsjaur), Vuxenutbildning (5 kanten), 
GIS4Web (4 kanten), m.fl. 
 
Samverkan med Piteå kommun inom följande områden: räddningstjänst, alko-
holhandläggning, löneadministration och överförmyndare. 
 
Samverkan är en långsiktig överlevnadsfråga för Älvsbyns kommun, ingen 
kommun klarar sig utan samverkan och samarbete. 
 
En folkomröstning i en viss fråga får i fullmäktige väckas av minst tio procent 
av de röstberättigande kommunmedlemmarna enligt lagen (1994:692) om 
kommunal folkomröstning (folkinitiativ). Ett medborgarförslag kan inte väcka 
frågan om en kommunal folkomröstning.  
 
Förslag till beslut 
Anse medborgarförslag om omvärld och samverkan vara besvarat. 
 
Kommunstyrelsen 
Rikard Granström (s) yrkar bifall till beredningsförslaget. 
 
Peter Lundberg (kd) yrkar bifall till medborgarförslaget. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget och Peter Lundbergs 
förslag var för sig. Kommunstyrelsen bifaller beredningsförslaget. 
_____ 
 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 13(30) 
 2020-11-09 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 128 Dnr 0232/20 - 008 
 
MEDBORGARFÖRSLAG - VID ANLÄGGNING AV GC-VÄGAR, 
GÖRA GÅNGKANT MED MJUKARE MATERIAL, PÅ VAR SIDA 
OM VÄGEN  

 
Kommunstyrelsens beslut 
Avslag på medborgarförslag om breddning av GC-vägar. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ihléne Norberg har lämnat in ett medborgarförslag om breddning av GC-
vägar, enligt bilaga. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 15 juni 2020, § 48, att ärendet överlämnas till 
kommunstyrelsen för beredning och beslut senast den 30 november 2020. 
_____ 
 
VD Mattias Broström Älvsbyns Energi AB har yttrande sig i ärendet. 
 
Gång- och cykelnätet i Älvsbyn är viktigt av ett flertal anledningar och ska fylla 
ett antal funktioner för gående, löpare, sparkåkare, cyklister, rullatorer och 
barnvagnar. Utformningen varierar mellan trottoar med kantsten, fristående 
GC med beläggning och fristående GC utan beläggning. En fristående GC 
med beläggning håller ca 2,5 - 3,5 m bredd med stödremsor av grus på ca 25 
cm på kanten och utformningen är styrd av VGU (Vägars och Gators Utform-
ning) 
 
Att ytterligare bredda GC-vägar med ca 80 cm gör att mer mark behöver tas i 
anspråk för byggande, en dyrare anläggningskostnad och ett dyrare underhåll 
då ett mjukare underlag kommer att behöva underhållas i större omfattning än 
en hårdgjord yta. Dessutom stöds inte denna utformning av VGU.  
 
Från Älvsbyns Energi AB anser vi inte att nyttan med bredare GC-vägar går 
att motivera kostnadsmässigt. 
 
Beslutsunderlag 
VGU, kostnader 
 
Förslag till beslut 
Avslag på medborgarförslag om breddning av GC-vägar. 
 
Kommunstyrelsen 
Rikard Granström (s) yrkar bifall till beredningsförslaget. 
 
Orvo Hannlöv (sd) yrkar bifall till beredningsförslaget.  forts 



 PROTOKOLL 14(30) 
 2020-11-09 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 128 Dnr 0232/20 – 008 forts 
 
MEDBORGARFÖRSLAG - VID ANLÄGGNING AV GC-VÄGAR, 
GÖRA GÅNGKANT MED MJUKARE MATERIAL, PÅ VAR SIDA 
OM VÄGEN  

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



 PROTOKOLL 15(30) 
 2020-11-09 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 129 Dnr 0383/18 - 021 
 
FRAMTIDA KOMPETENSFÖRSÖRJNING 

 
Kommunstyrelsens beslut 
1) Fastställa förslag om att barnskötare kan tillsvidareanställas inom för-

skolans verksamhet i Älvsbyns kommun. 
2) Utbildningsnivå barnskötare, se nedan. 
3) Målsättning är att upprätthålla en hög andel förskollärare.  
4) Upphäva tidigare beslut från kommunstyrelsen (Dnr: 381/10 - 610)  
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet  
Skolchef Jan-Erik Backman har lämnat in en tjänsteskrivelse och beskriver 
ärendet.  
 
Det finns i dag 7,7 % årsarbete i tillsvidareanställning som barnskötare i 
Älvsbyns kommun. Sedan tidigare politiskt beslut fastställdes att tillsvidare-
anställningar inom förskolan endast skulle gälla behöriga förskollärare. 
Personalutskottet har uppdragit till skolchef att ta fram underlag för möjlig-
heten att åter kunna tillsvidareanställa barnskötare inom förskolans verksam-
heter.  Underlaget ska även specificera vilken utbildning som krävs för att en 
person ska kunna tillsvidareanställas som barnskötare.  
 
De tjänster som kommer att finnas tillgängliga för barnskötare är de idag  
7,75 % årsarbetare som finns inom förskolans verksamheter. Det innebär att 
när nu tillsvidareanställd barnskötare avslutar sin tjänst så är det denna som 
ska kunna återsättas med behörig barnskötare. Möjlighet för utbildad och be-
hörig förskollärare att söka sådan tjänst skall finnas. I de fall både behörig 
barnskötare och behörig förskollärare söker sådan tjänst avgörs tillsättandet 
mot sökandens lämplighet och inte utbildning.  
 
Som behörighetsgivande utbildning till barnskötare finns två alternativ; 
  
Avslutat nationellt program Barn och fritid med inriktningen pedagogiskt 
arbete samt programfördjupningskurser inom specialpedagogik, pedagogiskt 
arbete, pedagogik och entreprenörskap, 2500p.  
 
Skolverkets yrkespaket barnskötare 900p samt påbyggnad barnskötare 400p, 
sammanlagt 1300p samt en avslutad gymnasieexamen. 
 
Beslutsunderlag 
Personalutskottets protokoll 21 oktober 2020, § 13. 
 
 
         forts 



 PROTOKOLL 16(30) 
 2020-11-09 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 129 Dnr 0383/18 – 021 forts 
 
FRAMTIDA KOMPETENSFÖRSÖRJNING 

 
Personalutskottets förslag till kommunstyrelsen 
1) Fastställa förslag om att barnskötare kan tillsvidareanställas inom 

förskolans verksamhet i Älvsbyns kommun enligt sammanfattning av 
ärendet.  

2) Upphäva tidigare beslut från kommunstyrelsen (Dnr: 381/10-610)  
_____ 
 
Kommunstyrelsen  
Skolchef Jan-Erik Backman föredrar ärendet.  
 
Rikard Granström (s) föreslår en ändring under punkt 1) ta bort slutet av 
meningen, enligt sammanfattning av ärendet. 
 
Linus Sköld (s) bifaller Rikard Granströms (s) förslag. 
 
Peter Lundberg (kd) föreslår ett tillägg - målsättning är att upprätthålla en hög 
andel förskollärare. 
 
Kerstin Backman (s) yrkar bifall till personalutskottets förslag. 
 
Anders Isaksson (c) bifaller Rikard Granströms (s) och Peter Lundbergs (kd) 
förslag. 
 
Beslutsgång  
Ordföranden ställer proposition på personalutskottets förslag, Rikard 
Granströms ändringsförslag och Peter Lundbergs tilläggsförslag var för sig. 
Kommunstyrelsen bifaller förslagen. 
_____ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 PROTOKOLL 17(30) 
 2020-11-09 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 130 Dnr 0386/20 - 041 
 
INVESTERINGSBUDGET 2021 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Fastställa kommunens investeringsbudget för 2021 till 10 208 tkr enligt  
Ny bilaga 1. 
 
Reservation 
Tobias Ström (L), Berit Hardselius (c) och Peter Lundberg (kd) reserverar sig 
mot beslutet till förmån för egna förslag. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Sammanställt kommunens investeringsäskanden, enligt bilaga. 
 
Beslutsunderlag 
Budgetberedningens protokoll 22 oktober 2020, § 6. 
 
Budgetberedningens förslag till kommunfullmäktige 
Fastställa kommunens investeringsbudget för 2021 till 10 208 tkr enligt  
bilaga 1. 
 
Reservation 
Berit Hardselius (c) och Peter Lundberg (kd) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för egna förslag. 
_____ 
 
Kommunstyrelsen 
Ordföranden Tomas Egmark (s) redovisar budgetberedningens förslag till inv-
esteringsbudget för år 2021, enligt bilaga 1, med ändring att belopp 750 tkr 
under gator och rastplats Leken, flyttas till investeringspåse hos KC.   
 
Berit Hardselius (c) redogör för centerpartiets förslag till investeringsbudget 
för år 2021, enligt reviderad bilaga 2, med ändring att belopp 1500 tkr under 
gator och rastplats Leken utgår. Totalt investeringsbudget 2021 ändras därmed 
till 11 699 tkr. 
 
Peter Lundberg (kd) yrkar på tilläggsförslag - investering om 4 mkr, snökano-
ner, pumpar och ledningssystem vid Kanis. 
 
Tobias Ström (L) redogör för Liberalernas förslag till investeringsbudget för år 
2021, enligt bilaga 3. 
 
 
      forts 



 PROTOKOLL 18(30) 
 2020-11-09 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 130 Dnr 0386/20 – 041 forts 
 
INVESTERINGSBUDGET 2021 

 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på budgetberedningens förslag, centerpartiets 
förslag och Liberalernas förslag var för sig. Kommunstyrelsen bifaller 
budgetberedningens förslag. 
 
Reservation 
Tobias Ström (L) och Berit Hardselius (c) reserverar sig mot beslutet. 
 
Ordföranden ställer vidare proposition på Peter Lundbergs tilläggsförslag 
vilket kommunstyrelsen avslår. 
 
Reservation 
Peter Lundberg (kd) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 
_____ 
 
 

 
 
 



 PROTOKOLL 19(30) 
 2020-11-09 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 131 Dnr 0383/20 - 041 
 
SKATTESATS 2021 - UTDEBITERING 2021 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Fastställa skattesats för 2021 till 22,45 per skattekrona. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Den kommunala skattesatsen för 2020 fastställdes till 22,45 per skattekrona. 
 
Beslutsunderlag 
Budgetberedningens protokoll 22 oktober 2020, § 7. 
 
Budgetberedningens förslag till kommunfullmäktige 
Fastställa skattesats för 2021 till 22,45 per skattekrona. 
_____ 
 
Kommunstyrelsen 
Ordföranden ställer proposition på budgetberedningens förslag vilket kom-
munstyrelsen bifaller. 
_____ 
 
 
 

 
 
 



 PROTOKOLL 20(30) 
 2020-11-09 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 132 Dnr 0459/20 - 041 
 
ANPASSNING TILL DRIFTBUDGET - ÄLVSBYNS GYMNASIUM 
2021 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Genomföra anpassningar under 2021 enligt fastställd driftbudget för Älvsbyns 
gymnasieskola. Anpassningar innebär; 
- 0-intag på Vård och omsorgsprogrammet höstterminen 2021. 
- Avsluta körkortsbidrag för elever antagna efter vårterminen 2021. 
 
Reservation 
Berit Hardselius (c), Orvo Hannlöv (sd) och Tobias Ström (L) reserverar sig 
mot beslutet till förmån för egna förslag. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Skolchef Jan-Erik Backman har lämnat in en tjänsteskrivelse om anpassning 
till driftbudget för Älvsbyns gymnasieskola 2121. 
 
Kommunfullmäktige har 26 oktober fastställt driftbudget för kommunens 
verksamheter. För Älvsbyns gymnasieskola har ramen minskats med 1 mkr 
vilket innebär att åtgärder behöver vidtas för att anpassa verksamheten efter 
tilldelad budget. Vård och omsorgsprogrammet har under senare år lockat få 
elever och höstterminen 2020 har endast 4 elever påbörjat utbildningen. Ett så 
kallat 0-intag (noll-intag) innebär att programmet finns kvar i utbildningsutbu-
det men inga elever antas höstterminen 2021. Detta innebär ett minskat behov 
av lärartjänst och anpassningar kan genomföras för att verksamheten bedrivs 
inom tilldelad budget.  
 
Körkortsbidraget ges till elever i årskurs 2 vid Älvsbyns gymnasieskola, för-
utsatt att eleven genomför sin utbildning enligt plan och med godkända resul-
tat. Syftet med körkortsbidraget har varit att locka elever till Älvsbyns gym-
nasieskola. Bidraget är årligen 400 tkr och är enligt skollagen och nationella 
styrdokument, inte en tvingande del för skolan eller huvudmannen att till-
handahålla elever. Det blir således en del i åtgärder för att anpassa verksamhe-
ten enligt budget.  
 
Beräknad helårseffekt på anpassningarna uppgår till ca 1 mkr.  
 
Beslutet skickas till 
Rektor Inger Grankvist, Älvsbyns gymnasieskola 
 
Förslag till beslut 
Genomföra anpassningar under 2021 enligt fastställd driftbudget för Älvsbyns 
gymnasieskola. Anpassningar innebär;     forts 



 PROTOKOLL 21(30) 
 2020-11-09 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 132 Dnr 0459/20 – 041 forts 
 
ANPASSNING TILL DRIFTBUDGET - ÄLVSBYNS GYMNASIUM 
2021 

 
- 0-intag på Vård och omsorgsprogrammet höstterminen 2021. 
- Avsluta körkortsbidrag för elever antagna efter vårterminen 2021. 
 
Kommunstyrelsen 
Skolchef Jan-Erik Backman föredrar ärendet. 
 
Tobias Ström (L) föreslår att 0-intag även införs vid naturvetarprogrammet, 
teknikprogrammet samt NIU, hösten 2021. 
 
Linus Sköld (s) yrkar avslag på Tobias Ströms (L) tilläggsförslag. 
 
Berit Hardselius (c) föreslår att vård- och omsorgsprogrammet ska vara kvar. 
 
Orvo Hannlöv (sd) bifaller Berit Hardselius (c) förslag. 
 
Kristina Karlsson (s) yrkar på att körkortsbidraget ska vara kvar. 
 
Linus Sköld (s) och Sara Risberg (s) bifaller Kristina Karlssons (s) förslag. 
 
Rikard Granström (s) yrkar bifall till beredningsförslaget. 
 
Ajournering 
Linus Sköld (s) begär ajournering kl 15.20. Sammanträdet återupptas efter ca 
10 minuter. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på samtliga förslag var för sig. 
 
Kommunstyrelsen bifaller 0-intag på vård och omsorgsprogrammet och 
avslutat körkortsbidrag, enligt beredningsförslaget. 
 
Reservation 
Berit Hardselius (c) och Orvo Hannlöv (sd) reserverar sig mot beslutet. 
 
Kommunstyrelsen avslår 0-intag på teknikprogrammet, naturvetarprogrammet 
och NIU. 
 
Reservation 
Tobias Ström (L) reservera sig mot beslutet. 
_____ 



 PROTOKOLL 22(30) 
 2020-11-09 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 133 Dnr 0384/20 - 041 
 
DRIFT-, RESULTAT-, FINANS OCH BALANSBUDGET 2021 MED 
PLAN FÖR 2022 OCH 2023 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1) Fastställa driftbudget: 

För 2021 till 557 323 tkr 
För 2022 till 568 966 tkr 
För 2023 till 585 561 tkr 
 

2) Fastställa resultatbudget: 
För 2021 till  10 316 tkr 
För 2022 till  - 4 305 tkr 
För 2023 till -17 682 tkr 
 

3) Finans- och balansbudget enligt bilaga. 
 

4) Strategiska planen kompletteras enligt fullmäktiges beslut rörande budget 
för verksamhetsåret 2021. 

_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Budgetberedningen beslutade 22 oktober 2020, § 8 att hänskjuta ärendet 
drift-, resultat-, finans och balansbudget 2021 med plan för 2022 och 2023 till 
kommunstyrelsens för beredning och vidare till fullmäktige för beslut den 30 
november 2021. 
 
Beslutsunderlag 
Budgetberedningens protokoll 22 oktober 2020, § 8. 
 
Kommunledningskontoret ekonomi har sammanställt förslag till drift-, re-
sultat-, finans- och balansbudget för år 2021 samt plan för 2022-2023 med 
utgångspunkt i budgetberedningens förslag till driftbudget, investeringsbud-
get och utdebiteringar, enligt bilaga. 
 
Kommunstyrelsen 
Ekonomichef Ulla Lundberg föredrar ärendet. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommunstyrel-
sen bifaller. 
_____ 
 

 
 



 PROTOKOLL 23(30) 
 2020-11-09 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 134 Dnr 0378/20 - 041 
 
FINANSIELLA MÅLSÄTTNINGAR - GOD EKONOMISK HUS-
HÅLLNING (GEH) 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Fastställa finansiella mål – God ekonomisk hushållning GEH enligt följande: 
- Resultatet ska över tid uppgå till minst 2 % av skatter och statsbidrag. 
- Investeringsbudgeten bör inte uppgå till mer än 2 % av skatter och stats-

bidrag. 
- Investeringar ska finansieras med egna medel. 
- Soliditeten ska förstärkas från 2017 års nivå. 
- Oförändrad utdebitering. 
- Avsätta 3 mkr för att möta pensionsutbetalningar. 
- Älvsbyns kommunföretag AB ska genom döttrarna lämna utdelning. 

 
Reservation 
Tobias Ström (L) reserverar sig mot beslutet. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningskontoret ekonomi har sammanställt förslag till finansiella 
mål – God ekonomisk hushållning (GEH) enligt följande: 
- Resultatet ska över tid uppgå till minst 2 % av skatter och statsbidrag. 
- Investeringsbudgeten bör inte uppgå till mer än 2 % av skatter och stats-

bidrag. 
- Investeringar ska finansieras med egna medel. 
- Soliditeten ska förstärkas från 2017 års nivå. 
- Oförändrad utdebitering. 
- Avsätta 3 mkr för att möta pensionsutbetalningar. 
- Älvsbyns kommunföretag AB ska genom döttrarna lämna utdelning. 
 
Beslutsunderlag 
Budgetberedningens protokoll 22 oktober 2020, § 9. 
 
Budgetberedningens förslag till kommunfullmäktige 
Fastställa finansiella mål – God ekonomisk hushållning GEH enligt följande: 
- Resultatet ska över tid uppgå till minst 2 % av skatter och statsbidrag. 
- Investeringsbudgeten bör inte uppgå till mer än 2 % av skatter och stats-

bidrag. 
- Investeringar ska finansieras med egna medel. 
- Soliditeten ska förstärkas från 2017 års nivå. 
- Oförändrad utdebitering. 
- Avsätta 3 mkr för att möta pensionsutbetalningar. 
- Älvsbyns kommunföretag AB ska genom döttrarna lämna utdelning. 
_____         forts 



 PROTOKOLL 24(30) 
 2020-11-09 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 134 Dnr 0378/20 – 041 forts 
 
FINANSIELLA MÅLSÄTTNINGAR - GOD EKONOMISK HUS-
HÅLLNING (GEH) 

 
Kommunstyrelsen 
Tobias Ström (L) yrkar på att resultatet och investeringar ska uppgå till 3 % i 
stället för 2 %. 
 
Ordföranden ställer proposition på Tobias Ströms förslag vilket kommun-
styrelsen avslår. 
 
Ordföranden ställer vidare proposition på budgetberedningens förslag vilket 
kommunstyrelsen bifaller. 
_____ 
 
 

 
 
 



 PROTOKOLL 25(30) 
 2020-11-09 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 135 Dnr 0455/20 - 106 
 
SAMVERKANSAVTAL LÖNECENTER 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Fastställa avtal om interkommunal avtalssamverkan avseende löneadministra-
tionstjänster Piteå kommun och Älvsbyns kommun, enligt bilaga. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Sedan 2017-01-01 finns en Servicenämnd för Älvsbyns och Piteå kommuner. 
Den gemensamma servicenämnden styrs av reglemente och avtal om samver-
kan. Servicenämnden ansvarar för kommunernas löneadministration vid ett 
Lönecenter som är placerat i Älvsbyn. 
 
Sedan den 1 juli 2018 finns en generell rätt till kommunal avtalssamverkan 
utan hinder av lokaliseringsprincipen (KL 9:37). Som krav uppställs endast att 
den uppgift som man samverkar kring är en kommunal angelägenhet för båda 
kommuner. Uppgiften att hantera kommunanställdas löner och tjänstepension 
är en kommunal angelägenhet i båda kommuner och avtalssamverkan är såle-
des möjligt ur ett kommunalrättsligt perspektiv.  
 
Avtalssamverkan är en enklare form av kommunal samverkan än samverkan i 
gemensam nämnd och kräver en mindre administrativ och politisk överbygg-
nad. Vid avtalssamverkan överlåter en samverkande kommun utförande av 
viss verksamhet till den andra kommunen.  
 
Samverkansavtalet reglerar hur verksamheten ska utövas. Om beslut behöver 
fattas angående exempelvis den anläggning som verksamheten utövas i eller 
den personal som finns i verksamheten är det den kommun som äger fastig-
heten respektive är arbetsgivare för personalen som fattar beslutet. Den andra 
kommunens medlemmar har inte besvärsrätt över sådana beslut, även om de 
skulle påverka verksamheten. 
 
För att öka den överlåtande kommunens inflytande kan i samverkansavtalet 
föreskrivas att beslut som berör verksamheten ska föregås av samråd. Sam-
rådsgruppen kan bestå av politiker, tjänstemän eller bådadera, beroende på vad 
parterna kommer överens om. En sådan samrådsgrupp kan inte fatta beslut 
om samverkansavtalet eller dess tillämpning.  
 
Formen avtalssamverkan medför att samverkan med ytterligare kommuner 
underlättas. Det finns ett intresse i andra kommuner att ta del av Lönecenters 
tjänster. 
 
 
         forts 



 PROTOKOLL 26(30) 
 2020-11-09 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 135 Dnr 0455/20 – 106 forts 
 
SAMVERKANSAVTAL LÖNECENTER 

 
Dessa förhållanden sammantaget bildar motiv till att se över frågan om att av-
veckla Servicenämnden för att övergå till avtalssamverkan. Frågan beslutas av 
kommunernas fullmäktige.  
 
Kommunfullmäktige beslutade 26 oktober 2020, § att upprätta en avtalssam-
verkan för den gemensamma löneadministrationen, därefter avveckla service-
nämnden för Piteå och Älvsbyns kommuner och upphäva fullmäktiges beslut 
2016-06-20, § 60, att inrätta en gemensam servicenämnd Piteå och Älvsbyn.  
_____ 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2020-06-04 SNÄP § 7 Dnr 0503/19 – 109 
Kommunstyrelsens protokoll 31 augusti 2020, § 88. 
Kommunfullmäktiges protokoll 26 oktober 2020, §  
 
Förslag till beslut 
Fastställa avtal om interkommunal avtalssamverkan avseende löneadministra-
tionstjänster Piteå kommun och Älvsbyns kommun, enligt bilaga. 
 
Kommunstyrelsen 
Kommunchef Magnus Nordström och chef lönecenter Arlene Morin föredrar 
ärendet. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommunstyrel-
sen bifaller. 
_____ 
 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 27(30) 
 2020-11-09 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 136 Dnr 0456/20 - 106 
 
SAMVERKAN BUDGET- OCH SKULDRÅDGIVNING 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Enligt bifogad överenskommelse köper budget och skuldrådgivning från Piteå 
kommun till enskilda medborgare från Älvsbyns kommun med start i januari 
2021.   
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Fritids- och kulturchef Kjell Tegnelund har lämnat in tjänsteskrivelse om sam-
verkan budget- och skuldrådgivning med Piteå kommun. 
 
Bakgrund: Från och med 2020-10-31 är handläggaren av budget- och skuld-
rådgivning (50 % tjänst) i Älvsbyn pensionerad. För att säkerställa att enskilda 
medborgare från Älvsbyn som har behov av budget- och skuldrådgivning får 
en korrekt och rättssäker handläggning till en rimlig kostnad för Älvsbyns 
kommun föreslås att tjänsten köps in från Piteå kommun enligt bifogad över-
enskommelse.  
 
För frågor rörande köp av varor, tjänster, avtal, reklamationer med mera hän-
visas personer från Älvsbyn till ”Hallå konsument” en oberoende vägledning 
genom konsumentverket. 
 
Förslag till beslut 
Fritids- och kulturchef föreslår att Älvsbyns kommun enligt bifogad överens-
kommelse köper budget och skuldrådgivning från Piteå kommun till enskilda 
medborgare från Älvsbyns kommun med start i januari 2021.   
 
Kommunstyrelsen 
Kommunchef Magnus Nordström föredrar ärendet. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommunstyrel-
sen bifaller. 
_____ 
 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 28(30) 
 2020-11-09 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 137 Dnr 0388/20 - 179 
 
TAXOR FÖR AUTOMATISKA BRANDLARMANLÄGGNINGAR 
ANSLUTNA TILL RÄDDNINGSTJÄNSTEN PITEÅ-ÄLVSBYN 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Delegera rätten att årligen indexreglera Taxor för automatiska brandlarman-
läggningar anslutna till Räddningstjänsten Piteå-Älvsbyn till Gemensam rädd-
ningsnämnd Piteå-Älvsbyn. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Risk- och säkerhetssamordnare Margareta Lundberg har anmält ärende om 
taxor för automatiska brandlarmanläggningar. 
 
Taxa för larm som inte förorsakats av brand eller annan olycka samt hantering 
av nycklar och passerkort till anläggningar med automatlarm. 
 
Beslutsunderlag 
Bifogade tabeller och sammanställning 
 
Förslag till beslut 
Att delegera rätten att årligen indexreglera Taxor för automatiska brandlarm-
anläggningar anslutna till Räddningstjänsten Piteå-Älvsbyn till Gemensam 
räddningsnämnd Piteå-Älvsbyn. 
 
Kommunstyrelsen 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommunstyrel-
sen bifaller. 
_____ 
 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 29(30) 
 2020-11-09 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 138 Dnr 0447/20 - 737 
 
ÄNDRAD SERVICENIVÅ AVSEENDE MATDISTRIBUTION 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Anta förändrad servicenivå avseende matdistribution, enligt nedanstående för-
slag. 
 
Reservation 
Berit Hardselius (c) och Orvo Hannlöv (sd) reserverar sig mot beslutet. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Socialchef Hans Nyberg har anmält ärende om förslag på förändrad service-
nivå avseende matdistribution. 
 
I dagsläget har brukare inom hemtjänsten som är beviljade matdistribution 
färre än 7 dagar per vecka möjlighet att fritt välja vilka veckodagar de önskar 
matleverans vecka för vecka. Det innebär att hemtjänsten inte i förväg vet 
vilken veckodag som leverans av mat ska ske. Detta innebär i sin turs att 
verksamheten måste planera för eventuell leverans av mat alla dagar i veckan 
till alla. 
 
Ex: Är en brukare beviljad matdistribution tre dagar i veckan planeras för att 
personal ska kunna leverera sju dagar/vecka.  Detta gäller även för leveranser 
ut till byarna. Påföljden blir att vi planerar in mer tid än brukaren är beviljad 
och vår bemanningsgraf blir felaktig, d v s personalbemanningen blir för hög 
vissa dagar och vi saknar täckning i budget för detta. En annan påföljd är att 
det blir svårt att fördela arbetet jämnt mellan personal i tjänst.   
 
Förslag: De brukare som är beviljad matdistribution färre än sju dagar ska 
boka leveransdagar och hemtjänsten planerar då för leverans enbart de valda 
dagarna. Dagarna som brukaren valt för matdistribution kommer att doku-
menteras i dennes genomförandeplan, följas upp och revideras vid behov.  
 
Fasta dagar för matdistribution skulle medföra att personalen i förväg vet när 
leverans av mat ska ske och enbart behöver personalplanera för dessa leveran-
ser. Detta innebär en effektivare resursplanering, bättre ekonomi, möjlighet till 
jämnare fördelning av arbete samt en bättre arbetsmiljö. För brukare som inte 
har daglig matdistribution kan det innebära att alla inte kan få sin önskemat då 
den infaller på andra dagar än de bokade.  
 
Beslutet skickas till 
Hemtjänsten Ugglan 
 
         forts 



 PROTOKOLL 30(30) 
 2020-11-09 
KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 138 Dnr 0447/20 – 737 forts 
 
ÄNDRAD SERVICENIVÅ AVSEENDE MATDISTRIBUTION 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt ovanstående förslag. 
 
Kommunstyrelsen 
Socialchef Hans Nyberg föredrar ärendet. 
 
Berit Hardselius (c) yrkar avslag på beredningsförslaget. 
 
Orvo Hannlöv (c) yrkar avslag på beredningsförslaget. 
 
Ordföranden yrkar bifall till beredningsförslaget. 
 
Peter Lundberg (kd) yrkar bifall till beredningsförslaget. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer beredningsförslaget och Berit Hardselius förslag mot 
varandra. Kommunstyrelsen bifaller beredningsförslaget. 
_____ 
 
 
 
 
 

 


