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 PROTOKOLL 2(22) 
 2009-02-23 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 1 Dnr 0012/09 - 003 
 
MEDBORGARSAMTAL 2009 

 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att medborgarsamtal upphör i sin nuvarande 
form. 
 
Yrkanden 
 
Bill Nilsson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, att medborgarsamtal 
upphör i sin nuvarande form. 
 
Ola Lindgren (fp) yrkar på att medborgarsamtal bibehålls. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer Bill Nilssons och Ola Lindgrens förslag mot varandra 
och finner att kommunfullmäktige bifaller Bill Nilssons förslag att 
medborgarsamtal upphör i sin nuvarande form. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarsamtal har genomförts under åren 2004-2006. Från och med år 
2007 hålls samtalen 2 gånger per år. Kommunstyrelsens ordförande och vice 
ordförande ansvarar för planering av samtalen. 
 
Underhand har diskussion förts om medborgarsamtalen ska fortsätta i sin 
nuvarande form.  
 
Förslag är att medborgarsamtal upphör. Politiker genomför dialog med 
kommunmedborgare på andra sätt, exempelvis genom KHPR, företags-
frukost, SOFT (ungdomsträffar), ungdomsting, föreningsträffar, ”kontoret på 
byn”, medborgarförslag samt partiarbete. 
 
Kommunstyrelsen 
 
Peter Eriksson (s) föreslår att medborgarsamtal upphör i sin nuvarande form. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens protokoll 26 januari 2009, § 7 
_____ 
 



 PROTOKOLL 3(22) 
 2009-02-23 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 2 Dnr 0016/09 - 003 
 
REVIDERING AV ARVODESREGLEMENTE AVSEENDE 
KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDEN 

 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att revidera arvodesreglemente avseende kom-
munfullmäktiges sammanträden. Följande paragrafer utgår; 
 
Ersättningsberättigade sammanträden mm 
§ 2c).  ett partigruppsmöte som hålls med anledning av ett fullmäktigesam-
manträde 
 
Arvoden för sammanträden mm 
§ 9, andra stycket, sista meningen: Heldagsarvode erhålls vid kommun-
fullmäktiges sammanträden. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunfullmäktige har den 27 oktober 2008, § 54, beslutat att en priogrupp 
bildas, som får i uppdrag att analysera kostnadsutvecklingen inom politisk 
verksamhet samt att följa upp hur nuvarande och föreslagna organisations-
förändringar möter behoven idag och i framtiden. Gruppen består av budget-
beredningens ordinarie ledamöter. 
 
Priogruppen föreslår att kommunfullmäktiges sammanträden fortsättningsvis 
ska behandlas som övriga kommunpolitiska sammanträden avseende arvodet. 
Detta ger en beräknad besparing på ca 60 000 kronor (avseende arvodet.)  
 
Förslag att revidera arvodesreglemente avseende kommunfullmäktiges 
sammanträden. Följande paragrafer utgår: 
 
Ersättningsberättigade sammanträden mm 
§ 2c.  ett partigruppmöte som hålls med anledning av ett fullmäktigesam-
manträde 
 
Arvoden för sammanträden mm 
§ 9, andra stycket, sista meningen: Heldagsarvode erhålls vid kommun-
fullmäktiges sammanträden. 
 
 
 
 
 
         forts 



 PROTOKOLL 4(22) 
 2009-02-23 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 2 Dnr 0016/09 – 003 forts 
 
REVIDERING AV ARVODESREGLEMENTE AVSEENDE 
KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDEN 

 
 
Kommunstyrelsen 
 
Ordföranden yrkar bifall till Priogruppens förslag att revidera arvodes-
reglemente avseende kommunfullmäktiges sammanträden. 
         
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens protokoll 26 januari 2009, § 9 
_____ 
 



 PROTOKOLL 5(22) 
 2009-02-23 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 3 Dnr 0178/08 - 008 
 
MEDBORGARFÖRSLAG OM UPPRUSTNING AV UTEBAD-
PLATSER 

 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet till miljö- och bygg-
kontoret för ytterligare beredning. 
 
Yrkanden 
 
Förslagsställaren Gunnel Nilsson föredrar sitt medborgarförslag och föreslår 
att ärendet återremitteras till miljö- och byggkontoret för ytterligare 
beredning. 
 
Bill Nilsson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Ola Lindgren (fp) yrkar bifall till Gunnel Nilssons förslag, att ärendet åter-
remitteras till miljö- och byggkontoret. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer Bill Nilssons och Ola Lindgrens förslag mot varandra 
och finner att kommunfullmäktige bifaller Bill Nilssons förslag. 
 
Omröstning begärs 
 
Följande omröstningsordning uppläses och godkänns; Den som röstar för 
Ola Lindgrens återremissyrkande, röstar ja och den som röstar för Bill 
Nilssons bifallsyrkande röstar nej. 
 
Genomförd omröstning visar att Ola Lindgrens återremissyrkande får 14 ja-
röster och Bill Nilssons bifallsyrkande får 17 nej-röster, som framgår av till 
protokollet bifogad sammanträdeslista. 
 
Kommunfullmäktige beslutar om minoritetsåterremiss, vilket innebär att en 
tredjedel av de närvarande ledamöterna kan driva igenom en återremiss (KL 
5:36). 
 
 
 
 
 
         forts 
 



 PROTOKOLL 6(22) 
 2009-02-23 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 3 Dnr 0178/08 – 008 forts 
 
MEDBORGARFÖRSLAG OM UPPRUSTNING AV UTEBAD-
PLATSER 

 
Ärendebeskrivning 
 
Gunnel Nilsson har skickat in ett medborgarförslag om översyn och upp-
rustning av kommunens utebadplatser, enligt bilaga. 
 
Kommunfullmäktige har den 16 juni 2008, § 35, beslutat överlämna ärendet 
till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Beredning 
 
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson har yttrat sig i ärendet, enligt bilaga. 
 
Det är viktigt att kommunen har ett antal väl fungerande badplatser. Tyvärr 
medger inte gällande budget och ansvarsbestämmelser att kommunen kan 
driva dessa verksamheter.  
 
Möjlighet finns att byaföreningarna kan ansöka om medel, för att hålla en 
attraktiv badplats.  
 
Förslag att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta avslå med-
borgarförslaget. 
 
Kommunstyrelsen 
 
Ordföranden yrkar bifall till beredningsförslaget. 
 
Beslutsunderlag 
 
Miljö- och byggchefens yttrande 26 augusti 2008 
Kommunstyrelsens protokoll 26 januari 2009, § 12 
_____ 
 



 PROTOKOLL 7(22) 
 2009-02-23 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 4 Dnr 0053/08 - 008 
 
MOTION (FP) ANGÅENDE ANSTÄLLNINGSPOLICY 

 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar anse motionen vara besvarad. 
 
Yrkanden 
 
Ola Lindgren (fp) yrkar bifall till egen motion. 
 
Jonny Lestander (v) yrkar bifall till motionen. 
 
Bill Nilsson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, att anse motionen 
vara besvarad. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer Ola Lindgrens förslag och Bill Nilssons förslag mot 
varandra och finner att kommunfullmäktige bifaller Bill Nilssons förslag.. 
 
Omröstning begärs 
 
Följande omröstningsordning uppläses och godkänns; Den som röstar för 
Bill Nilssons bifallsyrkande röstar ja och den som röstar för Ola Lindgrens 
bifallsyrkande till egna motionen röstar nej. 
 
Genomförd omröstning visar att Bill Nilssons bifallsyrkande till kommun-
styrelsens förslag får 25 ja-röster och Ola Lindgrens bifallsyrkande till egen 
motion får 6 nej-röster, som framgår av till protokollet bifogad samman-
trädeslista. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ola Lindgren (fp) har skickat in en motion angående upprättande av 
anställningspolicy för hur tillsättandet av chefstjänster ska gå till. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 11 februari 2008, § 11 överlämna motionen 
till kommunstyrelsen för beredning. 
 
 
 
 
         forts 
 



 PROTOKOLL 8(22) 
 2009-02-23 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 
 

KF § 4 Dnr 0053/08 – 008 forts 
 
MOTION (FP) ANGÅENDE ANSTÄLLNINGSPOLICY 

 
Beredning 
 
Personalchef Annacaisa Engström har yttrat sig i ärendet, enligt bilaga. 
 
Rekrytering till chefstjänster och andra tjänster sker enligt ett äldre medbe-
stämmandeavtal för Älvsbyns kommun. Enligt avtalet sker extern annons-
ering, såvida inte annat överenskommits med berörda personalorganisationer 
samt i urvalsprocessen görs en sammantagen bedömning av de sökande med 
avseende på såväl utbildning och erfarenheter som personliga egenskaper. 
 
I kommunens ledningspolicy framgår såväl de krav som ställs på ledarrollen 
som vilka egenskaper/förmågor som särskilt ska beaktas både vid rekrytering 
av nya ledare och vid utveckling av redan anställda ledare. 
 
Med beaktande av personalchefens yttrande får motionen anses vara 
besvarad. 
 
Kommunstyrelsen 
 
Ordföranden föreslår kommunstyrelsen anse motionen vara besvarad. 
 
Beslutsunderlag 
 
Personalchefens yttrande 13 oktober 2008 
Kommunstyrelsens protokoll 8 december 2008, § 162 
_____ 
 
 



 PROTOKOLL 9(22) 
 2009-02-23 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 5 Dnr 0045/08 - 008 
 
MOTION (FP) - NYA TREDIMENSIONELLA INFORMATIONS-
TAVLOR VID INFARTERNA 

 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar avslå förslag till nya tredimensionella informa-
tionstavlor. Informatören får i uppdrag  att ta fram ”stickers” med Älvsby-
bilder. Medel anvisas ur verksamhet 1153 Information, marknadsföring och 
turism. 
 
Yrkanden 
 
Ola Lindgren (fp) yrkar bifall till egen motion. 
 
Bill Nilsson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer Ola Lindgrens och Bill Nilssons förslag mot varandra 
och finner att kommunfullmäktige bifaller Bill Nilssons förslag. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ola Lindgren (fp) har inlämnat en motion om att förse infarterna till Älvsbyn 
med nya, lättlästa och tydliga tredimensionella informationstavlor samt 
förslag om ”stickers” med Älvsbybilder att sätta på brev. 
 
Kommunfullmäktige har den 11 februari 2008, § 8, beslutat överlämna 
motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Beredning 
 
Informatör Peter Lundberg har yttrat sig i ärendet, enligt bilaga. 
 
Under 2008 har ett antal åtgärder redan gjorts för att få fler besökare till 
kommunen. Informationstavlor har rustats upp och gjorts tydligare, roligare 
och utökats med lättläst information om kommunen. Marknadsförings-
kampanj har genomförts. 
 
Förslag att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
1) Avslå förslag till nya tredimensionella informationstavlor.  
2) Uppdra till informatören att ta fram ”stickers” med Älvsbybilder. Medel 

anvisas ur verksamhet 1153 Information, marknadsföring och turism. 
forts 



 PROTOKOLL 10(22) 
 2009-02-23 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KF § 5 Dnr 0045/08 – 008 forts 
 
MOTION (FP) - NYA TREDIMENSIONELLA INFORMATIONS-
TAVLOR VID INFARTERNA 

 
Kommunstyrelsen 
 
Ordföranden yrkar bifall till beredningsförslaget. 
 
Beslutsunderlag 
 
Informatörens yttrande 12 januari 2009 
Kommunstyrelsens protokoll 26 januari 2009, § 14 
_____ 
 



 PROTOKOLL 11(22) 
 2009-02-23 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 6 Dnr 0051/08 - 008 
 
MOTION (FP) OM MOTTAGANDE AV NYA ÄLVSBYBOR 

 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar anse motionen vara besvarad med hänvisning 
till beredningsförslaget. 
 
Yrkanden 
 
Ola Lindgren (fp) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, att motionen 
anses vara besvarad. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ola Lindgren (fp) har inlämnat en motion om ”ett bra mottagande av nya 
Älvsbybor”, de som får uppehållstillstånd, inflyttade från annan kommun och 
nyfödda. 
 
Kommunfullmäktige har den 11 februari 2008, § 9, beslutat överlämna 
motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Beredning 
 
Informatör Peter Lundberg har yttrat sig i ärendet enligt bilaga. 
 
Beträffande Älvsbyns kommuns goda värdskap, genomförs följande åtgärder: 
1) Nya svenska medborgare uppmärksammas på nationaldagen med ett 

officiellt välkomnande och en liten gåva. 
2) Utdelning av flaggor till Älvsbybor på nationaldagen. 
3) Alla nyfödda i kommunen får boken ”Barnens första bok”. 
4) Information om kommunen ges till alla nyinflyttade och de som vill får 

boken om Älvsbyn (ny version 2009). 
5) Alla som flyttar till Älvsbyns kommun får en dag gratis för hela familjen i 

Kanis skidbacke och en dag på badhuset. 
 

Förslag att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta anse 
motionen vara besvarad med hänvisning till beredningsförslaget. 
 
Kommunstyrelsen 
 
Ordföranden yrkar bifall till beredningsförslaget. 
 
 
         forts 



 PROTOKOLL 12(22) 
 2009-02-23 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 
 

KF § 6 Dnr 0051/08 – 008 forts 
 
MOTION (FP) OM MOTTAGANDE AV NYA ÄLVSBYBOR 

 
Beslutsunderlag 
 
Informatörens yttrande 13 januari 2009 
Kommunstyrelsens protokoll 26 januari 2009, § 15 
_____ 
 



 PROTOKOLL 13(22) 
 2009-02-23 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 7 Dnr 0119/08 - 008 
 
MOTION (V) - OM REPLOKALER FÖR MUSIKER 

 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar bifalla motionen. Kommunchefen får uppdrag 
att göra en inventering av lokaler som kan anpassas för ändamålet samt upp-
rätta en kostnadsberäkning för lämpliga lokaler. 
 
Yrkanden 
 
Eilert Isaksson (c) yrkar bifall till motionen med ett tilläggsförslag att en 
kostnadsberäkning upprättas. 
 
Tommy Lindgren (s) yrkar bifall till motionen. 
 
Bill Nilsson (s) yrkar bifall till motionen samt till Isakssons tilläggsförslag. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer Tommy Lindgrens förslag under proposition och finner 
att kommunfullmäktige bifaller förslaget. 
 
Vidare ställer ordföranden Eilert Isakssons tilläggsförslag under proposition 
och finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Birger Seger (v) har inlämnat en motion om replokaler för utövande av 
musikaktiviteter i kommunen, enligt bilaga. 
 
Kommunfullmäktige har den 16 juni 2008, § 31, beslutat överlämna 
motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Beredning 
 
VD för Älvsbyns Fastigheter AB, Anders Nilsson har yttrat sig i ärendet, 
enligt bilaga.  
 
Älvsbyns Fastigheter AB har inte någon lämplig lokal i sitt fastighetsbestånd 
och inte heller kommunen har någon passande lokal för denna typ av verk-
samhet. 
 
Förslag att kommunstyrelsen uppdrar åt kommunchefen att göra en 
inventering av lokaler som kan anpassas för ändamålet.  forts 



 PROTOKOLL 14(22) 
 2009-02-23 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 
 

KF § 7 Dnr 0119/08 – 008 forts 
 
MOTION (V) - OM REPLOKALER FÖR MUSIKER 

 
Kommunstyrelsen 
 
Wivianne Nilsson (v) yrkar bifall till beredningsförslaget. 
 
Beslutsunderlag 
 
VD Älvsbyns Fastigheter AB tjänsteutlåtande 9 januari 2009 
Kommunstyrelsens protokoll 26 januari 2009, § 16 
_____ 
 



 PROTOKOLL 15(22) 
 2009-02-23 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 8 Dnr 0311/08 - 008 
 
MOTION (C) - BÄTTRE UNDERLAG 

 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar anse motionen vara besvarad med hänvisning 
till kommunchefens yttrande. 
 
Yrkanden 
 
Matilda Wiklund (c), Johnny Lestander (v) och Ola Lindgren (fp) yrkar bifall 
till motionen. 
 
Sture Nordin (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer Matilda Wiklunds m fl  förslag och Sture Nordins förslag 
mot varandra och finner att kommunfullmäktige bifaller Sture Nordins 
förslag. 
 
Omröstning begärs 
 
Följande omröstningsordning uppläses och godkänns; Den som röstar för 
Sture Nordins förslag röstar ja och den som röstar för Matilda Wiklunds 
förslag röstar nej. 
 
Genomförd omröstning visar att Sture Nordins bifallsyrkande till kommun-
styrelsens förslag får 17 ja-röster och Matilda Wiklunds bifallsyrkande till 
motionen får 14 nej-röster, som framgår av till protokollet bifogad samman-
trädeslista. 
 
Reservation 
 
Matilda Wiklund (c), Johnny Lestander (v), Viking Johansson (Ns) och Per-
Erik Johansson (kd) reserverar sig mot beslutet. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Matilda Wiklund (c) har i motion Bättre beslutsunderlag föreslagit att 
beslutsunderlagen ska fördjupas på så sätt att de ska innehålla tydlig, 
faktabaserad skriftlig information som i största möjliga mån ska skickas ut till 
ledamöterna innan mötet. 
         forts 
 



 PROTOKOLL 16(22) 
 2009-02-23 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 
 

KF § 8 Dnr 0311/08 – 008 forts 
 
MOTION (C) - BÄTTRE UNDERLAG 

 
Kommunfullmäktige har den 27 oktober 2008, § 60, beslutat överlämna 
ärendet till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Beredning 
 
Kommunchef Magnus Nordström har yttrat sig i ärendet enligt bilaga. 
 
Om ett beslutande politiskt organ anser att beredningens kvalitet är 
otillräcklig för att fatta beslut, kan ärendet återremitteras för ytterligare 
beredning. Det beslutande politiska organet avgör om beredningsunderlaget 
har tillräcklig kvalitet.  
 
Förslag att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anse motionen 
vara besvarad med hänvisning till kommunchefens yttrande. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunchefens yttrande 7 januari 2009 
Kommunstyrelsens protokoll 26 januari 2009, § 17 
_____ 
 



 PROTOKOLL 17(22) 
 2009-02-23 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 9 Dnr 0427/08 
 
ENKEL FRÅGA (C) - OM INSTIFTANDE AV JÄMSTÄLLDHETS-
PRIS SOM ÅRLIGEN SKA DELAS UT AV KOMMUNFULL-
MÄKTIGE 

 
Svar på enkel fråga  
 
Kommunstyrelsens ordförande Bill Nilsson redogör att Älvsbyns kommun 
kommer att premiera jämställdhetsarbetet och dela ut ett jämställdhetspris, 
snarast. 
 
Matilda Wiklund (c) förklarar sig nöjd med svaret. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Matilda Wiklund (c) har skickat in en enkel fråga om instiftande av jämställd-
hetspris som årligen ska delas ut av kommunfullmäktige, enligt bilaga. 
 
Kommunfullmäktige har den 24 november 2008, § 84 beslutat överlämna 
frågan till kommunstyrelsens ordförande att besvara vid kommunfullmäktiges 
sammanträde den 23 februari 2009. 
_____ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 18(22) 
 2009-02-23 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 10 Dnr 0428/08 - 008 
 
ENKEL FRÅGA (C) - ORSAK TILL ATT MOTION INTE HAR 
BEHANDLATS INOM KOMMUNALLAGENS TIDSRAM  

 
Svar på enkel fråga 
 
Kommunstyrelsens ordförande Bill Nilsson förklarar att de administrativa 
rutinerna ska förbättras. 
 
Matilda Wiklund (c) förklarar sig nöjd med svaret. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Matilda Wiklund (c) har skickat in en enkel fråga om orsak till att en motion 
inte har behandlats inom kommunallagens tidsram, enligt bilaga 
 
Kommunfullmäktige beslutar den 24 november 2008, § 85, överlämna frågan 
till kommunstyrelsens ordförande att besvara vid kommunfullmäktiges sam-
manträde den 23 februari 2009. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 19(22) 
 2009-02-23 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 11 Dnr 0038/09 - 102 
 
VAL AV LEDAMOT I STYRELSEN FÖR ÄLVSBYNS 
FASTIGHETER AB 

 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar utse Bo Öhlund (s) som ny ledamot i styrelsen 
för Älvsbyns Fastigheter AB.  
 
Älvsbyns Fastigheter AB utser ny ordförande. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Lars Hedberg (s) avsäger sig uppdraget som ledamot och ordförande i 
Älvsbyns Fastigheter AB. 
 
Kommunfullmäktige har att utse ny ledamot och ordförande i Älvsbyns 
Fastigheter AB 
 
Beredning 
 
Kommunala valberedningen föreslår den 23 februari 2009, § 1, kommun-
fullmäktige utse Bo Öhlund (s) som ny ledamot i styrelsen för Älvsbyns 
Fastigheter AB. 
 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunala valberedningens protokoll 23 februari 2009, § 1 
_____ 
 
 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 20(22) 
 2009-02-23 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 12 Dnr 0010/09 -  630 
 
RESURSFÖRDELNINGSMODELL OCH RIKTLINJER FÖR 
PLACERING AV 15-TIMMARSBARN I FÖRSKOLAN 

 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att från 1 januari 2009 fastställa riktlinjer för 
placering av 15-timmarsbarn i förskolan samt anta resursfördelningsmodell 
för förskolan, enligt bilaga. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Barn- och utbildningschef Jan-Erik Backman har inkommit med tjänste-
utlåtande om placering av 15-timmarsbarn i förskolan. 
 
Barn till föräldralediga samt barn som nyttjar allmän förskoleplats ska viktas 
som ½-tidsplacering. Vistelsetiden för barn med ½-tidsplacering gäller utifrån 
barnens behov och avgörs av rektor och personal i samråd. Barn kan inneha 
placering om; 
 
3 timmar 5 dagar per vecka för- eller eftermiddag efter verksamhetens förut-
sättningar. 
 
5 timmar 3 dagar per vecka under tid av dag efter verksamhetens förut-
sättningar. 
 
Beslutet gäller från 1 januari 2009. 
 
Kommunstyrelsen 
 
Barn- och utbildningschef Jan-Erik Backman föredrar ärendet samt redovisar 
resursfördelningsmodell inom förskolan, enligt bilaga. 
 
Beslutsunderlag 
 
Barn- och utbildningsnämndens protokoll 9 december 2008, § 37  
Bilaga, resursfördelningsmodell för förskolan 
Kommunstyrelsens protokoll 26 januari 2009, § 21 
_____ 
 



 PROTOKOLL 21(22) 
 2009-02-23 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 13 Dnr 0449/08 - 008 
 
MEDBORGARFÖRSLAG OM REDOVISNING AV KOSTNADER 
FÖR ÅTGÄRDANDE AV SKADEGÖRELSE 

 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar överlämna ärendet till kommunstyrelsen för 
beredning och beslut. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Hans Nyberg har skickat in ett medborgarförslag om redovisning av 
kostnader för åtgärdande av skadegörelse, enligt bilaga. 
_____ 
 
  
 
 
 



 PROTOKOLL 22(22) 
 2009-02-23 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 14 Dnr 0064/09 - 008 
 
MEDBORGARFÖRSLAG ATT KOMMUNSTYRELSENS 
LEDAMÖTER SKA VARA BOSATTA I ÄLVSBYNS KOMMUN 

 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar överlämna ärendet till kommunstyrelsen för 
beredning och beslut. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Jenny Lundgren har skickat in ett medborgarförslag om att samtliga 
kommunstyrelseledamöter ska vara bosatta i Älvsbyns kommun, enligt bilaga. 
_____ 
 
 
 

 


