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 PROTOKOLL 2(24) 
 2021-05-03 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 25 Dnr 0087/21 - 008 
 
MEDBORGARFÖRSLAG - SKAFFA EN MASSAGE-, TERAPI-, 
MINDFULLNESS-, ÅTERHÄMTNINGSFÅTÖLJ TILL NYBERGA 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Medborgarförslag om att skaffa en massage-, terapi-, mindfullness-, återhämt-
ningsfåtölj till Nyberga överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och 
beslut senast den 6 september 2021. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Anne-Marie Wiklund har lämnat in ett medborgarförslag om att skaffa en 
massage-, terapi-, mindfullness-, återhämtningsfåtölj till Nyberga, enligt 
bilaga. 
 
Kommunfullmäktige 
Ordföranden föreslår att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för bered-
ning och beslut senast den 6 september 2021. Kommunfullmäktige bifaller 
förslaget. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 3(24) 
 2021-05-03 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 26 Dnr 0068/21 - 008 
 
MOTION (L) GRANSKA DEN "NYA" POLITISKA ORGANISA-
TIONEN 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Motion (L) om att granska den ”nya” politiska organisationen överlämnas till 
kommunstyrelsen för beredning och vidare till fullmäktige för beslut senast 
den 29 november 2021. 
_____ 

    
Sammanfattning av ärendet 
Göran Stenlund (L) har lämnat in en motion om att granska den ”nya” politi-
ska organisationen, enligt bilaga. 
 
Kommunfullmäktige 
Ordföranden föreslår att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för bered-
ning och vidare till fullmäktige för beslut senast den 29 november 2021. 
Kommunfullmäktige bifaller förslaget. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 4(24) 
 2021-05-03 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 27 Dnr 0128/21 - 008 
 
MOTION (L) ÖPPNA KOMMUNSTYRELSENS SAMMANTRÄ-
DEN FÖR ALLMÄNHETEN 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Motion (L) om att öppna kommunstyrelsens sammanträden för allmänheten 
överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och vidare till fullmäktige för 
beslut senast den 29 november 2021. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Göran Stenlund (L) har lämnat in en motion om att öppna kommunstyrels-
ens sammanträden för allmänheten, enligt bilaga. 
 
Kommunfullmäktige 
Ordföranden föreslår att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för bered-
ning och vidare till fullmäktige för beslut senast den 29 november 2021. 
Kommunfullmäktige bifaller förslaget. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 5(24) 
 2021-05-03 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 28 Dnr 0129/21 - 008 
 
MOTION (L) FÖRDELA ORDFÖRANDEPOSTER DEMOKRAT-
ISKT 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Motion (L) om att fördela ordförandeposter demokratiskt överlämnas till 
kommunstyrelsen för beredning och vidare till fullmäktige för beslut senast 
29 november 2021. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Göran Stenlund (L) har lämnat in en motion om att fördela ordförandeposter 
demokratiskt, enligt bilaga. 
 
Kommunfullmäktige 
Ordförande föreslår att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för bered-
ning och vidare till fullmäktige för beslut senast 29 november 2021. Kom-
munfullmäktige bifaller förslaget. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 6(24) 
 2021-05-03 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 29 Dnr 0052/21 - 102 
 
VAL AV ORDFÖRANDE (S) I KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMT 
LEDAMOT OCH ORDFÖRANDE I ÄLVSBYNS ENERGI AB 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Utse Bill Nilsson (s) till ordförande i kommunfullmäktige. 
Utse Per Jonsson till ledamot i Älvsbyns Energi AB. 
Utse Helena Öhlund (s) till ordförande i Älvsbyns Energi AB 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Thor Viklund (s) har avsagt sina uppdrag som ordförande i kommunfull-
mäktige samt ledamot och ordförande i Älvsbyns Energi AB. 
 
Kommunfullmäktige har att utse ny ordförande i kommunfullmäktige samt 
ordförande och ledamot (s) i Älvsbyns Energi AB. 
 
Förslag till beslut 
Utse ny ordförande (s) i kommunfullmäktige.  
Utse ny ledamot (s) i Älvsbyns Energi AB. 
Utse ny ordförande (s) i Älvsbyns Energi AB. 
 
Kommunfullmäktige 
Tomas Egmark (s) ordförande i kommunala valberedningen redovisar bered-
ningens förslag enligt följande: 
 
Utse Bill Nilsson (s) till ordförande i kommunfullmäktige. 
Utse Per Jonsson till ledamot i Älvsbyns Energi AB. 
Utse Helena Öhlund (s) till ordförande i Älvsbyns Energi AB 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på valberedningens förslag var för sig. Kom-
munfullmäktige bifaller förslagen. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 7(24) 
 2021-05-03 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 30 Dnr 0162/21 - 102 
 
VAL AV 1:E VICE ORDFÖRANDE (C) I KOMMUNFULLMÄKTIGE 
SAMT ERSÄTTARE I VALBEREDNINGEN OCH GEMENSAM 
RÄDDNINGSNÄMND PITEÅ OCH ÄLVSBYN 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Utse Anders Isaksson (c) till 1:e vice ordförande (c) i kommunfullmäktige. 
Utse Anders Isaksson (c) till ersättare i kommunala valberedningen. 
Utse Caroline Svensson (c) till ersättare (i gemensam räddningsnämnd Piteå 
och Älvsbyn. 
_____ 

Sammanfattning av ärendet 

Daniel Strandlund (c) har avsagt sig uppdraget som 1:e vice ordförande i kom-
munfullmäktige samt ersättare i kommunala valberedningen och gemensam 
räddningsnämnd Piteå och Älvsbyn. 
 
Kommunfullmäktige har att utse ny 1:e vice ordförande i kommunfullmäktige. 
Utse ny ersättare i valberedningen och gemensam räddningsnämnd. 

Förslag till beslut 

Utse ny 1:e vice ordförande (c) i kommunfullmäktige. 
Utse ny ersättare (c) i kommunala valberedningen. 
Utse ny ersättare (c) i gemensam räddningsnämnd Piteå och Älvsbyn. 
 
Kommunfullmäktige 
Tomas Egmark (s) ordförande i kommunala valberedningen redovisar bered-
ningens förslag, enligt följande: 
 
Utse Anders Isaksson (c) till 1:e vice ordförande (c) i kommunfullmäktige. 
Utse Anders Isaksson (c) till ersättare i kommunala valberedningen. 
Utse Caroline Svensson (c) till ersättare i gemensam räddningsnämnd Piteå 
och Älvsbyn. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på valberedningens förslag var för sig. Kom-
munfullmäktige bifaller. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 8(24) 
 2021-05-03 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 31 Dnr 0044/21 - 102 
 
VAL AV ORDFÖRANDE (S) I VALNÄMNDEN OCH UPPDRAG 
SOM BEGRAVNINGSOMBUD 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
1) Val av ledamot och ordförande i valnämnden bordläggs till fullmäktiges 

sammanträde den 14 juni 2021. 
2) Delegera till politiska gruppledare, innan den 7 maj, nominera lämplig 

person till begravningsombud för Älvsbyns kommun. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Grethel Ohlsson (s) har avsagt sig uppdrag som ordförande i valnämnden 
samt uppdrag som begravningsombud. 
 
Kommunfullmäktige har att utse ny ordförande och ledamot i valnämnden 
samt nytt begravningsombud. 
 
Förslag till beslut 
Utse ny ordförande (s) i valnämnden. 
Utse ny ledamot (s) i valnämnden. 
Utse nytt begravningsombud. 
 
Kommunfullmäktige 
Tomas Egmark (s) ordförande i kommunala valberedningen informerar att 
beredningen föreslår fullmäktige att bordlägga ärendet till nästa fullmäktige 
den 14 juni 2021, p g a att inga nomineringar har inkommit.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer frågan om fullmäktige har någon att nominera till ovan-
stående uppdrag gällande valnämnden, vilket fullmäktige inte har.  
 
Ordföranden ställer vidare proposition på valberedningens förslag om bord-
läggning, vilket kommunfullmäktige bifaller. 
 
Slutligen föreslår ordförande att delegera till politiska gruppledare, innan den 7 
maj, nominera lämplig person till begravningsombud för Älvsbyns kommun. 
Kommunfullmäktige bifaller förslaget. 
_____  
 
 



 PROTOKOLL 9(24) 
 2021-05-03 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 32 Dnr 0175/21 - 000 
 
DELGIVNINGAR KF 2021-05-03 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Ta del av redovisade delgivningar. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Handlingar i ärendet: 
 
Länsstyrelsen Norrbotten – Ny ledamot/ersättare för ledamot (s) i kom-
munfullmäktige (dnr 52/21-102) 

 
Kommunrevisionen  
- Grundläggande granskning, slutdokument och rapport (dnr 260/20-007) 

- Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2020 (dnr 185/21-042) 

 

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



 PROTOKOLL 10(24) 
 2021-05-03 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 33 Dnr 0572/20 - 003 
 
FÖRBUNDSORDNING FÖR SAMORDNINGSFÖRBUNDET 
SÖDRA NORRBOTTEN 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
1) Anta förbundsordning för Samordningsförbundet Södra Norrbotten, enligt 

bilaga. 
2) Utse Anna Lundberg (s) som ordinarie ledamot i styrelsen för Samord-

ningsförbundet Södra Norrbotten. 
3) Utse Agneta Nilsson (c) som ersättare i styrelsen för Samordningsförbun-

det Södra Norrbotten. 
4) Beslut i enlighet med punkterna ovan ska gälla under förutsättning att mot-

svarande beslut fattas av samtliga förbundsmedlemmar och att samtliga 
dessa beslut vinner laga kraft. 

5) Bodens kommun ska ingå som medlem i Samordningsförbundet Södra 
Norrbotten fr o m 2021-06-01. 

_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
2020-01-01 bildades Samordningsförbundet Södra Norrbotten bestående av 
medlemmarna Region Norrbotten, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan 
samt kommunerna Luleå, Piteå och Älvsbyn. 
 
2020-10-15 beslutade medlemsrepresentanterna för Samordningsförbundet 
Södra Norrbotten att teckna en gemensam avsiktsförklaring kring frågan att 
utvidga Samordningsförbundet Södra Norrbotten med Bodens kommun som 
ny medlem. 
 
2020-12-16 beslutade medlemsrepresentanter för Samordningsförbundet 
Södra Norrbotten att fastställa förslag till ny förbundsordning för Samord-
ningsförbundet Södra Norrbotten för att möjliggöra en utvidgning av för-
bundet med en ny medlem, Bodens kommun. Den nya förbundsordningen 
föreslås gälla när erforderliga beslut är fattade av samtliga medlemmar och 
vunnit laga kraft, senast 2021-04-01. 
 
En ny förbundsordning för Samordningsförbundet Södra Norrbotten har 
utarbetats. Denna ska antas av samtliga medlemmar. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 8 mars 2021, § 27. 
 
Förslag till beslut 
1) Anta förbundsordning för Samordningsförbundet Södra Norrbotten, 

enligt bilaga. 
forts 



 PROTOKOLL 11(24) 
 2021-05-03 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KF § 33 Dnr 0572/20 – 003 forts 
 
FÖRBUNDSORDNING FÖR SAMORDNINGSFÖRBUNDET 
SÖDRA NORRBOTTEN 

 
2) Utse NN som ordinarie ledamot i styrelsen för Samordningsförbundet 

Södra Norrbotten. 
3) Utse NN som ersättare i styrelsen för Samordningsförbundet Södra 

Norrbotten. 
4) Beslut i enlighet med punkterna ovan ska gälla under förutsättning att 

motsvarande beslut fattas av samtliga förbundsmedlemmar och att samtliga 
dessa beslut vinner laga kraft. 

5) Bodens kommun ska ingå som medlem i Samordningsförbundet Södra 
Norrbotten fr o m 2021-06-01. 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1) Anta förbundsordning för Samordningsförbundet Södra Norrbotten, 

enligt bilaga. 
2) Utse Anna Lundberg (s) som ordinarie ledamot i styrelsen för Samord-

ningsförbundet Södra Norrbotten. 
3) Utse Agneta Nilsson (c) som ersättare i styrelsen för Samordningsförbun-

det Södra Norrbotten. 
4) Beslut i enlighet med punkterna ovan ska gälla under förutsättning att mot-

svarande beslut fattas av samtliga förbundsmedlemmar och att samtliga 
dessa beslut vinner laga kraft. 

5) Bodens kommun ska ingå som medlem i Samordningsförbundet Södra 
Norrbotten fr o m 2021-06-01. 

_____ 
 
Kommunfullmäktige 
Helena Öhlund (s) föredrar ärendet samt yrkar bifall till förslaget. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag vilket kommun-
fullmäktige bifaller. 
_____ 
 
 
 



 PROTOKOLL 12(24) 
 2021-05-03 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 34 Dnr 0165/21 - 041 
 
REVISORERNAS BUDGETÄSKANDE 2022 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Revisorerna ska för verksamhetsår 2022 tilldelas: 
- Utökad budgetram med 18 000 kr, (totalt budgetram 957 tkr). 
- Ärendet överlämnas till budgetberedningen för kännedom. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Revisorerna har enligt kommunallagen uppdraget att, i den omfattning som 
följer av god revisionssed i kommuner och landsting, granska all verksamhet 
som bedrivs inom kommunstyrelsens och nämndernas verksamhetsområden.  
 
Revisorerna ska pröva om:  
• verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 

tillfredsställande sätt  
• räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande  
• att den interna kontroll som utövas inom nämnderna är tillräcklig.  
 
Kommunrevisionens budget för granskningsinsatser, efter justeringar för ök-
ade arvoden och ökade kostnader för revisionsbiträde, har därmed minskat 
med 91 tkr jämfört med 2020 och 2021 kompenserades revisionen med 80 tkr. 
Gällande utrymmet för granskningsinsatser kvarstår en minskning med nio (9) 
tkr. Prisjustering för avtalet med sakkunnigt biträde beräknas till nio (9) tkr för 
2022. Revisionen anser att tre (3) fördjupade granskningar per år är ett mini-
mum för att säkerställa och motivera de ställningstaganden som revisionen år-
ligen lämnar i revisionsberättelsen. Utöver grundläggande granskning samt 
räkenskapsrevision så innebär det att det finns ett utrymme för 3 fördjupade 
granskningar givet att revisionen kompenseras för nämnda kostnadsökningar. 
 
Mot bakgrund av ovanstående begär revisorerna en utökning av budget för 
2022 med totalt 18 tkr. 
 
Kommunfullmäktiges presidium har vid träff 21 april 2021, gått igenom ären-
det. 
 
Beslutsunderlag 
Budgetäskande 
 
Presidiets förslag till beslut 
Revisorerna ska för verksamhetsår 2022 tilldelas: 
- Utökad budgetram med 18 000 kr, (totalt budgetram 957 tkr). 
- Överlämna ärendet till budgetberedningen för kännedom och till kom-

munfullmäktige för beslut den 3 maj 2021.   forts 



 PROTOKOLL 13(24) 
 2021-05-03 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 34 Dnr 0165/21 – 041 forts 
 
REVISORERNAS BUDGETÄSKANDE 2022 

 
Kommunfullmäktige 
Helena Öhlund (s) 2:e vice ordförande föredrar ärendet samt yrkar bifall till 
förslaget. 
 
Peter Lundberg (kd) yrkar bifall till presidiets förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på presidiets förslag vilket kommunfull-
mäktige bifaller. 
_____ 
 
 



 PROTOKOLL 14(24) 
 2021-05-03 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 35 Dnr 0126/21 - 041 
 
ANSLAGSÖVERFÖRINGAR AVSEENDE INVESTERINGAR 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Bevilja anslagsöverföringar från 2020 till 2021 års investeringsbudget med, 
174 214 tkr enligt nedanstående sammanställning. 
_____  

 
Sammanfattning av ärendet 
Ekonomiavdelningen har sammanställt äskanden om anslagsöverföringar från 
2020 till 2021 års investeringsbudget, enligt följande; 
 

  Text  Budget   Upparbetat Anslagsöverf. 
0210 Vht system miljö o bygg            600 000                     -                        600 000  

0212 
Serverrum/nodrum/nätverk
s            500 000         179 756                      320 244  

0214 Köksmaskiner Fluxen            105 000            22 615                        82 385  
0215 Värmebox komb kyla            470 000         114 535                      355 465  
0219 Invent gemens utr Ugglan              73 000                     -                          73 000  
0221 Digitalt närvarosystem            150 000                     -                        150 000  
0222 Invent gem utrym Ugglan            100 000                     -                        100 000  
0227 Nuddisar            100 000                     -                        100 000  
0228 Utemiljö Parkskolan               32 000              2 439                        29 562  
0229 Åtg fr skyddsrond Parksko            240 000            45 232                      194 768  
0243 Köksmaskiner Fluxen 2019            185 000            11 086                      173 914  
0246 Värmebox komb kyla 20            500 000                     -                        500 000  
0311 Arbmiljö fsk kök            100 000            50 653                        49 347  
0314 Digitalisering grundskol            700 000                     -                        700 000  
0315 Elinstallationer Älvåkra            200 000         121 624                        78 376  
0622 Toaletter Älvåkraskolan            150 000            27 778                      122 222  
0623 Fjärrundervisning VUX            357 000         154 063                      202 937  
1131 Inst/inköp lås Ugglan SÄB              64 000            56 694                          7 306  
2121 Carports hemtjänsten            843 000         572 152                      270 848  
2220 Ställverk Ugglan            400 000         221 491                      178 509  
2235 Älvsbyvärken            100 000            18 734                        81 266  
2239 Uh asfalt parkering 20            300 000         209 212                        90 788  
2245 Brandskyddsåtg Ugglan         1 100 000      1 407 959  -                  307 959  
2246 Brandskyddsåtg Nyberga         1 350 000      1 687 404  -                  337 404  
2249 Hyresgästanp vht utr loka            500 000         410 183                        89 817  
2254 Snökanoner            300 000            85 945                      214 055  
2260 Utemiljö V-malm fsk            300 000         242 067                        57 933  
2261 Lekutrustning            200 000            21 043                      178 957  

       10 019 000      5 662 666                  4 356 334  

     
2241 Fas 1 sim/sporthall    174 851 000      4 993 286              169 857 714  

     
Beslutsunderlag 
Bokslutsberedningens protokoll 25 mars 2021, § 2.  forts 



 PROTOKOLL 15(24) 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 35 Dnr 0126/21 – 041 forts 
 
ANSLAGSÖVERFÖRINGAR AVSEENDE INVESTERINGAR 

 
Kommunstyrelsens protokoll 12 april, § 58. 
 
Bokslutsberedningens förslag till kommunfullmäktige 
Bevilja anslagsöverföringar från 2020 till 2021 års investeringsbudget med, 
174 214 tkr enlig sammanställning. 
_____  
 
Beredningens förslag till beslut 
Bifall till bokslutsberedningens förslag till kommunfullmäktige. 
_____ 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Bevilja anslagsöverföringar från 2020 till 2021 års investeringsbudget med, 
174 214 tkr enligt sammanställning. 
_____  
 
Kommunfullmäktige 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag vilket kom-
munfullmäktige bifaller. 
_____ 
 

 
 



 PROTOKOLL 16(24) 
 2021-05-03 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 36 Dnr 0125/21 - 042 
 
ÅRSREDOVISNING 2020 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
1) Godkänna årsredovisningen för verksamhetsåret 2020 med ett årsresultat 

om 18,5 mkr. 
2) 13,5 mkr placeras i resultatutjämningsreserv (RUR). 
3) Redaktionella ändringar av årsredovisningen 2020 kommer att ske. 
 
Reservation 
Göran Lundström (c) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 
_____ 

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomiavdelningen har på uppdrag av kommunstyrelsen upprättad årsredo-
visning för 2020. Kommunen uppvisar för 2020 ett årsresultat på 18,5 mkr. En 
förbättring med 41,2 mkr sedan 2019. 
 
Verksamhetens nettokostnader uppvisar en budgetavvikelse på 13,7 mkr och 
verksamhetens ramar uppvisar ett överskott på 3,1 mkr. I överskottet om 3,1 
mkr på verksamhetens ramar ingår 0,7 mkr avseende extra kostnader som 
kopplas till den verksamhet som Älvsbyns Fastigheter AB bedriver på kom-
munens uppdrag. Det största budgetunderskottet inom kommunens verksam-
heter återfinns inom Stöd till invid och familj och är kopplad till vård av barn 
och unga samt minskade bidrag från Migrationsverket. 
 
Sammantaget uppgår skatteintäkterna och generella statsbidrag och utjämning 
för 2020 till 569,8 mkr vilket är en ökning med 12,0 mkr sedan 2019. 
Budgetavvikelsen uppgår till 3,9 mkr och förklaras högre statsbidragsintäkter. 
 
Vid ingången av 2020 uppgick kommunens RUR (Resultatutjämningsreserv) 
till 6,9 mkr. Kommunens justerade balansresultat uppgår till 17,1 mkr och 
budgetberedningens förslag är att 13,5 mkr ska avsättas till RUR. Då. Efter 
2020 års avsättning uppgår kommunens RUR till 20,4 mkr. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunens årsredovisning för 2020 utgör beslutsunderlag i ärendet. 
Bokslutsberedningens protokoll 25 mars 2021, § 1. 
Kommunstyrelsens protokoll 12 april 2021 § 57. 

Förslag till beslut 

1) Fastställa resultatet 18,5 mkr avseende kommunstyrelsens budgetområde 
för verksamhetsåret 2020, enligt bifogad årsredovisning. Verksamhetens 
ramar visar ett överskott på 3,1 mkr och verksamhetens nettokostnader 
uppvisar en budgetavvikelse på 13,7 mkr.    forts 



 PROTOKOLL 17(24) 
 2021-05-03 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KF § 36 Dnr 0125/21 – 042 forts 
 
ÅRSREDOVISNING 2020 

 
2) Förlusttäcka Älvsbyns Fastigheter AB med 0,7 mkr för den verksamhet 

som bedrivs på kommunens uppdrag. 
3) Reservera 13,5 mkr till resultatutjämningsreserven i enlighet budgetbered-

ningens förslag 

Bokslutsberedningens förslag till kommunstyrelsen 

1) Avsluta räkenskaperna och fastställa resultatet 18,5 mkr avseende kom-
munstyrelsens budgetområde för verksamhetsåret 2020, enligt bifogad 
årsredovisning. Verksamhetens ramar visar ett överskott på 3,1 mkr och 
verksamhetens nettokostnader uppvisar en budgetavvikelse på 13,7 mkr. 

2) Förlusttäcka Älvsbyns Fastigheter AB med 0,7 mkr för den verksamhet 
som bedrivs på kommunens uppdrag. 

3) 13,5 mkr placeras i resultatutjämningsreserv (RUR). 
 
Reservation 
Göran Lundström (c) reserverar sig mot beslutet och avser lämna en skriftlig 
reservation, enligt bilaga. 
_____ 
 
Bokslutsberedningens förslag till kommunfullmäktige 
1) Godkänna årsredovisningen för verksamhetsåret 2020 med ett årsresultat 

om 18,5 mkr. 
2) 13,5 mkr placeras i resultatutjämningsreserv (RUR). 
3) Redaktionella ändringar av årsredovisningen 2020 kommer att ske. 
_____ 
 
Beredningens förslag till beslut 
Bifall till bokslutsberedningens förslag till kommunstyrelsen och förslag till 
kommunfullmäktige. 
_____ 

Kommunstyrelsens beslut 

1) Avsluta räkenskaperna och fastställa resultatet 18,5 mkr avseende kom-
munstyrelsens budgetområde för verksamhetsåret 2020, enligt bifogad 
årsredovisning. Verksamhetens ramar visar ett överskott på 3,1 mkr och 
verksamhetens nettokostnader uppvisar en budgetavvikelse på 13,7 mkr. 

2) Förlusttäcka Älvsbyns Fastigheter AB med 0,7 mkr för den verksamhet 
som bedrivs på kommunens uppdrag. 

3) 13,5 mkr placeras i resultatutjämningsreserv (RUR). 
_____ 
 
 
         forts 



 PROTOKOLL 18(24) 
 2021-05-03 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KF § 36 Dnr 0125/21 – 042 forts 
 
ÅRSREDOVISNING 2020 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1) Godkänna årsredovisningen för verksamhetsåret 2020 med ett årsresultat 

om 18,5 mkr. 
2) 13,5 mkr placeras i resultatutjämningsreserv (RUR). 
3) Redaktionella ändringar av årsredovisningen 2020 kommer att ske. 
_____ 
 
Kommunfullmäktige 
Ordföranden ger allmänheten tillfälle att ställa frågor angående årsredovis-
ningen 2020. Inga frågor ställs. 
 
Tomas Egmark (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Göran Lundström (c) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med förslag till 
ytterligare punkter: 
4) Avsätta 500 tkr ur KS till förfogande för 2021 och samtidigt bifaller 

medborgarförslag om lekplats i Vistträsk, enligt ärende i KS den 12 april. 
Älvsbyns Fastigheter AB får i uppdrag att tidigt i sommar (2021) tillsam-
mans med Vistträsk byaförening besluta om plats och utformning inom 
avsatta medel på 250 tkr som tas ur KS till förfogande. Lämplig plats kan 
vara vid tidigare lekplats efter Ängsvägen, för att slippa närheten till den 
starkt trafikerade väg 94. (Tvärån vill vänta med sin lekplats till sommaren 
2022). 

5) Avsätta 250 tkr för att ge personal inom hela äldreomsorgen någon typ av 
uppskattning. Kostnaden tas ur KS till förfogande. I hela Sverige har stort 
fokus varit på covid-19 inom äldreomsorgen. Älvsbyn har klarat sig väldigt 
bra, för det bör personalen belönas på lämpligt sätt i överenskommelse 
med personalen. 
 

c) Följande justeringar bör göras: 
1) Målet ”öka frisknärvaro” ska vara röd-markerad, enligt statistik sid 18 har 

6,21 % blivit 7,83 % för 2020. 
2) Mål som är grönmarkerade ska ha en kortare beskrivning över vad som 

gjorts för att bli uppskattats som uppfyllda. 
3) Reservation från budgetberedningen ska stå i protokollet, inte som bilaga. 

”Centerpartiet reserverar sig mot underskottstäckningen av Älvsbyns 
Fastigheter AB med 717 tkr om inte det framgår i protokollet att kom-
munchef får i uppdrag att säkerställa rutiner, som gör att kommunstyrel-
sen/budgetberedningen delårsmässigt får redovisat hur ekonomin ut-
vecklas för uppdraget och detaljerat angett orsaker vid ev överdrag. 
Orsakerna till överdraget ska då inte finnas med i det tidigare överens-
komna uppdraget.” 

         forts 



 PROTOKOLL 19(24) 
 2021-05-03 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KF § 36 Dnr 0125/21 – 042 forts 
 
ÅRSREDOVISNING 2020 

 
Ordföranden informera att proposition inte kommer att ställas på Göran 
Lundströms punkter 4 och 5, p g a att förändring av budget inte kan göras i 
samband med godkännande av årsredovisningen.   
 
Anna Lundberg (s) bifaller kommunstyrelsens förslag. 
 
Peter Lundberg (kd) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Tf kommunchef Anna-Karin Andersson informerar att i den slutliga versionen 
av årsredovisning 2020 är ändringar kring måluppfyllelsen gjorda. 
  
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag vilket kommun-
fullmäktige bifaller. 
 
Ordföranden ställer proposition på Göran Lundströms tilläggsförslag c) vilket 
kommunfullmäktige avslår. 
 
Reservation 
Göran Lundström (c) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 
_____ 
 
 
 



 PROTOKOLL 20(24) 
 2021-05-03 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KF § 37 Dnr 0177/21 - 042 
 
REVISIONEN - REVISIONSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2020 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Beviljar ansvarsfrihet för styrelsen och nämnden samt enskilda ledamöter i 
dessa organ. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Revisorerna har upprättat revisionsberättelse för verksamhetsåret 2020, enligt 
bilaga. Revisorerna bedömer att: 
 
- Sammantaget att styrelsen och nämnd i Älvsbyns kommun i allt väsentligt 

har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk syn-
punkt delvis tillfredsställande sätt. Bedömningen är dock att god ekonomisk 
hushållning uppnås i det finansiella perspektivet då årets resultat visar på ett 
stort överskott.  

- Räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. 
- kommunstyrelsens interna kontroll inte har varit tillräcklig. 
- Nämndernas interna kontroll har varit tillräcklig. 
- Utifrån avrapporteringen i årsredovisningen, att resultatet delvis är förenligt 

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

- Utifrån avrapportering i årsredovisningen, att resultatet avseende verksam-
hetsmålen delvis är förenligt med fullmäktiges verksamhetsmål med betydel-
se för god ekonomisk hushållning 

 
Revisorerna tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelsen och 
nämnden samt enskilda ledamöter i dessa organ och att kommunens årsredo-
visning för 2020 fastställs. 
 
Förslag till beslut 
Beviljar ansvarsfrihet för styrelsen och nämnden samt enskilda ledamöter i 
dessa organ. 
 
Kommunfullmäktige 
Kommunens lekmannarevisor Maria Öhman (v) föredrar revisionens revi-
sionsberättelse för verksamhetsåret 2020 och föreslår att kommunfullmäktige 
bifaller revisorernas förslag att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen och nämnden 
samt enskilda ledamöter i dessa organ. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på revisionens förslag att kommunfullmäktige 
meddelar ansvarsfrihet till nämnder och styrelser med hänvisning till revisions-
rapporten. Kommunfullmäktige bifaller förslaget. 
_____ 



 PROTOKOLL 21(24) 
 2021-05-03 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 38 Dnr 0161/21 - 106 
 
AVTALSSAMVERKAN FÖR LÖNECENTERS VERKSAMHET 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Anta reviderad version av avtalet ”Avtal om interkommunal avtalssamverkan 
avseende löneadministration och drift av personaladministrativt system”, enligt 
bilaga. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Tf kommunchef Anna-Karin Andersson har anmält ärendet avtalssamverkan 
för Lönecenters verksamhet. 
 
Beslut om avveckling av servicenämnd och i stället upprätta avtalssamverkan 
för gemensam löneadministration är sedan tidigare taget av kommunfullmäk-
tige i Älvsbyns kommun den 26 oktober 2020 (Dnr 0503/19).  
_____ 
 
För att beslutet skulle bli gällande krävdes att beslutet även togs av Piteå kom-
mun. Beslut om avveckling av servicenämnd och upprättande av avtalssam-
verkan var planerad att tas av kommunfullmäktige i Piteå kommun i december 
2020. Beslutet landade i en minoritetsåterremiss med anledning av att avtalet 
behövde revideras för att bättre överensstämma med gällande lagstiftning. 
Avtalet behövde återspegla en högre grad av partnerskap. 
 
Avtalet för avtalssamverkan har med anledning av detta reviderats genom att 
inkludera drift av personalsystem som Älvsbyns kommun köper av Piteå kom-
mun. Revideringen innebär ingen reell förändring då Älvsbyns kommun sedan 
tidigare köper drift av personalsystem av Piteå kommun, revideringen handlar 
om att inkludera det i avtalet om avtalssamverkan. 
 
Kommunfullmäktige i Piteå kommun tog beslut om avveckling av service-
nämnd och upprättande av avtalssamverkan den 22 mars 2021, med det revi-
derade avtalet om avtalssamverkan som beslutsunderlag. 
 
Nu behöver kommunfullmäktige i Älvsbyns kommun fatta beslut för att 
avtalssamverkan ska kunna gälla. Undertecknad bedömer att principbeslutet 
taget av kommunfullmäktige den 26 oktober 2020 fortsätt gäller, dvs: 
 
KF § 95, upprätta en avtalssamverkan för den gemensamma löneadministra-
tionen, därefter avveckla servicenämnden för Piteå och Älvsbyns kommuner 
och upphäva fullmäktiges beslut 2016-06-20, § 60, att inrätta en gemensam 
servicenämnd Piteå och Älvsbyn. 
 
         forts 



 PROTOKOLL 22(24) 
 2021-05-03 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KF § 38 Dnr 0161/21 – 106 forts 
 
AVTALSSAMVERKAN FÖR LÖNECENTERS VERKSAMHET 

 
Det är endast nödvändigt för kommunfullmäktige att anta det reviderade av-
talet. 
 
Beslutsunderlag 
Avtal för avtalssamverkan ”Avtal om interkommunal avtalssamverkan 
avseende löneadministration och drift av personaladministrativt system” samt 
tillhörande bilagor. 
Protokoll från kommunfullmäktige Piteå kommun  
Protokoll från kommunfullmäktige Älvsbyns kommun 26 oktober 2020. 
Protokoll från kommunstyrelsen Älvsbyns kommun 12 april 2021 § 59. 
 
Förslag till beslut 
Anta reviderad version av avtalet ”Avtal om interkommunal avtalssamverkan 
avseende löneadministration och drift av personaladministrativt system”. 
 
Beredningens förslag till beslut 
Anta reviderad version av avtalet ”Avtal om interkommunal avtalssamverkan 
avseende löneadministration och drift av personaladministrativt system”, enligt 
bilaga. 
_____ 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Anta reviderad version av avtalet ”Avtal om interkommunal avtalssamverkan 
avseende löneadministration och drift av personaladministrativt system”, enligt 
bilaga. 
_____ 
 
Kommunfullmäktige 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag vilket kommun-
fullmäktige bifaller. 
_____ 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 23(24) 
 2021-05-03 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KF § 39 Dnr 0009/21 - 706 
 
TAXA FÖR SERVERINGSTILLSTÅND 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Anta taxa för serveringstillstånd enligt bilaga, att gälla från 2021-06-01. 
 
Reservation 
Berit Hardselius (c), Göran Stenlund (L), Peter Lundberg (kd), Orvo Hannlöv 
(sd) och Jörgen Afvander (sjvp) reserverar sig mot beslutet. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 2021-01-25, § 19, att återremittera ärendet för 
ytterligare beredning - tillägg av ekonomiskt underlag. 
_____ 
 
Samhällsbyggnadschef Roger Tuomas har yttrat sig i ärendet. 
Miljö och byggnämnden ansvarar för prövning och tillsyn av verksamheter 
med serveringstillstånd enligt alkohollagen från och med 2021. Ett förslag till 
reviderad taxa har tagits fram som föreslås gälla från och med den 1 april 2021 
och finns som bilaga till ärendet.  
 
Eftersom prövning och tillsyn av dessa verksamheter sker genom Piteå kom-
muns försorg har taxan höjts för att bättre motsvara Piteå kommuns taxa då 
debitering sker enligt faktiska kostnader för prövning och tillsyn. Avgiften ska 
belastas verksamheterna, inte skattebetalarna.  
 
Ärendet var upp vid KS 2021-01-25 och då efterfrågades en ekonomisk analys 
av varför avgifterna ska höjas. Detta bifogas i bilagan ”Driftsredovisning 2017-
2020”.  
 
Analysen visar att det för Älvsbyns del är en liten verksamhet men som inte ha 
burit sina kostnader under 2017-2020. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 8 mars 2021 § 33. 
 
Förslag till beslut 
Föreslå fullmäktige anta taxa för serveringstillstånd enligt bilaga. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Anta taxa för serveringstillstånd enligt bilaga. 
 
Reservation 
Göran Lundström (c) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 
_____        forts 



 PROTOKOLL 24(24) 
 2021-05-03 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

    
    

KF § 39 Dnr 0009/21 – 706 forts 
 
TAXA FÖR SERVERINGSTILLSTÅND 

 
Kommunfullmäktige 
Göran Lundström (c) yrkar bifall till taxan med tillägg att höjningen skjuts 
fram till 1 januari 2022. 
 
Ordföranden informerar att startdatum inte kan fastställas retroaktivt, nytt 
startdatum ändras därmed från 1 april till 1 juni 2021. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag vilket kommun-
fullmäktige bifaller. 
 
Ordföranden ställer vidare proposition på Göran Lundströms tilläggsförslag, 
vilket kommunfullmäktige avslår. 
 
Reservation 
Berit Hardselius (c), Göran Stenlund (L), Peter Lundberg (kd),  Orvo Hannlöv 
(sd) och Jörgen Afvander (sjvp) reserverar sig mot beslutet. 
_____ 
 
 

 


