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 PROTOKOLL 2(46) 
 2020-10-26 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 70 Dnr 0279/20 - 008 
 
INTERPELLATION (SD) ANGÅENDE HASTIGHETSSÄNKNING 
TILL 30 KM 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Interpellation (sd) om hastighetssänkning till 30 km, besvaras vid kommun-
fullmäktige den 30 november 2020. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Orvo Hannlöv (sd) har lämnat in en interpellation om hastighetssänkning till 
30 km enligt bilaga. 
 
Kommunfullmäktige 
Ordföranden föreslår att interpellationen besvaras vid nästa fullmäktigesam-
manträde den 30 november 2020. Kommunfullmäktige bifaller förslaget. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 3(46) 
 2020-10-26 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 71 Dnr 0276/20 - 008 
 
MOTION (C) STÄRKA UNGDOMARS DELTAGANDE I DEN LO-
KALA DEMOKRATIN 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Motion (c) om att stärka ungdomars deltagande i den lokala demokratin över-
lämnas till kommunstyrelsen för beredning och vidare till fullmäktige för be-
slut senast 3 maj 2021. 
_____ 
  
Sammanfattning av ärendet 
Daniel Strandlund (c) har lämnat in en motion om att stärka ungdomars del-
tagande i den lokala demokratin, enligt bilaga. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för bered-
ning och vidare till fullmäktige för beslut senast 3 maj 2021. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 4(46) 
 2020-10-26 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 72 Dnr 0277/20 - 008 
 
MOTION (C) SYNAS PÅ SOCIALA MEDIER 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Motion (c) om att synas på sociala medier överlämnas till kommunstyrelsen 
för beredning och vidare till fullmäktige för beslut senast 3 maj 2021. 
_____ 
  
Sammanfattning av ärendet 
Daniel Strandlund (c) har lämnat in en motion om att synas på sociala medier, 
enligt bilaga. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för bered-
ning och vidare till fullmäktige för beslut senast 3 maj 2021. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 5(46) 
 2020-10-26 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 73 Dnr 0278/20 - 008 
 
MOTION (C) STÅ FAST VID EKONOMISKA MÅL 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Motion (c) om att stå fast vid våra ekonomiska mål överlämnas till kommun-
styrelsen för beredning och vidare till fullmäktige för beslut senast 3 maj 
2021. 
_____ 
  
Sammanfattning av ärendet 
Daniel Strandlund (c) har lämnat in en motion om att stå fast vid våra 
ekonomiska mål, enligt bilaga. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för bered-
ning och vidare till fullmäktige för beslut senast 3 maj 2021. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 6(46) 
 2020-10-26 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 74 Dnr 0321/20 - 008 
 
MOTION (SD) OM INFORMATION FRÅN NÄMNDER OCH 
UTSKOTT  

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Motion (sd) om förslag om information från nämnder och utskott överläm-
nas till kommunstyrelsen för beredning och vidare till fullmäktige för beslut 
senast 3 maj 2021. 
_____ 
  
Sammanfattning av ärendet 
Orvo Hannlöv (sd) har lämnat in en motion om förslag om information från 
nämnder och utskott, enligt bilaga. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för bered-
ning och vidare till fullmäktige för beslut senast 3 maj 2021. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 7(46) 
 2020-10-26 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 75 Dnr 0287/20 - 008 
 
MEDBORGARFÖRSLAG OM LEKPARK I VISTTRÄSK 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Medborgarförslag om lekpark i Vistträsk överlämnas till kommunstyrelsen för 
beredning och beslut senast den 12 april 2021. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ingrid Nilsson har lämnat in ett medborgarförslag om lekpark i Vistträsk, 
enligt bilaga. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för bered-
ning och beslut senast den 12 april 2021. Kommunfullmäktige bifaller för-
slaget. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 8(46) 
 2020-10-26 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 76 Dnr 0291/20 - 008 
 
MEDBORGARFÖRSLAG - LEKPARK I TVÄRÅBYGDEN (SAL-
BERG, TVÄRÅN OCH SVEDJAN) 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Medborgarförslag om lekpark i Tväråbygden överlämnas till kommunstyrel-
sen för beredning och beslut senast den 12 april 2021. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kjell Harnesk har lämnat in ett medborgarförslag om lekpark i Tväråbygden, 
enligt bilaga. 
 
Kommunfullmäktige 
Göran Stenlund representant för Tväråns intresseförening, redogör för med-
borgarförslaget. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för bered-
ning och beslut senast den 12 april 2021. Kommunfullmäktige bifaller för-
slaget. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 9(46) 
 2020-10-26 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 77 Dnr 0310/20 - 008 
 
MEDBORGARFÖRSLAG - FÄNGELSET VID SELHOLMEN REN-
OVERAS OCH GÖRS OM TILL VANDRARHEM 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Medborgarförslag om fängelset vid Selholmen renoveras och görs om till 
vandrarhem överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och beslut senast 
den 12 april 2021. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Erika Carlberg har lämnat in ett medborgarförslag om fängelset vid Selholm-
en renoveras och görs om till vandrarhem, enligt bilaga. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för bered-
ning och beslut senast den 12 april 2021. Kommunfullmäktige bifaller för-
slaget. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 10(46) 
 2020-10-26 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 78 Dnr 0339/20 - 008 
 
MEDBORGARFÖRSLAG - AKTIVITETSOMRÅDEN SOM INBJU-
DER TILL AKTIVITETER OCH RÖRELSE FÖR STORA OCH 
SMÅ 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Medborgarförslag om aktivitetsområden som inbjuder till aktiviteter och 
rörelse för stora och små överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och 
beslut senast den 12 april 2021. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Josefine Norén har lämnat in ett medborgarförslag om aktivitetsområden 
som inbjuder till aktiviteter och rörelse för stora och små, enligt bilaga. 
  
Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för bered-
ning och beslut senast den 12 april 2021. Kommunfullmäktige bifaller för-
slaget. 
_____ 
 
 



 PROTOKOLL 11(46) 
 2020-10-26 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 79 Dnr 0450/20 - 008 
 
FRÅGA (C) TILL KSO OM  SKRIVELSEN FRÅN BYGDEFÖR-
ENINGEN I VIDSEL 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Fråga till kommunalrådet – gällande skrivelse från bygdeföreningen i Vidsel, 
anses vara besvarad. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Berit Hardselius (c) har lämnat in en fråga till kommunalrådet om skrivelse 
från bygdeföreningen i Vidsel, enligt bilaga. 
 
Kommunfullmäktige 
Berit Hardselius (c) redogör för sin fråga, som handlar om bygdegård i Vidsel  
 
Tomas Egmark (s) kommunstyrelsens ordförande besvarar frågan.  
- Är redan engagerad i frågan men har ingen ekonomisk möjlighet att tillföra 

pengar och hänvisar till att föreningarna ska behandlas lika. 
 

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att frågan därmed ska anses vara besvarad, vilket kom-
munfullmäktige bifaller. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 12(46) 
 2020-10-26 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 80 Dnr 0368/20 - 102 
 
VAL AV (S) LEDAMOT I BUDGETBEREDNING, ERSÄTTARE I 
KOMMUNSTYRELSEN, SOCIALUTSKOTTET SAMT NORRBOT-
TENS FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE OCH 2:E ORDFÖRANDE I 
FULLMÄKTIGE 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Utse ledamöter och ersättare enligt följande:  
Organ ledamot  ersättare 
BUB Rikard Granström, s Anneli Johansson, s 
KS  --   Kristina Karlsson, s  
SU  --   Stefan Engström, s 
  
Till ersättare i Norrbottens förbundsfullmäktige utses Anneli Johansson, s och 
till fullmäktiges 2:e vice ordförande utses Helena Öhlund, s.   
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Agneta Burman (s) har avsagt sig politiska uppdrag. 
 
Kommunfullmäktige har att utse ny ledamot i budgetberedningen, samt ersätt-
are i kommunstyrelsen, socialutskottet och Norrbottens förbundsfullmäktige 
samt 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunala valberedningens protokoll 26 oktober 2020, § 2. 
 
Kommunfullmäktige 
Tomas Egmark (s) ordföranden i kommunala valberedningen redovisar val-
beredningens förslag till kommunfullmäktige, enligt följande: 
 
Organ ledamot  ersättare 
BUB Rikard Granström, s Anneli Johansson, s 
KS  --   Kristina Karlsson, s   
SU  --   Stefan Engström, s 
  
Till ersättare i Norrbottens förbundsfullmäktige utses Anneli Johansson, s och 
till fullmäktiges 2:e vice ordförande utses Helena Öhlund, s.   
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på valberedningens förslag vilket kommun-
fullmäktige bifaller. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 13(46) 
 2020-10-26 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 81 Dnr 0281/20 - 102 
 
VAL AV LEDAMOT I KOMMUNALA VALBEREDNINGEN OCH 
NORRBOTTENS FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Utse Göran Stenlund (L) till ledamot i kommunala valberedningen och till 
ersättare utse Peter Lundberg (kd).  
 
Utse Peter Lundberg (kd) till ledamot i Norrbottens förbundsfullmäktige och 
till ersättare utse Göran Stenlund (L). 
_____ 

Sammanfattning av ärendet 

Maria Hortlund (s) har avsagt sig politiska uppdrag. 
 
Kommunfullmäktige har att utse ny ledamot i kommunala valberedningen och 
Norrbottens förbundsfullmäktige. 
 
Liberalerna, kristdemokraterna och sjukvårdspartiet har den 5 oktober 2018 
ingått valteknisk samverkan. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunala valberedningens protokoll 26 oktober 2020, § 3. 
 
Kommunfullmäktige 
Tomas Egmark (s) ordförande i kommunala valberedningen redovisar valbe-
redningens förslag till kommunfullmäktige enligt följande: 
 
Till ordinarie ledamot i valberedningen utse Göran Stenlund (L) och till ersätt-
are utse Peter Lundberg (kd). 
 
Till ledamot i Norrbottens förbundsfullmäktige utse Peter Lundberg (kd) och 
till ersättare utse Göran Stenlund (L). 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på kommunala valberedningens förslag vilket 
kommunfullmäktige bifaller. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 14(46) 
 2020-10-26 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 82 Dnr 0366/20 - 102 
 
VAL AV (S) LEDAMOT I KOMMUNSTYRELSEN OCH SOCIALUT-
SKOTTET, ERSÄTTARE I BARN- OCH FRITIDSUTSKOTTET,  
BUDGETBEREDNINGEN OCH VALNÄMNDEN 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Utse ledamöter och ersättare enligt följande:  
Organ ledamot  ersättare 
KS  Stefan Engström, s Linus Sköld, s 
SU  Kristina Karlsson, s -- 
BUB --   Kerstin Backman, s 
BFU  --   Linda Lidman, s 
VN  --   Tommy Lindgren, s 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Birger Wallgren (s) har avsagt sig politiska uppdrag. 
 
Kommunfullmäktige har att utse ny ledamot i kommunstyrelsen och socialut-
skottet, samt ersättare i budgetberedningen, barn- och fritidsutskottet samt 
valnämnden 
 
Beslutsunderlag 
Kommunala valberedningens protokoll 26 oktober 2020, § 4. 
 
Kommunfullmäktige 
Tomas Egmark (s) ordförande i kommunala valberedningen redovisar valbe-
redningens förslag till kommunfullmäktige, enligt följande: 
 
Organ ledamot  ersättare 
KS  Stefan Engström, s Linus Sköld, s 
SU  Kristina Karlsson, s -- 
BUB --   Kerstin Backman, s 
BFU  --   Linda Lidman, s 
VN  --   Tommy Lindgren, s 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på valberedningens förslag vilket kommun-
fullmäktige bifaller. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 15(46) 
 2020-10-26 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 83 Dnr 0416/20 - 102 
 
VAL AV (S) LEDAMOT I KOMMUNSTYRELSEN OCH SOCIALUT-
SKOTTET, ERSÄTTARE I BUDGETBEREDNINGEN OCH PER-
SONALUTSKOTTET SAMT ORDFÖRANDE I SOCIALUTSKOT-
TET 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Utse ledamöter och ersättare enligt följande:  
Organ ledamot  ersättare 
KS  Anneli Johansson, s Linda Lidman, s 
SU  Anneli Johansson, s Ahmed Hassan, s 
BUB --   Sara Risberg, s 
PU  --   Rikard Granström, s  
 
Till ordförande i socialutskottet utses Sara Risberg, s och till vice ordförande 
utses Anneli Johansson, s.  
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Anita Backman (s) har avsagt sig politiska uppdrag. 
 
Kommunfullmäktige har att utse ny ledamot i kommunstyrelsen och 
socialutskottet, samt ersättare i budgetberedningen och personalutskottet och 
ordförande i socialutskottet. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunala valberedningens protokoll 26 oktober 2020, § 5. 
 
Kommunfullmäktige 
Tomas Egmark (s) ordförande i kommunala valberedningen redogör valbered-
ningens förslag till kommunfullmäktige, enligt följande: 
 
Organ ledamot  ersättare 
KS  Anneli Johansson, s Linda Lidman, s 
SU  Anneli Johansson, s Ahmed Hassan, s 
BUB --   Sara Risberg, s 
PU  --   Rikard Granström, s  
 
Till ordförande i socialutskottet utses Sara Risberg, s och till vice ordförande 
utses Anneli Johansson, s.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på kommunala valberedningens förslag. 
Kommunfullmäktige bifaller förslagen. 
_____  



 PROTOKOLL 16(46) 
 2020-10-26 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 84 Dnr 0311/20 - 000 
 
DELGIVNINGAR KF 2020-10-26 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Ta del av redovisade delgivningar. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Handlingar i ärendet. 
 
Länsstyrelsen Norrbotten  
-Ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige (L) (dnr 281/20-102) 

-Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige (s) (dnr 366/20-102) 

-Ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige (s) (dnr 368/20-102) 

 
Socialutskottet 
- Rapportering ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 1 2020 (218/20-

709) 

- Rapportering ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 2 2020 (344/20-

709) 

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



 PROTOKOLL 17(46) 
 2020-10-26 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 85 Dnr 0221/20 - 003 
 
RIKTLINJER FÖR MARK OCH EXPLOATERING 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Anta riktlinjer för mark och exploatering avseende kommunens mark, enligt 
bilaga samt upphäva riktlinjer för markanvisning KF § 140 2019-11-05. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enheten miljö- och bygg har tagit fram ett förslag till riktlinjer för mark och 
exploatering enligt bilaga. 
 
Ett syfte med riktlinjerna är att säkerställa att kommunens mark används på ett 
ändamålsenligt sätt. Ett annat syfte är att det ska vara tydligt för medborgare 
och företag vad som gäller för etableringar av olika slag på kommunens mark. 
Kommunens riktlinjer för markanvisningar har lagts till i de föreslagna riktlinj-
erna för mark och exploatering och kan därmed upphävas. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 28 september 2020, § 105. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Anta riktlinjer för mark och exploatering avseende kommunens mark, enligt 
bilaga samt upphäva riktlinjer för markanvisning KF § 140 2019-11-05. 
_____ 
 
Kommunfullmäktige 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag vilket kommun-
fullmäktige bifaller. 
_____ 
 
 
 



 PROTOKOLL 18(46) 
 2020-10-26 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 86 Dnr 0377/20 - 003 
 
STRATEGISK PLAN 2021 – 2023, STYRKORTET 

 
Kommunfullmäktige 
De prioriterade målen i det kommungemensamma styrkortet 2020, enligt 
bilaga, förlängs till att gälla för 2021. 
 
Reservation 
Göran Stenlund (L) reserverar sig mot beslutet. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Chef kommunledningskontoret Crister Lundgren har sammanställt budget-
beredningens prioriterade mål i det kommungemensamma styrkortet 2020, 
enligt bilaga.  
 
På grund av coronaviruset och covid 19, har arbetet med strategisk plan 
2021–2023 inte prioriterats.  
 
Beslutsunderlag 
Budgetberedningens protokoll 17 september 2020, § 4. 
Kommunstyrelsens protokoll 28 september, § 107 
 
Budgetberedningens förslag till kommunfullmäktige 
De prioriterade målen i det kommungemensamma styrkortet 2020, enligt 
bilaga, förlängs till att gälla för 2021. 
_____ 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
De prioriterade målen i det kommungemensamma styrkortet 2020, enligt 
bilaga, förlängs till att gälla för 2021. 
 
Reservation 
Tobias Ström (L) reserverar sig mot beslutet. 
_____ 
 
Kommunfullmäktige 
Göran Stenlunds (L) föreslår att årsmålet ökas från 2 % till 3 %. 
 
Linus Sköld (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Göran Stenlunds förslag vilket kommun-
fullmäktige avslår. 
         forts 



 PROTOKOLL 19(46) 
 2020-10-26 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 86 Dnr 0377/20 – 003 forts 
 
STRATEGISK PLAN 2021 – 2023, STYRKORTET 

 
Ordföranden ställer vidare proposition på kommunstyrelsens förslag vilket 
kommunfullmäktige bifaller. 
_____ 
 
 
 



 PROTOKOLL 20(46) 
 2020-10-26 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 87 Dnr 0315/20 - 006 
 
SAMMANTRÄDESPLAN 2021 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Fastställa upprättad sammanträdesplan för kommunfullmäktige, kommun-
styrelsen och Älvsbyns kommunföretag AB år 2021, enligt bilaga. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningskontorets kansli har upprättat förslag till sammanträdesplan 
2021 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och Älvsbyns kommunföre-
tag AB, enligt bilaga. 
 
Förslaget innehåller 8 sammanträdestillfällen, 2 ekonomidagar (lunch till lunch) 
och 1 strategidag för kommunstyrelsen, 5 sammanträdestillfällen för full-
mäktige och 3 tillfällen och 1 strategidag för Älvsbyns kommunföretag AB. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 31 augusti 2020, § 91. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Fastställa upprättad sammanträdesplan för kommunfullmäktige, kommun-
styrelsen och Älvsbyns kommunföretag AB år 2021, enligt bilaga. 
_____ 
 
Kommunfullmäktige 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag vilket kommun-
fullmäktige bifaller. 
_____ 
 
 
 



 PROTOKOLL 21(46) 
 2020-10-26 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 88 Dnr 0061/20 - 008 
 
MEDBORGARFÖRSLAG OM FLYTT AV GAMLA HÄKTET TILL 
KYRKMALMEN 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Avslag till medborgarförslaget ”om flytt av gamla häktet till Kyrkmalmen”. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Medborgarförslag har inkommit från Carina Lidström om flytt av gamla häktet 
från Selholmens camping till Kyrkmalmen.  
 
Kommunfullmäktige beslutade 15 juni 2020, § 45, att överlämna ärendet till 
kommunstyrelsen för beredning och vidare till fullmäktige för beslut senast i 
februari 2021. 
_____ 
 
Älvsbyns Kommun har gett Älvsbyns Fastigheter AB i uppdrag att yttra sig i 
ärendet.  
 
I dag nyttjas det gamla häktet till uthyrningsstuga för besökande på campin-
gen. Häktet har flera rum och ett flertal bäddar. Stugan är en populär stuga för 
barnfamiljer, när den är stor och rymmer 6-8 bäddar, vilket innebär att den står 
för en stor del av intäkterna till campingen.  
 
Skulle Häktet flyttas, måste man först bygga ersättningsstuga/or med motsvar-
ande övernattningsplatser. 
 
Viktigt för campingens överlevnad är att det uppförs ny stuga/or innan häktet 
flyttas. 
 
Nu när campingen ska utvecklas och få ett nytt servicehus så passare det att 
uppföra nya och moderna stugor i gammal stil för att passa in i den övriga an-
läggningen.  
 
Flytta häktet utan att ersätta dessa lokaler är inte ett bra alternativ.  
 
Vid en eventuell flytt bör alla kostnader tas av Älvsby församlings kyrkstuge-
sammanslutning/Älvsby Kyrkstad för. 
 
Beslutsgång 
Kommunfullmäktiges protokoll 15 juni 2020, § 45. 
Kommunstyrelsens protokoll 31 augusti 2020, § 92. 
 
         forts 



 PROTOKOLL 22(46) 
 2020-10-26 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 88 Dnr 0061/20 – 008 forts 
 
MEDBORGARFÖRSLAG OM FLYTT AV GAMLA HÄKTET TILL 
KYRKMALMEN 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Bifall till medborgarförslaget ”om flytt av gamla häktet till Kyrkmalmen”. 
Ärendet hänskjuts till budgetberedningen för vidare beredning. 
 
Reservation 
Göran Lundström (c) och Orvo Hannlöv (sd) reserverar sig mot beslutet. 
_____ 
 
Kommunfullmäktige 
Berit Hardselius (c) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag.  
 
Orvo Hannlöv (sd) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag. 
 
Tomas Egmark (s) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer Berit Hardselius m fl förslag och kommunstyrelsens för-
slag mot varandra. Kommunfullmäktige bifaller Berit Hardselius förslag. 
_____ 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 
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KF § 89 Dnr 0167/20 - 008 
 
MOTION (SD) INKÖP AV SNÖKANON 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Motion om inköp av snökanon, anses vara besvarad. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Orvo Hannlöv (sd) har lämnat in en motion om inköp av snökanon, enligt 
bilaga. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 27 april 2020, § 24 att överlämna ärendet till 
kommunstyrelsen för beredning och vidare till fullmäktige för beslut senast 
april 2021. 
_____ 
 
VD Älvsbyns Fastighet AB Annelie Vinsa har yttrat sig i ärendet. 
 
Ett nytt snökanonsystem behövs på Kanisanläggningen då det gamla börjar 
vara uttjänt, de nuvarande kanonerna har en varierad ålder på 9 - 13 år. Det är 
ett personalkrävande snöläggningssystem samt att de allt varmare vintrarna gör 
att det kräver en större kapacitet på kort tid. Är det kallt vill man kunna göra 
mycket med snö på kort tid, vilket ger en kort återbetalningstid. 
 
Att beräkna återbetalningstiden för ett system är komplicerat då det till stor del 
beror på vilken temperatur och luftfuktighet beräkningen görs på samt kapaci-
teten på pumparna. Små pumpar ger lite snö ur kanonerna.  
 
Hur mycket längre säsong vi kan och vill erbjuda, hur många fler liftkort och 
längdkort som kan säljas är kopplat till när vi kan börja producera snö. Om vi 
förutsätter att det är -10 grader hela snöläggningstiden så blir det en skillnad på 
ca 3 veckor mellan ett gammalt och ett nytt system. 
 
En tidigare säsong gör att vi kan nå fler åkare från grannkommunerna t ex så 
ser Lindbäcksstadions framtid mörk ut. Det skulle kunna ge ökade intäkter på 
ca 150 tkr/år. Försäsongen är den som genererar extra intäkter då många vill 
komma igång tidigt på skidsäsongen. På senare år har vi ändå kunnat se en viss 
ökning även i Mars/April. 
 
Nedan framgår en beräkning beroende av temperatur och utifrån den nuvaran-
de snöläggningsytan på 152 500 kvm. 
 
Idag är pumpkapaciteten det som är den stora begränsningen genom att  
 
         forts 
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KF § 89 Dnr 0167/20 – 008 forts 
 
MOTION (SD) INKÖP AV SNÖKANON 

 
pumpsystemet är dimensionerat för -4 grader. När det blir -10 grader finns det  
för lite kapacitet i pumparna för att köra anläggningen på maximal kapacitet 
men snökanonerna går som bäst vid -10 grader.  
 
Förslagsvis tas beslut på att öka på pumpkapaciteten i ett första steg genom att 
lägga in en större pump i sjön och en större tryckstegrare vid servicehuset. De 
befintliga kanonerna kan då användas på full kapacitet även vid kallare grader 
än vid -4. I sådant fall kan kapaciteten ökas med att ytterligare snökanoner 
hyrs in under en kortare period. 
 
Den totala mängden vatten ökas inte vilket gör att något nytt beslut från Läns-
styrelsen/vattendom inte krävs.  
 
Bedömd investeringskostnad för nytt pump -och ledningssystem:    
Totalt 4 mkr investeras 2021 
Varav Pumpar ca 2 mkr, avskrivningstid ca 7 - 10 år. 
Ledningssystem ca 2 mkr, avskrivningstid ca 25 år. 

 
Bedömd investeringskostnad för nya snökanoner/snölansar ca 350 tkr/st, be-
hov 6 st:  
 
Totalt 2,2 mkr investeras 2022 
Snökanonernas avskrivningstid är ca 7 - 10 år.  

Beräknad driftkostnad vid ny och befintlig anläggning inklusive snöläggare  
(2 pers) och Kwh; 
 
Vid - 2 grader 

Nytt system: Driftkostnad 930 tkr/år, snöläggningstid ca 35 dygn. 
Nuvarande system: Driftkostnad 1400 tkr/år, snöläggningstid ca 70 dygn. 
 
Vid - 4 grader 
Nytt system: Driftkostnad 570 tkr/år, snöläggningstid ca 18 dagar. 
Nuvarande system:  Driftkostnad   820 tkr/år, snöläggningstid ca 36 dagar. 
 
Vid -10 grader 
Nytt system: Driftkostnad 314 tkr/år, snöläggningstid ca 6 dygn.  
Nuvarande system: Driftkostnad 600 tkr/år, snöläggningstid ca 24 dygn.  
 
Ovan avser 2016 års beräkningar. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 28 september 2020, § 109.  forts 
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 2020-10-26 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KF § 89 Dnr 0167/20 – 008 forts 
 
MOTION (SD) INKÖP AV SNÖKANON 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Anse motion om inköp av snökanon, vara besvarad. 
 
Reservation 
Orvo Hannlöv (sd) reserverar sig mot beslutet. 
_____ 
 
Kommunfullmäktige 
Orvo Hannlöv (sd) avvaktar budgetberedningens svar. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag vilket kommun-
fullmäktige bifaller. 
_____ 
 
 
 



 PROTOKOLL 26(46) 
 2020-10-26 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 90 Dnr 0372/20 - 042 
 
DELÅRSRAPPORT PER 31 AUGUSTI 2020 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Godkänna delårsrapport per augusti 2020 enligt bilaga.  
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ekonomiavdelningen har sammanställt delårsrapporten per den 31 augusti 
2020, enligt bilaga. Under 2020 har en delårsrapport per mars upprättats som 
en del i den löpande uppföljningen. 
 
Syftet med delårsrapporten är att vara; 

• en uppföljning av resultat och ställning för rapportperioden 

• en uppföljning av hur verksamheten förhåller sig till budget 

• ett underlag för beslut 
 
Periodresultatet uppgår till 45,1 mkr. En förbättring med 27,1 mkr jämfört 
med föregående år.  Skatte- och statsbidragsintäkter är 15,1 mkr högre än mot-
svarande period 2019 och verksamhetens nettokostnader är 12,7 mkr lägre än 
motsvarande period 2019. 
 
För verksamhetens ramar prognostiseras ett överskott på 0,3 mkr för 2020 
vilket är en förbättring på 7,3 mkr sedan rapporten i mars. När den negativa 
prognosen för verksamhetens ramar konstaterades i mars vidtogs kraftfulla 
åtgärder inom förvaltningen, för att minska budgetunderskottet. Bedömningen 
är att förbättringen av budgetavvikelsen främst beror på vidtagna åtgärder och 
ett gott arbete inom förvaltningen. 
 
Det finns dock fortfarande en obalans mellan tilldelad budget och verksamhet 
inom budgetramarna; 

• politisk verksamhet 

• Stöd till individ och familj 

• hälso- och sjukvård 
 
För de centralt budgeterade verksamheterna prognostiseras ett överskott på 
3,2 mkr främst kopplat till minskade personalrelaterade kostnader. 
 
För 2020 prognostiseras nu årets resultat till 12,2 mkr. Att jämföras med det 
budgeterade på 1,1 mkr samt det tidigare prognostiserade på -12,4 mkr. Det 
förbättrade resultatet förklaras av lägre prognostiserade nettokostnader samt 
högre skatt- och statsbidragsintäkter.  
 
         forts 
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KF § 90 Dnr 0372/20 – 042 forts 
 
DELÅRSRAPPORT PER 31 AUGUSTI 2020 

 
Periodens investeringar uppgår till 13,3 mkr. Den budgeterade investerings-
volymen uppgår till 22,1 mkr och budgetavvikelsen är negativ och beräknas till 
sammantaget 1,0 mkr. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 28 september 2020, § 110.  
 
Kommunstyrelsens beslut 
Till kommunstyrelsens sammanträde den 9 november 2020 inbjuda enhetschef 
för STIF, Nataliya Nilsson, för redovisning av vilka åtgärder som vidtagits för 
att få budget i balans samt vilka aktiviteter som gjorts för att öka antalet fam-
iljehem inom närområdet. 
_____ 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Delårsrapporten överlämnas till kommunfullmäktige för bedömning och god-
kännande.  
_____ 
 
Kommunfullmäktige 
Kommunrevisor Maria Öhman (v) föredrar revisionens bedömning av delårs-
rapporten, enligt bilaga. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag. Kommunfull-
mäktige bifaller förslagen. 
_____ 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 
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KF § 91 Dnr 0373/20 - 041 
 
BUDGETRAMAR 2021 SAMT PLAN FÖR 2022 OCH 2023 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Fastställa budgetramar för verksamheten enligt bilaga 1. 
För 2021 till 522 672 tkr. 
För 2022 till 519 350 tkr. 
För 2023 till 519 350 tkr. 
 
Reservation 
Göran Lundström (c), Göran Stenlund (L) och Jörgen Afvander (sjvp) 
reserverar sig mot beslutet. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Förslag till budgetramar har inkommit från socialdemokraterna, bilaga 1, 
centerpartiets förslag, bilaga 2 och kristdemokraternas förslag, bilaga 3. 
 
Beslutsunderlag 
Budgetberedningens protokoll 17 september 2020, § 5. 
Kommunstyrelsens protokoll 28 september 2020, § 111. 
 
Budgetberedningens förslag till kommunfullmäktige 
Fastställa budgetramar för verksamheten enligt bilaga 1. 
För 2021 till 522 672 tkr. 
För 2022 till 519 350 tkr. 
För 2023 till 519 350 tkr. 
 
Reservation 
Göran Lundström (c) och Peter Lundberg (kd) reserverar sig mot beslutet. 
_____ 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Fastställa budgetramar för verksamheten enligt bilaga 1. 
För 2021 till 522 672 tkr. 
För 2022 till 519 350 tkr. 
För 2023 till 519 350 tkr. 
 
Reservation 
Göran Lundström (c), Peter Lundberg (kd), Göran Stenlund (L) och Orvo 
Hannlöv (sd) reserverar sig mot beslutet. 
_____ 
 
 
         forts 
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KF § 91 Dnr 0373/20 - 041  
 
BUDGETRAMAR 2021 SAMT PLAN FÖR 2022 OCH 2023 

 
Kommunfullmäktige 
Tomas Egmark (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, enligt bilaga 1. 
 
Göran Lundström (c) yrkar bifall till centerpartiets förslag, enligt bilaga 2. 
 
Linus Sköld (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, bilaga 1. 
 
Peter Lundberg (kd) bifaller kristdemokraternas förslag, enligt bilaga 3. 
 
Göran Stenlund (L) bifaller liberalernas förslag, enligt bilaga 4. 
 
Wivianne Nilsson (v) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, enligt bilaga 1. 
 
Esbjörn Henriksson (L) bifaller liberalernas förslag, bilaga 4. 
 
Helena Öhlund (s) bifaller kommunstyrelsens förslag, bilaga 1. 
 
Orvo Hannlöv (sd) yrkar bifall till kristdemokraternas förslag bilaga 3 med 
tillägg om 500 tkr till utökat elljusspår vd Kanis. 
 
Berit Hardselius (c) bifaller centerpartiets förslag, bilaga 2. 
 
Beslutsgång 
För att utse motförslag till kommunstyrelsens förslag ställer ordföranden pro-
position på centerpartiets förslag, kristdemokraternas förslag och liberalernas 
förslag var för sig. Enligt acklamationen utgår liberalernas förslag.  
 
Omröstning ska genomföras där centerpartiets förslag och kristdemokraternas 
förslag ställs mot varandra. 
 
Omröstning 
Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång. 
- Den som röstar ja bifaller kristdemokraternas förslag. 
- Den som röstar nej bifaller centerpartiets förslag. 
 
Omröstningsresultat 
Med 6 ja-röster, 9 nej-röster och 16 som avstår enligt bifogad sammanträdes-
lista, beslutar kommunfullmäktige utse centerpartiets förslag till motförslag. 
 
Slutligen ställer ordföranden kommunstyrelsens förslag mot centerpartiets 
förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 
_____ 
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KF § 92 Dnr 0280/20 - 045 
 
KOMMUNINVEST - BORGENSFÖRBINDELSE, REGRESSAVTAL 
OCH AVTAL OM MEDLEMMARS ANSVAR FÖR KOMMUNIN-
VESTS MOTPARTSEXPONERING AVSEENDE DERIVAT 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
1) Älvsbyns kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 17 

juni 2002 (”Borgensförbindelsen”), vari Älvsbyns kommun åtagit sig soli-
dariskt borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige 
AB:s (publ ”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kom-
muninvest äger företräda Älvsbyns Kommun genom att företa samtliga 
nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen enligt 
borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests borgenärer och bli-
vande borgenärer. 

2) Älvsbyns kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av Älvsbyns 
kommun den 3 november 2011, vari det inbördes ansvaret mellan Kom-
muninvests medlemmar regleras för det fall Kommuninvests borgenärer 
skulle framställa anspråk gentemot någon eller några av medlemmarna en-
ligt borgensförbindelsen, alltjämt gäller. 

3) Älvsbyns kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Älvsbyns 
kommun den 3 november 2011, vari Älvsbyns kommuns ansvar för Kom-
muninvests motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt gäller.  

4) Utse ekonomichef och kommunchef att för Älvsbyns kommuns räkning 
underteckna alla handlingar med anledning av detta beslut. 

_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Älvsbyns kommun är medlem i Kommuninvests Ekonomiska Förening. För-
eningens upplånings- och utlåningsverksamhet bedrivs i det av Föreningen 
helägda dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB, (publ ”Kommuninvest”). 
För att Kommuninvest i sin upplåning ska få bästa möjliga kreditvillkor på 
lånemarknaden återfinns i föreningens stadgar som villkor för medlemskap, att 
samtliga medlemmar enligt separat tecknad borgensförbindelse ska ansvara 
solidariskt såsom för egen skuld för Kommuninvests samtliga förpliktelser. 
Samtliga medlemmar har tecknat borgensförbindelse. Älvsbyns kommun ut-
färdade sin borgensförbindelse den 17 juni 2002 och har bekräftat densamma 
genom beslut av fullmäktige den 29 oktober 2012. 
 
Samtliga kommunala borgensförbindelser förvaras hos Kommuninvest. Vid 
Kommuninvests upptagande av lån på lånemarknaden presenteras borgensför-
bindelserna för långivaren. I den praktiska hanteringen vid företeende av borg-
ensförbindelser i samband med Kommuninvests upplåning företräder således 
Kommuninvest medlemmarna gentemot långivarna. 
 
Samtliga medlemmar har, utöver borgensförbindelsen, tecknat ett separat re- 

forts 
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KF § 92 Dnr 0280/20 – 045 forts 
 
KOMMUNINVEST - BORGENSFÖRBINDELSE, REGRESSAVTAL 
OCH AVTAL OM MEDLEMMARS ANSVAR FÖR KOMMUNIN-
VESTS MOTPARTSEXPONERING AVSEENDE DERIVAT 

 
gressavtal (regressavtalet) med Kommuninvest samt ett avtal om medlemmar-
nas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat 
(garantiavtalet). Även dessa avtal är av avgörande betydelse för medlemskap i 
Föreningen samt av stor vikt för Kommuninvests verksamhet. Älvsbyns kom-
mun undertecknade regressavtalet och garantiavtalet den 3 november 2011. 
 
Ett borgensåtagande är enligt lag endast giltigt i tio är från den dag då åtagande 
ingicks, alternativt från den dag då borgensåtagandet bekräftats genom beslut 
av fullmäktige. Även regressavtalet och garantiavtalet riskerar, mot bakgrund 
av reglerna om preskription, att bli ogiltiga efter tio år. Giltighetstiden för 
Älvsbyns kommuns regressavtal och garantiavtal riskerar således inom kort att 
löpa ut. Med hänsyn till att dessa utgör ett av villkoren för medlemskap i för-
eningen och den betydelse avtalen har för Kommuninvests verksamhet är det 
av mycket stor vikt att Älvsbyns kommun innan avtalens giltighetstid löper ut 
fattar ett beslut i fullmäktige, som bekräftar att avtalen alltjämt är gällande, 
samt därefter undertecknar en separat sådan bekräftelse av avtalen. 
 
För att underlätta för medlemmarna har beslutats att tillämpa ett gemensamt 
förfarande för samtliga bekräftelser och att borgensförbindelsen således ska 
bekräftas i samband med avtalen. På så sätt måste endast en bekräftelse göras, 
som omfattar såväl borgensförbindelsen som avtalen (bekräftelsen). När detta 
har skett har såväl borgensförbindelsen som avtalen förlängts ytterligare en 
tioårsperiod. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 31 augusti 2020, § 93. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1) Älvsbyns kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 17 

juni 2002 (”Borgensförbindelsen”), vari Älvsbyns kommun åtagit sig soli-
dariskt borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige 
AB:s (publ ”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kom-
muninvest äger företräda Älvsbyns Kommun genom att företa samtliga 
nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen enligt 
borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests borgenärer och bli-
vande borgenärer. 

2) Älvsbyns kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av Älvsbyns 
kommun den 3 november 2011, vari det inbördes ansvaret mellan Kom-
muninvests medlemmar regleras för det fall Kommuninvests borgenärer 
skulle framställa anspråk gentemot någon eller några av medlemmarna en-
ligt borgensförbindelsen, alltjämt gäller.    forts 
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KOMMUNINVEST - BORGENSFÖRBINDELSE, REGRESSAVTAL 
OCH AVTAL OM MEDLEMMARS ANSVAR FÖR KOMMUNIN-
VESTS MOTPARTSEXPONERING AVSEENDE DERIVAT 

 
3) Älvsbyns kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Älvsbyns 

kommun den 3 november 2011, vari Älvsbyns kommuns ansvar för Kom-
muninvests motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt gäller.  

4) Utse ekonomichef och kommunchef att för Älvsbyns kommuns räkning 
underteckna alla handlingar med anledning av detta beslut. 

_____ 
 
Kommunfullmäktige 
Göran Lundström (c) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag vilket kommun-
fullmäktige bifaller. 
_____ 
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ÄLVSBYNS ENERGI AB - BEGÄRAN OM UTÖKAD KOMMUNAL 
BORGEN 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Bevilja Älvsbyn Energi AB utökad kommunal borgen från 235 mkr till 270 
mkr. 
 
Göra styrelsen för Älvsbyns Energi AB (ÄEAB) uppmärksamma på att samt-
liga investeringar framgent fullt ut måste vara finansierade och att kommunal 
borgen i förekommande fall, måste finnas på plats innan investeringarna på-
börjas.  
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Under september 2019 beslutade kommunfullmäktige om en utökad kommu-
nalborgen för att byta biobränslepanna. Borgen utökades från 195 mkr till 235 
mkr. Byggkostnaden bedömdes då enligt underlag från ÄEAB till 40 mkr. Nu 
beräknas byggkostnaden till 59,5 mkr. 
 
Det har nu efter en genomgång inom ÄEAB konstaterat att ÄEAB genomför 
ett antal större investeringar bland annat nytt VA Övrabyn/Nystrand, ny flis-
lada, nytt garage/förråd, VA Björkgatan samt ny biobränslepanna där finansie-
ringen inte varit löst innan investeringarna påbörjades 
 
Den nu begärda utökade borgen innebär att borgensåtagandet för ÄEAB på 
ett år utökats med 75 mkr eller 38 % alltså mer än vad bytet av biobränsle-
panna beräknats till. Det kan även konstateras att den sedan tidigare beviljad 
kommunal borgen till fullo utnyttjad och en utökad borgen krävs för att kunna 
slutföra de påbörjade, ovan nämnda, projekten samt kunna slutföra 
överenskomna åtaganden under året. 
 
Investeringar inom såväl kommunen som de kommunala aktiebolagen måste 
vara fullt ut finansierad och i förkommande fall, för de kommunala aktiebo-
lagen; måste kommunal borgen finns på plats innan investeringarna påbörjas.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 28 september 2020, § 112. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Bevilja Älvsbyn Energi AB utökad kommunal borgen från 235 mkr till 270 
mkr. 
 
Göra styrelsen för Älvsbyns Energi AB (ÄEAB) uppmärksamma på att samt- 
         forts 



 PROTOKOLL 34(46) 
 2020-10-26 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KF § 93 Dnr 0367/20 – 048 forts 
 
ÄLVSBYNS ENERGI AB - BEGÄRAN OM UTÖKAD KOMMUNAL 
BORGEN 

 
liga investeringar framgent fullt ut måste vara finansierade och att kommunal 
borgen i förekommande fall, måste finnas på plats innan investeringarna på-
börjas.  
_____ 
 
Kommunfullmäktige 
Jäv 
Helena Öhlund (s) och Jenny Lundqvist (L) anmäler jäv och lämnar lokalen. 
 
Göran Lundström (c) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag vilket kommun-
fullmäktige bifaller. 
_____ 
 
 
 



 PROTOKOLL 35(46) 
 2020-10-26 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 94 Dnr 0349/20 - 106 
 
REGIONALA KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN – ÅRSREDO-
VISNING 2019 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Bevilja ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna i den-
samma. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Regionala kollektivtrafikmyndigheten Norrbotten (RKM) översänder underlag 
till fullmäktige i respektive medlemskommuner och till fullmäktige i Region 
Norrbotten för beslut om ansvarsfrihet för direktionen i RKM avseende verk-
samhetsåret 2019. 
 
Yttrande till revisionsberättelsen bifogas. Direktionen ser allvaret i den ekono-
miska situationen och har initierat föer ekonomiska uppföljningar. 
 
Denna typ av handling kräver inte nämndsberedning utan kan skickas direkt 
till kommunfullmäktige för beslut 
 
Beslutsunderlag 
Årsredovisning: Serviceresor i Norr AB 2019 
Granskningsrapport: Serviceresor i Norr AB 
Årsredovisning Bussgods i Norrbotten AB 2019 
Granskningsrapport: Bussgods i Norrbotten AB 
Årsredovisning: Länstrafiken AB 2019 
Granskningsrapport: Länstrafiken i Norrbotten AB 
Årsredovisning: Norrtåg AB 2019 
Granskningsrapport: Norrtåg AB 
Årsredovisning: RKM 2019 
Revisionsberättelse: RKM 2019 
Bilaga till revisionsberättelse 2019 RKM 
Skrivelse granskning årsredovisning RKM 2019 
Revisionsrapport: Granskning av årsredovisning 2019 
Revisionsrapport: Grundläggande granskning 2019 
Skrivelse fördjupad granskning RKM samt bolag 2019 
Revisionsrapport; Styrning och kontroll av ekonomin RKM samt bolag 2019 
Yttrande från Direktionen på revisionsberättelsen 
 
Förslag till beslut 
Alt 1) Bevilja ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna i den-
samma. 
Alt 2 Inte bevilja ansvarsfrihet. 
         forts 



 PROTOKOLL 36(46) 
 2020-10-26 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KF § 94 Dnr 0349/20 – 106 forts 
 
REGIONALA KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN – ÅRSREDO-
VISNING 2019 

 
Kommunfullmäktige 
Jäv 
Helena Öhlund (s) och Tomas Egmark (s) anmäler jäv och lämnar lokalen. 
 
Berit Hardselius (c) yrkar bifall till förslag alt 1) Bevilja ansvarsfrihet. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Berit Hardselius förslag alt 1) vilket kom-
munfullmäktige bifaller.  
_____ 
 



 PROTOKOLL 37(46) 
 2020-10-26 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 95 Dnr 0503/19 - 106 
 
AVTALSSAMVERKAN - AVVECKLING AV SERVICENÄMNDEN 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Upprätta en avtalssamverkan för den gemensamma löneadministrationen, där-
efter avveckla servicenämnden för Piteå och Älvsbyns kommuner och upp-
häva fullmäktiges beslut 2016-06-20, § 60, att inrätta en gemensam service-
nämnd Piteå och Älvsbyn.  
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunchef Magnus Nordström har lämnat in en tjänsteskrivelse gällande 
avtalssamverkan – Avveckling av servicenämnden. 
 
Sedan 2017-01-01 finns en Servicenämnd för Älvsbyns och Piteå kommuner. 
Den gemensamma servicenämnden styrs av reglemente och avtal om sam-
verkan. 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 
således 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 
fastigheten 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.  
 
         forts 



 PROTOKOLL 38(46) 
 2020-10-26 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 95 Dnr 0503/19 – 106 forts 
 
AVTALSSAMVERKAN - AVVECKLING AV SERVICENÄMNDEN 

 
Formen avtalssamverkan medför att samverkan med ytterligare kommuner 
underlättas. Det finns ett intresse i andra kommuner att ta del av Lönecenters 
tjänster. 
 
Dessa förhållanden sammantaget bildar motiv till att se över frågan om att 
avveckla Servicenämnden för att övergå till avtalssamverkan. Frågan beslutas 
av kommunernas fullmäktige.  
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2020-06-04 SNÄP § 7 Dnr 0503/19 – 109 
Kommunstyrelsens protokoll 31 augusti 2020, § 88. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Upprätta en avtalssamverkan för den gemensamma löneadministrationen, där-
efter avveckla servicenämnden för Piteå och Älvsbyns kommuner och upp-
häva fullmäktiges beslut 2016-06-20, § 60, att inrätta en gemensam service-
nämnd Piteå och Älvsbyn.  
_____ 
 
Kommunfullmäktige 
Göran Lundström (c) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Tomas Egmark (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag vilket kommun-
fullmäktige bifaller. 
_____ 
 
 
 



 PROTOKOLL 39(46) 
 2020-10-26 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 96 Dnr 0307/20 - 180 
 
HANDLINGSPROGRAM FÖR SKYDD MOT OLYCKOR 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
- Anta Handlingsprogram för skydd mot olyckor, enligt bilaga. 
- Upphäva Handlingsprogram för förebyggande verksamhet till skydd mot 

olyckor, KF 2016-11-28 § 106 (dnr 372/18-180). 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Risk- och säkerhetssamordnare Margareta Lundberg har lämnat in en tjänste-
skrivelse om handlingsprogram för skydd mot olyckor, enligt bilaga. 
 
Enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor ska kommunfullmäktige för varje 
mandatperiod anta handlingsprogram till skydd mot olyckor. Handlingspro-
grammet ska behandla förebyggande verksamhet samt räddningstjänstverk-
samhet. 
 
Beslutsunderlag 
Handlingsprogram, protokollsutdrag från Gemensam Räddningsnämnd Piteå 
– Älvsbyn Diarienr: 20GRN95 
Kommunstyrelsens protokoll 28 september 2020, § 113. 
 
Beslutet skickas till 
Gemensam Räddningsnämnd Piteå – Älvsbyn 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
- Anta Handlingsprogram för skydd mot olyckor, enligt bilaga. 
- Upphäva Handlingsprogram för förebyggande verksamhet till skydd mot 

olyckor, KF 2016-11-28 § 106 (dnr 372/18-180). 
_____ 
 
Kommunfullmäktige 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag vilket kommun-
fullmäktige bifaller. 
_____ 
 
 
 



 PROTOKOLL 40(46) 
 2020-10-26 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 97 Dnr 0273/19 - 216 
 
LOKALISERINGSUTREDNING FÖR SÄRSKILT BOENDE 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
1) Upphäva kommunfullmäktiges beslut 2016-10-17, § 85, om placering av 

nytt särskilt boende (SÄBO). 
2) Reservera plats för nytt särskilt boende enligt förslag C Nyberga alter-

nativ nord i tidigare redovisade bilaga Förprojektering Nytt särskilt boende 
(MAF 2020-05-08). 

3) Avskriva förslag D) Nyberga alternativ syd, förslag E) Västermalmsgropen 
alternativ 1 och förslag F) Västermalmsgropen alternativ 2.  

4) Redaktionella ändringar kan ske. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Samhällsstrateg Sofia Lundberg har lämnat in en tjänsteskrivelse gällande kom-
plettering trafiksituation Nyberga N och skalbarhet. 
 
Miljö- och byggkontoret genomförde under 2019 en lokaliseringsutredning för 
nytt särskilt boende. I utredningen föreslogs nio platser för lokalisering av nytt 
särskilt boende varav tre bedömdes som möjliga placeringar av nytt särskilt 
boende samlokaliserat med ny eller befintlig hälsocentral.  
 
Älvsbyns fastigheter AB fick efter kommunstyrelsens beslut 2019-09-30 § 133, 
i uppdrag att gå vidare med ärendet genom att låta utföra en förstudie för de 
av kommunstyrelsen beslutade alternativen, Ugglan, Västermalmsgropen och 
Bränngärdan. För förstudien upphandlades MAF arkitekter.  
_____ 
 
I samband med att förstudien skulle inledas, under senhösten 2019, kontakta-
des kommunen av en exploatör som visade intresse av att få köpa marken på 
området Bränngärdan, för att genomföra detaljplanen som möjliggör 44 villa-
tomter. I samråd med arkitekten beslutades med anledning av detta att ytterlig-
are ett alternativ ”Nyberga” skulle ingå i förstudien, utan ytterligare kostnad. 
Alternativ Nyberga hade vid den tiden i dialog mellan Älvsbyns fastigheter AB 
och kommunens samhällsstrateg framställts som ett mycket intressant alterna-
tiv.  
 
Alternativ Bränngärdan bedöms vara bortvalt i och med kommunstyrelsens 
beslut om markanvisning, 2019-12-16 § 192. 
_____ 
 
MAF arkitekter lämnade den 2020-05-08 sin slutrapport från genomförd för-
studie (bifogas). Rapporten innehåller översiktliga skisser för de olika alterna-
tiven samt kostnadsberäkningar (i bilaga).      forts 



 PROTOKOLL 41(46) 
 2020-10-26 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KF § 97 Dnr 0273/19 - 216 forts 
 
LOKALISERINGSUTREDNING FÖR SÄRSKILT BOENDE 

 
Kommunstyrelsen beslutade 2020-05-25 § 77, att avskriva alternativ A och B 
(Ugglan) för lokalisering av nytt särskilt boende samt att begära kompletter-
ande underlag gällande förväntad trafiksituation vid Nyberga samt gällande 
möjlighet till etappvis utbyggnad (skalbarhet).  
_____ 

 
För att enheten miljö- och bygg ska kunna fortsätta arbetet med att utveckla 
Älvsbyn behövs ett beslut om lokalisering av ett framtida särskilt boende så att 
övrig mark kan planeras.   
 
Beslutsunderlag 
Kompletterande underlag enligt KS beslut 2020-05-25: 

• Trafiksituation Nyberga N (enh. Miljö- och bygg) 

• Skalbarhet (MAF arkitekter) 
 
Tidigare redovisade beslutsunderlag: 

• Förprojektering nytt särskilt boende (MAF arkitekter)  

• Kostnadsbedömning förprojektering nytt särskilt boende förslag A-F (MAF 
arkitekter) 

• Kostnadsberäkning infrastruktur (Älvsbyns Energi AB) 
Kommunstyrelsens protokoll 28 september 2020, § 115. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1) Upphäva kommunfullmäktiges beslut 2016-10-17, § 85, om placering av 

nytt särskilt boende (SÄBO). 
2) Reservera plats för nytt särskilt boende enligt förslag C Nyberga alter-

nativ nord i tidigare redovisade bilaga Förprojektering Nytt särskilt boende 
(MAF 2020-05-08). 

3) Avskriva förslag D) Nyberga alternativ syd, förslag E) Västermalmsgropen 
alternativ 1 och förslag F) Västermalmsgropen alternativ 2.  

4) Redaktionella ändringar kan ske. 
_____ 
 
Kommunfullmäktige 
Orvo Hannlöv (sd) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Peter Lundberg (kd) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag vilket kommun-
fullmäktige bifaller. 
_____ 



 PROTOKOLL 42(46) 
 2020-10-26 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 98 Dnr 0347/20 - 531 
 
ÄNDRING AV ADMINISTRATIONSAVGIFT VID SKADAT ELLER 
FÖRLORAT FÄRDBEVIS 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Från 1 januari 2021, fastställa ny administrationsavgift vid skadat eller förlorat 
färdbevis enligt följande: 
- Förskoleklass – år 6 = 100 kr 
- År 7 – gymnasiet     = 250 kr 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Skolskjutshandläggare Madelene Nyman har lämnat in en tjänsteskrivelse om 
ändring av administrationsavgift vid skadat eller förlorat färdbevis. 
 
Elev som ansökt och beviljats färdbevis hos Länstrafiken får färdbeviset utan 
kostnad. Om färdbeviset slutar fungera utan synlig påverkan får eleven ett nytt 
färdbevis utan kostnad. 
 
Om elev själv orsakat synlig skada på färdbeviset eller förlorat det utgår en av-
gift för nytt färdbevis. 
- Förskoleklass – år 5 = 50 kr 
- År 6 – 9                 = 100 kr 
 
Förslag till ny administrationsavgift avgift fr o m 1 januari 2021. 
- Förskoleklass – år 6 = 100 kr 
- År 7 – gymnasiet      = 250 kr 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 31 augusti 2020, § 99. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Från 1 januari 2021, fastställa ny administrationsavgift vid skadat eller förlorat 
färdbevis enligt följande: 
- Förskoleklass – år 6 = 100 kr 
- År 7 – gymnasiet     = 250 kr 
_____ 
 
Kommunfullmäktige 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag vilket kommun-
fullmäktige bifaller. 
_____ 
 
 
 



 PROTOKOLL 43(46) 
 2020-10-26 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 99 Dnr 0015/20 - 610 
 
UTREDA SKOLSTRUKTURERNA - ÅTERKALLA KF:S BESLUT     
§ 27 PUNKT 3, 2020-04-27  

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Återkalla kommunfullmäktiges beslut § 27/2020-04-27 punkt 3, gällande flytt 
av förskolan i Vidsel till institutionsbyggnaden.  
 
Protokollsanteckning 
Berit Hardselius (c) tillägger: ”Att förskolelokalen i Vidsel får åtgärdade de 
brister som personalen påtalar.” 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Skolchef Jan-Erik Backman har lämnat in en tjänsteskrivelse om återkallande 
av fullmäktiges beslut gällande Vidsels förskolas flytt till institutionsbyggnaden. 
 
Då det enligt Älvsbyns fastigheter AB visat sig att nuvarande förskolebyggnad 
i Vidsel även fortsättningsvis är lämplig för att bedriva förskoleverksamhet, 
bör beslutet om att inrätta förskola i institutionsbyggnaden återkallas.  
 
I den preliminära kalkylen uppskattades kostnaderna för att iordningställa in-
stitutionsbyggnaden till förskola till 600 000 kr. Om förskolan blir kvar i nu-
varande byggnad, kommer kostnaderna att minskas med ca 550 000 kr, då 
endast mindre arbeten behöver utföras, för att maximera anpassningarna i nu-
varande byggnad. Kostanden för dessa anpassningar uppskattas av Älvsbyns 
fastigheter till ca 50 000 kr.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 31 augusti 2020, § 100. 
 
Beslutet skickas till 
Älvsbyns fastigheter AB 
Madelene Nyman, rektor byarnas förskolor  
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Återkalla kommunfullmäktiges beslut § 27/2020-04-27 punkt 3, gällande flytt 
av förskolan i Vidsel till institutionsbyggnaden.  
_____ 
 
Kommunfullmäktige 
Berit Hardselius (c) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med tillägg: 
”Att förskolelokalen i Vidsel får åtgärdade de brister som personalen påtalar.” 

         
           forts 



 PROTOKOLL 44(46) 
 2020-10-26 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KF § 99 Dnr 0015/20 – 610 forts 
 
UTREDA SKOLSTRUKTURERNA - ÅTERKALLA KF:S BESLUT     
§ 27 PUNKT 3, 2020-04-27  

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



 PROTOKOLL 45(46) 
 2020-10-26 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 100 Dnr 0312/19 - 822 
 
SIM- OCH SPORTHALL 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
1) Bifall till begäran om en sammantagen investeringsbudget om 175 mrk 

2020, för sim- och sporthall. 
2) För åren 2020 till 2023 ges kommunstyrelsen rätt att upplåna sammantaget 

175 mkr för att finansiera pågående investeringar. 
 
Reservation 
Orvo Hannlöv (sd) reserverar sig till förmån för eget förslag.  
 
Daniel Strandlund (c) reserverar sig mot beslutet. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
VD Älvsbyns Fastigheter AB Annelie Vinsa har lämnat in en tjänsteskrivelse 
gällande utökad budget för sim- och sporthall. 
 
Projekteringen av Sim- och Sporthall med de tillkommande ytorna för under-
visningsbassäng, barnland, gym och gruppträningslokal börjar vara färdigt. 
Under projekteringstiden har ett antal möten hållits med referensgrupper och 
projekteringen har kunnat arbeta in de flesta behov som har framkommit från 
lärare och föreningsrepresentanter. Enligt tidsplan ska projekteringen, d v s 
Fas 1, fr o m november övergå till Fas 2, byggnation, varför ett beslut om ny 
budget krävs.  
 
I slutet på augusti kom ett underlag på bedömda kostnader som överstiger de 
tidigare budgeterade kostnaderna. Med hänsyn till nya tekniska lösningar, 
detaljprojektering och justeringar för verksamheterna så är nu den bedömda 
totalkostnaden ca 180 mkr. 
 
Styrgruppen har haft diskussioner om hur e v kostnadsminskningar skulle kun-
na göras, hur mycket den utökade totalbudgeten påverkar de årliga kostnader-
na för ränta och avskrivningar samt hur e v justeringar i bygget påverkar övriga 
funktioner i den nya anläggningen.  
 
Styrgruppen har också fått redovisat, utifrån upphandlingen, varför vi bedöm-
er att kalkylen när den fastställs kommer att hålla, det beror på upphandlings-
formen/avtalet som gör att byggbolaget vid 9 % under kalkylpris gör bästa 
vinsten. 
 
Fastighetsbolaget vill på nästa KS presentera en uppdaterad budget där även poster som 
tidigare var uppskattade nu ska vara beräknade. Vid presentationen ska även byggentrepre-
nören medverka för att kunna svara på ledamöternas frågor.  forts 



 PROTOKOLL 46(46) 
 2020-10-26 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
          

KF § 100 Dnr 0312/19 – 822 forts 
 
SIM- OCH SPORTHALL 

 
Även beräknade verksamhetsdriftkostnader kommer att presenteras, utifrån 
den ritning som gäller f n driftkostnader är beroende av ambitionsnivå och hur 
stor del som görs av privata entreprenörer. Dessa verksamhetsdriftkostnader 
är beräknade av fastighetsbolaget, ett beslut behöver fastställa var driften ska 
hänföras, till ”Kultur och Fritid” eller till Fastighetsbolaget?  
 
Detta för att i god tid kunna planera för rekrytering, utrustning, schemalägg-
ning och marknadsföring av anläggningen. 
 
Beslutsunderlag 
Avskrivningar och ränta 
Kommunstyrelsens protokoll28 september 2020, § 119. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1) Bifall till begäran om en sammantagen investeringsbudget om 175 mrk 

2020, för sim- och sporthall. 
2) För åren 2020 till 2023 ges kommunstyrelsen rätt att upplåna sammantaget 

175 mkr för att finansiera pågående investeringar. 
 
Reservation 
Berit Hardselius (c) och Orvo Hannlöv (sd) reserverar sig mot beslutet. 
_____ 
 
Kommunfullmäktige 
Berit Hardselius (c) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Orvo Hannlöv (sd) föreslår att ”gymet” utgår från projektet, en minskning av 
budget med ca 10 mkr. 
 
Göran Stenlund (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  
 
Peter Lundberg (kd) bifaller kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Orvo Hannlövs förslag, vilket kommun-
fullmäktige avslår. 
 
Ordföranden ställer vidare proposition på kommunstyrelsens förslag vilket 
kommunfullmäktige bifaller. 
_____ 
 

 


