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Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-13.30. 

 

Beslutande Sara Lundberg (s), ordförande 

Marcus Lundberg (s) 

Margoth Holmqvist (v) 

Kristina Bäckström (c) 

Ann-Karin Sörmo (c), tjg ers 

 

 

 

 

 

 

Övriga närvarande Ulf Starefeldt, kommunchef 

Birgitta Häggström, ekonomichef 

Liselott Sandström, sekreterare 

 

  

 

 

 

 

 

 

Utses att justera Kristina Bäckström 

 

Justeringens Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur 2020-10-06 

plats och tid 
 

    

Underskrifter Sekreterare Liselott Sandström Paragrafer 62-70 

 

   

 Ordförande Sara Lundberg 

 

   

 Justerande Kristina Bäckström 

 
 

Anslag / Bevis 
Justeringen har tillkännagetts genom anslag 

 
Organ Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll  

 

Sammanträdesdatum 2020-09-29 

 

Datum då anslaget 2020-10-06 Datum då anslaget 2020-10-28 

sattes upp tas ned 
 

Förvaringsplats för Kommunstyrelsens kansli 

protokollet 
 

 

Underskrift   
 Liselott Sandström 

 
Utdragsbestyrkande 
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Ärendeförteckning AuD § 62 Dnr 00186/2020 1010 

Remiss - Betänkandet Högre växel i minorietetspolitiken - Stärkt 

samordning och uppföljning (Sou 2020:27) 

AuD § 63 Dnr 00001/2020 101 

Information av förvaltningschef i barn- och utbildningsnämnden som ett led 

i kommunstyrelsens uppsiktsplikt 

AuD § 64 Dnr 00037/2020 009 

Motion - Förslag till besparingar i kommunens centrala administration 

AuD § 65 Dnr 00133/2015 005 

Dnr 00001/2020 101 

Lägesrapport - Bredband, stadsnät 

AuD § 66 Dnr 00001/2020 101 

Lägesrapport  – Arbetsmarknadsenheten 

AuD § 67 Dnr 00081/2015 199 

Lägesrapport –Översyn av kommunens samlade transporter 

AuD § 68 Dnr 00001/2020 101 

Lägesrapport - HR-enheten 

AuD § 69 Dnr 00039/2016 821 

Lägesrapport - Sport och simhall 

AuD § 70 Dnr 00301/2019 003 

Organisation för Rådet för pensionärer och funktionsvarierade 

_____ 

Justerandes sign Beslutsunderlag Utdragsbestyrkande
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Remiss – ”Betänkandet 

Högre växel i 

minorietetspolitiken - 

Stärkt samordning och 

uppföljning 

(SOU 2020:27) 

 

 

 

 

 
 Bilaga ./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Beslutet skickas till: 

. Kulturdepartementet 

. Mariann Lörstrand 

 

AuD § 62 Dnr 00186/2020 1010 

 

Kulturdepartementet har överlämnat remissen ”Betänkandet Högre växel i 

minorietetspolitiken - Stärkt samordning och uppföljning” (SOU 2020:27) 

för yttrande. 

 

Sista svarsdag är 1 oktober, 2020. 

 

Samisk koordinator Mariann Lörstrand Blind har upprättat förslag till 

remissyttrande. 

 

Arbetsutskottets beslut 

 

1. Bifogat remissvar överlämnas till kulturdepartementet. 

2. Paragrafen förklaras som omedelbart justerad. 
 

_____ 

 

 

Justerandes sign  

 

 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse – Marianne Lörstrand Blind 

Remiss 

Utdragsbestyrkande 

 

  



Bilaga till kommunstyrelsens arbetsutskotts delegeringsprotokoll 2020-09-29 § 62. 
 

 

 

 Datum 

Arvidsjaurs kommun 2020-09-11 

Árviesjávrien kommuvdna 

1(2) 

 

Handläggare  

Mariann Lörstrand 
Samisk koordinator 

Kulturdepartementet  

103 33 Stockholm 
Direktval 
072-220 65 74 

 

 

Remissyttrande dnr Ku2020/01170/CSM 

 

Betänkandet Högre växel i minoritetspolitiken – Stärkt samordning och 

uppföljning (SOU 2020:27) 

 

Arvidsjaurs kommun har varit samisk förvaltningskommun sedan reformen infördes 

2010 och arbetat med frågorna om det samiska språket utifrån gällande lagstiftning. 

Kommunen är befolkningsmässigt liten men geografiskt sett stor till sin yta vilket 

innebär vissa utmaningar med tillgång till kommunal service och inrättningar. 

Befolkningen bor till stor del i tätorten och består av en stor del äldre. Den samiska 

befolkningen i Arvidsjaurs kommun har sedan länge haft en negativ utveckling av det 

samiska språket och många kan inte sedan flera generationer sitt modersmål vilket gör 

att man inte kan överföra språket inom familjen. Geografiskt sett är kommunen i 

umesamiskt område och språket är en mycket hotat varieté i nuläget med väldigt få 

talare. I kommunen talas även flera andra varietéer av samiska främst genom inflyttning 

av samer från andra delar av landet och genom ingifte. Alla dessa har genom nuvarande 

lagstiftning samma rätt till barnomsorg, äldreomsorg, modersmålsundervisning och 

offentlig service på sitt eget språk.  

 

Det finns ett enormt stort behov av kraftfulla insatser för att kunna arbete effektivt med 

revitalisering av samiska inom de samiska förvaltningsområdena eftersom det finns 

kommuner där samiska nästan helt har försvunnit som talspråk sedan generationer och 

hotar utrota vissa varietéer helt och hållet. Arvidsjaur är en av dem. Till detta krävs 

förskolelärare, lärare och annan personal inom förskola och skola som har adekvat 

utbildning inom samiska och har samisk kulturkompetens. Staten måste driva detta 

arbete mycket kraftfullare och ge universitet i uppdrag att genomföra utbildningar t.ex. 

på distans för att kunna locka fler att utbilda sig och även använda modern metodik som 

möjliggör effektiv revitaliseringsarbete. 

 

Arvidsjaurs kommun har synpunkter på vissa av förslagen som finns i utredningen, vi 

redovisar våra synpunkter vid kommentarerna till de rubriker vi valt lyfta: 

 

Förslag gällande 8.5.9 Ansvaret för webbplatsen minoritet.se 

Kommentar: Vi ställer oss frågande till att Institutet för språk och folkminnen (ISOF) 

ska överta ansvaret för webbplatsen minoritet.se från Sametinget. Webbplatsen har 

fungerat väldigt väl under den nuvarande ordningen och vi anser att det kan 

vidareutvecklas positiv inom den organisation den nu tillhör. Eftersom ISOF redan 

övertar Länsstyrelsen i Stockholms uppgifter kommer de vara upptagna med att 

utveckla sitt arbete som uppföljningsmyndighet och att då ytterligare ge ISOF en 

arbetsuppgift kommer inte gagna webbsidans utveckling. 

  



2(2) 
 

Arvidsjaurs kommun har inga andra synpunkter på förslaget till strategi. Vi anser att de 

övriga förslagen kommer gynna minoritetslagstiftningen och gagna revitalisering av de 

samiska språken. Vi tror att ISOF och Sametinget kommer att klara sina uppgifter väl 

som samordnare, utvecklare och uppföljningsmyndighet. 

 

Arvidsjaur 2020-09-11 

 

 

Sara Lundberg 

Kommunstyrelsens ordförande 
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Information av barn- och 

utbildningsnämndens 

förvaltningschef som ett 

led i kommunstyrelsens 

uppsiktsplikt 

 

AuD § 63 Dnr 00001/2020 101 

 

Enligt kommunallagen 6 kap 1 § ska kommunstyrelsen leda och samordna 

förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över 

nämndernas och de gemensamma nämndernas verksamheter. 

 

Skolchef Ulrik Bylander har bjudits in till kommunstyrelsen för att bland 

annat informera om hur arbetet går med att anpassa verksamheten till den 

budgetram som tilldelats barn- och utbildningsnämnden för år 2021. 

Informationen är en del av kommunstyrelsens uppsiktsplikt. 

 

Skolchefen informerar om följande: 

 

Ekonomi 

Fullmäktige har från och med 2021 infört en ny budgetmodell ”prislapps-

modellen”. Modellen utmanar verksamheterna då den beslutade mål- och 

resursplanen för 2021-23 ger en snävare budget för nämndens verksamheter 

än föregående år. Arbete pågår med att anpassa skolenheterna till den nya 

budgeten. 

 

Verksamhet 

Förhandling gällande uppsägning av ett antal elevassistenter inför sommar-

uppehållet avbröts. Inom fritidsverksamheten finns akut personalbrist. 

Skollagen ger möjlighet att kunna tillsvidareanställa de som genomgår 

fortbildning, under förutsättning att kommunen har en legitimerad 

fritidspedagog finns anställd. Skolchefen tittar på nya möjligheter med stöd 

av omställningsfonden genom vilken det finns möjlighet att erbjuda några av 

elevassistenterna vidareutbildning till fritidsassistenter.  

 

 

_____ 

Justerandes sign 
 

 

 

Beslutsunderlag 

Muntlig information av Ulrik Bylander 

Utdragsbestyrkande 

  



 
 

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll  

Árviesjávrien kommuvdna 
 

DELEGERINGSBESLUT 

Sammanträdesdatum 

 

 

Blad 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-09-29 89 
 

 
 

 

Motion - Förslag till 

besparingar i kommunens 

centrala administration 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Beslutet skickas till: 

. Ulf Starefeldt 

 

AuD § 64 Dnr 00037/2020 009 

 

Vid fullmäktiges sammanträde 2020-02-25 § 6 lämnade 

fullmäktigeledamoten Lars Lindström (l) in följande motion: 

 

Det är viktigt att ta till vara alla möjligheter till effektiviseringar i 

kommunens centrala administration. Erfarenheter från andra kommuner 

antyder också att det bland annat kan finnas betydande besparingar att göra i 

bland annat IT-verksamheten. 

 

Ett område där effektiviseringar tycks vara möjliga är drift och underhåll av 

kommunes datasystem, då nya effektiva och mer lättanvända drift- och 

underhållsprogram för detta nu finns tillgängliga. Därmed kan arbetet göras 

snabbare och därmed billigare. Flera kommuner i Norrbotten har genom att 

upphanda driften och underhållet av sina IT-system redan gjort goda resultat 

och sparat flera miljoner genom detta. Klart är att det även med en 

upphandling behöver fortfarande en viss dataservice finnas kvar lokalt. 

 

Mitt förslag är därför: 
 

- att kommunstyrelsen får i uppdrag att låta utreda möjligheterna till 

besparingar i drift och underhåll av kommunen IT-system 

- att i uppdraget särskilt titta på möjligheterna till att upphandla delar av 

IT-verksamheten 

- att i uppdraget även ingår att se hur andra kommuner löst drift och 

underhåll av sin IT-verksamhet 

 

Kommunfullmäktige har 2020-02-25 § 6 att överlämna motionen till 

kommunstyrelsen för beredning. 

 

Kommunchef Ulf Starefeldt har lämnat in förslag till motionssvar. 

 

Arbetsutskottets beslut 

 

1. Ärendet återremitteras för komplettering. 

 

_____ 

Justerandes sign 
 

 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Ulf Starefeldt 

Kf § 6 2020-02-25 

Motion 

Utdragsbestyrkande 
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Lägesrapport 

- Bredband, stadsnät 

AuD § 65 Dnr 00133/2015 005 

 Dnr 00001/2020 101 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2016-10-24 § 20 beslutat att en 

lägesrapport rörande stadsnätet och hur arbetet med bredbandsutbyggnaden i 

kommunen fortskrider ska redovisas till varje arbetsutskott. 
 

Glen Eriksson informerar om följande; 
 

Sveriges Digitala agenda innehåller ett antal mål. Sverige ska vara bäst i 

världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Säkra och robusta 

kommunikationer, bredband i världsklass - med flera. 

 

För att nå dessa mål bedrivs arbete på flera olika fronter, något förenklat; 
 

Bredband i världsklass 

- Bredbandsutbyggnad. Med hjälp av stödmedel. 
 

Säkra och robusta kommunikationer  

- Arvidsjaurstadsnät tillsammans med IT Norrbotten. 

Driftsäkerhetsprojektet, 24 tim. Övervakning och fältservice. 

- Regionnätet med redundanta förbindelser till varje kommunhuvudnod. 
 

Sverige bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter  

- Norrbottens e–nämnd. E-tjänsteplattformen, gemensamma upphandlingar, 

ett gemensamt datacenter som fyller alla tillgänglighets och 

säkerhetskrav. 

 

Utbyggnad av bredband 

Utbyggnad i Lauker pågår. Schakt klart. Fiber framme vid ett tiotal 

fastigheter. 

Byggstart i Deppis planerad till V40. 

 

Vattenfall har byggt om två el-ledningar i kommunen, där vi har egen fiber, 

d.v.s. inte en del av regionnätet. Under hösten kommer vi att byta ut fiber 

efter dessa stråk. 

 

Ansökan om delutbetalning för upparbetade kostnader är skickad till 

Jordbruksverket för utbetalning. Det beslutade beloppet uppgår till 

ca 2,4 mkr. 

 

 

 

Justerandes sign 

 

 

 

Beslutsunderlag 

 

Utdragsbestyrkande 
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 AuD § 65, forts 

 

Det är fortfarande för få anmälda i flertalet byar. 

Arbete med att ta fram budgetofferter till de områden som uppfyller kraven 

på anslutningsgrad pågår. 

 

På tätorten har hittills i år ett 15-tal fastigheter anslutits och ytterligare lika 

många fastigheter är under arbete att anslutas. Ett tiotal fastigheter i 

kommunen som har fiber indragen i fastigheten sedan tidigare har beställt 

inkoppling hittills i år 

 

Samverkansprojektet – Stadsnät i Samverkan 

Arbetet med att korrigera och digitalisera befintlig dokumentation över 

tätorten är i det närmaste klart.  

För att följa de nya reglerna krävs även att ytterligare ny information tillförs 

dokumentationen. Det arbetet planeras att börja under hösten 2020. 
Sammanställning och ansökan om ledningsrätter för fibernätet fortskrider. 
 

Driftstatus 

Väldigt få driftstörningar har noterats hittills i år.  

Sedan första januari har antalet kunder ökat med 35 st.  

 

Ekonomi 

Fler kunder samt färre skador och reparationer än föregående år gör att 

resultatet för perioden 2020-01-01 till 2020-08-31 stannar på ca +70 tkr. 
 

Kostnadsdrivande faktorer 2019 och framåt 

Trafikverket har ytterligare skärpt kraven vid förläggning av fiber i 

vägområde som är kostnadsdrivande. 
 

Ombyggnation av två egna fibersträckor i Vattenfalls ledningsnät kommer 

att öka avskrivningskostnaderna för kommande år med uppskattningsvis  

50 tkr. 

 

IT Norrbotten 

Under första halvåret har IT Norrbotten fortsatt med ombyggnation av 

regionnätet. Dels sker utbyte av fiber i samband med Vattenfalls 

ombyggnation och dels uppgraderas en del stråk från 24-fiber till 96-fiber. 

Bland annat mellan Arvidsjaur och Älvsbyn. 

 

 

Justerandes sign 

 

 

 

Beslutsunderlag 

 

Utdragsbestyrkande 
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Beslutet skickas till 

. Kommunstyrelsen 

. Kommunens ledningsgrupp 

. IT-enheten 

 

AuD § 65, forts. 

 

För att möta de ökade kapacitetskraven på internet-förbindelsen som 

Office365 och ett gemensamt datacenter innebär, pågår en uppgradering av 

alla kommunhuvudnoder. Den nuvarande anslutningen till kommun-

huvudnoden, Polarix, kommer att få en annan utformning med möjlighet till 

bland annat krypterade förbindelser och dubbla anslutningar i skilda 

fiberstråk och två olika internetleverantörer. 

 

Övriga aktiviteter 

- Digital signering av dokument är i skarp drift från den 1:a september via 

e-tjänsteplattformen. 

- Förstudie inom området E-Hälsa klar. Projektdirektiv klara under hösten 

- Länsträff har hållits angående uppstart av E-Arkivtjänsten som 

upphandlats tidigare. Ingen från Arvidsjaur har deltagit. 

- Ett nytt projekt har startats för införande av länsgemensamt 

bibliotekssystem som ska vara i drift 2022-01-01. Biblioteket i 

Arvidsjaur deltar i styr- och arbetsgrupper.  

 

E-tjänsteplattformen … 

… fortsätter att utvecklas, med fler och fler interna tjänster för medarbetare 

och externa tjänster för medborgare. 

Luleå har 145 externa tjänster idag, och två heltidsanställda som enbart 

jobbar med e-tjänster. Piteå har 107 externa tjänster. Arvidsjaur har 57 

externa tjänster. Boden har 51 externa tjänster. 

Övriga kommuner varierar mellan 0 till 50. 

 

Digitaliseringsgrupp 

En digitaliseringsgrupp har bildats i Arvidsjaur för att samla in krav och 

behov på ytterligare tjänster i kommunen. 

_____ 

 

Justerandes sign 

 

 

 

Beslutsunderlag 

 

Utdragsbestyrkande 
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Lägesrapport 

 – Arbetsmarknadsenheten 

 

AuD § 66 Dnr 00001/2020 101 

 

Enhetschef stöd och service, Matts Good lämnar följande rapport: 

 

Projektet MoA 

Antalet deltagare i det pågående projektet MoA är fortfarande ca 12 unga 

vuxna som under en längre tid (år) befunnit sig utanför arbetsmarknaden. 

En av de tidigare inskrivna i MoA har påbörjat studier på folkhögskolan och 

en har påbörjat anställning. Antal inskrivna i projektet (12) kommer i stort 

sett att vara konstant då utskrivning innebär att nya kan skrivas in.  

 

Kommunala aktivitetsansvaret (KAA) 

Antalet ungdomar som lyder under KAA är 20, vilket är en minskning som 

beror på att 10 personer har fyllt 20 år och inte längre lyder under KAA. 

Bedömt kommer siffran 20 ungdomar att vara konstant och i värsta fall öka 

under de kommande åren. Projekt SIKT 2.0 som sträcker sig från 

20-10-01--22-12-31 kommer till huvuddel att arbeta med KAA. 

Skolan och Arbetsmarknadsenheten har kommit överens om 

ansvarsfördelningen gällande KAA. Det innebär i stort att skolan följer upp 

vilka ungdomar som berörs av KAA och AME genomför aktiva åtgärder för 

att stimulera ungdomarna till studier eller annan sysselsättning. 

 

Flyktingmottagande 

Flyktingsekreteraren förbereder sig för att ta emot tre individer enligt 

anvisning från Migrationsverket. Kommunen är bättre rustad för 

mottagande av familjer än den är för ensamkommande vuxna och en 

diskussion pågår med Migrationsverket om detta.  

 

Arbetsutskottets beslut 

 

1. I och med att omorganisationen av kommunens arbetsmarknadsinsatser 

är genomförd upphör lägesrapporteringen till arbetsutskottet. 

 

_____ 

 

Justerandes sign 

 

 

 

Beslutsunderlag 

 

 

Utdragsbestyrkande 
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Lägesrapport 

– Översyn av kommunens 

samlade transporter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Beslutet skickas till: 

. Matts Good 

AuD § 67 Dnr 00081/2015 199 

 

Projektingenjör Erika Resin har till uppgift lämna information om den 

pågående utredningen om kommunens samlade transporter. 

 

År 2017 redovisade samhällsbyggnadskontoret en transportutredning i syfte 

att utreda samordning av kommunens transporter vad gäller 

varuhemsändning, mattransporter, skolskjutsar och lokal linjetrafik. 

 

Utredningen visade sammanfattningsvis några nyckelfaktorer: 

- Logistikplanering och ruttplanering 

- Mer fokus på kollektivtrafiken och samarbetet med Länstrafiken 

Norrbotten 

- Smartare upphandlingar 

- Skolskjutsar i delvis egen regi 

- Bättre självskjutsavtal 

- Samordnad mattransport 

- Bilpoolen 

- Kommunövergripande samarbete 

- Förutsättningar och behov av transport förändras ständigt 

- Resfria möten och information och utbildning i digital mötesteknik 

 

Kommunstyrelsen beslutade med anledning av utredningen att en 

arbetsgrupp ska utses för att arbeta utifrån utredningens resultat. 

Delrapporter ska lämnas till arbetsutskottet. 

 

Tre år har gått sedan utredningen gjordes. En enskild arbetsgrupp har inte 

varit aktiv utan frågorna har drivits av samhällsbyggnadskontoret i 

samarbete med berörda tjänstemän från andra förvaltningar. Kommunen 

har ökat sin kunskap kring kollektivtrafiken och är aktiv i det arbete som 

uppdras åt Länstrafiken för att kunna påverka. Kostsamma linjer har setts 

över men många andra faktorer som kommunen har svårt att påverka t.ex. 

priset på drivmedel som påverkar utfallet av kostnaderna för 

kollektivtrafiken. I det stora hela är det svårt att göra besparingar på 

kollektivtrafiken utan att samhällsservicen påverkas. 

 

Körning i egen regi har diskuterats och utretts och idéerna lever 

fortfarande. Resonemanget tillämpas vid upphandling av skolskjutsar och 

matkörning.  

 

Bilpoolens vara eller icke vara drivs av kommunens stödfunktion. 

 

Justerandes sign 

 

 

 

Beslutsunderlag 

 

Utdragsbestyrkande 
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Beslutet skickas till: 

. Erika Resin 

AuD § 67, forts. 

 

Resfria möten och utbildning i digital mötesteknik har fått ett rejält 

uppsving med anledning av Covid-19. Och utan att ha gjort någon 

utredning kring detta är ändå slutsatsen att kommunen har ökat sina 

kunskaper i digital mötesteknik.  

 

Eftersom att samtliga delar som tagits upp i utredningen arbetas med på 

verksamhetsnivå och det finns utsedd tjänsteman på 

samhällsbyggnadskontoret som ska ansvara för frågorna finns inget 

behov av en arbetsgrupp. Det finns heller inget större syfte med att 

rapportera kommunens samlade transporter till politiken flera gånger per 

år då det inte finns ett konkret uppdrag med ett slutgiltigt mål. Det 

viktiga är att arbetet med samordnade transporter ingår i den dagliga 

verksamheten eftersom förutsättningarna och behoven av transporter 

förändras ständigt. Och det arbetet drivs i dagsläget av 

samhällsbyggnadsförvaltningen i samarbete med berörda förvaltningar. 

 

Arbetsutskottets beslut 

 

1. Arbetsutskottets delegationsbeslut 2017-06-12 om tillsättande av 

politisk arbetsgrupp upphör att gälla. 

2. Lägesrapporteringen till arbetsutskottet upphör med hänvisning till 

ovanstående redovisning. 

 

_____ 

 

 

Justerandes sign 

 

 

 

Beslutsunderlag 

 

Utdragsbestyrkande 
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Lägesrapport 

HR-enheten 
 

AuD § 68 Dnr 00001/2020 101 

 

HR-specialist Lotta Levander lämnar följande lägesrapport: 

 

Sjukstatistik 

2017-01-01—2017-08-31   5,57 % 

2018-01-01—2018-08-31   5,35 % 

2019-01-01—2019-08-31   5,44 % 

2020-01-01—2020-08-31   5,67 %  

 

Kvinnor 6,46 %, män 2,94 % utifrån sjukfrånvaro sett mot ordinarie 

arbetstid. Av den totala sjukfrånvaron är 23,64 % 60 dagar eller längre. 

Fördelat 26,23 % för kvinnor och 3,97 % för män. 

 

Rehabiltiering 

I dagsläget finns det 107 pågående rehabiliteringsärenden registrerade, av 

dessa är 16 pågående sjukskrivningar på hel- eller deltid. Resterande är 

förebyggande för att motverka sjukskrivningar. 

 

Tvisteförhandling  

2019: inkom 2 tvister båda gällde brott mot LAS. 

2020: inga tvister. 

 

Olycksfall och tillbud  

2019-01-01-2019-08-31 

Olycksfall och/eller allvarliga tillbud: 48 st 

Tillbud: 50 st  

 

2020-01-01-2020-08-31  

Olycksfall och/eller allvarliga tillbud: 27 st 

Tillbud: 46 st 

 

Omställningsfonden 

Lokalt avtal är tecknat av T.f. HR-chef Lena Ruth. Satsningar har 

diskuterats inom ledningsgruppen och ska ske inom grupperna 

elevassistenter (till fritidsassistenter) och vaktmästare (bakgavellyft). 

Prognosen är att kommunen tilldelas 169 350 kr för 2020.  

Inga insatser är ännu planerade eller genomförda. 
 

 

Justerandes sign

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande 
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 AuD § 68, forts 

 

Kommande pensionsavgångar 

Tidigaste ålder för uttag av allmän pension har ändrats till 62 år från och 

med 2020 och 63 år från och med 2023 (tidigare 61 år). Rätten att kvarstå i 

anställning har ändrats till 68 år 2020 och 69 år 2023 (tidigare 67 år). 

 

Födda 1953: 3 

Födda 1954: 6 

Födda 1955: 3 

Födda 1956: 8 

Födda 1957: 19 

Födda 1958: 17 

Födda 1959: 29 

 

_____ 

 

 

Justerandes sign 
 

 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande 
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Lägesrapport 

- Sport och simhall 
 

AuD § 69 Dnr 00039/2016 821 

 

Fastighetschef Sara Persson lämnar följande lägesrapport: 

 

Bakgrund 

Kommunstyrelsen beslutade 2016-02-09 § 10 att uppdra till dåvarande 

tekniska kontoret att driva processen med sport- och simhallens underhålls- 

och renoveringsbehov. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2020-06-15 § 86 om att påbörja en förstudie 

av ny sport- och simhall. I mål- och resursplan 2021-2023 framgår att ny 

sport- och simhall är beräknad till 150,0 Mkr. En tidsaxel för projektets 

genomförande ska upprättas av samhällsbyggnadskontoret. 

 

Nuläge 

En konsult har upphandlats för att göra en kravspecifikation under 

hösten/vintern för att under början på nästa år kunna påbörja första fasen i 

ett utredningsarbete för bl.a. placering och utformning och närmare 

kostnadskalkyler. 

 

En projektbeskrivning med preliminär tidplan har upprättats. 

 

Genomförandet 

Genomförandet ska planeras i samverkan med upphandlad totalentreprenör 

och är tänkt att utföras i tre faser, med möjlighet att avbryta projektet när 

som helst under fas 1och 2. 

Fas 1 Arkitektskisser, lokalisering, kostnadsbedömning  

Fas 2 Projektutveckling, Systemhandlingar, Budget/riktpris och avtal 

utarbetas.  

Fas 3 Detaljprojektering, Byggnation, Drifttagande 

 

Tidplan 

En preliminär tidplan har tagits fram för projektet. Tidplanen förutsätter att 

beslut kan tas i enlighet med tidplan och att i övrigt inga oförutsedda frågor 

försenar projektet. Projektet är komplext och det finns därmed viss risk för 

försening i planen.  

 

 

 

Justerandes sign 
 

 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande 
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 AuD § 69, forts. 

 

 2020-06-15 - Beslut i Kf om att påbörja utredning enligt förslag till mål 

och vision 

 Juni-dec 2020 - Upphandling av totalentreprenör 

 Jan-sept 2021 - Fas 1 genomförs (Arkitektskisser, lokalisering, 

kostnadsbedömning) 

 Nov 2021 - Beslut i Kf om påbörjande av fas 2 

 Dec 2021 - Juni 2022 - Fas 2 genomförs systemhandling, budget/riktpris 

och entreprenadkontrakt utarbetas 

 Juni 2022 - Beslut i Kf om påbörjande av fas 3  

 Juli 2022 - Byggnadsarbete påbörjas 

 Okt 2023 - Sim och sporthall klar. Slutbesiktningar intrimning, 

möblering osv. 

 Invigning januari 2024 

 

Återkoppling/Rapportering 

Projektets styrgrupp med ledande tjänstemän leds av kommunchefen och 

rapporterar till den politiska styrgruppen, kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Projektgruppen består av representanter från närmast berörda enheter inom 

kommunen.  

 

Projektgruppen ska ha fortlöpande projektmöten, som dokumenteras 

skriftligt och distribueras till alla i gruppen samt till ledningsgruppen. 

Projektet kommer också att ha referensgrupper där politiker, tjänstemän, 

intresseföreningar och övriga kommunala verksamhetsenheter finns 

representerade. 

 

_____ 

 

Justerandes sign 

 

 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande 
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Organisation för Rådet för 

pensionärer och 

funktionsvarierade 
 

AuD § 70 Dnr 00301/2019 003 

 

Kommunstyrelsen föreslog 2020-02-11 § 28 fullmäktige besluta om förslag 

till organisation för Rådet för pensionärer och funktionsvarierade efter ett 

förslag av kommunfullmäktiges ordförande. Förslaget innebar i korthet att 

mötesformen ändras till att utgöra ett forum där alla medlemmar i berörda 

föreningar kan delta och ta del av information och i diskussioner. Berörda 

föreningar har beretts möjlighet att lämna in synpunkter. 

 

Ett par pensionärsorganisationer har inbjudit till träff med kommunstyrelsen 

och kommunfullmäktiges presidium för att diskutera hur arbetet ska 

organiseras framåt. Träffen hölls den 10 mars. 

 

Kommunfullmäktiges beslutade 2020-04-21 § 42; 

 

1. Rådet för pensionärer och funktionsvarierade flyttas organisatoriskt 

från kommunfullmäktige till kommunstyrelsen. 

2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utarbeta arbetsformer för rådet. 

3. Kommunfullmäktiges beslut 2015-10-27 § 158 upphör att gälla i den 

del som avser organisatorisk tillhörighet för Rådet för pensionärer och 

funktionsvarierade. 

 

Arbetsutskottets beslut 

 

1. Ärendet hänskjuts till arbetsutskottets sammanträde 26 oktober 2020. 

 

_____ 

 

 

Justerandes sign 

 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande 

  



 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott - delegering 2019-2022 
 

 

 

Sammanträde: 2020-09-29 

 

 
Ordinarie ledamöter: 

 § § §  

Namn Närvarande Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst 

 1 Sara Lundberg 1          

 2 Marcus Lundberg 1          

 3 Margoth Holmqvist 1          

 4 Leif Andersson -          

 5 Kristina Bäckström 1          

 

 
Ersättare: 

 § §  §  

Namn Närvarande Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst 

 1 Lena Karlsson -          

 2 Johan Lundgren -          

 3 Britt-Inger Hedman -          

 4 Martin Nilsson -          

 5 Ann-Karin Sörmo 1          
 

 5          
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