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 PROTOKOLL 2(22) 
 2007-04-23 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 25 Dnr 0093/07 - 003 
 
REVIDERING AV ARBETSORDNING FÖR 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 
Ärendebeskrivning 
 
Med anledning av Älvsbyns kommuns nya politiska organisation som bl a 
innebär ändrat antal ledamöter i Kommunfullmäktige, bör arbetsordningen 
för Kommunfullmäktige revideras. 
 
 
2007-03-19 KS § 76 Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 

 
Fastställa arbetsordningen för Kommunfullmäktige med följande ändringar: 
 
§ 1 Fullmäktige har 31 ledamöter. 
§ 23 Kommunchefen får delta i överläggningen i alla ärenden. 
§ 31 punkt 5 Företag som avses i denna punkt är Älvsbyns Energi AB och 
Älvsbyns Fastigheter AB.  
_____ 
 
2007-04-23 Kommunfullmäktiges beslut 
 
Fastställa arbetsordningen för Kommunfullmäktige med följande ändringar: 
 
§ 1 Fullmäktige har 31 ledamöter. 
§ 23 Kommunchefen får delta i överläggningen i alla ärenden. 
§ 31 punkt 5 Företag som avses i denna punkt är Älvsbyns Energi AB och 
Älvsbyns Fastigheter AB.  
_____ 
 
 



 PROTOKOLL 3(22) 
 2007-04-23 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 26 Dnr 0193/06 – 008   
 
MOTION (C) OM KOMMUNFULLMÄKTIGEMÖTEN PÅ 
KVÄLLSTID 

 
Ärendebeskrivning 
 
Matilda Viklund (c) har inlämnat motion om kommunfullmäktigemöten på 
kvällstid och föreslår fullmäktige besluta 
- att under två år genomföra kommunfullmäktigemöten på kvällstid, 

förslagsvis minst två gånger per pr år 
- att försöket bör inledas vid nästa mandatperiods början 2007 samt att 

försöket ska utvärderas 
- att motionen behandlas snarast 

 
Kommunledningen har inkommit med yttrande i ärendet. 
Kommunfullmäktigemötena har tidigare under vissa perioder genomförts 
under kvällstid samt genomförts i de större byarna, i syfte att ge allmänheten 
ökade möjligheter till deltagande. Inget av åtgärderna har nämnvärt påverkat 
antalet åhörare. 
 
Kommunfullmäktige fastställer årligen i december sammanträdesplan för 
kommande år för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och dess utskott 
liksom för budgetberedningen. 
 
Ifall förslag finns om ändrad mötestid för  t ex fullmäktige kan ett sådant 
förslag årligen prövas i samband med att sammanträdesplanen fastställs. 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige avslår motionen. 
 
2007-02-19 KS § 47 Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 
Avslå motionen. 
 
Reservation 
 
Matilda Wiklund (c) reserverar sig mot beslutet 
_____ 
 
2007-04-23 Kommunfullmäktige 
 
Matilda Wiklund (c) föreslår att första att-satsen i motionen beaktas vid  
sammanträdesplaneringen 2008 och att motionen därmed anses besvarad. 
 
Bill Nilsson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  forts 



 PROTOKOLL 4(22) 
 2007-04-23 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KF § 26 Dnr 0193/06 – 008 forts 
 
MOTION (C) OM KOMMUNFULLMÄKTIGEMÖTEN PÅ 
KVÄLLSTID 

 
Proposition 
 
Ordföranden ställer Kommunstyrelsens och Matilda Wiklunds förslag mot 
varandra och finner att Kommunfullmäktige  bifaller Kommunstyrelsens 
förslag. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Avslå motionen. 
 
Reservation 
 
Matilda Wiklund (c) reserverar sig mot beslutet 
_____ 
 
 



 PROTOKOLL 5(22) 
 2007-04-23 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KF § 27 Dnr 0165/06 - 008 
 
MOTION (C) - HJÄLP TILL FÖRENINGSLIVET 

 
Ärendebeskrivning 
 
Matilda Wiklund (c) har inlämnat motion om hjälp till föreningslivet enligt 
bilaga. Wiklund har lämnat förslag om att kommunen utreder möjligheten att 
samordna hämtning av post i kommunhuset för intresserade föreningar, i 
syfte att underlätta för föreningslivet. 
 
Administrativ chef Gunilla Lundin har yttrat sig i ärendet enligt bilaga. 
Lundin hävdar att de personella resurserna inom Stöd & Service inte räcker 
till i dagsläget. 
 
Förslag till beslut 
Avslå motionen.  
 
2007-03-19 KS § 79 Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 
Avslå motionen. 
 
Reservation 
 
Matilda Wiklund (c) reserverar sig mot beslutet. 
_____    
 
2007-04-23 Kommunfullmäktige 
 
Matilda Wiklund (c) yrkar bifall till motionen. 
 
Bill Nilsson (s) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag. 
 
Proposition 
 
Ordföranden ställer Kommunstyrelsens och Matilda Wiklunds förslag mot 
varandra och finner att Kommunfullmäktige bifaller Kommunstyrelsens 
förslag. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Avslå motionen 
 
Reservation 
 
Matilda Wiklund (c) reserverar sig mot beslutet. 
_____    



 PROTOKOLL 6(22) 
 2007-04-23 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KF § 28 Dnr 0160/06 - 008 
 
MOTION (V) ANGÅENDE SELHOLMENS CAMPING 

 
Ärendebeskrivning 
 
Harry Nyström (v) har lämnat in en motion om restaurering av Selholmens 
camping, enligt bilaga. 
 
Älvsbyns Fastigheter AB, VD Anders Nilsson avger yttrande i ärendet. I 
2007-års investeringsbudget finns 200 000 kronor avsatta för ändamålet. 
 
Älvsbyns Fastigheter AB kommer under våren/försommaren påbörja upp-
rustningen med bl a att gräva nytt dike mot Åsen, laga staket samt installera 
ny elmatning. Övriga upprustningar kommer att utföras/prioriteras i samråd 
med Älvsbygymnasterna enligt den prioriteringslista som de upprättat och så 
långt anslaget räcker. 
 
2007-03-19 KS § 80 Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 
Anse motionen besvarad med hänvisning till Älvsbyns Fastigheter ABs ytt-
rande. 
____ 
 
2007-04-23 Kommunfullmäktige 
 
Johnny Lestander (v) och Matilda Wiklund (c) föreslår Kommunfullmäktige 
bifalla motionen. 
 
Bill Nilsson (s) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag, d v s att motionen 
anses besvarad. 
 
Proposition 
 
Ordföranden ställer Kommunstyrelsens och Johnny Lestanders förslag mot 
varandra och finner att Kommunfullmäktige bifaller Kommunstyrelsens för-
slag. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Anse motionen besvarad med hänvisning till Älvsbyns Fastigheter ABs ytt-
rande. 
 
Reservationer 
 
Johnny Lestander (v) och Matilda Wiklund (c) reserverar sig mot beslutet. 
____ 



 PROTOKOLL 7(22) 
 2007-04-23 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KF § 29 Dnr 0182/06 - 008 
 
MEDBORGARFÖRSLAG OM BARN OCH UNGDOMAR OCH 
PARKER I CENTRALA ÄLVSBYN 

 
Ärendebeskrivning 
 
Birgit Pesonen Hedman har inkommit med ett medborgarförslag om barn 
och ungdomar och parker i centrala Älvsbyn med ett antal förslag på åtgärder 
i kommunens parker och grönområden, för att göra de attraktivare för fram-
för allt ungdomar. 
 
F d Tekniska kontoret har yttrat sig i ärendet.     
”Dessa förslag stämmer väl överens med många andra förslag i ärendet och 
med den inventering som Markkonsult AB tog fram i april med dnr 2006-
005”. 
 
F d Tekniska kontoret har tidigare föreslagit att medel skulle anslås till upp-
rustningar av parker m m. Detta har inte prioriterats i budgetberedningen. 
Fullmäktige har anslagit 100 000 kronor för att rusta upp Lomtjärnsparken.. 
 
Förslag till beslut 
Anslå ytterligare medel för att möjliggöra en ordentlig upprustning av 
Lomtjärn och övriga parker 
 
2007-02-19 KS § 48 Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige    
 
Kommunfullmäktige ställer sig positiv till förslaget. Ytterligare åtgärder och 
kostnader får prövas av Budgetberedningen i samband med upprättande av 
2008 års budget. 
_____     
 
2007-04-23 Kommunfullmäktige 
 
Bill Nilsson (s) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag. 
 
Proposition 
 
Ordföranden ställer Kommunstyrelsens förslag under proposition och finner 
att Kommunfullmäktige bifaller förslaget. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige ställer sig positiv till förslaget. Ytterligare åtgärder och 
kostnader får prövas av Budgetberedningen i samband med upprättande av 
2008 års budget. 
_____     



 PROTOKOLL 8(22) 
 2007-04-23 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 30 Dnr 0317/06 - 008 
 
MEDBORGARFÖRSLAG OM INFÖRANDE AV MILJÖVECKA 

 
Ärendebeskrivning 
 
Inger Lundberg har inlämnat ett medborgarförslag om införande av en 
miljövecka. Enligt förslaget bör miljöveckan genomföras i samverkan mellan 
skola, företag, föreningar och kommun där alla bidrar med något ”för att 
snygga till och försköna vår pärla”. Förslag på aktiviteter är att erbjuda in-
formation och utställningar om miljö samt att veckan även är en städvecka då 
det är lätt för älvsbyborna att bli av med skrot. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden har utarbetat ett förslag till aktiviteter som 
miljö- och byggkontoret kan hjälpa till att samordna vid en eventuell miljö-
informationsvecka under hösten 2007, se bilaga. Kostnader för annonsering, 
aktiviteter och externa föreläsare beräknas uppgå till ca 65 000 kronor. 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut 2006-12-11 MBN § 104. 
 
Föreslå Komunstyrelsen besluta att kommunen genomför en miljö- 
informationsvecka under hösten 2007 enligt förslaget samt anslå medel för 
kostnader gällande annonsering och föreläsningar med 65 000 kronor. 

 
2007-02-19 KS § 49 Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 
Miljö/bygg/räddning genomför miljöveckan under hösten 2007 inom befint-
lig budgetram. 
_____ 
 
2007-04-23 Kommunfullmäktige 
 
Matilda Wiklund (c) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag. 
 
Proposition 
 
Ordföranden ställer Kommunstyrelsens förslag under proposition och finner 
att Kommunfullmäktige bifaller förslaget. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Miljö/bygg/räddning genomför miljöveckan under hösten 2007 inom befint-
lig budgetram. 
_____ 
 
 



 PROTOKOLL 9(22) 
 2007-04-23 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 31 Dnr 0250/05 - 008 
 
MEDBORGARFÖRSLAG OM ATT GÖRA OM BARNBASSÄNGEN 
TILL BUBBELPOOL 

 
Ärendebeskrivning 
 
Gunnel Nilsson har inkommit med medborgarförslag om att barnbassängen i 
badhuset görs om till bubbelpool. 
 
Fritid och Kultur avger yttrande i ärendet. ”Den barnbassäng som i dag finns 
är inte funktionell för ändamålet. Storleken och djup är inte bra. Dessutom 
har det blivit en lekplats för äldre barn, som gör att vattnet inte hålls inom 
bassängen. Det bräddar över. En bubbelpool skulle vara bra för nuvarande 
ändamål det vill säga föräldrar med mindre barn och även för vuxna som vill 
ha avslappning, värme och massage. Att bubbelpoolen ökar 
attraktionskraften och drar till sig nya badgäster får väl anses som positivt”. 

 
Fritid och Kultur finner det lämpligt att fastighetsägaren lämnar förslag vad 
en ombyggnad skulle kosta, så att budgetberedningen får ta ställning till för-
slaget. 
 
2007-02-19 KS § 50 Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige ställer sig positiv till förslaget och hänskjuter ärendet till 
Budgetberedningen inför upprättande av budget 2008. 
_____ 
 
2007-04-23 Kommunfullmäktige 
 
Proposition 
 
Ordföranden ställer Kommunstyrelsens förslag under proposition och finner 
att Kommunfullmäktige bifaller förslaget. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige ställer sig positiv till förslaget och hänskjuter ärendet till 
Budgetberedningen inför upprättande av budget 2008. 
_____ 
 
 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 10(22) 
 2007-04-23 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 32 Dnr 0041/07 – 008   
 
MEDBORGARFÖRSLAG OM ÄNNU STÖRRE SUBVENTIO-
NERING AV BUSSRESOR TILL STUDERANDE 

 
Ärendebeskrivning 
 
Stina Öberg har inkommit med ett medborgarförslag om att Älvsbyns 
kommun ytterligare ska subventionera bussresor för de som studerar vid 
universitetet/högskolan.  
 
Hon påtalar också att kommunen kan subventionera fritidsaktiviteter för 
studenter, exempelvis träningskort på Nautilus och Korpen. 
 
Utvecklingsenheten/näringsliv avger yttrande i ärendet enligt bilaga. 
 
Förslag till beslut 
1) Från hösten 2007 öka subventionerna för heltidsstuderande inom 4-

kanten och Arvidsjaur. 
2) Varje heltidsstudent får möjlighet att köpa ett 40-kort per 30 dagar till ett 

pris av 200 kronor (1 550 kronor i kommunal subvention). Ett krav är  att 
man ska studera på heltid och uppbära studiemedel samt vara folkbok-
förd i kommunen. 

3) Subventionera övriga som inte studerar på heltid med 50 %, (kortare 
kurser, distansstudier). 

4) Kommunen undersöker möjligheten att studerande som är bosatta i 
Älvsbyn ges samma rabatt av Nautilus som företaget ger till de som 
studerar och bor i Luleå och Umeå. 

 
Kostnad för subventionering av bussresor beräknas uppgå till ca 198 000 
kronor per år förutsatt att antalet resande ökar med maximalt 30 % jämfört 
med 2006. Under 2007 är 134 000 kronor avsatta i budgeten för subvention 
av högskoleresor. De faktiska kostnaderna 2006 uppgick till 86 168 kronor. 
 
2007-03-19 KS § 77 Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 
1) Öka subventionerna för heltidsstuderande inom 4-kanten och Arvidsjaur 

från hösten 2007. 
2) Varje heltidsstudent får möjlighet att köpa ett 40-kort per 30 dagar till ett 

pris av 200 kronor (1 550 kronor i kommunal subvention). Ett krav är att 
man ska studera på heltid och uppbära studiemedel samt vara folkbok-
förd i kommunen. 

3) Subventionera övriga som inte studerar på heltid med 50 %, (kortare 
kurser, distansstudier). 

forts 
 



 PROTOKOLL 11(22) 
 2007-04-23 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KF § 32 Dnr 0041/07 – 008 forts 
 
MEDBORGARFÖRSLAG OM ÄNNU STÖRRE SUBVENTIO-
NERING AV BUSSRESOR TILL STUDERANDE 

 
4) Kommunen undersöker möjligheten att studerande som är bosatta i 

Älvsbyn ges samma rabatt av Nautilus som företaget ger till de som 
studerar och bor i Luleå och Umeå. 

 
Kostnad för subventionering av bussresor beräknas uppgå till ca 198 000 
kronor per år förutsatt att antalet resande ökar med maximalt 30 % jämfört 
med 2006. Under 2007 är 134 000 kronor avsatta i budgeten för subvention 
av högskoleresor. De faktiska kostnaderna 2006 uppgick till 86 168 kronor. 
_____ 
 
2007-04-23 Kommunfullmäktige 
 
Bill Nilsson (s) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag. 
 
Proposition 
 
Ordföranden ställer Kommunstyrelsens förslag under proposition och finner 
att Kommunfullmäktige bifaller förslaget. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
1) Öka subventionerna för heltidsstuderande inom 4-kanten och Arvidsjaur  

från hösten 2007. 
2) Varje heltidsstudent får möjlighet att köpa ett 40-kort per 30 dagar till ett 

pris av 200 kronor (1 550 kronor i kommunal subvention). Ett krav är att 
man ska studera på heltid och uppbära studiemedel samt vara folkbok-
förd i kommunen. 

3) Subventionera övriga som inte studerar på heltid med 50 %, (kortare 
kurser, distansstudier). 

4) Kommunen undersöker möjligheten att studerande som är bosatta i 
Älvsbyn ges samma rabatt av Nautilus som företaget ger till de som 
studerar och bor i Luleå och Umeå. 

 
Kostnad för subventionering av bussresor beräknas uppgå till ca 198 000 
kronor per år förutsatt att antalet resande ökar med maximalt 30 % jämfört 
med 2006. Under 2007 är 134 000 kronor avsatta i budgeten för subvention 
av högskoleresor. De faktiska kostnaderna 2006 uppgick till 86 168 kronor. 
_____ 

 
 
 
 



 PROTOKOLL 12(22) 
 2007-04-23 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KF § 33 Dnr 0291/05 - 008 
 
MEDBORGARFÖRSLAG OM SENIORBOENDE 

 
Ärendebeskrivning 
 
Sören Nilsson har inkommit med medborgarförslag om att inrätta ett 
seniorboende i kommunen enligt bilaga. 
 
Socialnämnden har vid sammanträde 2006-02-08 ställt sig positiv till 
förslaget. Genomförande i kommunal regi var vid tidpunkten ej möjlig p g a 
kommunens avtal med Bostadsdelegationen. Socialnämnden välkomnade 
privata initiativ och även planering från dåvarande AB Älvsbybostäders sida 
för igångsättande efter avtalets utgång. Avtalet upphörde att gälla 2006-12-31. 
 
Socialchef Birgit Nilsson avger yttrande i ärendet enligt bilaga. 
 
Förslag till beslut 
Uppdra till tekniska utskottet att utreda möjligheten till byggande av senior-
boende.  
 
2007-03-19 KS § 78 Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 
Uppdra till tekniska utskottet att utreda möjligheten till byggande av senior-
boende.  
_____ 
 
2007-04-23 Kommunfullmäktige 
 
Sören Nilsson får som förslagsställare av medborgarförslaget informera om 
bakgrunden till förslaget och syftet med att inrätta ett seniorboende. 
 
Proposition 
 
Ordföranden ställer Kommunstyrelsens förslag under proposition och finner 
att Kommunfullmäktige bifaller förslaget. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Uppdra till tekniska utskottet att utreda möjligheten till byggande av senior-
boende.  
_____ 
 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 13(22) 
 2007-04-23 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 34 Dnr 0090/07 - 041 
 
ANSLAGSÖVERFÖRING FRÅN 2006 TILL 2007 INVESTERINGS-
BUDGET 

 
Ärendebeskrivning 
 
Stöd & Service, ekonomi har sammanställt investeringsredovisning för år 
2006 enligt bilaga. Totalt uppgår önskemål om anslagsöverföringar till 5 142 
000 kronor. 
 
2007-03-12 BOKSL § 2 Bokslutsberedningens förslag till kommun-
fullmäktige 
 
Godkänna anslagsöverföring om 5 142 000 kronor enligt bilaga samt ett 
tillägg om 290 000 kronor för inventarier till Källbacken (ny korttids-
/växelvårdsavdelning på Ugglan). 
_____ 
 
2007-04-10 KS § 100 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Godkänna anslagsöverföring om 5 142 000 kronor enligt bilaga samt ett 
tillägg om 290 000 kronor för inventarier till Källbacken (ny korttids-
/växelvårdsavdelning på Ugglan). 
_____ 
 
2007-04-23 Kommunfullmäktige 
 
Proposition 
 
Ordföranden ställer Kommunstyrelsens förslag under proposition och finner 
att Kommunfullmäktige bifaller förslaget 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Godkänna anslagsöverföring om 5 142 000 kronor enligt bilaga samt ett 
tillägg om 290 000 kronor för inventarier till Källbacken (ny korttids-
/växelvårdsavdelning på Ugglan). 
_____ 
 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 14(22) 
 2007-04-23 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 35 Dnr 0149/07 - 042 
 
REVISIONSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2006 

 
Ärendebeskrivning 
 
Revisorerna har upprättat revisionsberättelse för verksamhetsåret 2006 enligt 
bilaga. Granskningen har inriktats mot kommunstyrelsens och nämndernas 
styrning och interna kontroll. Revisionsplanen för året har genomförts i sin 
helhet. 
 
Förslag till beslut 
Bevilja nämnder och styrelser samt enskilda förtroendevalda i dessa organ 
ansvarsfrihet för år 2006. 
 
2007-04-23 Kommunfullmäktige 
 
Kommunens lekmannarevisor Siv Carlsten föredrar revisionsberättelsen och 
föreslår att nämnder och styrelser samt enskilda förtroendevalda i dessa organ 
beviljas ansvarsfrihet för 2006. 
 
Proposition 
 
Ordföranden ställer Siv Carlstens förslag under proposition och finner att 
Kommunfullmäktige bifaller förslaget. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Bevilja ansvarsfrihet för nämnder och styrelser samt enskilda förtroendevalda 
i dessa organ för 2006. 
_____ 
 
 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 15(22) 
 2007-04-23 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 36 Dnr 0089/07 – 042   
 
ÅRSREDOVISNING FÖR 2006 

 
Ärendebeskrivning 
 
Stöd & Service, ekonomi har sammanställt underlag för att fastställa resultat 
för styrelser och nämnder verksamhetsåret 2006 enligt bilaga. 
 
2007-03-12 Bokslutsberedningen 
 
Ekonomichef Cåre Lundin föredrar ärendet.  
 
Årets resultat uppgår till 9 789 000 kronor, vilket innebär att balanskravet 
enligt kommunallagen är infriat. I förhållande till budget betyder resultatet ett 
överskott om 377 500 kronor. Då 2006 års justerade resultat är större än det 
återstående beloppet att reglera från 2005 (8 291 000 kronor) har därmed 
kommunens egna kapital återställts enligt kommunallagens balanskrav. 
 
Nämndernas och styrelsens verksamhet resulterade i ett underskott om  
3 298 000 kronor. Socialnämnden redovisar ett underskott om 2 496 000 
kronor, som i huvudsak förklaras av ökade kostnader inom 
försörjningsstödet och kostnader för institutionsplaceringar för barn- och 
ungdom. Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett mindre underskott om 
393 000 kronor. Kommunstyrelsen redovisar ett underskott om 615 200 
kronor som bland annat kan härledas till kraftigt ökade energikostnader.  
Fritids- och kulturnämnden redovisar ett överskott i förhållande till budget 
om 232 800 kronor medan Miljö- och byggnadsnämnden i princip redovisar 
ett nollresultat. 
 
Bokslutsberedningens förslag till kommunstyrelsen 
 
1) Fastställa resultat för nämnder och styrelse verksamhetsåret 2006 enligt 

nedan; 
  Budget Bokfört 2006 Netto Budget 

  2006 Kostnader Intäkter kostnader avvikelse 

KS  100 075,4 189 807,8 -89 117,2 100 690,6 -615,2 

MBN 1 861,6 3 054,8 -1 166,4 1 888,4 -26,8 

BUN 146 759,8 165 370,8 -18 218,0 147 152,8 -393,0 

SOC  136 897,6 182 410,1 -43 016,5 139 393,6 -2 496,0 

FKN  9 917,9 12 072,7 -2 387,6 9 685,1 232,8 
SUMMA 395 512,3 552 716,2 -153 905,7 398 810,5 -3 298,2 

 
2) Föreslå fullmäktige godkänna årsredovisningen för år 2006. 
_____       forts 



 PROTOKOLL 16(22) 
 2007-04-23 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 36 Dnr 0089/07 – 042 forts 
 
ÅRSREDOVISNING FÖR 2006 

 
2007-04-10 KS § 101 Kommunstyrelsen 
 
Ekonomichef Cåre Lundin och budgetkamrer Margareta Holmström föredrar 
ärendet. 
 
Kommunstyrelsens beslut  
 
Avsluta räkenskaperna och fastställa resultat för nämnder och styrelse 
verksamhetsåret 2006 enligt nedan; 
 

  Budget Bokfört 2006 Netto Budget 

  2006 Kostnader Intäkter kostnader avvikelse 

KS  100 075,4 189 807,8 -89 117,2 100 690,6 -615,2 

MBN 1 861,6 3 054,8 -1 166,4 1 888,4 -26,8 

BUN 146 759,8 165 370,8 -18 218,0 147 152,8 -393,0 

SOC  136 897,6 182 410,1 -43 016,5 139 393,6 -2 496,0 

FKN  9 917,9 12 072,7 -2 387,6 9 685,1 232,8 
SUMMA 395 512,3 552 716,2 -153 905,7 398 810,5 -3 298,2 

 

 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 
Godkänna årsredovisningen för år 2006. 
_____   
 
2007-04-23 Kommunfullmäktige 
 
Ordföranden ger allmänheten tillfälle att ställa frågor angående årsredo-
visningen. Då inga frågor ställs överlämnar ordföranden ordet till ekonomi-
chef Cåre Lundin som föredrar ärendet. 
 
Proposition 
 
Ordföranden ställer Kommunstyrelsens förslag under proposition och finner 
att Kommunfullmäktige bifaller förslaget. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Godkänna årsredovisningen för år 2006. 
_____   



 PROTOKOLL 17(22) 
 2007-04-23 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 37 Dnr 0148/07 - 042 
 
OMDISPONERING OCH TILLÄGG AV VERKSAMHETERNAS 
RAMAR BUDGET 2007 

 
Ärendebeskrivning 
 
Vid upprättandet av 2007 års budget fördelades de tidigare nämndernas 
budgetramar ut på 18 verksamhetsramar. Vissa gemensamma kostnader 
kunde inte fördelas vid upprättandet utan budgeterades under 
kommunövergripande. I bilagda sammanställning redovisas dessa 
omdisponeringar som inte påverkar den totala ramen för verksamheterna. 
 
Regeringen har vidtagit åtgärder som förändrar statsbidrags- och 
skatteintäkterna. Detta innebär att en nettoförändring av budgeterat resultat 
med 201 000 kronor. 
 
2007-04-10 KS § 113 Kommunstyrelsen 
 
Ekonomichef Cåre Lundin och budgetkamrer Margareta Holmström föredrar 
ärendet. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Godkänna omdisponeringar och tillägg för verksamhetsramar och budget 
2007 enligt bilaga. 
_____ 
 
2007-04-23 Kommunfullmäktige 
 
Proposition 
 
Ordföranden ställer Kommunstyrelsens förslag under proposition och finner 
att Kommunfullmäktige bifaller förslaget. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
 Godkänna omdisponeringar och tillägg för verksamhetsramar och budget 
2007 enligt bilaga. 
_____ 
 
 



 PROTOKOLL 18(22) 
 2007-04-23 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 38 Dnr 0066/07 – 611   
 
SKOLORGANISATION I CENTRALORTEN FRÅN LÄSÅRET 
2007/2008 

 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2006-11-30 om driftbudgeten för år 2007. I 
beslutet ingår en förändring av organisationen för barn- och utbildnings 
verksamhetsområde. 
 
Förändringen innebär att skolorganisationen reduceras med en rektorstjänst. 
 
Barn- och utbildningsnämnden har utarbetat ett förslag på ny skolorganisa-
tion i centralorten, se bilaga. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar (enligt alternativ 2) 
1) Flytta åk 6 till Älvåkraskolan och därmed skapa en 6-9 skola 
2) Bibehålla klasslärarsystemet för åk 6 
3) Placera barnskola på Tärnstigen, barnskola-åk 5 på Lekenskolan och 

Parkskolan 
4) Den nya organisationen ska gälla från och med läsåret 2007/2008. 
5) Verksamhetschefen tillsammans med rektor vid Älvåkraskolan arbetar 

fram kort-, och långsiktiga åtgärdsprogram med syfte att vända den 
negativa bild som finns kring skolan till en positiv sådan. I detta arbete 
bör skolledning eftersträva att få största möjliga delaktighet och 
medverkan från berörda föräldrar. 

6) Uppmana skolledningen att fram till skolstart i augusti på olika sätt delge 
föräldrar och elever information om Älvåkraskolans nya sätt att arbeta i 
en 6-9-skola. 

7) Under perioden oktober-november kalla till föräldramöte som syftar till 
att följa upp hur verksamheten har utvecklats. 

8) Uppmana skolledningen att till det yttersta ta tillvara den positiva 
verksamhet som bedrivits inom Bäckskolan i den nya organisationen. 

 
2007-02-19 KS § 66 Kommunstyrelsens beslut 
 
1) Flytta åk 6 till Älvåkraskolan och därmed skapa en 6-9 skola 
2) Bibehålla klasslärarsystemet för åk 6 
3) Placera barnskola på Tärnstigen, barnskola-åk 5 på Lekenskolan och 

Parkskolan 
4) Den nya organisationen ska gälla från och med läsåret 2007/2008. 
 
 

forts 



 PROTOKOLL 19(22) 
 2007-04-23 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KF § 38 Dnr 0066/07 – 611 forts 
 
SKOLORGANISATION I CENTRALORTEN FRÅN LÄSÅRET 
2007/2008 

 
5) Verksamhetschefen tillsammans med rektor vid Älvåkraskolan arbetar 

fram kort-, och långsiktiga åtgärdsprogram med syfte att vända den 
negativa bild som finns kring skolan till en positiv sådan. I detta arbete 
bör skolledning eftersträva att få största möjliga delaktighet och 
medverkan från berörda föräldrar. 

6) Uppmana skolledningen att fram till skolstart i augusti på olika sätt delge 
föräldrar och elever information om Älvåkraskolans nya sätt att arbeta i 
en 6-9-skola. 

7) Under perioden oktober-november kalla till föräldramöte som syftar till 
att följa upp hur verksamheten har utvecklats. 

8) Uppmana skolledningen att till det yttersta ta tillvara den positiva 
verksamhet som bedrivits inom Bäckskolan i den nya organisationen. 

 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 
Anvisa 220 000 kr ur likvida medel för att genomföra förändringen av 
skolorganisationen i centralorten. 
 
Reservation 

 
Matilda Wiklund (c) reserverar sig mot beslutet 
_____ 
 
2007-04-23 Kommunfullmäktige 
 
Matilda Wiklund (c) yrkar avslag på Kommunstyrelsens förslag. 
 
Proposition 
 
Ordföranden ställer Kommunstyrelsens och Matilda Wiklunds förslag mot 
varandra och finner att Kommunfullmäktige bifaller Kommunstyrelsens 
förslag. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Anvisa 220 000 kr ur likvida medel för att genomföra förändringen av 
skolorganisationen i centralorten. 
 
Reservation 

 
Matilda Wiklund (c) reserverar sig mot beslutet 
_____ 



 PROTOKOLL 20(22) 
 2007-04-23 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 39 Dnr 0128/07 - 008 
 
MOTION (FP) GÄLLANDE UPPRUSTNING AV SKOLGÅRD OCH 
GRÖNOMRÅDEN I ANSLUTNING TILL ÄLVÅKRASKOLAN, 
ÄLVSBYNS GYMNASIUM SAMT BADHUSET 

 
Ärendebeskrivning 
 
Ola Lindgren (fp) har inkommit med motion gällande upprustning av 
skolgård och grönområde i anslutning till Älvåkraskolan, Älvsbyns gymn-
asium och badhuset.  
 
2007-04-23 Kommunfullmäktiges beslut 
 
Överlämna motionen till Kommunstyrelsen för beredning. 
_____ 
 

 
 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 21(22) 
 2007-04-23 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 40 Dnr 0081/07 - 008 
 
MEDBORGARFÖRSLAG OM SPECIELL SERVICE TILL 
MÄNNISKOR I SORG 

 
Ärendebeskrivning 
 
Berit Löfwenberg-Lundh har inkommit med ett medborgarförslag om 
speciell service till människor som har sorg.  
 
2007-04-23 Kommunfullmäktiges beslut 
 
Överlämna medborgarförslaget till Kommunstyrelsen för beredning. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 22(22) 
 2007-04-23 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 41 Dnr 0123/07 - 008 
 
MEDBORGARFÖRSLAG OM FUNGERANDE DATASAL PÅ 
ÄLVÅKRASKOLAN 

 
Ärendebeskrivning 
 
Ida Berglund har inkommit med ett medborgarförslag om att Älvåkraskolan 
bör förses med en fungerande datasal med 20-25 datorer och några skrivare. 
 
2007-04-23 Kommunfullmäktiges beslut 
 
Överlämna medborgarförslaget till Kommunstyrelsen för beredning. 
_____ 
 
 
 

 


