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 PROTOKOLL 2(32) 
 2007-02-12 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 1 Dnr 0021/07 - 001 
 
NAMNÄNDRING AV VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 

 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunfullmäktiges beslutade 2005-11-28  fastställa den nya förtroende-
mannaorganisationen. Den tidigare Socialnämnden bytte i och med detta be-
slut, namn till Vård- och omsorgsnämnden. 
 
Helena Öhlund (s) föreslår att Vård- och omsorgsnämnden byter namn till 
Socialnämnden för att undvika missförstånd beträffande kommunens och 
Landstingets ansvar. 
 
2007-01-08 KS § 10 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Vård- och omsorgsnämnden byter namn till Socialnämnden. 
_____ 
 
2007-02-12 Kommunfullmäktiges beslut 
 
Vård- och omsorgsnämnden byter namn till Socialnämnden. 
_____ 
 
 



 PROTOKOLL 3(32) 
 2007-02-12 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 2 Dnr 0434/06 - 003 
 
ÄNDRING AV REGLEMENTE FÖR KHPR (KOMMUNALA 
HANDIKAPP- OCH PENSIONÄRSRÅDET) 

 
Ärendebeskrivning 
 
Socialnämnden har till sitt sammanträde 2006-12-06 aktualiserat en översyn 
av KHPRs reglemente. Detta med anledning av den nya organisationen och 
fullmäktiges beslut att endast arvodera kommunala representanter i KHPR. 
 
Rådet består av 11 ledamöter. Under föregående mandatperiod avstod PRO 
en ordinarie plats i KHPR till SKPF (Svenska Kommunal Pensionärernas 
Förbund) 
 
Reglemente för KHPR (kommunala handikapp- och pensionärsrådet) se bila-
ga. 
 
Förslag till beslut 

 
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige fastställa nytt regelverk för 
KHPR. Beslutet innebär att rådets sammansättning förändras som framgår av 
bilaga. 
 
 
2007-01-22 KS § 13 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Fastställa nytt reglemente för KHPR, där socialnämnden avstår en ordinarie 
och en ersättarplats till SKPF. 
 
Skrivningen under ekonomi utgår och ersätts av följande: 
 
Till såväl kommunens som pensionärs- och handikapporganisationernas re-
presentanter utgår rese-, traktaments- och sammanträdesersättningar enligt 
kommunens bestämmelser. Ersättningen utgår med kommunala medel. Änd-
ring av detta reglemente kan aktualiseras av kommunala handikapp- och pen-
sionärsrådet, socialnämnden och kommunstyrelsen. 
_____ 
 
2007-02-12 Kommunfullmäktiges beslut 
 
Fastställa nytt reglemente för KHPR, där socialnämnden avstår en ordinarie 
och en ersättarplats till SKPF. 
 
Skrivningen under ekonomi utgår och ersätts av följande: 
        forts 



 PROTOKOLL 4(32) 
 2007-02-12 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KF § 2 Dnr 0434/06 – 003  forts 
 
ÄNDRING AV REGLEMENTE FÖR KHPR (KOMMUNALA 
HANDIKAPP- OCH PENSIONÄRSRÅDET) 

 
Till såväl kommunens som pensionärs- och handikapporganisationernas re-
presentanter utgår rese, traktaments- och sammanträdesersättningar enligt 
kommunens bestämmelser. Ersättningen utgår med kommunala medel.  
Ändring av detta reglemente kan aktualiseras av kommunala handikapp- och 
pensionärsrådet, socialnämnden och kommunstyrelsen. 
_____ 
 
 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 5(32) 
 2007-02-12 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 3 Dnr 0037/07 - 003 
 
ÄNDRING AV BOLAGSORDNING FÖR ÄLVSBYNS 
KOMMUNFÖRETAG AB 

 
Ärendebeskrivning 
 
Val till Älvsbyns kommunföretag AB har skett utifrån den nya förtroende-
mannaorganisationen d v s med 13 ledamöter i styrelsen. Bolagsordningen 
från Älvsbyns kommunföretag AB stipulerar antalet ledamöter till 11. 
 
Förslag till beslut 
 
Revidera bolagsordning för Älvsbyns kommunföretag AB enligt följande: 
 
"Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst femton ledamöter med lika 
många personliga ersättare." 
 
2007-02-12 Kommunfullmäktige 
 
Ärendet har inte beretts av kommunstyrelsen. 
Kommunfullmäktige godkänner enhälligt som svar på ordförandens fråga att 
ta upp ärendet till behandling. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Revidera bolagsordning för Älvsbyns kommunföretag AB enligt följande: 
 
"Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst femton ledamöter med lika 
många personliga ersättare." 
_____ 
 
  

  
 

 
 



 PROTOKOLL 6(32) 
 2007-02-12 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 4 Dnr 0212/06 - 008 
 
MEDBORGARFÖRSLAG PÅ GÅNG- OCH CYKELVÄG FRÅN 
VÄSTERMALM TILL CENTRUM 

 
Ärendebeskrivning 
 
Gerd Nyström har inlämnat medborgarförslag om en gång- och cykelbana 
från Västermalm in till centrum, se bilaga. 
 
Tekniska kontoret avger följande yttrande:. ”På sikt ska Västermalms grus-
plan bort, när konstgräsplanen på Älvåkra är klar. Då förbinder man Frej-
gatan och Stambanegatan med en gång- och cykelväg och slipper en gång- 
och cykelväg vid den hårt trafikerade Arvidsjaursvägen.” 
 
 
2007-01-22 KS § 14 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Anse förslaget besvarat med hänvisning till tekniska kontorets yttrande och 
överlämna ärendet till tekniska utskottet för vidare hantering. 
_____ 
 
2007-02-12 Kommunfullmäktiges beslut 
 
Anse förslaget besvarat med hänvisning till tekniska kontorets yttrande och 
överlämna ärendet till tekniska utskottet för vidare hantering. 
_____ 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 7(32) 
 2007-02-12 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 5 Dnr 0273/06 - 008 
 
MEDBORGARFÖRSLAG GÄLLANDE UTBYGGNAD AV 
FRITIDSANLÄGGNINGAR SAMT SKYLTNING VID INFARTER 

 
Ärendebeskrivning 
 
Gunnel Nilsson har inkommit med medborgarförslag om utbyggnad av fri-
tidsanläggningar samt skyltning vid infarter, se bilaga. 
 
Fritid & kultur avger yttrande enligt bilaga. 
 
 
2007-01-22 KS § 15 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Anse förslaget besvarat med hänvisning till följande: 
  
”Förslagsställaren tar upp en antal olika förslag till åtgärder som syftar till att 
öka livskvaliteten i och attraktionen av Älvsbyns kommun. När det gäller för-
slag nr 1 är en utredningsgrupp tillsatt för att se över hur man kan anordna 
något attraktivt vid kommunens infarter. Förslag nr 10 handlar om en ut-
byggnad av sporthall. Detta är en stor investering och det finns för närvar-
ande inga planer på en sådan. Många av de övriga förslagen är redan i olika 
sammanhang aktualiserade och ett arbete med dessa har på olika nivåer redan 
påbörjats. Detta framgår också av fritids- och kulturchefens yttrande”. 
_____ 
 
2007-02-12 Kommunfullmäktiges beslut 
 
Anse förslaget besvarat med hänvisning till följande: 
 
”Förslagsställaren tar upp en antal olika förslag till åtgärder som syftar till att 
öka livskvaliteten i och attraktionen av Älvsbyns kommun. När det gäller för-
slag nr 1 är en utredningsgrupp tillsatt för att se över hur man kan anordna 
något attraktivt vid kommunens infarter. Förslag nr 10 handlar om en ut-
byggnad av sporthall. Detta är en stor investering och det finns för närvar-
ande inga planer på en sådan. Många av de övriga förslagen är redan i olika 
sammanhang aktualiserade och ett arbete med dessa har på olika nivåer redan 
påbörjats. Detta framgår också av fritids- och kulturchefens yttrande”. 
_____ 
 
 



 PROTOKOLL 8(32) 
 2007-02-12 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 6 Dnr 0315/06 - 008 
 
MEDBORGARFÖRSLAG OM ETT BYAHUS I CENTRUM AV 
ÄLVSBYN 

 
Ärendebeskrivning 
 
Inger Lundberg har inlämnat medborgarförslag om ett byahus i centrala 
Älvsbyn, se bilaga. 
 
Fritid & kultur avger yttrande i ärendet. ”Som förslagsställaren skriver i med-
borgarförslaget så krävs en bred samverkan i ”hela” kommunen för att för-
verkliga idéen om ett byahus. I Sverige finns många fina exempel på lyckade 
kulturhussatsningar, den senaste blir snart klar i Luleå. Kan många goda viljor 
kämpa för samma sak så blir drömmen sann i slutändan. Hur mycket vill 
älvsbyborna ha ett byahus?” 
 
 
2007-01-22 KS § 16 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunen avstår från att investera i nytt byahus då befintliga lokaler fyller 
samma behov. 
_____ 
 
2007-02-12 Kommunfullmäktige 
 
Inger Lundberg föredrar tanken med medborgarförslaget om ett byahus. 
 
Matilda Wiklund (c) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunen avstår från att investera i nytt byahus då befintliga lokaler fyller 
samma behov. 
_____ 
 

    
    

 
 
 



 PROTOKOLL 9(32) 
 2007-02-12 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 7 Dnr 0267/06 - 008 
 
MOTION (C) OM FLEXIBEL BARNOMSORG 

 
Ärendebeskrivning 
 
Matilda Wiklund (c) har inkommit med motion om flexibel barnomsorg, en-
ligt bilaga. 
 
Motionen mynnar ut i förslag att 
1) kommunen bör utreda det verkliga behovet av barnomsorg med syfte att 

bättre kunna erbjuda flexibel barnomsorg i större utsträckning för att 
matcha familjers och arbetsmarknadens behov 

2) motionen behandlas snarast. 
 

Barn- och utbildningsnämnden har 2006-12-12, BUN § 95, behandlat motio-
nen och lämnar yttrande enligt bilaga. 
 
 
2007-01-22 KS § 17 Kommunstyrelsen 
 
Ordföranden yrkar avslag på motionen med hänvisning till Barn- och utbild-
ningsnämndens yttrande. 
 
Matilda Wiklund (c) och Per-Erik Johansson (kd) yrkar bifall till motionen. 
 
Proposition 
 
Ordföranden ställer eget förslag och Matilda Wiklunds förslag mot varandra 
och finner att kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Avslå motionen med hänvisning till Barn- och utbildningsnämndens yttrande. 
 
Reservationer 
 
Matilda Wiklund (c) och Per-Erik Johansson (kd) reserverar sig mot beslutet. 
_____ 
 
2007-02-12 Kommunfullmäktige 
 
Bill Nilsson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Matilda Wiklund (c) och Per-Erik Johansson (kd) yrkar bifall till motionen. 
        forts 



 PROTOKOLL 10(32) 
 2007-02-12 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KF § 7 Dnr 0267/06 – 008 forts 
 
MOTION (C) OM FLEXIBEL BARNOMSORG 

 
Proposition 
 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag och Matilda Wiklunds förslag 
mot varandra och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens 
förslag. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Avslå motionen med hänvisning till Barn- och utbildningsnämndens yttrande. 
 
Reservationer 
 
Matilda Wiklund (c) och Per-Erik Johansson (kd) reserverar sig mot beslutet. 
_____ 

 
    
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 11(32) 
 2007-02-12 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 8 Dnr 0319/06 - 008 
 
MOTION (KD) - ÖKAD VALFRIHET FÖR BARNFAMILJERNA 

 
Ärendebeskrivning 
 
Per-Erik Johansson (kd) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige 
med förslag att ge kommunstyrelsen uppdraget att utreda förutsättningarna 
för införande av ett kommunalt vårdnadsbidrag, enligt bilaga. 
 
Barn- och utbildningsnämnden har 2006-12-12, BUN § 93, yttrat sig i ärendet 
enligt följande: 
 
”Då det ännu inte finns förslag till ny lagstiftning om kommunalt vårdnads-
bidrag föreslås att motionen avslås.” 
 
 
2007-01-22 KS § 18 Kommunstyrelsen 
 
Ordföranden yrkar avslag på motionen med hänvisning till Barn- och utbild-
ningsnämndens yttrande. 
 
Per-Erik Johansson (kd) och Matilda Wiklund (c) yrkar bifall till motionen. 
 
Proposition 
 
Ordföranden ställer eget förslag och Per-Erik Johanssons förslag mot var-
andra och finner att kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Avslå motionen med hänvisning till Barn- och utbildningsnämndens yttrande. 
 
Reservationer 
 
Per-Erik Johansson (kd) och Matilda Wiklund (c) reserverar sig mot beslutet. 
_____ 
 
2007-02-12 Kommunfullmäktige 
 
Per-Erik Johansson (kd) yrkar bifall till motionen. 
 
Bill Nilsson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Matilda Wiklund (c) yrkar bifall till motionen.  forts 
 



 PROTOKOLL 12(32) 
 2007-02-12 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 8 Dnr 0319/06 – 008 forts 
 
MOTION (KD) - ÖKAD VALFRIHET FÖR BARNFAMILJERNA 

 
Ordföranden ställer Per-Erik Johanssons förslag och kommunstyrelsens för-
slag mot varandra och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrel-
sens förslag. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Avslå motionen med hänvisning till Barn- och utbildningsnämndens yttrande. 
 
Reservationer 
 
Per-Erik Johansson (kd) och Matilda Wiklund (c) reserverar sig mot beslutet. 
_____ 
 
 



 PROTOKOLL 13(32) 
 2007-02-12 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 9 Dnr 0318/06 - 008 
 
MOTION (KD) OM ATT ÅTERINFÖRA DIFFERENTIERAD 
NÄRVARORELATERAD TAXA INOM BARNOMSORGEN 

 
Ärendebeskrivning 
 
Per-Erik Johansson (kd) har 2006-10-02 lämnat in motion till kommunfull-
mäktige, enligt bilaga.: 
 
Motionen mynnar ut i förslag att 
1) ge barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att utforma och genomföra 

en närvarorelaterad taxa inom barnomsorgen samt 
2) att medel tillförs barn- och utbildningsnämnden för den ökade kostna-

den. 
 

Barn- och utbildningsnämnden har 2006-12-12, BUN § 94, yttrat sig i ären-
det, enligt bilaga. 
 
 
2007-01-22 KS § 19 Kommunstyrelsen 
 
Ordföranden yrkar avslag på motionen med hänvisning till Barn- och utbild-
ningsnämndens yttrande. 
 
Per-Erik Johansson (kd) yrkar bifall på motionen. 
 
Proposition 
 
Ordföranden ställer eget förslag och Per-Erik Johanssons förslag mot var-
andra och finner att kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Avslå motionen med hänvisning till Barn- och utbildningsnämndens yttrande. 
 
Reservationer 
 
Per-Erik Johansson (kd) och Matilda Wiklund (c) reserverar sig mot beslutet. 
_____ 
 
2007-02-12 Kommunfullmäktige 
 
Per-Erik Johansson (kd) och Matilda Wiklund (c) yrkar bifall på motionen. 
 
Bill Nilsson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  forts 



 PROTOKOLL 14(32) 
 2007-02-12 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KF § 9 Dnr 0318/06 – 008  forts 
 
MOTION (KD) OM ATT ÅTERINFÖRA DIFFERENTIERAD 
NÄRVARORELATERAD TAXA INOM BARNOMSORGEN 

Proposition 

 
Ordföranden ställer Per-Erik Johanssons förslag och kommunstyrelsens för-
slag mot varandra och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrel-
sens förslag. 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

 
Avslå motionen med hänvisning till Barn- och utbildningsnämndens yttrande. 
 

Reservationer 

 
Per-Erik Johansson (kd) och Matilda Wiklund (c) reserverar sig mot beslutet. 
_____ 
 
 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 15(32) 
 2007-02-12 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 10 Dnr 0005/07 - 021 
 
ANHÅLLAN OM HÖJNING AV FRIBELOPP KOPPLAD TILL 
PENSION 

 
Ärendebeskrivning 
 
Enligt Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda 
(PBF) § 10 mom 3, i lydelse fr o m 2003-01-01 ska kommunen fastställa ett 
fribelopp i form av ett antal prisbasbelopp, vilket avräknas från förvärvsin-
komsten före samordningen med visstidspensionen. 
 
Kommunens arvodesreglemente hänvisar till PBF 2003-01-01 för årsarvode-
rade förtroendevalda. Kommunen har att fastställa fribelopp för politikerpen-
sion. 
 
2007-01-16 PU § 1 Personalutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Personalutskottet föreslår att: 
1) 3 (tre) prisbasbelopp ska undantas innan minskning av visstidspensionen 

enligt 75%s-regeln sker 
2) Denna regel ska gälla fr o m 1 januari 2007  
3) Denna regel gäller även för förra mandatperiodens kommunalråd, Bo Jo-

hansson. 
 

2007-01-22 KS § 44 Kommunstyrelsen 
 
Ordföranden anmäler jäv och deltar inte i handläggning av ärendet. Vice ord-
förande Erika Sundström övertar ordförandeskapet. 
 
Matilda Wiklund (c) yrkar bifall på personalutskottets förslag punkt 1 och 2 
samt avslag på punkt 3. 
 
Per-Erik Johansson (kd) yrkar bifall till personalutskottets förslag. 
 
Birger Seger (v) och Jörgen Afvander (Ns) yrkar bifall till Matilda Wiklunds 
förslag. 
 
Proposition 
 
Ordföranden ställer personalutskottets förslag mot Matilda Wiklunds förslag 
och finner att kommunstyrelsen bifaller personalutskottets förslag. 
 
        forts 
 
 



 PROTOKOLL 16(32) 
 2007-02-12 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KF § 10 Dnr 0005/07 – 021 forts 
 
ANHÅLLAN OM HÖJNING AV FRIBELOPP KOPPLAD TILL 
PENSION 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
1) 3 (tre) prisbasbelopp ska undantas innan minskning av visstidspensionen 

enligt 75%s-regeln sker 
2) Denna regel ska gälla fr o m 1 januari 2007  
3) Denna regel gäller även för förra mandatperiodens kommunalråd, Bo Jo-

hansson. 
 
Reservation 
 
Matilda Wiklund (c) reserverar sig mot beslutet. 
_____ 
 
2007-02-12 Kommunfullmäktige 
 
Bo Johansson (s) och Bill Nilsson (s) anmäler jäv och deltar inte i handlägg-
ning av ärendet. Karl-Erik  Sjöberg (s) och Bo Lundberg (s) träder in som er-
sättare. 
 
Matilda Wiklund (c), Birger Seger (v) och Ola Lindgren (fp) yrkar bifall på 
kommunstyrelsens förslag punkt 1 och 2 samt avslag på punkt 3. 
 
Sture Nordin (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Proposition 
 
Ordföranden ställer punkt 1 och 2 under proposition och finner att kom-
munfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 
 
Ordföranden ställer därefter punkt 3 under proposition och finner att kom-
munfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
1) 3 (tre) prisbasbelopp ska undantas innan minskning av visstidspensionen 

enligt 75%s-regeln sker 
2) Denna regel ska gälla f o m 1 januari 2007  
3) Denna regel gäller även för förra mandatperiodens kommunalråd, Bo Jo-

hansson. 
forts 

 
 



 PROTOKOLL 17(32) 
 2007-02-12 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KF § 10 Dnr 0005/07 – 021 forts 
 
ANHÅLLAN OM HÖJNING AV FRIBELOPP KOPPLAD TILL 
PENSION 

 
Reservation  
 
Matilda Wiklund (c), Birger Seger (v) och Ola Lindgren (fp) reserverar sig 
mot beslutet. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 18(32) 
 2007-02-12 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 11 Dnr 0050/07 - 102 
 
VAL AV REPRESENTANTER TILL FINANSIELLT SAM-
ORDNINGSFÖRBUND INOM REHABILITERINGSOMRÅDET 

 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2006-10-30, KF § 80, att inrätta ett finansi-
ellt samordningsförbund i Älvsbyns kommun (Consensus Älvsbyn) med 
start den 1 december 2006.  
 
Följande personer utsågs till förbundets styrelse:  
 
Helena Öhlund, ordinarie ledamot  
Erika Sundström, ersättare  
Greger Andersson, revisor samt  
Nils Nyström, revisorssuppleant.  
 
Nyström har sedermera avsagt sig uppdraget men någon ersättare för ho-
nom har inte utsetts. 
 
Kommunfullmäktige har att utse nya representanter för den kommande 
mandatperioden med början 2007-04-01.  
 
  
2007-02-12 Kom valb § 1 Kommunala valberedningens förslag till 
kommunfullmäktige 
 
Följande personer utses till Finansiellt samordningsförbund inom rehabili-
teringsområdet för den kommande mandatperioden med början  
2007-04-01;  
 
Helena Öhlund, ordinarie ledamot  
Erika Sundström, ersättare  
Greger Andersson, revisor samt  
Harry Nyström, revisorssuppleant.  
_____ 
 
2007-02-12 Kommunfullmäktiges beslut 
 
Följande personer utses till Finansiellt samordningsförbund inom rehabili-
teringsområdet för den kommande mandatperioden med början  
2007-04-01;  
   forts 
 
   



 PROTOKOLL 19(32) 
 2007-02-12 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KF § 11 Dnr 0050/07 – 102 forts 
 
VAL AV REPRESENTANTER TILL FINANSIELLT SAM-
ORDNINGSFÖRBUND INOM REHABILITERINGSOMRÅDET 

 
Helena Öhlund, ordinarie ledamot  
Erika Sundström, ersättare  
Greger Andersson, revisor samt  
Harry Nyström, revisorssuppleant.  
_____ 
 
 



 PROTOKOLL 20(32) 
 2007-02-12 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 12 Dnr 0049/07 - 102 
 
VAL AV NY LEDAMOT TILL HUVUDMÄN I SPARBANKEN 
NORD 

 
Ärendebeskrivning 
 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2006-12-11, KF § 109, beslutades 
om val till nämnder och styrelser mandatperioden 2007 – 2010.  
 
Där utsågs följande personer till Kommunala huvudmän i Sparbanken 
Nord: 
 
Jan Lundberg, Vidsel 
Lars Hedberg, Älvsbyn  
Siv Östman, Älvsbyn. 
 
I Sparbanken Nords reglemente, § 6, står bl a: ”Huvudman som under lö-
pande mandatperiod fyller 65 år, är skyldig att avgå vid ordinarie sparbanks-
stämma det kalenderår han uppnår denna ålder.” 
 
Lars Hedberg fyller 65 år under 2007. 
 
 
2007-02-12 Kom valb § 2 Kommunala valberedningens förslag till 
kommunfullmäktige 
 
Utse Maria Tjärnberg till ny huvudman i Sparbanken Nord. 
_____ 
 
2007-02-12 Kommunfullmäktiges beslut 
 
Utse Maria Tjärnberg till ny huvudman i Sparbanken Nord. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 21(32) 
 2007-02-12 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 13 Dnr 0054/07 - 102 
 
VAL TILL KOMMUNFÖRBUNDET NORRBOTTENS STYRELSE 

 
Ärendebeskrivning 
 
Val till Kommunförbundets styrelse har tidigare organiserats av partidistrik-
ten. Avsikten är att vid det kommande länsmötet 2007-03-22 anta nya stad-
gar av vilka det framgår att det är medlemmarna, d v s kommunerna, som 
ska förrätta även val av styrelseledamöter. Således ska respektive kommun-
fullmäktige välja en ordinarie ledamot och en ersättare till Kommunförbun-
det Norrbottens styrelse. Den ordinarie ledamoten bör vara kommunstyrel-
sens ordförande. 
 
2007-02-12 Kom valb § 3 Kommunala valberedningens förslag till 
kommunfullmäktige 
 
Utse Bill Nilsson till ordinarie ledamot och Erika Sundström till ersättare i 
Kommunförbundet Norrbottens styrelse. 
_____ 
 
2007-02-12 Kommunfullmäktiges beslut 
 
Utse Bill Nilsson till ordinarie ledamot och Erika Sundström till ersättare i 
Kommunförbundet Norrbottens styrelse. 
_____ 
 
 



 PROTOKOLL 22(32) 
 2007-02-12 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 14 Dnr 0382/06  -  344 
 
FASTSTÄLLANDE AV NYA GRÄNSER FÖR UTÖKADE 
VERKSAMHETSOMRÅDEN AVSEENDE NORRA STORFORS 

 
Ärendebeskrivning 
 
Lagen (1970:244) om allmänna vatten- och avloppsanläggningar föreskriver i 
4 § att verksamhetsområden ska vara fastställda till sina gränser. Miljö- och 
byggnadsnämnden har med beaktande av nu befintliga va-anläggningars funk-
tion upprättat förslag till ändring av områdesgränserna. 
 
Fastighetsbildningsmyndigheten har genomfört ledningsrättsåtgärd för att 
trygga kommunens ledningar. Föreslaget verksamhetsområde följer lednings-
rättsåtgärden. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige fastställer nya 
gränser för utökade verksamhetsområden avseende vatten Norra Storfors 
inom Älvsbyns kommun, enligt upprättad karta. 
 
 
2007-01-22 KS § 30 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Fastställa nya gränser för utökade verksamhetsområden avseende vatten Nor-
ra Storfors inom Älvsbyns kommun, enligt upprättad karta. 
_____ 
 
2007-02-12 Kommunfullmäktiges beslut 
 
Fastställa nya gränser för utökade verksamhetsområden avseende vatten  
Norra Storfors inom Älvsbyns kommun, enligt upprättad karta. 
_____ 
 
 



 PROTOKOLL 23(32) 
 2007-02-12 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 15 Dnr 0014/07  -  406 
 
TAXA FÖR LIVSMEDELSKONTROLL FRÅN 2007 

 
Ärendebeskrivning 
 
Miljö- och byggkontoret har upprättat förslag till taxa för livsmedelkontroll 
enligt bilaga. Förslaget innebär att myndighetsnämnden får besluta om att ta 
ut och vid behov sätta ned avgifter för kontroll och tillsyn under förutsätt-
ningar som framgår av taxeförslaget. 
 
Timavgiften höjs till 668 kronor/timme till 735 kronor/timme. Den före-
slagna timavgiften bygger på kommunförbundets beräkningsmodell av kom-
munens kostnad för en timmes tillsynstid. 
 
Kommunfullmäktige har att fastställa taxa för livsmedelskontroll. 
 
 
2007-01-22 KS § 32 Kommunstyrelsen 
 
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson föredrar ärendet. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Fastställa ny taxa för livsmedelskontroll, enligt bilaga. 
_____ 
 
2007-02-12 Kommunfullmäktiges beslut 
 
Fastställa ny taxa för livsmedelskontroll, enligt bilaga. 
_____ 
 
 



 PROTOKOLL 24(32) 
 2007-02-12 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 16 Dnr 0015/07  -  406 
 
TAXA INOM MILJÖBALKENS OMRÅDE FRÅN 2007 

 
Ärendebeskrivning 
 
Miljö- och byggkontoret har upprättat förslag till taxa inom miljöbalkens om-
råde enligt bilaga. Förslaget innebär att myndighetsnämnden får besluta om 
att ta ut och vid behov sätta ned avgifter för kontroll och tillsyn under förut-
sättningar som framgår av taxeförslaget. 
 
Timavgiften höjs till 668 kronor/timme till 735 kronor/timme. Den före-
slagna timavgiften bygger på kommunförbundets beräkningsmodell av kom-
munens kostnad för en timmes tillsynstid. 
 
Kommunfullmäktige har att fastställa taxa inom miljöbalkens område. 
 
 
2007-01-22 KS § 33 Kommunstyrelsen 
 
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson föredrar ärendet. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Fastställa ny taxa inom miljöbalkens område, enligt bilaga. 
_____ 
 
2007-02-12 Kommunfullmäktiges beslut 
 
Fastställa ny taxa inom miljöbalkens område, enligt bilaga. 
_____ 
 
 



 PROTOKOLL 25(32) 
 2007-02-12 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 17 Dnr 0016/07  -  406 
 
TAXA INOM DJURSKYDDSLAGENS OMRÅDE FRÅN 2007 

 
Ärendebeskrivning 
 
Miljö- och byggkontoret har upprättat förslag till taxa inom djurskyddslagens 
område enligt bilaga. Förslaget innebär att myndighetsnämnden får besluta 
om att ta ut och vid behov sätta ned avgifter för kontroll och tillsyn under 
förutsättningar som framgår av taxeförslaget. 
 
Timavgiften höjs till 668 kronor/timme till 735 kronor/timme. Den före-
slagna timavgiften bygger på kommunförbundets beräkningsmodell av kom-
munens kostnad för en timmes tillsynstid. 
 
Kommunfullmäktige har att fastställa taxa inom djurskyddslagens område. 
 
 
2007-01-22 KS § 34 Kommunstyrelsen 
 
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson föredrar ärendet. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Fastställa ny taxa inom djurskyddslagens område enligt bilaga. 
_____ 
 

2007-02-12 Kommunfullmäktiges beslut 

 
Fastställa ny taxa inom djurskyddslagens område enligt bilaga. 
_____ 
 

 
    
 

 
 
 



 PROTOKOLL 26(32) 
 2007-02-12 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 18 Dnr 0017/07  -  406 
 
TAXA INOM TOBAKSLAGENS OMRÅDE FRÅN 2007 

 
Ärendebeskrivning 
 
Miljö- och byggkontoret har upprättat förslag till taxa inom tobakslagens om-
råde enligt bilaga. Förslaget innebär att myndighetsnämnden får besluta om 
att ta ut och vid behov sätta ned avgifter för kontroll och tillsyn under förut-
sättningar som finns i respektive taxa. 
 
Timavgiften höjs till 668 kronor/timme till 735 kronor/timme. Den före-
slagna timavgiften bygger på kommunförbundets beräkningsmodell av kom-
munens kostnad för en timmes tillsynstid. 
 
Kommunfullmäktige har att fastställa taxa inom tobakslagens område. 
 
 
2007-01-22 KS § 35 Kommunstyrelsen 
 
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson föredrar ärendet. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
1) Årsavgiften för tillsynsbesök stryks. 
2) Fastställa ny taxa inom tobakslagens område i övrigt, enligt bilaga. 
_____ 
 
2007-02-12 Kommunfullmäktiges beslut 
 
1)    Årsavgiften för tillsynsbesök stryks. 
2)  Fastställa ny taxa inom tobakslagens område i övrigt, enligt bilaga. 
_____ 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 27(32) 
 2007-02-12 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 19 Dnr 0018/07  -  406 
 
TAXA INOM STRÅLSKYDDSLAGENS OMRÅDE FRÅN 2007 

 
Ärendebeskrivning 
 
Miljö- och byggkontoret har tagit fram förslag till taxa inom strålskyddslagens 
område, enligt bilaga. Förslaget innebär att myndighetsnämnden får besluta 
om att ta ut och vid behov sätta ned avgifter för kontroll och tillsyn under 
förutsättningar som framgår av taxeförslaget. 
 
Timavgift 735 kronor/timme. Den föreslagna timavgiften bygger på kom-
munförbundets beräkningsmodell av kommunens kostnad för en timmes till-
synstid. 
 
Kommunfullmäktige har att fastställa taxa inom strålskyddslagens område.  
 
 
2007-01-22 KS § 36 Kommunstyrelsen 
 
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson föredrar ärendet. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Fastställa ny taxa inom strålskyddslagens område, enligt bilaga. 
_____ 
  
2007-02-12 Kommunfullmäktiges beslut 
 
Fastställa ny taxa inom strålskyddslagens område, enligt bilaga. 
_____ 
 
 



 PROTOKOLL 28(32) 
 2007-02-12 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 20 Dnr 0019/07  -  406 
 
TAXA FÖR UPPDRAGSVERKSAMHET FRÅN 2007 

 
Ärendebeskrivning 
 
Miljö- och byggkontoret har upprättat förslag till för uppdragsverksamhet en-
ligt bilaga. Förslaget innebär att myndighetsnämnden får besluta om att ta ut 
och vid behov sätta ned avgifter för kontroll och tillsyn under förutsättningar 
som framgår av taxeförslaget. 
 
Timavgift 735 kronor/timme. Den föreslagna timavgiften bygger på kom-
munförbundets beräkningsmodell av kommunens kostnad för en timmes till-
synstid. 
 
Kommunfullmäktige har att fastställa taxa för uppdragsverksamhet.  
 
 
2007-01-22 KS § 37 Kommunstyrelsen 
 
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson föredrar ärendet. 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 
Fastställa ny taxa för uppdragsverksamhet, enligt bilaga. 
_____ 
 
2007-02-12 Kommunfullmäktige 
 
Erika Sundström (s) föreslår att ny taxa för uppdragsverksamhet träder i kraft 
från och med 2007-02-12. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Fastställa ny taxa för uppdragsverksamhet med ändring av att taxan ska gälla 
från 2007-02-12. 
_____ 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 29(32) 
 2007-02-12 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 21 Dnr 0438/06  -  720 
 
UTÖKAT FLYKTINGMOTTAGANDE 

 
Ärendebeskrivning 
 
Socialnämnden har vid sammanträde 2006-12-06, SN § 131, beslutat ställa sig 
positiv till ett utökat flyktingmottagande med ca 25 personer under år 2007. 
 
Älvsbyns kommuns flyktingmottagande uppgår till ca 45 personer under 
2006. På grund av den tillfälliga lagändring som företogs under november 
2005 – mars 2006 har antalet personer med uppehållstillstånd ökat på migra-
tionsverkets förläggningar i avvaktan på kommunplacering. Tillsammans med 
en stor inströmning av asylsökande är det angeläget att så många personer 
som möjligt kommunplaceras. 
 
Ärendet överlämnas till kommunfullmäktige för beslut. 
 
 
2007-01-22 KS § 41 Kommunstyrelsen 
 
Områdeschef för individ- och familjeomsorg Anne-Britt Ferreira föredrar 
ärendet. 
 
Helena Öhlund (s) yrkar bifall till ett utökat flyktingmottagande. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Älvsbyns kommun tar emot ytterligare ca 25 flyktingar under 2007. 
_____ 
 
2007-02-12 Kommunfullmäktiges beslut 
 
Älvsbyns kommun tar emot ytterligare ca 25 flyktingar under 2007. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 30(32) 
 2007-02-12 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 22 Dnr 0367/06  -  739 
 
INRÄTTANDE AV TJÄNST SOM DEMENSOMVÅRDNADS-
UTVECKLARE SAMT ANHÖRIGKONSULENT 

 
Ärendebeskrivning 
 
Socialnämnden har vid sammanträde 2006-10-25, SN § 106,  beslutat föreslå  
kommunfullmäktige inrätta en tjänst som demensvårdnadsutvecklare på 50 % 
samt bekosta tjänstledighet 50 % under den tvååriga utbildningstiden. Den 
som får tjänsten ska gå den tvååriga KY-utbildningen (kvalificerad yrkesut-
bildning) till demensvårdnadsutvecklare och vederbörande får tjänstledigt 
med lön 50 % för studierna under två år. 
 
MAS/verksamhetsutvecklare Ann-Louise Öberg har utarbetat ett förslag på 
arbetsuppgifter och kostnad för inrättande av tjänst som demensvårdnads-
utvecklare samt anhörigkonsulent, enligt bilaga. Möjligheter till finansiering av 
utbildningen och tjänsten utreds. 
 
 
2007-01-22 KS § 42 Kommunstyrelsen 
 
Ordföranden yrkar avslag på socialnämndens förslag om inrättande av tjänst 
som demensomvårdnadsutvecklare samt anhörigkonsulent. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Avslå socialnämndens förslag om inrättande av tjänst som demensomvård-
nadsutvecklare samt anhörigkonsulent. 
_____ 
 
2007-02-12 Kommunfullmäktiges beslut 
 
Låta ärendet utgå med hänvisning till att ärendet anses avslutat i och med 
kommunstyrelsens beslut 2007-01-22. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 31(32) 
 2007-02-12 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 23 Dnr 0108/06  -  800 
 
UTARBETANDE AV BIBLIOTEKSPLAN 

 
Ärendebeskrivning 
 
Sedan 2005-01-01 är kommuner och landsting skyldig att utforma och anta 
planer för sin verksamhet enligt bibliotekslagen 2004:1261. 
 
Biblioteksplanen ska vara kommunövergripande och politiskt förankrad i 
kommunfullmäktige. 
 
Fritids- och kulturnämnden har 2006-12-04, FKN § 44, beslutat godkänna 
upprättat förslag till biblioteksplan, enligt bilaga.  
 
Biblioteksplanen överlämnas till kommunfullmäktige för fastställelse. 
 
 
2007-01-22 KS § 43 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Fastställa biblioteksplan enligt bilaga. 
_____ 
 
2007-02-12 Kommunfullmäktiges beslut 
 
Fastställa biblioteksplan enligt bilaga. 
_____ 
 
 



 PROTOKOLL 32(32) 
 2007-02-12 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 24 Dnr 0041/07  -  008 
 
MEDBORGARFÖRSLAG OM ÄNNU STÖRRE SUBVENTIONE-
RING AV BUSSRESOR TILL STUDERANDE 

 
Ärendebeskrivning 
 
Stina Öberg har inkommit med ett medborgarförslag om att Älvsbyns kom-
mun ytterligare ska subventionera bussresor för de som studerar vid universi-
tetet/högskolan. 
 
2007-02-12 Kommunfullmäktiges beslut 
 
Överlämna medborgarförslaget till Kommunstyrelsen för beredning. 
_____ 
 
 
 

 
 
 

 


