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 PROTOKOLL 2(26) 
 2009-04-27 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 15 Dnr 0137/09 - 000 
 
DELGIVNINGAR KF 2009-04-27 

 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige godkänner nedanstående delgivningar. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Handlingar i ärendet: 
 
1 Kommunrevisionen – Revisionsrapport om granskning av 

arbetsmiljöarbetet 
2 Länsstyrelsen i Norrbottens län – Ny ledamot i kommunfullmäktige 
3 Avsägelse av politiska uppdrag – Sture Nordin (s) 
_____ 



 PROTOKOLL 3(26) 
 2009-04-27 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KF § 16 Dnr 0015/09 - 003 
 
REVIDERING AV SOCIALNÄMNDENS REGLEMENTE/DELE-
GATIONSORDNING - BILDANDE AV SOCIALT UTSKOTT FÖR 
MYNDIGHETSUTÖVNING 

 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att revidera reglemente för socialnämnden 
enligt följande; 
 
Omformulering av rubrik  på sidan 5, §§ 20-23 till Socialt utskott för 
myndighetsutövning  
 
Tillägg till § 23, nytt sista stycke, Utskottet ska vid nästkommande social-
nämndens sammanträde delge fattade beslut. 
 
Yrkanden 
 
Helena Öhlund (s) och Matilda Wiklund (c) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 26 januari 2009, § 8, uppdra till kommun-
chefen att vid kommunstyrelsens sammanträde den 9 mars 2009 föredra 
reviderat reglemente för socialnämnden där verksamhet och arbetsformer 
anpassas till delegering av myndighetsutövning och inrättandet av ett IFO-
utskott framgår. 
 
Socialnämndens reglemente med tillägg utskott på sidan 5, §§ 20 – 23, enligt 
bilaga. 
 
Förslag 
 
Kommunstyrelsen föreslår den 9 mars 2009, § 16, att kommunfullmäktige 
beslutar revidera reglemente för socialnämnden enligt följande; 
 
Omformulering av rubrik  på sidan 5, §§ 20-23 till Socialt utskott för 
myndighetsutövning  
 
Tillägg till § 23, nytt sista stycke, Utskottet ska vid nästkommande social-
nämndens sammanträde delge fattade beslut. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens protokoll 9 mars 2009, § 26 
_____ 



 PROTOKOLL 4(26) 
 2009-04-27 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 17 Dnr 0393/08 - 008 
 
MOTION (C) - DIGITALT FÖRRÅD 

 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag att anse 
motionen ”Digitalt förråd” vara besvarad. 
 
Yrkanden 
 
Matilda Wiklund (c) och Bill Nilsson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag att anse motionen vara besvarad. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Matilda Wiklund (c) har skickat in en motion om att kommunen undersöker 
möjlighet att registrera alla interiörer som inte används i verksamheterna, i ett 
s k  ”digitalt förråd”, enligt bilaga. 
 
Kommunfullmäktige beslutar den 27 oktober 2008, § 61, överlämna ärendet 
till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Beredning 
 
VD för Älvsbyns Fastigheter AB Anders Nilsson har yttrat sig i ärendet, 
enligt bilaga. 
 
Anders Nilsson bedömer att kostnaderna överstiger den vinst som skulle 
uppnås med att upprätta ett ”digitalt förråd” och föreslår därmed att kom-
munfullmäktige avslår motionen. 
 
Yttrande har inlämnats av kommunledningskontoret IT, Crister Lundgren, 
enligt bilaga. Lundgren bedömer att ett enkelt inventariesystem utvecklat i 
befintlig databasmiljö, Lotus Notes, beräknas kosta 15-20 000 kronor. 
Tillgängligheten för systemet blir hög och driftskostnaden låg p g a att vi idag 
använder Lotus Notes. 
 
Förslag 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige den 9 mars 2009, § 28, anse 
motionen ”Digitalt förråd” vara besvarad. 
 
 
         Forts 



 PROTOKOLL 5(26) 
 2009-04-27 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 17 Dnr 0393/08 – 008 forts 
 
MOTION (C) - DIGITALT FÖRRÅD 

 
Beslutsunderlag 
 
VD för Älvsbyns Fastigheter AB yttrande 16 februari 2009 
IT-projektchef Crister Lundgrens yttrande 24 februari 2009  
Kommunstyrelsens protokoll 9 mars 2009, § 28 
_____ 



 PROTOKOLL 6(26) 
 2009-04-27 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 18 Dnr 0086/09 - 041 
 
ANSLAGSÖVERFÖRING FRÅN 2008 TILL 2009 ÅRS INVEST-
ERINGSBUDGET 

 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna anslagsöverföring om 6 479 445 
kronor enligt bilaga. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunledningskontoret, ekonomi har sammanställt äskanden om 
överföring av anslag från 2008 till 2009 års investeringsbudget, enligt bilaga. 
 
Beredning 
 
Bokslutsberedningen beslutar den 16 mars 2009, § 2, föreslå kommunfull-
mäktige godkänna anslagsöverföring om 6 479 445 kronor enligt bilaga. 
 
Förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar den 6 april 2009, § 53, föreslå kommunfull-
mäktige godkänna anslagsöverföring om 6 479 445 kronor enligt bilaga. 
 
Kommunstyrelsen beslutar godkänna anslagsöverföring om 6 479 445 kronor 
enligt bilaga samt uppdra till kommunchefen att till kommunstyrelsens sam-
manträde den 25 maj 2009 inlämna en formell förfrågan inklusive kostnads-
beräkning och tidplan för flyttning av ÅVC från Korsträsk. 
 
Beslutsunderlag 
 
Budgetberedningens protokoll 16 mars 2009, § 2 
Kommunstyrelsens protokoll 6 april, § 53 
_____ 
 



 PROTOKOLL 7(26) 
 2009-04-27 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KF § 19 Dnr 0085/09 - 041 
 
INVESTERINGSUPPDRAG FÖR ÄLVSBYNS ENERGI AB OCH 
ÄLVSBYNS FASTIGHETER AB 

 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att: 
 
1) Avsätta 100 000 kronor till utredningskostnad för översyn av belysnings-

nätet i kommunen. Medel anvisas ur verksamhet 026, konsulttjänster mm. 
2) Projektet ”Ishallen ny kylanläggning + avfuktning” med avsatta medel  

2 800 000 kronor i Älvsbyns Fastigheters AB investeringsbudget för 
2009, senareläggs till 2010 samt att 300 000 kronor från projektet omdisp-
oneras till projekt ”Energiinventering”, för att kunna genomföra en kart-
läggning över energibesparande åtgärder. 

 
Yrkanden 
 
Bill Nilsson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Vid tekniska utskottet den 2 mars 2009 redogjorde Jan Sipola, VD Älvsbyns 
Energi AB för investeringar under året.  
 
För att minska energiförbrukningen bör en översyn av belysningsnätet i 
kommunen göras. I dagsläget finns ingen kännedom om vilket skick belys-
ningsnätet har, på grund av att det är nedgrävt. 
 
Anders Nilsson, VD Älvsbyns Fastigheter AB, redogjorde för investeringar 
under året. Projektet ”Ishallen ny kylanläggning + avfuktning” kommer ej att 
hinna färdigställas och tas i bruk innan hösten. Investeringen bör senareläggas 
till år 2010. 
 
Beredning 
 
Tekniska utskottet beslutar 2 mars 2009, § 2, föreslå kommunfullmäktige:  
 
1) Avsätta 100 000 kronor till utredningskostnad för översyn av 

belysningsnätet i kommunen. Medel anvisas ur verksamhet 026, konsult-
tjänster mm. 

2) Vidare föreslår tekniska utskottet att projektet ”Ishallen ny kylanläggning 
+ avfuktning” med avsatta medel 2 800 000 kronor i Älvsbyns 
Fastigheters AB investeringsbudget för 2009, senareläggs till 2010 samt 
att 300 000 kronor från projektet omdisponeras till projekt ”Energiinven-
tering”, för att kunna genomföra en kartläggning över energibesparande 
åtgärder.       forts 



 PROTOKOLL 8(26) 
 2009-04-27 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 19 Dnr 0085/09 – 041 forts 
 
INVESTERINGSUPPDRAG FÖR ÄLVSBYNS ENERGI AB OCH 
ÄLVSBYNS FASTIGHETER AB 

 
Förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar  den 6 april 2009, § 54, föreslå kommunfull-
mäktige: 
 
1) Avsätta 100 000 kronor till utredningskostnad för översyn av belysnings-

nätet i kommunen. Medel anvisas ur verksamhet 026, konsulttjänster mm. 
2) Projektet ”Ishallen ny kylanläggning + avfuktning” med avsatta medel     

2 800 000 kronor i Älvsbyns Fastigheters AB investeringsbudget för 
2009, senareläggs till 2010 samt att 300 000 kronor från projektet 
omdisponeras till projekt ”Energiinventering”, för att kunna genomföra 
en kartläggning över energibesparande åtgärder. 

 
Beslutsunderlag 
 
Tekniska utskottets protokoll 2 mars 2009, § 2 
Kommunstyrelsens protokoll 6 april 2009, § 54 
_____ 
 



 PROTOKOLL 9(26) 
 2009-04-27 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 20 Dnr 0148/09 - 042 
 
REVISIONEN - REVISIONSBERÄTTELSE FÖR VERKSAM-
HETSÅRET 2008 

 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar bevilja nämnder och styrelser samt enskilda 
förtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet för år 2008. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Revisorerna har upprättat revisionsberättelse för verksamhetsåret 2008, enligt 
bilaga. Granskningen har inriktats mot kommunstyrelsens och nämndernas 
styrning och interna kontroll. Revisionsplanen för året har genomförts i sin 
helhet. 
 
Revisorerna föreslår att kommunfullmäktige beviljar nämnder och styrelser 
samt förtroendevalda ansvarsfrihet för år 2008 samt godkänner kommunens 
årsredovisning för år 2008. 
 
Kommunfullmäktige 
 
Kommunens lekmannarevisor Sigvard Lundgren föredrar revisions-
berättelsen och föreslår att kommunfullmäktige bifaller förslaget. 
 
Revisionen bedömer sammantaget att: 
- Kommunstyrelsen har i allt väsentligt bedrivit verksamheten på ett ända-

målsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. 
- Räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande men delårsrapporten är inte 

upprättad enligt god redovisningssed. 
- Kommunstyrelsens och nämndernas interna kontroll generellt är tillräck-

lig, men har behov av att utvecklas inom vissa delar. 
- De finansiella målen inte nås fullt ut. 
_____ 



 PROTOKOLL 10(26) 
 2009-04-27 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 21 Dnr 0456/08 - 042 
 
ÅRSREDOVISNING 2008 - KOMMUNEN OCH BOLAGEN 

 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
1) I enlighet med hanteringen av den koncerninterna uppdragsersättningen 

till Älvsbyns Energi AB bör överskottet från uppdragsersättningen till 
Älvsbyns Fastigheter AB betraktas som en skuld till kommunen. 
Resultaträkningarna i Älvsbyns Fastigheter AB samt kommunen bör 
därför justeras. Det innebär att resultatet för Älvsbyns Fastigheter AB 
reduceras med 1,748 miljoner kronor och kommunens resultat tillförs 
motsvarande belopp. 

 
2) Förtydligande angående hanteringen av koncernintern uppdragsersättning 

bör även göras i de operativa ägardirektiven 2010 för de kommunala 
bolagen 

 
3) Godkänna årsredovisningen med ett överskott om 3,28 miljoner kronor.  
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunledningskontoret, ekonomi har sammanställt underlag för att 
fastställa resultat för styrelser och nämnder verksamhetsåret 2008 enligt 
bilaga. 
 
Beredning 
 
2009-03-16 Bokslutsberedningen 
 
Ekonomichef Mats Björk föredrar ärendet. Året resultat uppgår till 1 531 900 
kronor, vilket innebär att fullmäktiges beslut om ett positivt resultat på 2 % 
av skatter och statsbidrag inte uppfylls. Resultatet är ändå, framförallt för den 
löpande verksamhetens del, bättre än beräknat vid höstens delårsbokslut. Det 
ger oss möjlighet att avsätta medel för det omstruktureringsarbete som 
inletts. Resultaträkningen har även belastats med utökad uppdragsersättning 
om 1,5 miljoner kronor till energibolaget för drift och underhåll av gator och 
vägar. Fullmäktiges beslut om att avsätta 2 miljoner kronor per år avseende 
framtida pensionsåtaganden är inte genomfört 2008 på grund av rådande 
finanskris. Under 2009 kommer därför 4 miljoner kronor av placeras.   
 
 
         forts 



 PROTOKOLL 11(26) 
 2009-04-27 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 21 Dnr 0456/08 – 042 forts 
 
ÅRSREDOVISNING 2008 - KOMMUNEN OCH BOLAGEN 

  
Driftredovisning 
 
Resultatet för samtliga verksamheter renderade ett underskott om 4 888 000 
kronor. Gymnasiet redovisar ett underskott om 2 904 300 kronor som 
hänförs till ökade interkommunala kostnader.   
Gatu- och va-verksamheten redovisar ett underskott om 1 698 200 kronor.  
Inom socialtjänsten område redovisar äldreomsorgen ett överskott om 
1 607 400 kronor. Omsorgen om funktionshindrade och individ- och 
familjeomsorgen redovisar smärre underskott: 426 000 kronor respektive 
837 800 kronor.  
 
Nettokostnaderna för de olika budgetramarna slutar totalt på ett underskott 
på totalt 4,9 miljoner kronor enligt nedanstående tabell.. 
 
Uppföljning per budgetområde år 2008  
       Budget Bokfört Återstår Förbr % 
 
Äldreomsorg 92 686,7 91 079,3 1 607,4  98 
Omsorg om      
funktionshindrade 34 184,4 34 610,4 -426,0 101 
Individ- och      
familjeomsorg 16 072,3 16 910,1 -837,8 105 
Förskola 27 140,0 27 047,2 92,8 100 
Grundskola 75 944,8 76 593,8 -649,0 101 
Gymnasieskola 43 233,9 46 138,2 -2 904,3 107 
Vuxenutbildning 6 423,2 7 137,2 -714,0 111 
Gatu- och VA-      
verksamhet 11 069,5 12 767,7 -1 698,2 115 
Fastighetsdrift 46 110,5 46 473,5 -363,0 101 
Näringslivsutveckling 6 724,6 6 285,1 439,5 93 
Information 1 740,8 1 728,1 12,7 99 
Kulturverksamhet 4 227,3 4 234,6 -7,3 100 
Fritidsverksamhet 3 202,2 2 682,3 519,9 84 
Ungdomsverksamhet 470,0 445,9 24,1 95 
Folkhälsa 637,9 554,2 83,7 87 
Politisk verksamhet 4 050,0 4 394,4 -344,4 109 
Miljö-bygg-räddning 8 146,3 8 140,5 5,8 100 
Kommunövergripande      
verksamhet 40 530,8 39 897,4 633,4 98 
Nytt lönesystem 0,0 363,3 -363,3 0 
Summa 422 595,2 427 483,2 -4 888,0 101  
 
         forts 



 PROTOKOLL 12(26) 
 2009-04-27 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 21 Dnr 0456/08 – 042 forts 
 
ÅRSREDOVISNING 2008 - KOMMUNEN OCH BOLAGEN 

 
Bokslutsberedningens förslag till kommunstyrelsen 
 
Fastställa resultatet för kommunstyrelsens budgetområden för verksamhet-
såret 2008 enligt ovan. 
 
Bokslutsberedningens förslag till kommunfullmäktige 
 
1)  I enlighet med hanteringen av den koncerninterna uppdragsersättningen 

till Älvsbyns Energi AB bör överskottet från uppdragsersättningen till 
Älvsbyns Fastigheter AB betraktas som en skuld till kommunen. 
Resultaträkningarna i Älvsbyns Fastigheter AB samt kommunen bör 
därför justeras. Det innebär att resultatet för Älvsbyns Fastigheter AB 
reduceras med 1,748 miljoner kronor och kommunens resultat tillförs 
motsvarande belopp.         

 
2)  Förtydligande angående hanteringen av koncernintern uppdragsersättning 

bör även göras i de operativa ägardirektiven 2010 för de kommunala 
bolagen 

 
3)  Föreslå kommunfullmäktige godkänna årsredovisningen med ett 

överskott om 3,28 miljoner kronor.  
 
Förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 6 april 2009, § 55, föreslå kommunfullmäktige: 
 
1) I enlighet med hanteringen av den koncerninterna uppdragsersättningen 

till Älvsbyns Energi AB bör överskottet från uppdragsersättningen till 
Älvsbyns Fastigheter AB betraktas som en skuld till kommunen. 
Resultaträkningarna i Älvsbyns Fastigheter AB samt kommunen bör 
därför justeras. Det innebär att resultatet för Älvsbyns Fastigheter AB 
reduceras med 1,748 miljoner kronor och kommunens resultat tillförs 
motsvarande belopp. 

 
2) Förtydligande angående hanteringen av koncernintern uppdragsersättning 

bör även göras i de operativa ägardirektiven 2010 för de kommunala 
bolagen 

 
3) Föreslå kommunfullmäktige godkänna årsredovisningen med ett 

överskott om 3,28 miljoner kronor.  
forts 



 PROTOKOLL 13(26) 
 2009-04-27 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 21 Dnr 0456/08 – 042 forts 
 
ÅRSREDOVISNING 2008 - KOMMUNEN OCH BOLAGEN 

 
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa resultatet för kommunstyrelsens 
budgetområde för verksamhetsåret 2008, enligt bifogad tabell. 
 
Redaktionell justering av årsredovisning 2008 kommer att ske. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens protokoll 6 april 2009, § 55 
_____ 
 



 PROTOKOLL 14(26) 
 2009-04-27 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 22 Dnr 0104/09 - 102 
 
VAL AV ORDFÖRANDE I ÄLVSBYNS FASTIGHETER AB 

 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar utse Henry Larsson (s) som ny ordförande i 
Älvsbyns Fastigheter AB. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Lars Hedberg (s) avsäger sig uppdraget som ordförande i Älvsbyns 
Fastigheter AB. 
 
Kommunstyrelsen har att föreslå ny ordförande i Älvsbyns Fastigheter AB. 
 
Förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 6 april 2009, § 56, föreslå kommunfullmäktige 
utse Henry Larsson (s) som ny ordförande i Älvsbyns Fastigheter AB. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens protokoll 6 april 2009, § 56 
_____ 
 



 PROTOKOLL 15(26) 
 2009-04-27 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 23 Dnr 0149/09 - 102 
 
VAL AV VICE ORDFÖRANDE I STYRELSEN FÖR ÄLVSBYNS 
FASTIGHETER AB 

 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar utse Anders Öberg (s) till ny vice ordförande i 
styrelsen för Älvsbyns Fastigheter AB. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Lars Hedberg (s) har avsagt sig uppdraget som ordförande i styrelsen för 
Älvsbyns Fastigheter AB.  
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige är att utse Henry Larsson 
(s), vice ordförande i styrelsen för Älvsbyns Fastigheter AB, som ordförande i 
styrelsen. 
 
Kommunala valberedningen har att föreslå Kommunfullmäktige utse ny vice 
ordförande i styrelsen för Älvsbyns Fastigheter AB. 
 
Beredning 
 
Kommunala valberedningen föreslår den 27 april 2009, § 2, utse Anders 
Öberg (s) till ny vice ordförande i styrelsen för Älvsbyns Fastigheter AB. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunala valberedningens protokoll 27 april 2009, § 2 
_____ 



 PROTOKOLL 16(26) 
 2009-04-27 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 24 Dnr 0105/09 - 102 
 
VAL AV ORDFÖRANDE I KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att utse Eva Westerlund (s) som ordförande 
och Peter Eriksson (s) som 1:e vice ordförande i kommunfullmäktige.  
 
Yrkanden 
 
Erika Sundström (s) föreslår kommunfullmäktige utse Eva Westerlund (s) 
1:e vice ordförande, till ordförande i kommunfullmäktige. 
 
Jäv 
 
Eva Westerlund (s) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av den del 
av ärendet som avser val av ordförande. 
 
Ola Lindgren (fp) 2:a vice ordförande inträder som ordförande vid val av 
ordförande i kommunfullmäktige. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition på Erika Sundströms förslag och finner att 
kommunfullmäktige enhälligt bifaller förslaget. 
 
Eva Westerlund tillträder som ordförande och fortsätter handläggningen av 
ärendet.  
 
Ordföranden informerar vidare att kommunfullmäktige har att utse ny 1:e 
vice ordförande i kommunfullmäktige. 
 
Yrkanden 
 
Erika Sundström (s) föreslår kommunfullmäktige utse Peter Eriksson (s) 
till 1:e vice ordförande i kommunfullmäktige. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition på Erika Sundströms förslag och finner att 
kommunfullmäktige bifaller förslaget. 
 
         forts 
 
 



 PROTOKOLL 17(26) 
 2009-04-27 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 24 Dnr 0105/09 – 102 forts 
 
VAL AV ORDFÖRANDE I KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 
Ärendebeskrivning 
 
Lars Hedberg (s) har den 2 februari 2009 avsagt sig uppdraget som 
ordförande i kommunfullmäktige. 
 
Kommunfullmäktige har att utse ny ordförande. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 18(26) 
 2009-04-27 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 25 Dnr 0116/09 - 612 
 
SAMVERKANSAVTAL FÖR GYMNASIESKOLORNA I BODEN, 
LULEÅ, PITEÅ OCH ÄLVSBYNS KOMMUNER 2009-07-01 -- 2013-
06-30 

 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar godkänna nytt upprättat avtal för Fyrkantens 
gymnasiesamverkan att gälla för tiden 2009-07-01 – 2013-06-30, enligt bilaga. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Nuvarande avtal för gymnasiesamverkan upphör den 30 juni 2009. 
 
Beredning 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar den 10 februari 2009, § 4, föreslå 
kommunstyrelsen godkänna nytt upprättat avtal för Fyrkantens gymnasie-
samverkan att gälla för tiden 2009-07-01 – 2013-06-30, enligt bilaga. 
 
Förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 6 april 2009, § 61, föreslå kommunfullmäktige 
godkänna nytt upprättat avtal för Fyrkantens gymnasiesamverkan att gälla för 
tiden 2009-07-01 – 2013-06-30, enligt bilaga. 
 
Beslutsunderlag  
 
Kommunstyrelsens protokoll 6 april 2009, § 61 
_____ 
 



 PROTOKOLL 19(26) 
 2009-04-27 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 26 Dnr 0142/09 - 633 
 
SKOLSTRUKTUR - LOKALBEHOV INOM FÖRSKOLA/SKOLA 

 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar följande: 
 
- Tväråns förskola avvecklas fr o m hösten 2009 på grund av att invester-

ingsbehovet är stort och antal barn lågt. 
- Tväråsels förskola avvecklas fr o m hösten 2009. Barnen erbjuds plats i 

Vidsel eller på centralorten. 
-  Rektorsområden minskas från 8 till 7 områden. 
 
- Kommunstyrelsens förslag punkt 2, ”Tväråsels grundskola avvecklas  

fr o m hösten 2009 på grund av lågt elevantal”,  återremitteras till kom-
munstyrelsen för ytterligare beredning. 

 
Yrkanden 
 
Erika Sundström (s), Birger Seger (v), Bo Johansson (s), Helena Öhlund (s), 
Bill Nilsson (s), Peter Eriksson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Matilda Wiklund (c) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag punkterna 1, 3 
och 4 och återremiss av punkten 2. 
 
Matilda Wiklund föreslår vidare att kommunen ska marknadsföra och ge 
information kring de utökade möjligheterna att driva bl a enskild förskole-
verksamhet, familjedaghem och skolbarnsomsorg, fr o m hösten 2009, via 
barnomsorgspeng 
 
Ola Lindgren (fp), Per-Erik Johansson (kd) och Jörgen Afvander (ns) yrkar 
bifall till Matilda Wiklunds förslag. 
 
Propositionsvägran 
 
Ordföranden vägrar ställa proposition på Matilda Wiklunds tilläggsförslag 
eftersom förslaget inte tidigare har behandlats av kommunstyrelsen. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer Matilda Wiklunds återremissyrkande beträffande punkt 2 
under proposition och finner att kommunfullmäktige avslår förslaget. 
 
 
 
         forts 



 PROTOKOLL 20(26) 
 2009-04-27 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 26 Dnr 0142/09 – 633 forts 
 
SKOLSTRUKTUR - LOKALBEHOV INOM FÖRSKOLA/SKOLA 

 
Omröstning begärs 
 
Följande omröstningsordning uppläses och godkänns: Den som röstar för 
Matilda Wiklunds återremissförslag röstar JA och den som röstar för 
kommunstyrelsens förslag  röstar NEJ. 
 
Genomförd omröstning visar att Matilda Wiklunds återremissyrkande får 11 
JA-röster och kommunstyrelsens förslag får 20 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) 
 
Kommunfullmäktige bifaller därmed Matilda Wiklunds återremissyrkande. 
 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag 1, 3 och 4 under proposition 
och finner att kommunfullmäktige bifaller det samma. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 25 augusti 2008, § 111, att uppdra till barn- 
och utbildningschefen att under hösten 2008 genomföra en mer detaljerad 
utredning syftandes till ett antal förslag på långsiktig strukturplan för skolans 
verksamhetsområde. Planen skulle redovisa långsiktiga förslag på skolstruktur 
och lokalresursplan. Utredningen genomförs under hösten/vintern 
2008/2009. 
 
Barn- och utbildningschef Jan-Erik Backman föredrog översyn av lokaler i 
förskola och grundskolan i Älvsbyns kommun på kommunstyrelsens 
sammanträde den 9 mars 2009, enligt bilaga.  
 
Kommunstyrelsen beslutar den 9 mars 2009, § 44, uppdra till kommunchefen 
att redovisa kommunens kostnader för skolskjutsar m m, vilket belysts i 
särskilt ärende. 
 
Förslag 
 
Kommunstyrelsen föreslår 6 april 2009, § 63, att kommunfullmäktige beslutar 
enligt nedan:  
 
1) Tväråns förskola avvecklas fr o m hösten 2009 på grund av att invester-

ingsbehovet är stort och antal barn lågt.   forts 



 PROTOKOLL 21(26) 
 2009-04-27 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KF § 26 Dnr 0142/09 – 633 forts 
 
SKOLSTRUKTUR - LOKALBEHOV INOM FÖRSKOLA/SKOLA 

 
2) Tväråsels grundskola avvecklas fr o m hösten 2009 på grund av lågt 

elevantal. 
3) Tväråsels förskola avvecklas fr o m hösten 2009. Barnen erbjuds plats i  
       Vidsel eller på centralorten. 
4) Rektorsområden minskas från 8 till 7 områden. 
 
Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till förvaltningen att se över möjlig-
heter att utöka undervisningstiden för lärarna samt se över möjligheter till att 
kallställa lokalytor. 
 
Reservation 
 
Matilda Wiklund (c) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens protokoll 6 april 2009, § 63 
____ 
 



 PROTOKOLL 22(26) 
 2009-04-27 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 27 Dnr 0092/09 - 008 
 
MEDBORGARFÖRSLAG OM UPPRUSTNING AV KORSTRÄSK-
BÄCKEN 

 
Ärendebeskrivning 
 
Bertil Andersson har skickat in ett medborgarförslag om upprustning av 
Korsträskbäcken från utloppet till där bäcken korsar väg 94, enligt bilaga. 
 
Kommunfullmäktige har den 27 april 2009, § 27, beslutat överlämna ärendet 
till kommunstyrelsen för beredning och beslut. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 23(26) 
 2009-04-27 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 28 Dnr 0101/09 - 008 
 
MEDBORGARFÖRSLAG RÖRANDE MÄRKNING AV KATTER 

 
Ärendebeskrivning 
 
Birgitta Roos Karlsson har skickat in ett medborgarförslag om att Älvsbyns 
kommun bör ställa krav på märkning av katter inom kommunen, enligt 
bilaga. 
 
Kommunfullmäktige har den 27 april 2009, § 28, beslutat att överlämna 
ärendet till kommunstyrelsen för beredning och beslut. 
 



 PROTOKOLL 24(26) 
 2009-04-27 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 29 Dnr 0144/09 - 008 
 
MEDBORGARFÖRSLAG ATT FÅ RIVA GARAGEBYGGNAD PÅ 
STATIONSGATAN 20 

 
Ärendebeskrivning 
 
Irene Sandman har skickat in ett medborgarförslag om att få riva garage-
byggnad på Stationsgatan 20, enligt bilaga. 
 
Kommunfullmäktige har den 27 april 2009, § 29, beslutat att överlämna 
ärendet till kommunstyrelsen för beredning och beslut. 
 



 PROTOKOLL 25(26) 
 2009-04-27 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 30 Dnr 0163/09 - 008 
 
MOTION (FP) OM ÄLVÅKRASKOLANS SKOLGÅRD MED 
BEGÄRAN OM UTVÄRDERING OCH PLANERING 

 
Ärendebeskrivning 
 
Ola Lindgren (fp) har lämnat in en motion med begäran om utvärdering och 
planering av Älvåkraskolans skolgård, enligt bilaga. 
 
Kommunfullmäktige har den 27 april 2009, § 30, beslutat överlämna ärendet 
till kommunstyrelsen för beredning. 
 



 PROTOKOLL 26(26) 
 2009-04-27 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 31 Dnr 0164/09 - 008 
 
MOTION (FP) RÖRANDE PLANERING AV KOMMUNENS 
SKOLLOKALER 

 
Ärendebeskrivning 
 
Ola Lindgren (fp) har lämnat in en motion beträffande planering av 
kommunens skollokaler, enligt bilaga. 
 
Kommunfullmäktige har den 27 april 2009, § 31, beslutat överlämna ärendet 
till kommunstyrelsen för beredning. 
 

 


