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PROTOKOLL 2(37)
2009-07-06

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KF § 32 Dnr 0286/09 - 212

INFORMATION OM PÅGÅENDE ÖVERSIKTSPLANEARBETE

Ärendebeskrivning

Erik Andersson, projektanställd informerar, tillsammans med praktikant
Linnea Grahn, om pågående översiktsplanearbete.

Kommunfullmäktige

Ordföranden tackar för informationen.
_____



PROTOKOLL 3(37)
2009-07-06

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KF § 33 Dnr 0285/09 - 020

AVTACKNING AV LARS HEDBERG, FULLMÄKTIGES
ORDFÖRANDE

Avtackning

Bill Nilsson (s) tackar Lars Hedberg, fullmäktigeledamot i kommunen sedan
1979, för väl genomfört arbete både som fullmäktigeordförande samt
kommunalråd under 13 år. Därutöver har Hedberg representerat kommunen
i många olika sammanhang på ett förtjänstfullt sätt.

Hedberg tilldelas kommunens officiella standar och silvernål samt gåva och
blommor.
_____



PROTOKOLL 4(37)
2009-07-06

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KF § 34 Dnr 0257/09 - 000

DELGIVNINGAR KF 2009-07-06

2009-07-06 Kommunfullmäktiges beslut

Godkänna redovisning av delgivningar enligt förteckning.
_____

Ärendebeskrivning

Handlingar i ärendet:

1) Länsstyrelsen
a) Avgången ersättare i kommunfullmäktige – Bo Lundberg (s)
b) Röstsammanräkning – ny ledamot i kommunfullmäktige Kurt

Nordqvist (s)



PROTOKOLL 5(37)
2009-07-06

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KF § 35 Dnr 0212/09 - 042

DELÅRSRAPPORT PER DEN 30 APRIL 2009

Kommunfullmäktiges beslut

Med kommunchefens extraordinära åtgärder som grund lägga delårs-
rapporten till handlingarna.
_____

Ärendebeskrivning

Kommunledningskontoret, ekonomi har utarbetat delårsrapport per den 30
april 2009, enligt bilaga.

Kommunstyrelsen

Budgetkamrer Margaretha Holmström och controller Berit Eriksson föredrar
ärendet.

Älvsbyns kommun redovisar ett prognosticerat överskott per 30 april 2009
om ca 1 800 000 kronor. Det budgeterade resultatet enligt den av kommun-
fullmäktige fastställda årsbudgeten uppgår till 7 600 000 kronor.
Helårsprognosen enligt denna uppföljning pekar på ett underskott om
-5 500 000 kronor, d v s drygt 13 miljoner kronor sämre än budgeterat.

Kommunchef Magnus Nordström redovisar de extraordinära åtgärder som
kommer att vidtas. Restriktioner mot tjänsteresor/konferenser, övertid,
inköp, vikarier samt representation. Vidare utreda ytterligare organisationsför-
ändringar som ger omedelbar effekt. En särskild ekonomisk uppföljning
genomförs med varje enskild enhetschef.

Ordföranden föreslår att med kommunchefens extraordinära åtgärder som
grund lägga delårsrapporten till handlingarna.
_____

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Med kommunchefens extraordinära åtgärder som grund lägga delårs-
rapporten till handlingarna.
_____

2009-07-06 Kommunfullmäktige

Bill Nilsson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.



PROTOKOLL 6(37)
2009-07-06

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KF § 36 Dnr 0158/09 - 041

DRIFTBUDGET VERKSAMHETSÅRET 2010 MED BALANS-,
RESULTAT- OCH FINANSIERINGSBUDGET 2010-2012

Kommunfullmäktiges beslut

1) Fastställa budgetramar för 2010 om totalt 405 904 889 kronor fördelade
på 16 budgetramar som framgår av bilaga.

2) Fastställa balans-, resultat- och finansieringsbudget 2010 samt plan 2011-
2012 enligt bilaga.

3) Uppdra till kommunchefen att utreda möjligheten att med hjälp av
modern teknik och en översyn av lokaler åstadkomma en besparing
motsvarande det belopp som en flytt av elever i årskurs 6-9 från Vidsel till
tätorten skulle ge. Besparingen ska verkställas inom verksamheten för års-
kurs 6-9 Vidsel. Om besparingen inte kan nås, verkställs budgetbered-
ningens förslag om flyttning av elever från Vidsel höstterminen 2010.
Kommunchefens utredningsuppdrag föreläggs kommunstyrelsen för
beslut den 14 december 2009.

Reservationer

Per-Erik Johansson (kd), och Matilda Wiklund (c) reserverar sig mot beslutet
till förmån för egna förslag.   
_____

Ärendebeskrivning

Kommunledningskontoret har sammanställt de ekonomiska förutsättningarna
för verksamhetsåret 2010 enligt bilaga. Med utgångspunkt i de för dagen
kända generella förutsättningarna har verksamhetsutrymmet beräknats som
framgår av bilaga.

Budgetberedningen

Budgetkamrer Margaretha Holmström föredrar ärendet. Budgetramarna har
upprättats på basis av 2009 års budget med 17 budgetramar. För inflation och
lönekostnadsökning avsätts 12,25 miljoner kronor. Investeringsbudgetens
volym föreslås uppgå till 15 miljoner kronor.

Yrkanden

Ordföranden föreslår förändra budgetramarna enligt följande:
forts



PROTOKOLL 7(37)
2009-07-06

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

1) införliva budgetramen Vuxenutbildning i ramen för Gymnasium
2) budgeten för Revision och Överförmyndarverksamhet flyttas från

budgetramen Politisk verksamhet till Kommunövergripande verksamhet.

Därmed fördelas budgeten på totalt 16 budgetramar. Vidare föreslår
ordföranden reducera budgetramarna för 2010 med totalt 8,8 miljoner kronor
som framgår av bilaga ”Budget 2010-2012 Förslag på åtgärder”.

Budgetberedningen föreslår den 11 maj 2009, § 3, att kommunfullmäktige
fastställer budgetramar för 2010 om totalt 405 904 889 kronor fördelade på
16 budgetramar som framgår av bilaga.

Kommunstyrelsen

Ordföranden yrkar bifall till budgetberedningens förslag.    

Yrkande – skattehöjning

Birger Seger (v) föreslår en skattehöjning av ca 0,65 kronor motsvarande
8 400 000 kronor för att undvika neddragningar år 2010.

Yrkande – äldreomsorg och omsorgen om funktionshindrade

Jörgen Afvander (Ns) yrkar avslag på budgetberedningens förslag angående
avveckling av 2 halvtidstjänster som verksamhetsutvecklare inom äldreom-
sorg och omsorgen om funktionshindrade. Afvander föreslår att nämnda
verksamheter åläggs ett rationaliseringskrav om 200 000 kronor vardera.

Yrkande – grundskola, flyttning åk 6-9 Vidsel

Anita Backman (s) föreslår uppdra till kommunchefen att utreda möjligheten
att med hjälp av modern teknik och en översyn av lokaler åstadkomma en
besparing motsvarande det belopp som en flytt av elever i årskurs 6-9 från
Vidsel till tätorten skulle ge. Om besparingen inte kan nås, verkställs budget-
beredningens förslag om flyttning av elever från Vidsel. Kommunchefens
utredningsuppdrag överlämnas till kommunstyrelsen för beslut den 14
december 2009.

Per-Erik Johansson (kd), Ola Lindgren (fp) och Jörgen Afvander (Ns) yrkar
avslag på budgetberedningens förslag angående flyttning av årskurs 6-9 i
Vidsel.

Matilda Wiklund (c) yrkar bifall till Anita Backmans förslag under förutsätt-
ning att besparing sker inom högstadiet i Vidsel samt att underlag för beslut
ska finnas till kommunstyrelsens sammanträde den 26 oktober 2009.

forts



PROTOKOLL 8(37)
2009-07-06

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Yrkande – gymnasiet, nedläggning av frivillig musikutbildning

Ola Lindgren (fp), Birger Seger (v), Jörgen Afvander (Ns) och Per-Erik
Johansson (kd) yrkar avslag på budgetberedningens förslag angående budget-
ram gymnasiet, nedläggning av frivillig musikutbildning.

Matilda Wiklund (c) yrkar bifall till budgetberedningens förslag angående
gymnasiets budgetram.

Yrkande – kulturverksamhet, textändring

Matilda Wiklund (c) föreslår en ändring i budgetberedningens förslag
angående kulturverksamhet. Benämningen kulturskola ändras till tillskott för
musik- och kulturföreningar.

Propositioner

Ordföranden ställer Jörgen Afvanders förslag mot budgetberedningens
förslag beträffande budgetramarna äldreomsorg och omsorgen om funktions-
hindrade och finner att kommunstyrelsen bifaller budgetberedningens förslag.

Ordföranden ställer budgetberedningens och Per-Erik Johansson med fleras
förslag, beträffande budgetram grundskola, mot varandra och finner att
kommunstyrelsen bifaller budgetberedningens förslag.

Ordföranden ställer Anita Backmans tilläggsförslag ang flyttning av årskurs 6-
9 i Vidsel, med undantag av tidpunkten för beslut, under proposition och
finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.

Vidare ställer ordföranden proposition på Matilda Wiklunds tillägg till
Backmans förslag om att besparingen ska ske inom högstadiet i Vidsel och
finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.

Ordföranden ställer Backmans förslag om beslut i kommunstyrelsen den 14
december 2009 mot Wiklunds förslag om att underlag ska finnas till kom-
munstyrelsens sammanträden den 26 oktober 2009 och finner att kommun-
styrelsen bifaller Backmans förslag.

Ordföranden ställer budgetberedningens förslag beträffande gymnasiet mot
Per-Erik Johanssons m fl förslag mot varandra och finner att kommunstyrel-
sen bifaller budgetberedningens förslag.

Omröstning begärs

Omröstning genomförs med handuppräckning. 9 ledamöter bifaller budget-
beredningens förslag och 4 ledamöter avslår detsamma.

forts



PROTOKOLL 9(37)
2009-07-06

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Propositioner

Ordföranden ställer Matilda Wiklunds ändringsförslag beträffande kultur-
verksamhet under proposition och finner att kommunstyrelsen avslår
ändringsförslaget.

Ordföranden ställer Birger Segers förslag beträffande skattehöjning under
proposition och finner att kommunstyrelsen avslår förslaget.

Ordföranden ställer budgetberedningens förslag beträffande övriga budget-
ramar under proposition och finner att kommunstyrelsen bifaller förslagen.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1) Fastställa budgetramar för 2010 om totalt 405 904 889 kronor fördelade
på 16 budgetramar som framgår av bilaga.

2) Fastställa balans-, resultat- och finansieringsbudget 2010 samt plan 2011-
2012 enligt bilaga.

3) Uppdra till kommunchefen att utreda möjligheten att med hjälp av
modern teknik och en översyn av lokaler åstadkomma en besparing
motsvarande det belopp som en flytt av elever i årskurs 6-9 från Vidsel till
tätorten skulle ge. Besparingen ska verkställas inom verksamheten för års-
kurs 6-9 Vidsel. Om besparingen inte kan nås, verkställs budgetbered-
ningens förslag om flyttning av elever från Vidsel höstterminen 2010.
Kommunchefens utredningsuppdrag föreläggs kommunstyrelsen för
beslut den 14 december 2009.

Reservationer

Per-Erik Johansson (kd), Ola Lindgren (fp) och Jörgen Afvander (Ns)
reserverar sig mot beslutet till förmån för egna förslag beträffande flyttningen
av elever i årskurs 6-9 från Vidsel till tätorten.

Jörgen Afvander (Ns) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag
beträffande frivilliga musikutbildningen.

Birger Seger reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag
beträffande skattehöjning.

Beslutsunderlag

Budgetberedningens protokoll 11 maj 2009, § 3
_____

forts



PROTOKOLL 10(37)
2009-07-06

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

2009-07-06 Kommunfullmäktige

Föredragande informerar om de protester mot nedläggning av den frivilliga
musikundervisningen som inkommit via e-post och per post.

Yrkanden

Bill Nilsson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Birger Seger (v) föreslår en skattehöjning med ca 0,65 kronor motsvarande
8 400 000 kronor för att undvika neddragningar år 2010. Därutöver yrkar
Seger bifall till punkterna 3 och 11 (förskole- och kostverksamhet) enligt
bilaga ”Budget 2010 Förslag på åtgärder”.

Matilda Wiklund (c) föreslår följande:
a) Höja budgetramen för Gymnasieskolan med 600 000 kronor
b) Sänka anslaget för Kommunövergripande verksamhet genom att ålägga

Kommunledningskontoret ett besparingskrav om 400 000 kronor
c) Sänka anslaget till Kommunstyrelsens förfogande med ytterligare 200 000

kronor (anslaget skulle i med detta uppgå till 800 000 kr).
d) en ändring i budgetberedningens förslag angående kulturverksamhet.

Benämningen kulturskola ändras till tillskott för musik- och kulturföreningar.
e) samt i övrigt bifall till Kommunstyrelsens förslag.

Ajournering

Viking Johansson (Ns) begär en ajournering av sammanträdet och fullmäktige
beslutar godkänna förslaget. Förhandlingarna återupptas efter ca 10 minuter.

Yrkanden

Viking Johansson (Ns) föreslår att återremittera ärendet avseende frivilliga
musikundervisningen inom gymnasieskolans ram.

Bo Johansson (s) och Rutger Nyström (s) yrkar bifall till Kommunstyrelsens
förslag.

Per-Erik Johansson (kd) och Ola Lindgren (fp) yrkar avslag på förslaget att
flytta årskurs 6-9 från Vidsel till centralorten. Lindgrens föreslår finansiera
detta genom att avveckla 2 heltidstjänster vid Kommunledningskontoret;
administrativa chefstjänsten och IT-chefstjänsten, samt avveckla en
halvtidstjänst som energirådgivare. Därutöver föreslår Lindgren en
senareläggning av pågående investering i Lomtjärnsparken.

Ola Lindgren yrkar bifall till Viking Johanssons förslag om återremiss
avseende frivilliga musikundervisningen.

forts



PROTOKOLL 11(37)
2009-07-06

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Propositioner

Ordföranden informerar om att en återremiss innebär att hela ärendet om
driftbudgeten återremitteras. Varje post i budgeten påverkar helheten och
ärendet måste därför behandlas i ett sammanhang. En eventuell återremiss
skulle få till följd att budgetdirektivens tidsramar spräcks.

Ordföranden ställer Viking Johanssons förslag om återremiss av
driftbudgeten under proposition och finner att fullmäktige avslår förslaget.

Votering
Votering begärs. Följande voteringsproposition föredras och godkänns;
- den som röstar ja bifaller förslaget om återremiss
- den som röstar nej avslår förslaget om återremiss.

Omröstningen utfaller med 5 ja-röster och 25 nej-röster.
Kommunfullmäktige har därmed beslutat att avgöra ärendet vid dagens
sammanträde.

Propositioner

Ordförande ställer Birger Segers förslag om skattehöjning under proposition
och finner att fullmäktige avslår förslaget.

Därefter ställer ordföranden Per-Erik Johanssons avslagsyrkande beträffande
årskurs 6-9 Vidsel under proposition och finner att fullmäktige avslår
förslaget.

Vidare ställer ordföranden Kommunstyrelsens förslag och Matilda Wiklunds
förslag mot varandra och finner att fullmäktige bifaller Kommunstyrelsens
förslag.



PROTOKOLL 12(37)
2009-07-06

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KF § 37 Dnr 0045/09 - 041

BUDGETDIREKTIV 2010

Kommunfullmäktiges beslut

Fastställa upprättat förslag till budgetdirektiv för 2010 enligt bilaga.
_____

Ärendebeskrivning

Kommunledningskontoret, ekonomi har sammanställt förslag till budget-
direktiv utifrån de ekonomiska förutsättningarna verksamhetsåret 2010 enligt
bilaga.

Budgetberedningen

Budgetkamrer Margaretha Holmström föredrar ärendet. Budgetdirektiven
utgår från en kalkylerad befolkningsminskning med 70 personer per år. Enligt
det långsiktiga resultatmålet ska resultatet uppgå till minst 2 % av skatter och
statsbidrag. På grund av nuvarande ekonomiska situation görs ett tillfälligt
avsteg från detta mål för 2010. Det beräknade resultatet för 2010 uppgår
därför till 825 198 kronor.

Investeringarna ska självfinansieras. Låneskulden amorteras med 10 miljoner
kronor per år. 2010 avsätts 2 miljoner för framtida pensionsåtaganden.

Budgetberedningen föreslår den 11 maj 2009, § 4, att kommunfullmäktige
fastställer upprättat förslag till budgetdirektiv för 2010 enligt bilaga.

Beslutsunderlag

Budgetberedningens protokoll 11 maj 2009, § 4.
_____

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Fastställa upprättat förslag till budgetdirektiv för 2010 enligt bilaga.
_____

Kommunfullmäktige

Bill Nilsson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.



PROTOKOLL 13(37)
2009-07-06

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KF § 38 Dnr 0179/09 - 003

OPERATIVT ÄGARDIREKTIV FÖR ÄLVSBYNS ENERGI AB ÅR
2010

Kommunfullmäktiges beslut

Godkänna operativt ägardirektiv för Älvsbyns Energi AB år 2010 enligt
bilaga.
_____

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har att fastställa årliga operativa ägardirektiv för de
helägda kommunala bolagen.

Tekniska utskottet har 2009-05-04 genomfört en utvärdering av 2009 års
operativa ägardirektiv för Älvsbyns Energi AB.

Tekniska utskottets förslag till kommunfullmäktige

Godkänna operativt ägardirektiv för Älvsbyns Energi AB år 2010 enligt
bilaga.

Budgetberedningen

Ordföranden konstaterar att ägardirektiven för 2010 är identiska med 2009
års direktiv. Ordföranden yrkar bifall till tekniska utskottets förslag.

Budgetberedningen föreslår den 11 maj 2009, § 5, att kommunfullmäktige
godkänner operativa ägardirektiv för Älvsbyns Energi AB år 2010 enligt
bilaga.

Beslutsunderlag

Budgetberedningens protokoll 11 maj 2009, § 6
_____

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Godkänna operativt ägardirektiv för Älvsbyns Energi AB år 2010 enligt
bilaga.
_____



PROTOKOLL 14(37)
2009-07-06

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KF § 39 Dnr 0178/09 - 003

OPERATIVT ÄGARDIREKTIV ÅR 2010 FÖR ÄLVSBYNS
FASTIGHETER AB

Kommunfullmäktiges beslut

Godkänna operativt ägardirektiv för Älvsbyns Fastigheter AB år 2010 enligt
bilaga.
_____

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har att fastställa årliga operativa ägardirektiv för de
helägda kommunala bolagen.

Tekniska utskottet har 2009-05-04 genomfört en utvärdering av 2009 års
operativa ägardirektiv för Älvsbyns Fastigheter AB.

Tekniska utskottets förslag till kommunfullmäktige

Godkänna operativt ägardirektiv för Älvsbyns Fastigheter AB år 2010 enligt
bilaga.

Budgetberedningen

Ordföranden konstaterar att tekniska utskottets förslag till ägardirektiv
innehåller en förändring jämfört med 2009 års direktiv (se bilaga 3 Drift-
verksamhet för upphandling och verkstad § 4). Ett förtydligande är gjort om
vad upphandlingsverksamheten innebär. Ordföranden yrkar bifall till tekniska
utskottets förslag.

Budgetberedningen föreslår den 11 maj 2009, § 7 att kommunfullmäktige
godkänner operativt ägardirektiv för Älvsbyns Fastigheter AB år 2010 enligt
bilaga.

Beslutsunderlag

Budgetberedningens protokoll 11 maj 2009, § 7.
_____

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Godkänna operativt ägardirektiv för Älvsbyns Fastigheter AB år 2010 enligt
bilaga.
_____



PROTOKOLL 15(37)
2009-07-06

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Bill Nilsson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.



PROTOKOLL 16(37)
2009-07-06

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KF § 40 Dnr 0180/09 - 003

STRATEGISK PLAN FÖR ÄLVSBYNS KOMMUN 2010-2012

Kommunfullmäktiges beslut

1) under rubriken Särskilda uppdrag på sidan 35 stryks ordet ekologiska
2) i övrigt godkänns upprättat förslag till strategisk plan för Älvsbyns

kommun 2010 – 2012, punkterna 1 – 4.
_____

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har att fastställa en strategisk plan för kommunen. 2010
års upplaga har bytt namn från kommunplan till strategisk plan och omfattar
en rullande treårsperiod.

Den strategiska planen innehåller nedanstående delar som tillsammans utgör
fullmäktiges styrning av kommunstyrelsen och de kommunala bolagen:
1. Omvärldsanalys
2. vision
3. kommungemensam styrning och övergripande serviceförklaringar
4. inriktning och uppdrag till de 16 budgetområdena
5. ägardirektiv till de kommunala bolagen
6. ekonomisk översikt inklusive budgetdirektiv

Ägardirektiv och budgetdirektiv behandlas som enskilda ärenden. Punkterna
5 och 6 kommer därför att kompletteras vartefter besluten fattas.
Planen kommer inte att vara komplett förrän beslut fattats av fullmäktige i
november 2009 för att fastställa investeringsbudget och utdebitering 2010.

Budgetberedningen

Ordföranden föreslår godkänna upprättat förslag till strategisk plan för
Älvsbyns kommun 2010 – 2012, punkterna 1 – 4.

Budgetberedningen föreslår den 11 maj 2009, § 5, att kommunfullmäktige
godkänner upprättat förslag till strategisk plan för Älvsbyns kommun 2010 –
2012, punkterna 1 – 4.

Kommunstyrelsen

Matilda Wiklund (c) föreslår ett tillägg i text på sidan 35, under rubriken
Särskilda uppdrag, som får följande lydelse …..användning av lokalproduce-
rade alternativt ekologiska livsmedel. forts



PROTOKOLL 17(37)
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Peter Eriksson (s) yrkar bifall till budgetberedningens förslag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer budgetberedningens förslag under proposition och finner
att kommunstyrelsen bifaller förslaget.

Vidare ställer ordföranden Matilda Wiklunds tilläggsförslag under proposition
och finner att kommunstyrelsen avslår detsamma.

Reservation

Matilda Wiklund reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Beslutsunderlag

Budgetberedningens protokoll 11 maj 2009, § 5
_____

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Godkänna upprättat förslag till strategisk plan för Älvsbyns kommun 2010 –
2012, punkterna 1 – 4.
_____

Kommunfullmäktige

Erika Sundström (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Johan Johansson (c) föreslår en ändring på sidan 35 under rubriken Särskilda
uppdrag; uttrycket ekologiska stryks.  I övrigt yrkar Johansson bifall till
förslaget.

Erika Sundström (s) yrkar bifall till Johan Johanssons förslag.

Propositioner

Ordföranden ställer Johans tilläggsförslag under proposition och finner att
fullmäktige bifaller förslaget.

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag i övrigt under proposition och
finner att fullmäktige bifaller förslaget.



PROTOKOLL 18(37)
2009-07-06

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KF § 41 Dnr 0094/09 - 109

FÖRENINGSTRÄFFAR 2009 - FRITIDS- OCH KULTUR-
NÄMNDENS SYNPUNKTER OCH FÖRSLAG PÅ ÅTGÄRDER

Kommunfullmäktiges beslut

På grund av rådande ekonomiska läge avslås nedanstående begäran.
_____

Ärendebeskrivning

Fritids- och kulturnämnden har 2009-02-07 behandlat synpunkter som
framkommit under de föreningsträffar som genomförts i år.
Sammanställningen har tillställts budgetberedningen med förslag på åtgärder,
se bilaga.

1) förstärka bidrag till skoterklubbar kostnad: 16 000 kr
2) förstärka budget mindre investeringar kostnad: 130 000 kr
3) revidering av kartmaterial (orientering m m) kostnad: 150 000 kr
4) säkerhetsutrustning Älvsbyvärken kostnad: 520 000 kr
5) utreda skidskytteplats i Kanis kostnad: ingen uppgift
6) upprustning av tennisbanor Kyrkmalmen kostnad: ingen uppgift
7) fast belysning till konstgräsplan Älvåkra kostnad: ingen uppgift

Budgetberedningen

Budgetberedningen har i budgetprocessen tagit ställning till de synpunkter
och förslag på åtgärder som framkommit under föreningsträffar som Fritids-
och kulturnämnden genomfört. På grund av rådande ekonomiska läge avslås
framställan.

Budgetberedningen föreslår den 11 maj 2009, § 8, att kommunfullmäktige på
grund av rådande ekonomiska läge avslår begäran.

Beslutsunderlag

Budgetberedningens protokoll 11 maj 2009, § 8
_____

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

På grund av rådande ekonomiska läge avslå nedanstående begäran.
_____



PROTOKOLL 19(37)
2009-07-06

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KF § 42 Dnr 0209/09 - 212

MEDEL FÖR SLUTFÖRANDE AV NY ÖVERSIKTSPLAN ÅR 2010

Kommunfullmäktiges beslut

500 000 kronor avsätts ur näringslivs budgetram för att slutföra arbetet med
ny översiktsplan 2010.
_____

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen beslutade 2008-05-26 att anslå 300 000 kronor ur verk-
samhet 027, till Kommunstyrelsens förfogande för att inleda arbetet med en
ny översiktsplan. För 2009 har ytterligare 700 000 kronor avsatts för ända-
målet. Arbetet beräknas vara klart i juni 2010. Miljö- och byggchef Ingrid
Karlsson har därför påtalat behovet av 500 000 kronor för att slutföra arbetet
2010.

Budgetberedningen

Ordförande föreslår att 500 000 kronor avsätts inom näringslivs budgetram
för ändamålet.

Budgetberedningen föreslår den 11 maj 2009, § 9, att kommunfullmäktige
beslutar avsätta 500 000 kronor ur näringslivs budgetram för att slutföra
arbetet med ny översiktplan 2010.

Beslutsunderlag

Budgetberedningens protokoll 11 maj 2009, § 9
_____

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Avsätta 500 000 kronor ur näringslivs budgetram för att slutföra arbetet med
ny översiktsplan 2010.
_____



PROTOKOLL 20(37)
2009-07-06

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KF § 43 Dnr 0174/08 - 214

BEHOV AV UPPDATERING AV DETALJPLANER

Kommunfullmäktiges beslut

Uppdra till myndighetsnämnden att genomföra uppdatering av en detaljplan
per år. Kostnaden, ca 200 000 kronor enligt kalkyl, får inrymmas i
Miljö/bygg /räddnings budgetram 2010.
_____

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen beslutade 2009-04-06 att överlämna Myndighetsnämndens
skrivelse angående inventering och uppdatering av kommunens detaljplaner,
till budgetberedningen. Myndighetsnämnden har även utarbetat ett kostnads-
förslag på arbetet enligt bilaga.

Budgetberedningen

Ordföranden föreslår att uppdra till Myndighetsnämnden att genomföra
uppdatering av en detaljplan per år. Kostnaden, ca 200 000 kronor enligt
kalkyl, får inrymmas i Miljö/bygg/räddnings budgetram 2010.

Budgetberedningen föreslår den 11 maj 2009, § 10, att kommunfullmäktige
beslutar uppdra till Myndighetsnämnden att genomföra uppdatering av en
detaljplan per år. Kostnaden, ca 200 000 kronor enligt kalkyl, får inrymmas i
Miljö/bygg/räddnings budgetram 2010.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens protokoll 6 april 2009, § 60
Budgetberedningens protokoll 11 maj 2009, § 10
_____

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Uppdra till myndighetsnämnden att genomföra uppdatering av en detaljplan
per år. Kostnaden, ca 200 000 kronor enligt kalkyl, får inrymmas i Miljö/bygg
/räddnings budgetram 2010.
_____



PROTOKOLL 21(37)
2009-07-06

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KF § 44 Dnr 0211/09 - 001

NY ORGANISATION RÖRANDE NÄRINGSLIV OCH INDIVID-
OCH FAMILJEOMSORGEN

Kommunfullmäktiges beslut

Organisationsförändring av verksamheterna näringsliv och individ- och
familjeomsorg till näringslivskontor och enheten för framsteg genomförs,
enligt bilaga.

Resurser flyttas mellan beslutande budgetramar:
1) Överföring av verksamheterna arbetsmarknadssamordning och

integration inom nuvarande utvecklingsenheten till individ- och
familjeomsorg genom:
- Reducering av ram för näringslivsutveckling, 2009 940 000 kronor
- Ökning ram för individ- och familjeomsorgen, 2009 940 000 kronor

2) Överföring av SFI från utvecklingsenheten till kommunövergripande
verksamhet (barn- och utbildningschef):
- Reducering av ram för näringslivsutveckling, 2009 500 000 kronor
- Ökning ram för SFI till kommunövergripande, 2009 500 000 kronor

_____

Ärendebeskrivning

Kommunchef Magnus Nordström har utarbetat förslag om ny organisation
av verksamheterna näringsliv och individ- och familjeomsorg, enligt bilaga.

Näringslivskontor
Omfattar i huvudsak processerna näringslivsutveckling, koncernövergripande
projektsamordning och information. Enheten kommer att vara direkt under-
ställd kommunchefen och bestå av 3-5 befattningar.

Ambitionen är att renodla näringslivsfunktionen där fokus kommer att ligga
på externt orienterade insatser och särskild kraft kan läggas på rådande
obalans i näringslivsinsatser. För att signalera en tydligare näringslivsorien-
tering föreslås att enheten byter namn från utvecklingsenheten till närings-
livskontor.

Enheten för framsteg
Omfattar i huvudsak processerna arbetsmarknadsfrågor, integration, miss-
bruksstöd och försörjningsstöd. Enheten kommer att bestå av 7-10 befatt-
ningar och verka inom socialchefens verksamhetsområde.

forts



PROTOKOLL 22(37)
2009-07-06

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Med samordning av områdena arbetsmarknad, integration och egenförsörj-
ning är ambitionen att synergieffekter ska hjälpa till att öka effekten av
satsade resurser. Enheten föreslås byta namn från individ- och familjeomsorg
till Enheten för framsteg.

Förändringen innebär inga ökade kostnader utan är kostnadsneutral men
kräver att resurser flyttas mellan beslutande budgetramar.
_____

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Genomföra organisationsförändring av verksamheterna näringsliv och
individ- och familjeomsorg till näringslivskontor och enheten för framsteg,
enligt bilaga.

Resurser flyttas mellan beslutande budgetramar:
1) Överföring av verksamheterna arbetsmarknadssamordning och

integration inom nuvarande utvecklingsenheten till individ- och
familjeomsorg genom:
- Reducering av ram för näringslivsutveckling, 2009 940 000 kronor
- Ökning ram för individ- och familjeomsorgen, 2009 940 000 kronor

2) Överföring av SFI från utvecklingsenheten till kommunövergripande
verksamhet (barn- och utbildningschef):
- Reducering av ram för näringslivsutveckling, 2009 500 000 kronor
- Ökning ram för SFI till kommunövergripande, 2009 500 000 kronor

_____



PROTOKOLL 23(37)
2009-07-06

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KF § 45 Dnr 0178/08 - 008

MEDBORGARFÖRSLAG OM UPPRUSTNING AV
UTEBADPLATSER

Kommunfullmäktiges beslut

Medborgarförslaget anses besvarat med hänvisning till att byaföreningarna
har möjlighet att söka bidrag för att rusta upp sina respektive utebadplatser.

I det nuvarande ekonomiska läge finns inte utrymme till anläggning av
utomhusbad i Vidsel
_____

Ärendebeskrivning

Gunnel Nilsson har skickat in ett medborgarförslag om översyn och upp-
rustning av kommunens utebadplatser, enligt bilaga.

Kommunfullmäktige har den 23 februari 2009, § 3, beslutat att återremittera
ärendet till miljö- och byggkontoret för ytterligare beredning.

Beredning

Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson har yttrat sig i ärendet, enligt bilaga.
Ingrid Karlsson hänvisar till ett rättsfall från hovrätten där en kommun blev
skadeståndsskyldig då en person ådrog sig en invalidiserande ryggmärgsskada
i samband med dykning från en brygga på en kommunal badplats. Kommun-
en hade inte skyltat och varnat för dykning från bryggan då vattnet var grunt.
I och med denna dom drogs samtliga badplatser inom Älvsbyns kommun in.

Miljö- och byggkontoret föreslår kommunstyrelsen, efter budgetberedningens
behandling, erbjuda byaföreningarna en årlig ersättning mot att de rustar upp
några av de före detta badplatserna.

Vidare föreslår miljö- och byggkontoret att kommunstyrelsen låter göra en
kostnadsberäkning när det gäller att anlägga ett utomhusbad i Vidsel.

Kommunstyrelsen

Ordföranden upplyser att byaföreningarna har möjlighet att söka bidrag för
att rusta upp sina utebadplatser. På grund av det nuvarande ekonomiska läget
finns inte utrymme till anläggning av utomhusbad i Vidsel. Därmed anses
medborgarförslaget vara besvarat.
_____

forts



PROTOKOLL 24(37)
2009-07-06

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Anse medborgarförslaget vara besvarat med hänvisning till att:

Byaföreningarna har möjlighet att söka bidrag för att rusta upp sina respek-
tive utebadplatser.

I det nuvarande ekonomiska läget finns inte utrymme till anläggning av
utomhusbad i Vidsel
_____

Kommunfullmäktige

Miljö- och byggkontoret förslår kommunstyrelsen erbjuda byaföreningarna
årlig ersättning för att rusta upp f d badplatserna samt göra en
kostnadsberäkning beträffande utomhusbad i Vidsel. Dock bör
kommunstyrelsen dessförinnan ta ställning till om ett inrättande av sådant
bad.

Gunnel Nilsson, som inkommit med medborgarförslaget, förespråkar en
upprustning av kommunens utebadplatser.

Tommy Lindgren (s) tackar Gunnel Nilsson för hennes anförande och
instämmer med behovet av upprustning. Byaföreningarna har erhållit ett
bidrag för att hålla badplatserna öppna. Älvsbyns badplatser sköts idag på
ideell basis. Lindgren yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.



PROTOKOLL 25(37)
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KF § 46 Dnr 0253/09 - 102

FYLLNADSVAL MED ANLEDNING AV AVSÄGELSE (S)

Kommunfullmäktiges beslut

Utse följande personer till respektive uppdrag som framgår enligt nedan;

Uppdragstagare Uppdrag
Tommy Lindgren ordinarie ledamot i Kommunstyrelsen

ordinarie ledamot i Älvsbyns Kommunföretag AB
ersättare i Kommunala valberedningen

Erika Sundström ledamot tillika ordförande i Barn- och
utbildningsnämnden
ersättare i styrelsen för Älvsby folkhögskola

_____

Ärendebeskrivning

Sture Nordin (s) har den 7 april 2009 avsagt sig samtliga politiska uppdrag
inom Älvsbyns kommun.

Kommunfullmäktige har att utse ny ledamot i kommunstyrelsen och Älvs-
byns kommunföretag AB, ordförande i barn- och utbildningsnämnden,
ersättare i kommunala valberedningen, samt ersättare i Älvsby folkhögskola
ledamot i styrelsen.

Kommunfullmäktige

Bill Nilsson föredrar kommunala valberedningens förslag som innebär att
Tommy Lindgren utses som ordinarie ledamot i Kommunstyrelsen och
Älvsbyns Kommunföretag AB samt till ersättare i Kommunala
valberedningen.
Vidare föreslår kommunala valberedningen utse Erika Sundström till ledamot
tillika ordförande i Barn- och utbildningsnämnden samt till ersättare i
styrelsen för Älvsby folkhögskola.



PROTOKOLL 26(37)
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KF § 47 Dnr 0143/09 - 106

NY KOSTNADSFÖRDELNINGSMODELL FÖR LÄNSTRAFIKEN
I NORRBOTTEN AB SAMT KONSORTIALAVTAL

Kommunfullmäktiges beslut

Bifalla ägarsamrådets förslag om ny kostnadsfördelningsmodell för
Länstrafiken i Norrbotten.
_____

Ärendebeskrivning

Vid Länstrafikens ägarrådssammanträde 2005 beslutades om en fördelnings-
modell för underskottsfördelningen till Länstrafiken i Norrbottens län.
Utgångspunkten för utredningen var en kostnadsfördelningsprincip där
kommunerna skulle svara för inomkommunala linjer och Norrbottens läns
landsting för stomlinjer inkluderande tågtrafiken.

Vid ägarsamrådet i januari 2009 redovisades en justering av underlaget. Efter
senaste överenskommelsen har man enats om att avtalet med det justerade
underlaget ska gälla från 1 januari 2010.

Förslaget ska ge kommunen en bättre styrning med ökat inflytande över
trafiken genom att påverka vilka linjer som ska prioriteras och att det blir ett
direkt samband mellan kostnaderna och utbudet för respektive aktör.

Beredning

Näringslivssekreterare Randolf Eriksson har inlämnat yttrande, enligt bilaga
och föreslår att kommunstyrelsen beslutar bifalla ägarsamrådets förslag om ny
kostnadsfördelningsmodell för Länstrafiken i Norrbotten.
_____

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Bifalla ägarsamrådets förslag om ny kostnadsfördelningsmodell för
Länstrafiken i Norrbotten.
_____

Kommunfullmäktige

Bill Nilsson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.



PROTOKOLL 27(37)
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KF § 48 Dnr 0162/09 - 209

FÖRSLAG PÅ TOMTPRIS INOM OMRÅDET PRÄSTGÄRDAN
(KV SPARVEN)

Kommunfullmäktiges beslut

Priset för tomtmark inom området Prästgärdan inklusive kvartetet Sparven
fastställs till 120 kronor per kvadratmeter tomtarea.
_____

Ärendebeskrivning

Miljö- och byggkontoret har tagit fram ett förslag på tomtpris för kvarteret
Sparven som ligger inom området Prästgärdan, enligt bilaga.

Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson föreslår att för tomtmark inom området
Prästgärdan inklusive kvartetet Sparven ska priset per kvadratmeter tomtarea
vara 120 kronor.

Beslutsunderlag

Miljö- och byggchefens skrivelse 11 maj 2009
_____

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Priset för tomtmark inom området Prästgärdan inklusive kvartetet Sparven
fastställs till 120 kronor per kvadratmeter tomtarea.
_____
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KF § 49 Dnr 0213/09 - 291

PLANERING AV NY GRUNDSKOLA (F-5) - ERSÄTTNING FÖR
LEKENSKOLAN

Kommunfullmäktiges beslut

Ärendet återremitteras för vidare beredning.
_____

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen beslutade enhälligt den 9 mars 2009, § 44, att bygga en ny
skola efter branden på Lekenskolan samt utse en projektgrupp ”skolgrupp”
med uppdrag att lämna förslag på tänkbar placering och skolans storlek m m.

Skolgruppen har undersökt prognoser för elevantalet i framtiden och konsta-
terat att till år 2012 kommer det att finnas ca 70 barn i varje åldersgrupp. Det
betyder att från förskoleklass t o m åk 5 kommer det att finnas ca 420 elever.
Behov finns av 3 st parallellklasser inom skolan med ungefär 24 elever i varje
klass. Utöver detta förberedelseklass, särskola, Nornaskolan m m.

Skolgruppen fastställer att inom nuvarande Parkskolan är det rimligt att driva
2 st parallellklasser i årskurs F-5 och att det finns långsiktigt behov av lokaler
för att täcka den 3:e parallellen.

Skolgruppen är inte enig.

Socialdemokraternas förslag till kommunstyrelsen:
1) Uppdra till kommunchefen att starta den interna samrådsprocessen för

att bygga ny skolbyggnad som innehåller lokaler för den 3:e parallellen
inkl grupprum, rum för specialundervisning, arbetsplatser, lokaler för 2
förskoleavdelningar, fritidslokaler, matsal för hela området, förbe-
redelseklass samt eventuellt andra verksamheter.

2) Skolan placeras inom detaljplan för skolverksamhet vid Parkskolan.
3) Tidplan: augusti 2009 interna samrådsprocessen startar

februari 2010 konsultprojektering startar
juni 2010 anbud inhämtas
septemb 2010 byggstart
augusti 2011 inflyttning

Centerpartiets förslag utöver ovan angivna:
1) Uppdra till kommunchefen att ta fram underlag d v s ritningar och

kostnadsförslag för en eventuell ombyggnation av Bäckskolan för att
inrymma samma lokalbehov som i socialdemokraternas förslag, punkt 1.

2) Tidsplanen under punkt 3 är väl optimistisk. Detta ska inte skyndas fram.
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Yrkanden

Peter Eriksson (s) yrkar bifall till socialdemokraternas förslag 1-3.

Matilda Wiklund (c) yrkar bifall till socialdemokraternas förslag 1-2 samt till
Centerpartiets förslag 1-2.

Proposition

Ordföranden ställer Peter Erikssons förslag under proposition och finner att
kommunstyrelsen bifaller förslaget.

Vidare ställer ordföranden Matilda Wiklund bifallsyrkande till centerpartiets
förslag 1-2 under proposition och finner att kommunstyrelsen avslår det-
samma.

Reservation

Matilda Wiklund (c) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
_____

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1) Uppdra till kommunchefen att starta den interna samrådsprocessen för
att bygga ny skolbyggnad som innehåller lokaler för den 3:e parallellen
inkl grupprum, rum för specialundervisning, arbetsplatser, lokaler för 2
förskoleavdelningar, fritidslokaler, matsal för hela området,
förberedelseklass samt eventuellt andra verksamheter.

2) Skolan placeras inom detaljplan för skolverksamhet vid Parkskolan.
3) Tidplan: augusti 2009 interna samrådsprocessen startar

februari 2010 konsultprojektering startar
juni 2010 anbud inhämtas
septemb 2010 byggstart
augusti 2011 inflyttning

_____

Kommunfullmäktige

Erika Sundström (s) föreslår en ändring av Kommunstyrelsens förslag punkt
1 enligt följande; ”Uppdra till Kommunstyrelsen att starta den interna
samrådsprocessen för upprättande av ny skolbyggnad”.
I övrigt yrkar Sundström bifall till Kommunstyrelsens punkt 2 och 3.

Matilda Wiklund (c) föreslår att ärendet återremitteras för vidare beredning
innan beslut.

Per-Erik Johansson (kd), Ola Lindgren (fp) och Birger Seger (v) stöder
Wiklunds förslag om återremiss.
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Propositioner

Ordförande ställer Matilda Wiklunds förslag om återremiss under proposition
och finner att fullmäktige avslår förslaget.

Votering
Votering begärs. Följande voteringsproposition föredras och godkänns;
- den som röstar ja bifaller förslaget om återremiss
- den som röstar nej avslår förslaget om återremiss.

Omröstningen utfaller med 13 ja-röster och 17 nej-röster.
Kommunfullmäktige har därmed beslutat återremittera ärendet.
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KF § 50 Dnr 0208/09 - 611

AVVECKLING AV TVÄRÅSELETS GRUNDSKOLA HÖSTEN 2009

Kommunfullmäktiges beslut

Tväråselets grundskola avvecklas fr o m hösten 2009 på grund av lågt elev-
antal.
_____

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 sam-
manträde den 9 mars 2009.

Kommunfullmäktige beslutade den 27 april 2009, § 26, följande:

- Tväråns förskola avvecklas fr o m hösten 2009 på grund av att
investeringsbehovet 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 om att avveckla Tväråselets grundskola fr o m
hösten 2009 på grund av lågt elevantal, återremitterades för ytterligare
beredning.

Beredning

Barn- och utbildningschef Jan-Erik Backman och rektor Gunnar Bergman
redogör i rapporten ”Verksamheterna i Tväråsel”, enligt bilaga, att en fortsatt
grundskoleverksamhet i Tväråsel innebär stora kostnader för kommunens
barn- och utbildningsverksamhet. Kostnaderna per elev vid skolan i Tväråsel
beräknas uppgå till ca 170 000 kronor vilket är dubbelt så mycket som kost-
naderna per elev vid tätorten.

Forts



PROTOKOLL 32(37)
2009-07-06

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Vidare finns det begränsningar på hur ”liten” en skola kan vara för att funge-
ra bra. Skolverket har satt den gränsen till 25 elever. Med ett mindre antal
elever kan det finnas risk för att det sociala samspelet påverkas negativt.
_____

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Tväråselets grundskola avvecklas fr o m hösten 2009 på grund av lågt elev-
antal.
_____

Kommunfullmäktige

Johan Johansson (c) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.



PROTOKOLL 33(37)
2009-07-06

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KF § 51 Dnr 0231/09 - 633

AVVECKLING AV STIGENS FÖRSKOLA 1 JULI 2010

Kommunfullmäktiges beslut

Uppdra till kommunchefen att senast den 1 juli 2010 avveckla verksamheten
vid Stigens förskola.
_____

Ärendebeskrivning

Barn- och utbildningschef Jan-Erik Backman har inlämnat en skrivelse angå-
ende Arbetsmiljöverkets inspektioner av förskolorna i Älvsbyns kommun.
Det har påvisats brister i arbetsmiljön vid ett flertal av kommunens förskolor.
I samtliga fall, förutom vid förskolan i Tvärån och Stigens förskola, har de
åtgärder som påpekats åtgärdats. För Tväråns förskola blir åtgärden att
avveckla verksamheten från och med ht 2009. Detta beror på de stora kost-
nader det innebär att åtgärda de brister Arbetsmiljöverket påpekat.

Vid Stigens förskola har anmärkningarna som inspektionen påvisade inte
åtgärdats. Detta beror på att kostnaderna för att åtgärda bristerna är för höga.
Enligt Älvsbyns Fastigheter AB uppskattas kostnaden till mellan 1 – 1,5
miljoner kronor. Under kommande år kommer de två avdelningarna vid
Stigens förskola att behövas för att garantera förskoleplats för barn inom
tätorten.

Arbetsmiljöverket har skickat en delgivning till Älvsbyns kommun den 15
april 2009 där kommunen tilldöms ett vite på 300 000 kronor om inte de
påpekade åtgärderna vid Stigens förskola åtgärdas senast den 1 september
2009, enligt bilaga. Med anledning av detta föreslås verksamheten vid Stigens
förskola avvecklas fr o m den 1 juli 2010.

Barn- och utbildningschefen föreslår att kommunstyrelsen uppdra till barn-
och utbildningschefen att senast den 1 juli 2010 avveckla verksamheten vid
Stigens förskola.
_____

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Uppdra till kommunchefen att senast den 1 juli 2010 avveckla verksamheten
vid Stigens förskola.
_____



PROTOKOLL 34(37)
2009-07-06

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KF § 52 Dnr 0145/09 - 715

INRÄTTANDE AV BOENDE FÖR PERSONER MED PSYKISKT
FUNKTIONSHINDER

Kommunfullmäktiges beslut

Avslå äskandet om medel för inrättande av boende för personer med psykiskt
funktionshinder.
_____

Ärendebeskrivning

Socialnämnden beslutade 2009-03-18 uppdra till socialchefen att upprätta
kostnadsförslag för inrättande av ett boende för personer med psykiatri-
problem. Förslaget har tillställts budgetberedningen för ställningstagande.
Kommunens kostnad för att inte ta emot medicinskt färdigbehandlade
personer uppgår till ca 100 000 kronor per månad.

Kostnadsförslaget framgår av bilaga. Årskostnaden uppgår till 3,5 miljoner
kronor. Vid etablering tillkommer en investeringskostnad om 70 000 kronor.

Budgetberedningen

Budgetberedningen föreslår den 11 maj 2009, § 11, att kommunfullmäktige
beslutar avslå äskandet om medel för inrättande av boende för personer med
psykiskt funktionshinder.

Beslutsunderlag

Budgetberedningens protokoll 11 maj 2009, § 11
_____

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Avslå äskandet om medel för inrättande av boende för personer med psykiskt
funktionshinder.
_____

Kommunfullmäktige

Helena Öhlund (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.



PROTOKOLL 35(37)
2009-07-06

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KF § 53 Dnr 0250/09 - 008

MOTION (C) - ÄLVSBYNS KOMMUN SKA INFÖRA
UTMANINGSRÄTT

Kommunfullmäktiges beslut

Överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.
_____

Ärendebeskrivning

Matilda Wiklund (c) har inkommit med motion om att införa utmaningsrätt i
kommunen. Detta skulle innebära att den som vill överta driften av en
kommunal verksamhet kan utmana kommunen genom att lämna in begäran
om detta.



PROTOKOLL 36(37)
2009-07-06

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KF § 54 Dnr 0251/09 - 008

MOTION (C) - GENOMFÖRANDE AV BARNOMSORGSPENG

Kommunfullmäktiges beslut

Överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.
_____

Ärendebeskrivning

Matilda Wiklund (c) har inlämnat motion om att införa barnomsorgspeng i
kommunen, enligt bilaga.



PROTOKOLL 37(37)
2009-07-06

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KF § 55 Dnr 0172/09 - 008

MEDBORGARFÖRSLAG OM ALLMÄNT FÖRBUD MOT
FYRVERKERIER OCH OKONTROLLERAT ANVÄNDANDE AV
PYROTEKNISK UTRUSTNING INOM KOMMUNEN

Kommunfullmäktige beslut

Överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.
_____

Ärendebeskrivning

Älvsby Brukshundsklubb har inlämnat medborgarförslag om ett allmänt
förbud mot fyrverkerier och okontrollerat användande av pyrotekniska
utrustning inom kommunen, enligt bilaga.


