
 PROTOKOLL 1(26) 
 2020-11-30 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 

 
 
Tid: Kl 13:00 - 15:00 

Kl 13:05 - 13:20 Kommunchef Magnus Nordström, social-
chef Hans Nyberg och skolchef Jan-Erik Backman informe-
rar om aktuellt corona-läge inom sina respektive verksamhet-
er. 

 
Plats: Forsen 
 
 
Ledamöter: Se närvarolista – p g a corona och covid-19 är fullmäktige  
 reducerat från 31 till 21 ledamöter 
 
Övriga: Magnus Nordström, kommunchef, föredragande 
 Lilian Johansson, kommunsekreterare 
 
 
Justeringsdag: 2020-12-07 
 
Paragrafer: § 101 - 116 
 
Justerare: Anneli Johansson Magnus Danielsson 
 
 
 
Lilian Johansson Thor Viklund Anneli Johanson Magnus Danielsson 
kommunsekreterare ordförande justerare justerare 
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 

ANSLAGSBEVIS 
Justeringen har tillkännagivits via anslag 

 
Organ Kommunfullmäktige 
 
Sammanträdesdatum 2020-11-30 
 
Protokollet är anslaget  2020-12-08 -- 2020-12-30  
  
Förvaringsplats för protokoll Kommunkansliet 
 
 
 
 Lilian Johansson 
 
 
 



 PROTOKOLL 2(26) 
 2020-11-30 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 101 Dnr 0485/20 - 008 
 
INTERPELLATION (V) - UNDERLAG FÖR BESLUT 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Interpellation (v) om underlag för beslut, besvaras vid kommunfullmäktige 
den 15 februari 2021. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Louice Majunge (v) har lämnat in en interpellation om underlag för beslut, 
enligt bilaga. 
 
Kommunfullmäktige 
Ordföranden föreslår att interpellationen besvaras vid nästa fullmäktigesam-
manträde den 15 februari 2021. Kommunfullmäktige bifaller förslaget. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 3(26) 
 2020-11-30 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 102 Dnr 0492/20 - 008 
 
MOTION (L) MER TRANSPARENS NU 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Motion (L) om mer transparens nu! Överlämnas till kommunstyrelsen för 
beredning och vidare till fullmäktige för beslut senast den 15 februari 2021. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Göran Stenlund (L) har lämnat in en motion mer transparens nu! Enligt 
bilaga. 
 
Kommunfullmäktige 
Ordföranden föreslår att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för bered-
ning och vidare till fullmäktige för beslut senast den 15 februari 2021. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 4(26) 
 2020-11-30 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 103 Dnr 0451/20 - 008 
 
MEDBORGARFÖRSLAG OM GÅNGBRO ÖVER 
KORSTRÄSKBÄCKEN 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Medborgarförslag om gångbro över Korsträskbäcken överlämnas till kom-
munstyrelsen för beredning och beslut senast den 25 januari 2021. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Marianne Renlund har lämnat in ett medborgarförslag om gångbro över 
Korsträskbäcken, enligt bilaga. 
 
Kommunfullmäktige 
Ordföranden föreslår att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för bered-
ning och beslut senast den 25 januari 2021. Kommunfullmäktige bifaller för-
slaget. 
_____ 
 
 



 PROTOKOLL 5(26) 
 2020-11-30 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 104 Dnr 0519/20 - 008 
 
FRÅGA TILL KSO  (C) OM ÖVERTAGANDE AV LOKAL FÖR 
VIDSELS BYGDEFÖRENING 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Fråga till kommunstyrelsens ordförande om övertagande av lokal för Vidsels 
bygdeförening, anses vara besvarad. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Berit Hardselius (c) har sänt in en fråga till kommunstyrelsens ordförande 
gällande övertagande av lokal för Vidsels bygdeförening, enligt bilaga. 
 
Kommunfullmäktige 
Daniels Strandlund (c) framför Berit Hardselius (c) fråga till kommunstyrel-
sens ordförande. 
 
Ordförande i kommunstyrelsen Tomas Egmark (s) besvarar frågan: 
Förhandlingar med Vidsels bygdeförening pågår. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att frågan därmed ska anses vara besvarad, vilket kom-
munfullmäktige bifaller. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 6(26) 
 2020-11-30 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 105 Dnr 0486/20 - 000 
 
DELGIVNINGAR KF 2020-11-30 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Ta del av redovisade delgivningar. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Handlingar i ärendet: 
 
Älvsbyns kommun – Motioner och medborgarförslag under beredning (dnr 

229/20-008) 

 
Revisionen – Granskning av kommunens interna kontroll (dnr 428/20-007) 

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



 PROTOKOLL 7(26) 
 2020-11-30 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 106 Dnr 0377/20 - 003 
 
STRATEGISK PLAN 2021 - 2023 

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

• Omvärldsanalys 

• Lokala förutsättningar 

• Vision för Älvsbyns kommun 

• Organisation 

• Verksamhetsutveckling 

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

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

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

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 9 november 2020, § 123. 
 
Förslag till beslut 
Fastställa strategisk plan Älvsbyns kommun 2021-2023, enligt bilaga.   forts 



 PROTOKOLL 8(26) 
 2020-11-30 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KF § 106 Dnr 0377/20 – 003 forts 
 
STRATEGISK PLAN 2021 - 2023 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Fastställa strategisk plan Älvsbyns kommun 2021-2023, enligt bilaga. 
_____ 
 
Kommunfullmäktige 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag vilket kommun-
fullmäktige bifaller. 
_____ 
 
 
 



 PROTOKOLL 9(26) 
 2020-11-30 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 107 Dnr 0279/20 - 008 
 
INTERPELLATION (SD) ANGÅENDE HASTIGHETSSÄNKNING 
TILL 30 KM 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Interpellation (sd) om hastighetssänkning till 30 km, anses vara besvarad.  
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Orvo Hannlöv (sd) har lämnat in en interpellation om hastighetssänkning till 
30 km enligt bilaga. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 26 oktober 2020, § 70, att interpellation (sd) 
om hastighetssänkning till 30 km, besvaras vid kommunfullmäktige den 30 
november 2020. 
_____ 
 
Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges protokoll 26 oktober 2020, § 70. 
 
Kommunfullmäktige 
Orvo Hannlöv (sd) redogör för sin interpellation. 
 
Miljö- och byggnämndens ordförande Sara Risberg (s) redovisar sitt svar. 
Svaret har skickats till frågeställaren 5 dagar innan sammanträdet. Övriga 
ledamöter har också fått ta del av svaret. 
 
Linus Sköld (s) deltar i interpellationsdebatten 
 
Beslutsgång 
Ordföranden föreslår interpellationsdebatten avslutat och att interpellationen 
ska anses vara besvarad, vilket kommunfullmäktige bifaller. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 10(26) 
 2020-11-30 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 108 Dnr 0190/20 - 008 
 
REDOVISNING AV VAD SOM HÄNT MED BEVILJADE MOTIO-
NER OCH MEDBORGARFÖRSLAG 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Ta del av redovisning av vad som hänt med beviljade motioner och med-
borgarförslag, enligt bilaga. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen två gånger 
per år redovisa de motioner som inte har beretts färdigt, samt beviljade motio-
ners och medborgarförslags verkställighet. 
 
Redovisningen ska göras på fullmäktiges sista ordinarie sammanträden under 
våren och hösten. 
 
Kommunledningskontorets kansli har gjort en sammanställning av vad som 
hänt med beviljade medborgarförslag och motioner, enligt bilaga.  
 
Ledamot kan inte förlänga slutredovisade motioner utan får återkomma med 
ny motion. 
 
Förslag till beslut 
Ta del av redovisning av vad som hänt med beviljade motioner och medbor-
garförslag, enligt bilaga. 
 
Kommunfullmäktige 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommunfull-
mäktige bifaller. 
_____ 
 
 



 PROTOKOLL 11(26) 
 2020-11-30 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 109 Dnr 0386/200 - 041 
 
INVESTERINGSBUDGET 2021 

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



 PROTOKOLL 12(26) 
 2020-11-30 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KF § 109 Dnr 0386/200 – 041 forts 
 
INVESTERINGSBUDGET 2021 

 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på budgetberedningens förslag, centerpar-
tiets förslag och Liberalernas förslag var för sig. Kommunstyrelsen bifaller 
budgetberedningens förslag. 
 
Reservation 
Tobias Ström (L) och Berit Hardselius (c) reserverar sig mot beslutet. 
 
Ordföranden ställer vidare proposition på Peter Lundbergs tilläggsförslag 
vilket kommunstyrelsen avslår. 
 
Reservation 
Peter Lundberg (kd) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 
_____ 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Fastställa kommunens investeringsbudget för 2021 till 10 208 tkr enligt  
Ny bilaga 1. 
 
Reservation 
Tobias Ström (L), Berit Hardselius (c) och Peter Lundberg (kd) reserverar sig 
mot beslutet till förmån för egna förslag. 
_____ 
 
Kommunfullmäktige 
Göran Lundström (c) redogör för centerpartiets förslag till investeringsbud-
get 2021 enligt bilaga 2, samt bifaller densamma. 
 
Tomas Egmark (s) redogör för kommunstyrelsens förslag till investerings-
budget 2021 enligt bilaga 1, samt bifaller densamma. 
 
Peter Lundberg (kd) yrkar på tilläggsförslag - investering om 4 mkr, snökano-
ner, pumpar och ledningssystem vid Kanis. 
 
Göran Stenlund (L) redogör för Liberalernas förslag till investeringsbudget 
2021 enligt bilaga 3, samt bifaller densamma. 
 
Wivianne Nilsson (v) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Esbjörn Henriksson (L) bifaller Liberalernas förslag. 
 
Orvo Hannlöv (sd) avslår förslaget om skatepark 500 tkr, i kommunstyrelsen 
förslag.      forts 



 PROTOKOLL 13(26) 
 2020-11-30 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KF § 109 Dnr 0386/200 – 041 forts 
 
INVESTERINGSBUDGET 2021 

 
Anna Lundberg (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och att skate-
parken bör placeras på Älvåkraskolan. 
 
Göran Stenlund (L) föreslår att skateparken placeras i Konradsparken. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag, centerpartiets 
förslag och Liberalernas förslag var för sig. Kommunfullmäktige bifaller kom-
munstyrelsens förslag bilaga 1. 
 
Reservation 
Göran Stenlund (L), Göran Lundström (c) och Jörgen Afvander (sjvp) reser-
verar sig mot beslutet. 
 
Ordföranden ställer vidare proposition på Peter Lundbergs tilläggsförslag 
vilket kommunfullmäktige avslår. 
 
Reservation 
Peter Lundberg (kd) och Göran Stenlund (L) reserverar sig mot beslutet. 
_____ 
 

 

 



 PROTOKOLL 14(26) 
 2020-11-30 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 110 Dnr 0510/19 - 008 
 
MOTION (L) SNÖKANONSYSTEM - INVESTERA MER OCH 
SPARA MER? 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Motion (L) snökanonsystem – investera mer och spara mer, anses vara be-
svarad. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Inger Lundberg (L) har lämnat in en motion om Snökanonsystem – investera 
mer och spara mer, enligt bilaga. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 17 februari 2020, § 1 att överlämna ärendet till 
kommunstyrelsen för beredning och vidare till fullmäktige för beslut senast 
den 26 oktober 2020. 
_____ 
 
VD Älvsbyns Fastighet AB Annelie Vinsa har yttrat sig i ärendet. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 28 september 2020, § 108, att hänskjuta ärendet 
till budgetberedningen och kommunstyrelsen för ytterligare beredning och 
vidare till fullmäktige för beslut senast den 30 november. 
_____ 

Budgetberedningen föreslår 22 oktober 2020, § 6, att kommunfullmäktige fastställer 
investeringsbudget för 2021. I investeringsbudgeten för 2021 ingår inga 
anslag till snökanonsystem. 

_____ 

Kommunstyrelsen föreslår 9 november 2020, § 130, att kommunfullmäktige fast-
ställer investeringsbudget för 2021. I investeringsbudgeten för 2021 ingår inga 
anslag till snökanonsystem. 

_____ 
 
Förslag till beslut 
Avslå motion (L) snökanonsystem – investera mer och spara mer. 
 
(Motionen är behandlad av budgetberedningen 22 oktober 2020, § 6 och av kommun-
styrelsen 9 november 2020, § 130, Investeringsbudget 2021. I investeringsbudgeten för 
2021 ingår inga anslag till snökanonsystem.)  
 
Kommunfullmäktige 
Göran Stenlund (L) yrkar bifall till motionen.   forts 



 PROTOKOLL 15(26) 
 2020-11-30 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 110 Dnr 0510/19 - 008 forts 
 
MOTION (L) SNÖKANONSYSTEM - INVESTERA MER OCH 
SPARA MER? 

 
Tomas Egmark (s) bifaller kommunstyrelsens förslag. 
 
Peter Lundberg (kd) yrkar bifall till motionen. 
 
Orvo Hannlöv (sd) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Tomas Egmark (s) föreslår att motionen ska anses vara besvarad. 
 
Daniel Strandlund (c) bifaller Tomas Egmarks förslag, att anse motionen vara 
besvarad.  
 
Peter Lundberg (kd) föreslår att motionen ska anses vara besvarad. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag och Tomas Egmark m fl 
förslag mot varandra. Kommunfullmäktige bifaller Tomas Egmarks förslag. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 16(26) 
 2020-11-30 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 111 Dnr 0383/20 - 041 
 
SKATTESATS 2021 - UTDEBITERING 2021 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Fastställa skattesats för 2021 till 22,45 per skattekrona. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Den kommunala skattesatsen för 2020 fastställdes till 22,45 per skattekrona. 
 
Beslutsunderlag 
Budgetberedningens protokoll 22 oktober 2020, § 7. 
Kommunstyrelsens protokoll 9 november 2020, § 131. 
 
Budgetberedningens förslag till kommunfullmäktige 
Fastställa skattesats för 2021 till 22,45 per skattekrona. 
_____ 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Fastställa skattesats för 2021 till 22,45 per skattekrona. 
_____ 
 
Kommunfullmäktige 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag vilket kom-
munfullmäktige bifaller. 
_____ 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 17(26) 
 2020-11-30 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 112 Dnr 0384/20 - 041 
 
DRIFT-, RESULTAT-, FINANS OCH BALANSBUDGET 2021 MED 
PLAN FÖR 2022 OCH 2023 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
1) Fastställa driftbudget: 

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

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

3) Finans- och balansbudget enligt bilaga. 
4) Strategiska planen kompletteras enligt fullmäktiges beslut rörande budget 

för verksamhetsåret 2021. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Budgetberedningen beslutade 22 oktober 2020, § 8 att hänskjuta ärendet 
drift-, resultat-, finans och balansbudget 2021 med plan för 2022 och 2023 till 
kommunstyrelsens för beredning och vidare till fullmäktige för beslut den 30 
november 2021. 
 
Kommunledningskontoret ekonomi har sammanställt förslag till drift-, resul-
tat-, finans- och balansbudget för år 2021 samt plan för 2022-2023 med ut-
gångspunkt i budgetberedningens förslag till driftbudget, investeringsbudget 
och utdebiteringar, enligt bilaga. 
 
Beslutsunderlag 
Budgetberedningens protokoll 22 oktober 2020, § 8. 
Kommunstyrelsens protokoll 9 november 2020, § 133. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1) Fastställa driftbudget: 

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

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

forts 



 PROTOKOLL 18(26) 
 2020-11-30 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KF § 112 Dnr 0384/20 – 041 forts 
 
DRIFT-, RESULTAT-, FINANS OCH BALANSBUDGET 2021 MED 
PLAN FÖR 2022 OCH 2023 

 
3) Finans- och balansbudget enligt bilaga. 
4) Strategiska planen kompletteras enligt fullmäktiges beslut rörande budget 

för verksamhetsåret 2021. 
_____ 
 
Kommunfullmäktige 
Tomas Egmark (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag vilket kom-
munfullmäktige bifaller. 
_____ 
 

 
 



 PROTOKOLL 19(26) 
 2020-11-30 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KF § 113 Dnr 0378/20 - 041 
 
FINANSIELLA MÅLSÄTTNINGAR - GOD EKONOMISK HUS-
HÅLLNING (GEH) 

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

bidrag. 
- Investeringar ska finansieras med egna medel. 
- Soliditeten ska förstärkas från 2017 års nivå. 
- Oförändrad utdebitering. 
- Avsätta 3 mkr för att möta pensionsutbetalningar. 
- Älvsbyns kommunföretag AB ska genom döttrarna lämna utdelning. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningskontoret ekonomi har sammanställt förslag till finansiella 
mål – God ekonomisk hushållning (GEH) enligt följande: 
- Resultatet ska över tid uppgå till minst 2 % av skatter och statsbidrag. 
- Investeringsbudgeten bör inte uppgå till mer än 2 % av skatter och stats-

bidrag. 
- Investeringar ska finansieras med egna medel. 
- Soliditeten ska förstärkas från 2017 års nivå. 
- Oförändrad utdebitering. 
- Avsätta 3 mkr för att möta pensionsutbetalningar. 
- Älvsbyns kommunföretag AB ska genom döttrarna lämna utdelning. 
 
Beslutsunderlag 
Budgetberedningens protokoll 22 oktober 2020, § 9. 
Kommunstyrelsens protokoll 9 november 2020, § 134. 
 
Budgetberedningens förslag till kommunfullmäktige 
Fastställa finansiella mål – God ekonomisk hushållning GEH enligt följande: 
- Resultatet ska över tid uppgå till minst 2 % av skatter och statsbidrag. 
- Investeringsbudgeten bör inte uppgå till mer än 2 % av skatter och stats-

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



 PROTOKOLL 20(26) 
 2020-11-30 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

KF § 113 Dnr 0378/20 – 041 forts 
 
FINANSIELLA MÅLSÄTTNINGAR - GOD EKONOMISK HUS-
HÅLLNING (GEH) 

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

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

 
Reservation 
Tobias Ström (L) reserverar sig mot beslutet. 
_____ 
 
Kommunfullmäktige 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag vilket kom-
munfullmäktige bifaller. 
_____ 
 
 
 



 PROTOKOLL 21(26) 
 2020-11-30 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 114 Dnr 0455/20 - 106 
 
SAMVERKANSAVTAL LÖNECENTER 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Fastställa avtal om interkommunal avtalssamverkan avseende löneadministra-
tionstjänster Piteå kommun och Älvsbyns kommun, enligt bilaga, med följan-
de ändringar i avtalet (kursiv stil): 
1) Punkt 3, nytt stycke. Samverkan omfattar även åtagande för uppdragstagaren enligt 

punkt 7. 
2) Ny punkt, 7.4, I syfte att bibehålla och utveckla kvaliteten och förbättra effektiviteten 

i det uppdrag, som avtalet omfattar, ska uppdragsgivaren följa den allmänna utveck-
lingen inom löne-, arvodes-, försäkring- och pensionsadministration. För det fall att 
uppdragsgivaren ser behov eller förbättringsområden hos uppdragstagaren vid utförandet 
av uppdraget, ska uppdragsgivaren informera uppdragstagaren om detta. 

3) Punkt 8.4,…betala en ersättning om 94 kr/lönespecifikation, enligt beslut i 
Servicenämnden 4 juni 2020, § 6. 

4) Punkt 14.1 ändring av uppsägningstiden till 12 månader. 
5) Punkt 14.3 ändring av uppsägningstiden till 9 månader. 
6) Redaktionella ändringar inkl logga, Älvsbyns kommun. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Sedan 2017-01-01 finns en Servicenämnd för Älvsbyns och Piteå kommuner. 
Den gemensamma servicenämnden styrs av reglemente och avtal om samver-
kan. Servicenämnden ansvarar för kommunernas löneadministration vid ett 
Lönecenter som är placerat i Älvsbyn. 
 
Sedan den 1 juli 2018 finns en generell rätt till kommunal avtalssamverkan 
utan hinder av lokaliseringsprincipen (KL 9:37). Som krav uppställs endast att 
den uppgift som man samverkar kring är en kommunal angelägenhet för båda 
kommuner. Uppgiften att hantera kommunanställdas löner och tjänstepension 
är en kommunal angelägenhet i båda kommuner och avtalssamverkan är såle-
des möjligt ur ett kommunalrättsligt perspektiv.  
 
Avtalssamverkan är en enklare form av kommunal samverkan än samverkan i 
gemensam nämnd och kräver en mindre administrativ och politisk överbygg-
nad. Vid avtalssamverkan överlåter en samverkande kommun utförande av 
viss verksamhet till den andra kommunen.  
 
Samverkansavtalet reglerar hur verksamheten ska utövas. Om beslut behöver 
fattas angående exempelvis den anläggning som verksamheten utövas i eller 
den personal som finns i verksamheten är det den kommun som äger fastig-
heten respektive är arbetsgivare för personalen som fattar beslutet. Den andra 
kommunens medlemmar har inte besvärsrätt över sådana beslut, även om de 
skulle påverka verksamheten.      forts 



 PROTOKOLL 22(26) 
 2020-11-30 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KF § 114 Dnr 0455/20 – 106 forts 
 
SAMVERKANSAVTAL LÖNECENTER 

 
För att öka den överlåtande kommunens inflytande kan i samverkansavtalet 
föreskrivas att beslut som berör verksamheten ska föregås av samråd. Sam-
rådsgruppen kan bestå av politiker, tjänstemän eller bådadera, beroende på vad 
parterna kommer överens om. En sådan samrådsgrupp kan inte fatta beslut 
om samverkansavtalet eller dess tillämpning.  
 
Formen avtalssamverkan medför att samverkan med ytterligare kommuner 
underlättas. Det finns ett intresse i andra kommuner att ta del av Lönecenters 
tjänster. 
 
Dessa förhållanden sammantaget bildar motiv till att se över frågan om att av-
veckla Servicenämnden för att övergå till avtalssamverkan. Frågan beslutas av 
kommunernas fullmäktige.  
 
Kommunfullmäktige beslutade 26 oktober 2020, § att upprätta en avtalssam-
verkan för den gemensamma löneadministrationen, därefter avveckla service-
nämnden för Piteå och Älvsbyns kommuner och upphäva fullmäktiges beslut 
2016-06-20, § 60, att inrätta en gemensam servicenämnd Piteå och Älvsbyn.  
_____ 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2020-06-04 SNÄP § 7 Dnr 0503/19 – 109 
Kommunstyrelsens protokoll 31 augusti 2020, § 88. 
Kommunfullmäktiges protokoll 26 oktober 2020, § 95. 
Kommunstyrelsens protokoll 9 november 2020, § 135. 
 
Förslag till beslut 
Fastställa avtal om interkommunal avtalssamverkan avseende löneadministra-
tionstjänster Piteå kommun och Älvsbyns kommun, enligt bilaga. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Fastställa avtal om interkommunal avtalssamverkan avseende löneadministra-
tionstjänster Piteå kommun och Älvsbyns kommun, enligt bilaga. 
_____ 
 
Kommunfullmäktige 
Göran Lundström (c) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Tomas Egmark (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med ändring (kur-
siv stil) i avtalet enligt följande: 
 
Punkt 3, Samverkan om löneadministration, nytt stycke. Samverkan omfattar även 
åtagande för uppdragstagaren enligt punkt 7.     forts 



 PROTOKOLL 23(26) 
 2020-11-30 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KF § 114 Dnr 0455/20 – 106 forts 
 
SAMVERKANSAVTAL LÖNECENTER 

 
Ny punkt, 7.4, I syfte att bibehålla och utveckla kvaliteten och förbättra effektiviteten i det 
uppdrag, som avtalet omfattar, ska uppdragsgivaren följa den allmänna utvecklingen inom 
löne-, arvodes-, försäkring- och pensionsadministration. För det fall att uppdragsgivaren ser 
behov eller förbättringsområden hos uppdragstagaren vid utförandet av uppdraget, ska upp-
dragsgivaren informera uppdragstagaren om detta. 
 
Punkt 8.4,…betala en ersättning om 94 kr/lönespecifikation, enligt beslut i Service-
nämnden 4 juni 2020, § 6. 
 
Punkt 14.1 ändring av uppsägningstiden till 12 månader. 
 
Punkt 14.3 ändring av uppsägningstiden till 9 månader. 
 
Redaktionella ändringar inkl logga, Älvsbyns kommun. 
 
Ajournering 
Ordföranden föreslår att sammanträdet ajourneras kl 14.50. Sammanträdet 
återupptas efter 10 minuter. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Tomas 
Egmarks ändringar. Kommunfullmäktige bifaller enhälligt förslagen. 
_____ 
 
 
 



 PROTOKOLL 24(26) 
 2020-11-30 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 115 Dnr 0456/20 - 106 
 
SAMVERKAN BUDGET- OCH SKULDRÅDGIVNING 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
1) Enligt bifogad överenskommelse, köper budget och skuldrådgivning från 

Piteå kommun till enskilda medborgare från Älvsbyns kommun, med start 
i januari 2021.   

2) Uppföljning och återrapportering sker efter ca 1 år. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Fritids- och kulturchef Kjell Tegnelund har lämnat in tjänsteskrivelse om sam-
verkan budget- och skuldrådgivning med Piteå kommun. 
 
Bakgrund: Från och med 2020-10-31 är handläggaren av budget- och skuld-
rådgivning (50 % tjänst) i Älvsbyn pensionerad. För att säkerställa att enskilda 
medborgare från Älvsbyn som har behov av budget- och skuldrådgivning får 
en korrekt och rättssäker handläggning till en rimlig kostnad för Älvsbyns 
kommun föreslås att tjänsten köps in från Piteå kommun enligt bifogad över-
enskommelse.  
 
För frågor rörande köp av varor, tjänster, avtal, reklamationer med mera hän-
visas personer från Älvsbyn till ”Hallå konsument” en oberoende vägledning 
genom konsumentverket. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 9 november 2020, § 136. 
 
Förslag till beslut 
Fritids- och kulturchef föreslår att Älvsbyns kommun enligt bifogad överens-
kommelse köper budget och skuldrådgivning från Piteå kommun till enskilda 
medborgare från Älvsbyns kommun med start i januari 2021.   
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Enligt bifogad överenskommelse köper budget och skuldrådgivning från Piteå 
kommun till enskilda medborgare från Älvsbyns kommun med start i januari 
2021.   
_____ 
 
Kommunfullmäktige 
Rikard Granström (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med tillägg att 
uppföljning och återrapportering sker efter ca ett år. 
 
 
         forts 



 PROTOKOLL 25(26) 
 2020-11-30 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KF § 115 Dnr 0456/20 – 106 forts 
 
SAMVERKAN BUDGET- OCH SKULDRÅDGIVNING 

 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Rikard 
Granströms tilläggsförslag, vilket kommunfullmäktige bifaller. 
_____ 
 
 
 



 PROTOKOLL 26(26) 
 2020-11-30 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 116 Dnr 0388/20 - 179 
 
TAXOR FÖR AUTOMATISKA BRANDLARMANLÄGGNINGAR 
ANSLUTNA TILL RÄDDNINGSTJÄNSTEN PITEÅ-ÄLVSBYN 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Anta taxor enligt bilaga samt delegera rätten att årligen indexreglera Taxor för 
automatiska brandlarmanläggningar anslutna till Räddningstjänsten Piteå-
Älvsbyn till Gemensam räddningsnämnd Piteå-Älvsbyn. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Risk- och säkerhetssamordnare Margareta Lundberg har anmält ärende om 
taxor för automatiska brandlarmanläggningar. 
 
Taxa för larm som inte förorsakats av brand eller annan olycka samt hantering 
av nycklar och passerkort till anläggningar med automatlarm. 
 
Beslutsunderlag 
Bifogade tabeller och sammanställning. 
Kommunstyrelsens protokoll 9 november 2020, § 137. 
 
Förslag till beslut 
Att delegera rätten att årligen indexreglera Taxor för automatiska brandlarm-
anläggningar anslutna till Räddningstjänsten Piteå-Älvsbyn till Gemensam 
räddningsnämnd Piteå-Älvsbyn. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Delegera rätten att årligen indexreglera Taxor för automatiska brandlarman-
läggningar anslutna till Räddningstjänsten Piteå-Älvsbyn till Gemensam rädd-
ningsnämnd Piteå-Älvsbyn. 
_____ 
 
Kommunfullmäktige 
Tomas Egmark (s) föreslår att fullmäktige antar taxor enligt bilaga samt i 
övrigt bifaller kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Tomas 
Egmarks förslag. Kommunfullmäktige bifaller förslagen. 
_____ 
 
 
 

 


