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 PROTOKOLL 2(36) 
 2007-09-10 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 54 Dnr 0188/07 - 003 
 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS NÄMNDSPLAN 2008 

 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsen och nämnderna har upprättat förslag till nämndsplaner för 
verksamhetsåret 2008 enligt bilaga. 
 
Nämndsplanen och verksamhetens budgetramar ska ha en tydlig koppling så 
att de mål som anges i nämndsplanen är möjlig att förverkliga med hjälp av 
de ekonomiska och personella resurser som står till buds. 
 
2007-05-23 BUB § 5 Budgetberedningens beslut 
 
Kommunstyrelsen får ta ställning till förelagda nämndsplan. 
 
2007-08-20 KS § 141 Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 
Fastställa Barn- och utbildningsnämndens nämndsplan 2008 enligt bilaga. 
_____ 
 
2007-09-10 Kommunfullmäktige 
 
Bill Nilsson (s) och Erika Sundström (s) yrkar bifall till Kommunstyrelsens 
förslag. 
 
Matilda Wiklund (c) yrkar att inga ändringar görs i nämndsplanen enligt 
bilaga. 
 
Jonny Lestander (v) yrkar att nämndsplanen återremitteras till Barn- och 
utbildningsnämnden för ytterligare beredning. 
 
Proposition 
 
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska behandlas idag eller 
återremitteras och finner att Kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska 
behandlas idag. 
 
Ordföranden ställer Kommunstyrelsens förslag och Matilda Wiklunds förslag 
mot varandra och finner att Kommunfullmäktige bifaller Kommunstyrelsens 
förslag. 
 
         forts 
 
 



 PROTOKOLL 3(36) 
 2007-09-10 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 
 

KF § 54 Dnr 0188/07 – 003 forts 
 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS NÄMNDSPLAN 2008 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Fastställa Barn- och utbildningsnämndens nämndsplan 2008 enligt bilaga. 
 
Reservation 
 
Matilda Wiklund (c) och Jonny Lestander (v) reserverar sig mot beslutet. 
_____ 
 
 



 PROTOKOLL 4(36) 
 2007-09-10 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 55 Dnr 0157/07 - 003 
 
FRITIDS- OCH KULTURNÄMNDENS NÄMNDSPLAN 2008 
(TIDIGARE LIVSMILJÖNÄMNDEN) 

 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsen och nämnderna har upprättat förslag till nämndsplaner för 
verksamhetsåret 2008 enligt bilaga. 
 
Nämndsplanerna och verksamheternas budgetramar ska ha en tydlig koppling 
så att de mål som anges i nämndsplanerna är möjliga att förverkliga med hjälp 
av de ekonomiska och personella resurser som står till buds. 
 
2007-05-23 BUB § 5 Budgetberedningens beslut 
 
Kommunstyrelsen får ta ställning till förelagda nämndsplan. 
 
2007-08-20 KS § 141 Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 
Fastställa Fritids- och kulturnämndens nämndsplan enligt bilaga med änd-
ringar under avdelningen styrkort 2008, strategiska mål i olika perspektiv. 
Följande lydelse föreslås; 
 
Livskraftig fritids- och kulturverksamhet i kommunens alla delar och för alla ålders-
grupper. 
 
Texten beträffande föreslagen framtidsbild specifikt för kultur utgår. 
 
Reservation 
 
Matilda Wiklund (c) reserverar sig mot beslutet. 
_____ 
 
2007-09-10 Kommunfullmäktige 
 
Jonny Lestander (v) yrkar att nämndsplanen återremitteras till Fritids- och 
kulturnämnden för ytterligare beredning.  
 
Matilda Wiklund (c) yrkar att inga ändringar görs i nämndsplanen enligt 
bilaga. 
 
 
 
         forts 
 



 PROTOKOLL 5(36) 
 2007-09-10 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 55 Dnr 0157/07 – 003 forts 
 
FRITIDS- OCH KULTURNÄMNDENS NÄMNDSPLAN 2008 
(TIDIGARE LIVSMILJÖNÄMNDEN) 

 
Proposition 
 
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska behandlas idag eller åter-
remitteras. Kommunfullmäktige beslutar att ärendet behandlas idag. 
 
Ordföranden ställer Kommunstyrelsens förslag och Matilda Wiklunds förslag 
mot varandra och finner att Kommunfullmäktige bifaller Kommunstyrelsens 
förslag. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Fastställa Fritids- och kulturnämndens nämndsplan enligt bilaga med änd-
ringar under avdelningen styrkort 2008, strategiska mål i olika perspektiv. 
Följande lydelse föreslås; 
 
Livskraftig fritids- och kulturverksamhet i kommunens alla delar och för alla ålders-
grupper. 
 
Texten beträffande föreslagen framtidsbild specifikt för kultur utgår. 
 
Reservation 
 
Matilda Wiklund (c) , Jonny Lestander (v) och Jörgen Afvander (Ns) 
reserverar sig mot beslutet. 
_____ 
 
 



 PROTOKOLL 6(36) 
 2007-09-10 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KF § 56 Dnr 0115/07 - 003 
 
KOMMUNSTYRELSENS NÄMNDSPLAN FÖR 2008 

 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsen och nämnderna har upprättat förslag till nämndsplaner för 
verksamhetsåret 2008 enligt bilaga. 
 
Nämndsplanen och verksamhetens budgetramar ska ha en tydlig koppling så 
att de mål som anges i nämndsplanen är möjlig att förverkliga med hjälp av 
de ekonomiska och personella resurser som står till buds. 
 
2007-05-23 BUB § 5 Budgetberedningens beslut 
 
Kommunstyrelsen får ta ställning till förelagd nämndsplan. 
 
2007-08-20 KS § 143 Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 
Fastställa Kommunstyrelsens nämndsplan 2008 enligt bilaga. 
_____ 
 
2007-09-10 Kommunfullmäktige 
 
Jonny Lestander (v) yrkar att nämndsplanen återremitteras till Kommun-
styrelsen för ytterligare beredning. 
 
Matilda Wiklund (c) yrkar att inga ändringar görs i nämndsplanen enligt 
bilaga. 
 
Proposition 
 
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska behandlas idag eller åter-
remitteras. Kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska behandlas idag. 
 
Ordföranden ställer Kommunstyrelsens förslag och Matilda Wiklunds förslag 
mot varandra och finner att Kommunfullmäktige bifaller Kommunstyrelsens 
förslag. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Fastställa Kommunstyrelsens nämndsplan 2008 enligt bilaga. 
 
Reservation 
 
Jonny Lestander (v) och Matilda Wiklund (c) reserverar sig mot beslutet. 
_____ 



 PROTOKOLL 7(36) 
 2007-09-10 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 57 Dnr 0335/07 - 003 
 
MYNDIGHETSNÄMNDENS NÄMNDSPLAN 2008 

 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsen och nämnderna har upprättat förslag till nämndsplaner för 
verksamhetsåret 2008 enligt bilaga. 
 
Nämndsplanen och verksamhetens budgetramar ska ha en tydlig koppling så 
att de mål som anges i nämndsplanen är möjliga att förverkliga med hjälp av 
de ekonomiska och personella resurser som står till buds. 
 
2007-05-23 BUB § 5 Budgetberedningens beslut 
 
Kommunstyrelsen får ta ställning till förelagd nämndsplan. 
 
2007-08-20 KS § 144 Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 
Fastställa Myndighetsnämndens nämndsplan med följande ändring; Sidan 7 
Utökningar  Behov av utrustning  flyttas till investeringsbudget. 
 
Reservation 
 
Matilda Wiklund (c) reserverar sig mot beslutet. 
_____ 
 
2007-09-10 Kommunfullmäktige 
 
Matilda Wiklund (c) och Jonny Lestander (v) yrkar att inga ändringar görs i 
nämndsplanen enligt bilaga. 
 
Bill Nilsson (s) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag. 
 
Proposition 
 
Ordföranden ställer Kommunstyrelsens förslag mot Matilda Wiklunds förslag 
och finner att Kommunfullmäktige bifaller Kommunstyrelsens förslag. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Fastställa Myndighetsnämndens nämndsplan med följande ändring; Sidan 7 
Utökningar  Behov av utrustning  flyttas till investeringsbudget. 
 
         forts 



 PROTOKOLL 8(36) 
 2007-09-10 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 57 Dnr 0335/07 – 003 forts 
 
MYNDIGHETSNÄMNDENS NÄMNDSPLAN 2008 

 
Reservation 
 
Matilda Wiklund (c) och Jonny Lestander (v) reserverar sig mot beslutet. 
_____ 
 
 



 PROTOKOLL 9(36) 
 2007-09-10 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 58 Dnr 0125/07 - 003 
 
SOCIALNÄMNDENS NÄMNDSPLAN FÖR ÅR 2008 

 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsen och nämnderna har upprättat förslag till nämndsplaner för 
verksamhetsåret 2008 enligt bilaga. 
 
Nämndsplanen och verksamhetens budgetramar ska ha en tydlig koppling så 
att de mål som anges i nämndsplanen är möjlig att förverkliga med hjälp av 
de ekonomiska och personella resurser som står till buds. 
 
2007-05-23 § 5 Budgetberedningens beslut 
 
Kommunstyrelsen får ta ställning till förelagda nämndsplaner. 
 
2007-08-20 KS § 145 Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 
Fastställa Socialnämndens nämndsplan 2008 enligt bilaga med nedanstående 
ändringar; 
 
Under äldreomsorgens kortsiktiga mål 
4- stycket, anställa demensomvårdsutvecklare på 50%, flyttas till långsiktiga mål. 
5- stycket, föreslås få följande lydelse; Med tanke på det ökade antalet dementa i 
ordinärt boende, förändra hemtjänsten med en personalgrupp som arbetar enbart med 
dementa. 
6- stycket, förstärka nattpatrullen, flyttas till långsiktiga mål. 
 
Omsorgen om funktionshindrades kortsiktiga mål 
4- stycket, utgår. 
 
Individ och familjeomsorgens kortsiktiga mål  
2- stycket, föreslås få följanden lydelse; stötta familjer på hemmaplan, målet mäts 
genom återkommande uppföljningar. 
 
Framtidsbilden 
5 stycket, föreslås få följande lydelse; psykiskt långtidssjuka prioriteras i den sociala 
verksamheten. 
 
Reservation 
 
Matilda Wiklund (c) reserverar sig mot beslutet. 
_____ 
 
         forts 



 PROTOKOLL 10(36) 
 2007-09-10 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 58 Dnr 0125/07 – 003 forts 
 
SOCIALNÄMNDENS NÄMNDSPLAN FÖR ÅR 2008 

 
2007-09-10 Kommunfullmäktige 
 
Matilda Wiklund (c) och Jonny Lestander (v) yrkar att inga ändringar görs i 
nämndsplanen enligt bilaga. 
 
Proposition 
 
Ordföranden ställer Kommunstyrelsens förslag mot Matilda Wiklund och 
Jonny Lestanders förslag och finner att Kommunfullmäktige bifaller 
Kommunstyrelsens förslag. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Fastställa Socialnämndens nämndsplan 2008 enligt bilaga med nedanstående 
ändringar; 
 
Under äldreomsorgens kortsiktiga mål 
4- stycket, anställa demensomvårdsutvecklare på 50%, flyttas till långsiktiga mål. 
5- stycket, föreslås få följande lydelse; Med tanke på det ökade antalet dementa i 
ordinärt boende, förändra hemtjänsten med en personalgrupp som arbetar enbart med 
dementa. 
6- stycket, förstärka nattpatrullen, flyttas till långsiktiga mål. 
 
Omsorgen om funktionshindrades kortsiktiga mål 
4- stycket, utgår. 
 
Individ och familjeomsorgens kortsiktiga mål  
2- stycket, föreslås få följanden lydelse; stötta familjer på hemmaplan, målet mäts 
genom återkommande uppföljningar. 
 
Framtidsbilden 
5 stycket, föreslås få följande lydelse; psykiskt långtidssjuka prioriteras i den sociala 
verksamheten. 
 
Reservation 
 
Matilda Wiklund (c) och Jonny Lestander (v) reserverar sig mot beslutet. 
_____ 
 
 
 



 PROTOKOLL 11(36) 
 2007-09-10 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 59 Dnr 0124/06 - 008 
 
MEDBORGARFÖRSLAG ATT SNYGGA UPP TOMTMARKEN 
KORSNINGEN NYVÄGEN - BJÖRKGATAN (FASTIGHETEN 
ÄLVSBYN 25:1) 

 
Ärendebeskrivning 
 
Irma Johansson, ordförande i bostadsrättsföreningen Björken, har inlämnat  
medborgarförslag om att snygga upp tomtmarken mellan korsningen 
Nyvägen och Björkgatan, enligt bilaga. 
 
Yttrande har inkommit från Älvsbyns Energi AB, Jan Sipola. Åberopad 
fastighet är i nuläget upplagsplats för material till ombyggnationen av 
Storgatan. Entreprenaden ska vara färdigställd under augusti månad 2007. 
Tomten kommer därefter att avstädas. 
Marken är upptagen som parkeringsyta i de kommunala planerna. 
 
Förslag till beslut 
Avslå förslaget och hänskjuta ärendet till Älvsbyns Fastigheter AB för 
eventuell framtida budgetering. 
 
2007-08-20 KS § 146 Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 
Avslå förslaget och hänskjuta ärendet till Älvsbyns Fastigheter AB för even-
tuell framtida budgetering. 
_____ 
 
2007-09-10 Kommunfullmäktige 
 
Ralph Forsberg, kommunchef föredrar medborgarförslaget. 
 
Proposition 
 
Ordföranden ställer Kommunstyrelsens förslag om avslag under proposition 
och finner att Kommunfullmäktige bifaller förslaget. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Avslå medborgarförslaget och hänskjuta ärendet till Älvsbyns Fastigheter AB 
för eventuell framtida budgetering. 
_____ 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 12(36) 
 2007-09-10 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 60 Dnr 0237/06 - 008 
 
MEDBORGARFÖRSLAG - LOMTJÄRNSPARKEN - EN 
OUTNYTTJAD PÄRLA! 

 
Ärendebeskrivning 
 
Anna Lundberg har inkommit med medborgarförslag om att rusta upp lek-
platsen i Lomtjärnsparken, enligt bilaga.  
 
Älvsbyns Fastigheter AB, Anders Nilsson avger yttrande i ärendet enligt 
bilaga. ”Förslaget stämmer till stor del överens med andra förslag om parkens 
användande och ligger väl i linje för hur Älvsbyns Fastigheter AB vill utveckla 
parken.”  
 
Förslag till beslut 
Uppdra till Älvsbyns Fastigheter AB att inför investeringsbudgeten 2008 ta 
fram förslag/kostnader och prioriteringslista på åtgärder för att göra Lom-
tjärnsparken attraktivare.  
 
2007-08-20 KS § 147 Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 
Uppdra till Älvsbyns Fastigheter AB och Fritids- och kulturnämnden att in-
för investeringsbudgeten 2008 ta fram förslag/kostnader och prioriterings-
lista på åtgärder för att göra Lomtjärnsparken attraktivare.  
_____ 
 
2007-09-10 Kommunfullmäktige 
 
Ralph Forsberg, kommunchef föredrar medborgarförslaget. 
 
Proposition 
 
Ordföranden ställer Kommunstyrelsens förslag under proposition och finner 
att Kommunfullmäktige bifaller förslaget. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Uppdra till Älvsbyns Fastigheter AB och Fritids- och kulturnämnden att in-
för investeringsbudgeten 2008 ta fram förslag/kostnader och prioriterings-
lista på åtgärder för att göra Lomtjärnsparken attraktivare.  
_____ 
 
 



 PROTOKOLL 13(36) 
 2007-09-10 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 61 Dnr 0316/06 - 008 
 
MEDBORGARFÖRSLAG OM RÖJNING AV OMRÅDET MELLAN 
ÅSEN OCH ÄLVEN 

 
Ärendebeskrivning 
 
Inger Lundberg har inlämnat medborgarförslag om röjning av området 
mellan Åsen och älven enligt bilaga. 
 
Miljö- och byggnadskontoret, byggnadsinspektör Lars Andersson har yttrat 
sig i ärendet enligt bilaga. Andersson hävdar att behovet av röjning av all 
kommunal parkmark är en ständigt pågående företeelse som bör ligga inom 
en rullande åtgärdsplan. Lämpligen utförs detta av Älvsbyns Fastigheter AB, 
parkförvaltningen. 
 
Förslag till beslut 
Uppdra Älvsbyns Fastigheter AB att upprätta åtgärdsplan samt beräkna 
kostnad för röjningen av området i framtida budgetering. 
 
2007-08-20 KS § 148 Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 
Uppdra Älvsbyns Fastigheter AB att upprätta löpande åtgärdsplan för all 
parkmark samt beräkna kostnad för röjningen av området i framtida budget-
ering. 
_____ 
 
2007-09-10 Kommunfullmäktige 
 
Ralph Forsberg, kommunchef föredrar medborgarförslaget. 
 
Proposition 
 
Ordföranden ställer Kommunstyrelsens förslag under proposition och finner 
att Kommunfullmäktige bifaller förslaget. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Uppdra Älvsbyns Fastigheter AB att upprätta löpande åtgärdsplan för all 
parkmark samt beräkna kostnad för röjningen av området i framtida budget-
ering. 
_____ 
 
 



 PROTOKOLL 14(36) 
 2007-09-10 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 62 Dnr 0285/06 - 008 
 
MEDBORGARFÖRSLAG ATT PERMANENTA SKIDLEK-
PLATSER I OMEDELBAR ANSLUTNING TILL VARJE SKOLA 

 
Ärendebeskrivning 
 
Karl-Erik Sjöberg har inlämnat medborgarförslag om att anlägga permanenta 
skidlekplatser i omedelbar anslutning till varje skola, enligt bilaga. 
 
Barn- och utbildningschef, Magnus Nordström har yttrat sig i ärendet enligt 
bilaga. Nordström hävdar att traditionella lekplatser vid varje skola finns 
redan dock inte skidlekplatser/skidspår. 
Att anlägga särskilda skidlekplatser och skidspår inklusive underhåll av dessa 
är ingenting som barn- och utbildningsverksamheten har utrymme för i inne-
varande års budget.  
 
Älvsbyns Fastigheter AB, Anders Nilsson har yttrat sig i ärendet enligt bilaga. 
Nilsson menar att om skolorna vill ha permanenta skidlekplatser så måste 
dessa projekteras eller att skolorna preciserar sina önskemål så att Älvsbyns 
Fastigheter kan göra ett riktigt beslutsunderlag inför budgetarbetet.  
 
Förslag till beslut 
Avslå förslaget. 
 
2007-08-20 KS 149 Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 

 
Avslå förslaget att anlägga permanenta skidlekplatser i omedelbar anslutning 
till varje skola. 
 
Reservation 
 
Matilda Wiklund (c) reserverar sig mot beslutet. 
_____ 
 
2007-09-10 Kommunfullmäktige 
 
Karl-Erik Sjöberg tar tillbaka sitt medborgarförslag enligt bilaga. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Ärendet utgår. 
_____ 
 
 



 PROTOKOLL 15(36) 
 2007-09-10 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 63 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, 
enligt bilaga. 
 
Barn- och utbildningschef Magnus Nordström har yttrat sig i ärendet. 
Inför höstterminen 2007 kommer en datasal att iordningställas vid Älvåkra-
skolan. Det kommer att finnas 25 datorer och ett antal skrivare i datasalen. 
Utöver detta kommer även datortätheten ytterligare att ökas inom grund-
skolan. 
 
Förslag till beslut 
Bifalla förslaget. 
 
2007-08-20 KS § 150 Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 
Anse medborgarförslaget besvarat/åtgärdat. 
_____ 
 
2007-09-10 Kommunfullmäktige 
 
Jonny Lestander (v) och Bill Nilsson (s) yrkar bifall till förslaget. 
 
Proposition 
 
Ordföranden ställer Kommunstyrelsens förslag under proposition och finner 
att Kommunfullmäktige bifaller förslaget. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Anse medborgarförslaget besvarat/åtgärdat. 
_____ 
 
 



 PROTOKOLL 16(36) 
 2007-09-10 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 64 Dnr 0266/06 - 008 
 
MOTION (C) OM ENKLARE SOPSORTERING 

 
Ärendebeskrivning 
 
Matilda Wiklund (c) har inkommit med motion om enklare sopsortering 
enligt bilaga. 
 
Motionen mynnar ut i förslag att 
1) Kommunen ska säkra tillgången till fullgoda sopstationer i byarna 
2) Kommunen ska se över hur de som har extra svårt at lämna avfall (t ex 

äldre, funktionshindrade samt körkortslösa) ska ges möjlighet att få hjälp  
3) Motionen behandlas snarast 

 
Älvsbyns Energi AB, Jan Sipola har yttrat sig i ärendet enligt bilaga. Åter-
vinningsstationer i byarna sköts och drivs av FTI (Förpacknings- och 
tidningsinsamlingen) enligt central överenskommelse som gäller för hela 
Sverige. FTI har hela ansvaret för återvinningsstationerna och dess funktion. 
 
Älvsbyns Energi AB ser över renhållningsverksamheten och till kommande 
upphandling av renhållningsentreprenad för 2009 framgent, som utförs under 
2008 kan ovanstående motion klarläggas ekonomiskt. 
 
Förslag till beslut 
Avslå motionen. 
 
2007-08-20 KS § 151 Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 

 
Avslå motionen om sopsortering. 
 
Reservation 
 
Matilda Wiklund (c) reserverar sig mot beslutet. 
_____ 
 
2007-09-10 Kommunfullmäktige 
 
Matilda Wiklund (c) yrkar återremiss av motionen. 
 
Peter Eriksson (s) yrkar avslag på motionen. 
 
 
 
        forts 
 



 PROTOKOLL 17(36) 
 2007-09-10 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 64 Dnr 0266/06 – 008 forts 
 
MOTION (C) OM ENKLARE SOPSORTERING 

 
Proposition 
 
Ordföranden ställer proposition på om motionen ska behandlas idag eller 
återremitteras. Kommunfullmäktige beslutar behandla motionen idag. 
 
Ordföranden ställer Kommunstyrelsens avslagsförslag under proposition och 
finner att Kommunfullmäktige yrkar bifall till förslaget. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Avslå motionen om sopsortering. 
 
Reservation 
 
Matilda Wiklund (c) reserverar sig mot beslutet. 
_____ 
 

    
 

 
 



 PROTOKOLL 18(36) 
 2007-09-10 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 65 Dnr 0337/06 - 008 
 
MOTION (C) OM ATT UPPMUNTRA JÄMSTÄLLDHETS-
ARBETE 

 
Ärendebeskrivning 
 
Matilda Wiklund (c) har inlämnat motion om att uppmuntra jämställdhets-
arbete, enligt bilaga. 
 
Motionen mynnar ut i förslag 
- att Älvsbyns kommun ska införa ett jämställdhetsstipendium till enskilda 

eller grupper inom kommunal verksamhet, föreningsliv eller näringsliv 
som aktivt och konkret gör insatser för att nå ett mer jämställt samhälle 

- att stipendiet ska uppgå till 5 000 kronor samt delas ut årligen av 
Kommunfullmäktige. 

 
Stöd & Service personalchef Viveca Clementson har yttrat sig i ärendet enligt 
bilaga och ställer sig positiv till instiftandet av ett årligt jämställdhetsstipen-
dium om 5 000 kronor.  
Vidare föreslår Clementson att en jämställdhetskommitté inrättas. 
 
Förslag till beslut 
1) Bifall till instiftande av ett jämställdhetsstipendium. 
2) Jämställdhetskommitté inrättas 

 
2007-08-20 KS § 152 Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 
Bifalla motionen om instiftande av jämställdhetspris om 5 000 kronor som 
årligen delas ut av Kommunfullmäktige. 
_____ 
 
2007-09-10 Kommunfullmäktige 
 
Proposition 
 
Ordföranden ställer Kommunstyrelsens förslag under proposition och finner 
att Kommunfullmäktige bifaller förslaget. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Bifalla motionen om instiftande av jämställdhetspris om 5 000 kronor som 
årligen delas ut av Kommunfullmäktige. 
_____ 
 
 



 PROTOKOLL 19(36) 
 2007-09-10 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 66 Dnr 0208/07 - 041 
 
BUDGETDIREKTIV INFÖR VERKSAMHETSÅRET 2008 SAMT 
FÖRSLAG TILL DRIFTSBUDGETRAMAR 2008. 

 
Ärendebeskrivning 
 
Stöd & Service, ekonomi har sammanställt de ekonomiska förutsättningarna 
för verksamhetsåret 2008 enligt bilaga. 
 
2007-95-21 Budgetberedningen 
 
Ekonomichef Cåre Lundin föredrar ärendet. Omvärdsanalysen baserar sig till 
stor del på Sveriges Kommuners och Landstings cirkulär 2007:10 och 
2007:15. Budgetramarna har upprättats på basis av 2007 års budget med 18 
verksamhetsramar. För inflation och kostnadsökningar avsätts 13,5 miljoner 
kronor. Investeringsbudgetens volym föreslås uppgå till 15 miljoner kronor. 
 
Yrkanden 
 
Ordföranden föreslår ramförändringar som renderar en reducering av verk-
samhetsramarna om totalt 2 380 000 kronor. Detaljerna i förslaget framgår av 
bilaga 1. 
 
Matilda Wiklund (c) föreslår ramförändringar som renderar en reducering av 
verksamhetsramarna om totalt 2 440 000 kronor. Detaljerna i förslaget fram-
går av bilaga 2. 
 
Proposition 
 
Ordföranden ställer eget förslag till verksamhetsramar, med undantag av 
ramarna handikappomsorgen, barnomsorgen, information och kommunöver-
gripande verksamhet och finner att budgetberedningen bifaller förslaget. 
 
Därefter ställer ordföranden eget förslag mot Matilda Wiklunds förslag 
beträffande handikappomsorgen, barnomsorgen, information och kommun-
övergripande verksamhet och finner att budgetberedningen bifaller 
ordförandes förslag. 
 
2007-05-23 BUB § 6 Budgetberedningens förslag till kommun-
fullmäktige 
 
Fastställa budgetdirektiv och verksamhetsramar för 2008 enligt bilaga 1. 
 
 
        forts 



 PROTOKOLL 20(36) 
 2007-09-10 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 66 Dnr 0208/07 – 041 forts 
 
BUDGETDIREKTIV INFÖR VERKSAMHETSÅRET 2008 SAMT 
FÖRSLAG TILL DRIFTSBUDGETRAMAR 2008. 

 
2007-08-20 KS § 154 Kommunstyrelsen 
 
Ordföranden föreslår ramförändringar som renderar en reducering av 
verksamhetsramarna om totalt 2 380 000 kronor. Detaljerna i förslaget 
framgår av bilaga 1. 
 
Matilda Wiklund (c) föreslår ramförändringar som renderar en reducering av 
verksamhetsramarna om totalt 2 440 000 kronor. Detaljerna i förslaget fram-
går av bilaga 2. 
 
Proposition 
 
Ordföranden ställer eget förslag till verksamhetsramar med undantag av 
ramarna handikappomsorgen, barnomsorgen, information och kommunöver-
gripande verksamhet och finner att Kommunstyrelsen bifaller förslaget. 
 
Därefter ställer ordföranden eget förslag mot Matilda Wiklunds förslag 
beträffande handikappomsorgen, barnomsorgen, information och kommun-
övergripande verksamhet och finner att Kommunstyrelsen bifaller ordför-
andes förslag. 
 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 

 
Fastställa budgetdirektiv och verksamhetsramar för 2008 enligt bilaga 1. 
 
Reservation 
 
Matilda Wiklund (c) reserverar sig mot beslutet enligt bilaga. 
_____ 
 
2007-09-10 Kommunfullmäktige 
 
Margaretha Holmström, budgetkamrer föredrar ärendet. 
 
Bill Nilsson (s) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag, att fastställa 
budgetdirektiv och verksamhetsramar för 2008 enligt bilaga 1. 
 
Matilda Wiklund (c) yrkar bifall till eget förslag enligt bilaga 2. 
 
        forts 
 



 PROTOKOLL 21(36) 
 2007-09-10 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 66 Dnr 0208/07 – 041 forts 
 
BUDGETDIREKTIV INFÖR VERKSAMHETSÅRET 2008 SAMT 
FÖRSLAG TILL DRIFTSBUDGETRAMAR 2008. 

 
Birger Seger (v) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag med ändring att 
badintäkter 200 000 kronor utgår och att bad vid badhuset fortsättningsvis är 
gratis. 
 
Proposition 
 
Ordföranden ställer Kommunstyrelsens förslag mot Matilda Wiklunds förslag 
och finner att Kommunfullmäktige bifaller Kommunstyrelsens förslag. 
 
Ordföranden ställer Kommunstyrelsens förslag mot Birger Segers förslag och 
finner att Kommunfullmäktige bifaller Kommunstyrelsens förslag. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Fastställa budgetdirektiv och verksamhetsramar för 2008 enligt bilaga 1. 
 
Reservation 
 
Matilda Wiklund (c) och Birger Seger (v) reserverar sig mot beslutet. 
_____ 
 
 



 PROTOKOLL 22(36) 
 2007-09-10 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 67 Dnr 0310/07 - 048 
 
ÄLVSBYNS ENERGI AB - BEGÄRAN OM KOMMUNAL BORGEN 

 
Ärendebeskrivning 
 
Älvsbyns Energi AB ansöker om kommunal borgen för den fortsatta ut-
byggnaden av fjärrvärme. Under 2007 planeras 180 villaanslutningar. 
Älvsbyns Energi AB avser finansiera utbyggnaden med ett lån om 15 
miljoner kronor. 
 
Stöd & Service, ekonomichef Cåre Lundin har yttrat sig i ärendet enligt bi-
laga. Kommunens borgensåtaganden gentemot fjärrvärmebolaget uppgår i 
dag till totalt 160 miljoner kronor (20 miljoner kronor KF § 49/2003-11-24 
samt 140 miljoner kronor KF § 5/2006-02-27). Älvsbyns Energi AB;s totala 
låneskuld uppgår för närvarande till 147 miljoner kronor. 
 
Förslag till beslut 
För fullgörande av Älvsbyns Energi AB;s förepliktelser avseende fortsatt ut-
vidgning av fjärrvärmenätet, tecknar Älvsbyns kommun borgen såsom för 
egen skuld, varvid kommunens åtagande är begränsat till 15 miljoner kronor 
jämte på beloppet löpande ränta och kostnader. Investeringen hålls försäkrad 
under åtagandetiden.  
 
2007-08-20 KS § 158 Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 
Bifalla att för fullgörande av Älvsbyns Energi AB;s förepliktelser avseende 
fortsatt utvidgning av fjärrvärmenätet, tecknar Älvsbyns kommun borgen så-
som för egen skuld, varvid kommunens åtagande är begränsat till 15 miljoner 
kronor jämte på beloppet löpande ränta och kostnader. Investeringen hålls 
försäkrad under åtagandetiden.  
_____ 
 
2007-09-10 Komunfullmäktige 
 
Ralph Forsberg, kommunchef föredrar ärendet. 
 
Proposition 
 
Ordföranden ställer Kommunstyrelsens förslag under proposition och finner 
att Kommunfullmäktige bifaller förslaget. 
 
 
         forts 
 
 



 PROTOKOLL 23(36) 
 2007-09-10 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 67 Dnr 0310/07 – 048 forts 
 
ÄLVSBYNS ENERGI AB - BEGÄRAN OM KOMMUNAL BORGEN 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Bifalla att för fullgörande av Älvsbyns Energi AB;s förepliktelser avseende 
fortsatt utvidgning av fjärrvärmenätet, tecknar Älvsbyns kommun borgen så-
som för egen skuld, varvid kommunens åtagande är begränsat till 15 miljoner 
kronor jämte på beloppet löpande ränta och kostnader. Investeringen hålls 
försäkrad under åtagandetiden.  
_____ 
 
 



 PROTOKOLL 24(36) 
 2007-09-10 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KF § 68 Dnr 0265/07 - 102 
 
AVSÄGELSE AV UPPDRAG SOM LEDAMOT I ÄLVSBYNS 
ENERGI AB 

 
Ärendebeskrivning 
 
Kent Karlsson (s) har avsagt sina uppdrag som ledamot i styrelsen för 
Älvsbyns Energi AB. Kommunala valberedningen har att föreslå Kommun-
fullmäktige utse ny ledamot. 
 
Styrelsen består av följande  Ersättare; 
ledamöter; 
Bo Johansson, (s)    Rutger Nyström, (s) 
Ingemar Larsson, (s)   Staffan Bergman, (s) 
Kent Karlsson, (s)    Åke Engman, (v) 
Ulf Östman, (c)    Jan Öberg, (c) 
Ivan Lundberg, (kd)   Esbjörn Henriksson, (fp) 
 
2007-09-10 Kom valb § 5 Kommunala valberedningens förslag till 
Kommunfullmäktige 
 
Utse Rutger Nyström (s) till ordinarie ledamot och Birgitta Lundberg (s) till 
ersättare i styrelsen för Älvsbyns Energi AB. 
 
2007-09-10 Kommunfullmäktige 
 
Bill Nilsson (s) föredrar Kommunala valberedningens förslag. 
 
Proposition 
 
Ordföranden ställer Kommunala valberedningens förslag under proposition 
och finner att Kommunfullmäktige bifaller förslaget. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

    
Utse Rutger Nyström (s) till ordinarie ledamot och Birgitta Lundberg (s) till 
ersättare i styrelsen för Älvsbyns Energi AB enligt nedan; 
 
Ordinarie ledamöter;    Ersättare; 
Bo Johansson, (s)    Birgitta Lundberg, (s) 
Ingemar Larsson, (s)   Staffan Bergman, (s) 
Rutger Nyström, (s)   Åke Engman, (v) 
Ulf Östman, (c)    Jan Öberg, (c) 
Ivan Lundberg, (kd)   Esbjörn Henriksson, (fp) 
_____ 
 



 PROTOKOLL 25(36) 
 2007-09-10 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 69 Dnr 0346/07 - 102 
 
VAL AV NY ÖVERFÖRMYNDARE FR O M 2007-10-01 

 
Ärendebeskrivning 
 
Överförmyndare Irma Widén (s) flyttar från kommunen 2007-10-01. 
Kommunala valberedningen har att föreslå Kommunfullmäktige utse ny 
överförmyndare. 
 
Innevarande mandatperiod är Irma Widén (s) ledamot och Annika 
Brännmark (s) ersättare för överförmyndare. 
 
2007-09-10 Kom valb § 6 Kommunala valberedningens förslag till 
Kommunfullmäktige 
 
Irma Widén slutför sitt uppdrag som överförmyndare 2007-12-31. 
 
Utse Annika Brännmark (s) till överförmyndare och Dick Öhman (kd) till 
ersättare från och med 2008-01-01.  
 
2007-09-10 Kommunfullmäktige 

 
Bill Nilsson (s) föredrar kommunala valberedningens förslag. 
 
Proposition 
 
Ordföranden ställer Kommunala valberedningens förslag under proposition 
och finner att Kommunfullmäktige bifaller förslaget. 

    
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Irma Widén slutför sitt uppdrag som överförmyndare 2007-12-31. 
 
Utse Annika Brännmark (s) till överförmyndare och Dick Öhman (kd) till 
ersättare från och med 2008-01-01.  
_____ 
 
 



 PROTOKOLL 26(36) 
 2007-09-10 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 70 Dnr 0212/07 - 106 
 
FILMPOOL NORD AB - NY BOLAGSORDNING 

 
Ärendebeskrivning 
 
Ägarsamråden för Filmpool Nord AB, IT Norrbotten AB och Länstrafiken i 
Norrbotten AB beslutade den 5 april 2006 uppdra till landstingets regionala 
enhet att genomföra en översyn av bolagens bolagsordningar De nya 
bolagsordningarna ska vara föremål för respektive ägares fullmäktige för att 
senare kunna antas vid en bolagsstämma.  
 
Nytt förslag avseende bolagsordning för kommun- och landstingsägda bolag, 
Filmpool Nord AB har inkommit, enligt bilaga. 
 
2007-08-20 KS § 161 Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 
Bifalla ny bolagsordning för Filmpool Nord AB, enligt bilaga. 
_____ 
 
2007-09-10 Kommunfullmäktige 
 
Ralph Forsberg, kommunchef föredrar ärendet. 
 
Proposition 
 
Ordföranden ställer Kommunstyrelsens förslag under proposition och finner 
att Kommunfullmäktige bifaller förslaget. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Bifalla ny bolagsordning för Filmpool Nord AB, enligt bilaga. 
_____ 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 27(36) 
 2007-09-10 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 71 Dnr 0213/07 - 106 
 
IT NORRBOTTEN AB - NY BOLAGSORDNING OCH 
KONSORTIALAVTAL 

 
Ärendebeskrivning 
 
Ägarsamråden för Filmpool Nord AB, IT Norrbotten AB och Länstrafiken i 
Norrbotten AB beslutade den 5 april 2006 uppdra till landstingets regionala 
enhet att genomföra en översyn av bolagens bolagsordningar och konsortial-
avtal. De nya bolagsordningarna ska vara föremål för respektive ägares full-
mäktige för att senare kunna antas vid en bolagsstämma. Även konsortial-
avtalen ska godkännas av respektive ägares fullmäktigeförsamling. 
 
Nytt förslag avseende bolagsordning och konsortialavtal för kommun- och 
landstingsägda bolag, IT Norrbotten AB har inkommit enligt bilaga. 
 
2007-08-20 KS § 162 Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 
Godkänna ny bolagsordning och nytt konsortialavtal för IT Norrbotten AB, 
enligt bilaga. 
_____ 
 
2007-09-10 Kommunfullmäktige 
 
Ralph Forsberg, kommunchef föredrar ärendet. 
 
Proposition 
 
Ordföranden ställer Kommunstyrelsens förslag under proposition och finner 
att Kommunfullmäktige bifaller förslaget. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Godkänna ny bolagsordning och nytt konsortialavtal för IT Norrbotten AB, 
enligt bilaga. 
_____ 
 
 



 PROTOKOLL 28(36) 
 2007-09-10 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 72 Dnr 0214/07 - 106 
 
LÄNSTRAFIKEN I NORRBOTTEN AB - NY BOLAGSORDNING 
OCH KONSORTIALAVTAL 

 
Ärendebeskrivning 
 
Ägarsamråden för Filmpool Nord AB, IT Norrbotten AB och Länstrafiken i 
Norrbotten AB beslutade den 5 april 2006 uppdra till landstingets regionala 
enhet att genomföra en översyn av bolagens bolagsordningar och konsortial-
avtal. De nya bolagsordningarna ska vara föremål för respektive ägares full-
mäktige för att senare kunna antas vid en bolagsstämma. Även konsortial-
avtalen ska godkännas av respektive ägares fullmäktige. 
 
Nytt förslag avseende bolagsordning och konsortialavtal för kommun- och 
landstingsägda bolag, Länstrafiken i Norrbotten AB har inkommit enligt 
bilaga. 
 
2007-08-20 KS § 163 Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 

 
Återremittera ärendet om ny bolagsordning och konsortialavtal för Läns-
trafiken i Norrbotten AB för ytterligare beredning. 
_____ 

 
2007-09-10 Kommunfullmäktige 
 
Ralph Forsberg, kommunchef föredrar ärendet. 
 
Proposition 
 
Ordföranden ställer Kommunstyrelsens förslag under proposition och finner 
att Kommunfullmäktige bifaller förslaget. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Återremittera ärendet om ny bolagsordning och konsortialavtal för Läns-
trafiken i Norrbotten AB för ytterligare beredning. 
_____ 
 
 



 PROTOKOLL 29(36) 
 2007-09-10 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 73 Dnr 0292/07 - 212 
 
UPPDATERING AV GÄLLANDE ÖVERSIKTSPLAN ENLIGT 
PLAN- OCH BYGGLAGEN 

 
Ärendebeskrivning 
 
Den kommuntäckande översiktsplanen för Älvsbyns kommun antogs av 
Kommunfullmäktige 1999-05-03 § 2.13. Sedan planen antogs har en 
informell arbetsgrupp arbetat med en uppdatering av planen där aktuella 
undersökningar, lagändringar och andra dokument av vikt för en god 
samhällsplanering finns med. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden har 2005-10-20 föreslagit fullmäktige att ta 
ställning till den gällande översiktsplanens aktualitet enligt plan- och 
bygglagens 4 kap 14 §. Vidare föreslår Miljö- och byggnadsnämnden att en ny 
arbetsgrupp utses som har till uppgift att bevaka planens genomförande och 
att initiera nya ställningstagande. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2006-02-06 med anledning av nämndens förslag 
att avvakta med tillsättande av arbetsgrupp till dess att den nya organisationen 
har fastställts och därefter får kommunchefen i uppdrag att lägga förslag till 
ny arbetsgrupp och att fullmäktige får ta ställning till den gällande 
översiktsplanens aktualitet. 
 
Kommunchef Ralph Forsberg har yttrat sig i ärendet enligt bilaga. 
 
Förslag till beslut 
1) Tillsätta en arbetsgrupp med ansvar för det fortsatta översiktsplane-

arbetet. Arbetsgruppen föreslås få följande sammansättning; 
Utvecklingschefen, sammankallande 
Kommunchefen 
Miljö- och byggchefen 
1:e byggnadsinspektören 
Barn- och utbildningschefen 
Socialchefen 

2)  Kommunfullmäktige uppdrar till arbetsgruppen att påbörja en uppdat-
ering av gällande översiktsplan som föreläggs Kommunfullmäktige för 
ställningstagande samt med uppgift att bevaka planens genomförande och 
initiera eventuella nya ställningstaganden 

 
 
 
        forts 
 
 



 PROTOKOLL 30(36) 
 2007-09-10 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 73 Dnr 0292/07 – 212 forts 
 
UPPDATERING AV GÄLLANDE ÖVERSIKTSPLAN ENLIGT 
PLAN- OCH BYGGLAGEN 

 
2007-08-20 KS § 167 Kommunstyrelsens beslut 
 
Tillsätta en arbetsgrupp med ansvar för det fortsatta översiktsplanearbetet. 
Arbetsgruppen föreslås få följande sammansättning;  
 
Utvecklingschefen, sammankallande 
Kommunchefen 
Miljö- och byggchefen 
1:e byggnadsinspektören 
Barn- och utbildningschefen 
Socialchefen 
 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 
Uppdra till arbetsgruppen att påbörja en uppdatering av gällande översikts-
plan som föreläggs Kommunfullmäktige för ställningstagande samt med upp-
gift att bevaka planens genomförande och initiera eventuella nya ställnings-
taganden. 
_____ 
 
2007-09-10 Kommunfullmäktige 
 
Ralph Forsberg, kommunchef föredrar ärendet. 
 
Proposition 
 
Ordföranden ställer Kommunstyrelsens förslag under proposition och finner 
att Kommunfullmäktige bifaller förslaget. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Uppdra till arbetsgruppen att påbörja en uppdatering av gällande översikts-
plan som föreläggs Kommunfullmäktige för ställningstagande samt med upp-
gift att bevaka planens genomförande och initiera eventuella nya ställnings-
taganden. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 31(36) 
 2007-09-10 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 74 Dnr 0249/07 - 737 
 
TAXA FÖR RESTAURANG FLUXEN 2008 

 
Ärendebeskrivning 
 
Kostchef Åsa Fahlén har upprättat förslag till taxa för restaurang Fluxen. 
 
Förslag till taxa 2008. 
 
2007             2008 
8-11 port 60:-/port  -- 
12-19 port 54,50:-/port  8-20 port 56:-/port 
20- port 48:-/port  21- port 50:-/port 
 
Pensionärer som ej har bistånd äter för kupongpris även om det går på 
faktura. Dagens priser: 605:- för 1 häfte med 10 kuponger (pensionär) och 
630:- för 1 häfte med 10 kuponger (allmän). 
 
Övriga inom kommunen som tar mat från Fluxen 

2007 2008 
Tärnst 10,12  48:-  50:- 
Dagc/Tärnst 14  57:-  59:- (efterrätt ingår) 
Ped lunch dagverks 48:-  50:- 
Ped lunch i rest  60,50:-  62:- 
 
Nyberga/Ugglan/Källbacken 
Helpension:  2 921:-  3 009:- 
Portionspris:  38,31:-  39,46:- 
 
2007-05-23 BUB § 3 Budgetberedningens förslag till Kommun-
fullmäktige 
 
Fastställa taxa enligt förslag ovan. 
 
2007-08-20 KS § 179 Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 
Fastställa taxa enligt Budgetberedningens förslag med förändringen att 
helpensionspris (2 921 kronor) och portionspris på (38:31 kronor) på 
Nyberga/Ugglan/Källbacken ska vara oförändrat. 
_____ 
 
2007-09-10 Kommunfullmäktige 
 
Ralph Forsberg, kommunchef föredrar ärendet. 
        forts 



 PROTOKOLL 32(36) 
 2007-09-10 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 74 Dnr 0249/07 – 737 forts 
 
TAXA FÖR RESTAURANG FLUXEN 2008 

 
Proposition 
 
Ordföranden ställer Kommunstyrelsens förslag under proposition och finner 
att Kommunfullmäktige bifaller förslaget. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Fastställa taxa enligt Budgetberedningens förslag med förändringen att 
helpensionspris (2 921 kronor) och portionspris på (38:31 kronor) på 
Nyberga/Ugglan/Källbacken ska vara oförändrat. 
_____ 
 
 



 PROTOKOLL 33(36) 
 2007-09-10 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 75 Dnr 0250/07 - 829 
 
TAXA FÖR BADHUSET OCH KANIS SKIDANLÄGGNING ÅR 
2008 

 
Ärendebeskrivning 
 
Fritid- och kulturchef, Kjell Tegnelund har tillsammans med Anders Nilsson, 
VD för Älvsbyns Fastigheter AB, upprättat förslag till taxa för badhuset samt 
Kanisanläggningen. I förslaget framgår även öppettider för båda anläggning-
arna. 
 
2007-05-23 BUB § 4 Budgetberedningens förslag till Kommun-
fullmäktige 
 
Fastställa taxa för nyttjande av badhuset och Kanisanläggningen enligt 
följande: 
 
Avgifter för badhuset 
Enkelbad 
Barn 0-6 år   Badar gratis i målsmans sällskap 
Ungdomar 7-16 år  30 kr 
Vuxna   50 kr 
 
Årskort 
Ungdom   350 kr 
Vuxna   700 kr 
 
Avgifter för liftkort Kanis 
Barn upp till 6 år   Åker gratis i målsmans sällskap 
Dagkort (oavsett ålder) 90 kr 
Kvällskort (oavsett ålder) 75 kr 
 
Säsongskort 
Ungdom   350 kr 
Vuxna   700 kr 
 
För familjer finns ett gemensamt kort att köpa för både bad och Kanis. 
Familjekort för 2 vuxna och upp till 3 barn   1 800 kr 
För varje barn därutöver tillkommer en kostnad om 100 kr/barn. 
 
Familjekort för 1 vuxen och 2 barn    1 200 kr 
För varje barn därutöver tillkommer en kostnad om 100 kr/barn. 
 
 
        forts 



 PROTOKOLL 34(36) 
 2007-09-10 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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2007-08-20 KS § 181 Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 
Fastställa taxa för nyttjande av badhuset och Kanisanläggningen enligt förslag 
ovan. 
_____ 
 
2007-09-10 Kommunfullmäktige 
 
Erika Sundström (s) och Bill Nilsson (s) föreslår nytt pris på enkelbad enligt 
nedan; 
 
Ungdomar 7-16 år   20 kronor 
Vuxna   40 kronor 
 
Sundström och Nilsson yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag i övrigt. 
 
Vivianne Nilsson (v) och Jonny Lestander (v) föreslår slopad badavgift och 
yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag i övrigt.  
 
Proposition 

 
Ordföranden ställer förslag om taxa eller avgiftsfritt på badhuset mot 
varandra och finner att Kommunfullmäktige beslutar om att införa avgifter 
för bad. 
 
Ordföranden ställer därefter Kommunstyrelsens badavgiftsförslag och Erika 
Sundströms förslag om lägre avgift för enkelbad mot varandra och finner att 
Kommunfullmäktige bifaller Erika Sundströms förslag. 
 
Ordföranden ställer Kommunstyrelsens förslag i övrigt under proposition 
och finner att Kommunfullmäktige bifaller förslaget. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Fastställa taxa för nyttjande av badhuset och Kanisanläggningen enligt nedan; 
 
Avgifter för badhuset 
Enkelbad 
Barn 0-6 år   Badar gratis i målsmans sällskap 
Ungdomar 7-16 år   20 kronor 
Vuxna   40 kronor    forts 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Årskort 
Ungdom   350 kr 
Vuxna   700 kr 
 
Avgifter för liftkort Kanis 
Barn upp till 6 år   Åker gratis i målsmans sällskap 
Dagkort (oavsett ålder) 90 kr 
Kvällskort (oavsett ålder) 75 kr 
 
Säsongskort 
Ungdom   350 kr 
Vuxna   700 kr 
 
Familjekort 
För familjer finns ett gemensamt kort att köpa för både badhuset och Kanis. 
Familjekort för 2 vuxna och upp till 3 barn   1 800 kr 
För varje barn därutöver tillkommer en kostnad om 100 kr/barn. 
 
Familjekort för 1 vuxen och 2 barn    1 200 kr 
För varje barn därutöver tillkommer en kostnad om 100 kr/barn. 
 
Reservation 
 
Vivianne Nilsson (v) reserverar sig mot beslutet. 
_____ 
 
 



 PROTOKOLL 36(36) 
 2007-09-10 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 76 Dnr 0360/07 - 008 
 
MOTION (KD) - INFÖRANDE AV KOMMUNALT VÅRDNADS-
BIDRAG 

 
Ärendebeskrivning 
 
Per-Erik Johansson och Karin Markström Kd har inkommit med motion om 
införande av kommunalt vårdnadsbidrag i enlighet med regeringens förslag 
2007-09-04  
 
2008-07-01 har landets kommuner rätt att införa kommunalt vårdnadsbidrag. 
 
2007-09-10 Kommunfullmäktiges beslut 
 
Överlämna motionen till Kommunstyrelsen för beredning 
_____ 
 
 
 
 
 

 


