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PROTOKOLL 2(27)
2009-10-19

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KF § 56 0417/09 - 001

POLITISKA ORGANISATIONER - FÖRELÄSNING

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktiges sammanträde inleds med en föreläsning av Axel
Danielsson om ”Politiska organisationer”.

Axel Danielsson är konsult med inriktning på styrning och uppföljning. Han
har mångårig erfarenhet från ledande befattningar i kommunal verksamhet.
En anlitad föreläsare vid utbildning av såväl förtroendevalda som tjänstemän i
kommuner och landsting.

Kommunfullmäktige

Ordföranden tackar för föredraget.
_____



PROTOKOLL 3(27)
2009-10-19

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KF § 57 0375/09 - 000

DELGIVNINGAR KF 2009-10-19

Kommunfullmäktiges beslut

Godkänna redovisning av delgivningar enligt nedan.

Ärendebeskrivning

Handlingar i ärendet

1) Socialnämnden
a) Avstämning styrkort för 2009
b) Rapportering ej verkställda beslut LSS, kvartal 2/09
c) Rapportering ej verkställda beslut enligt SoL, kvartal 2/09

2) Länsstyrelsen – Beslut – ny ledamot i kommunfullmäktige (s)
_____



PROTOKOLL 4(27)
2009-10-19

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KF § 58 0334/09 - 003

REVIDERING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES ARBETSORD-
NING

Kommunfullmäktiges beslut

Godkänna förslag på revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning §§ 29
och 30 som får följande lydelse, tillägg med kursiv stil.

Motioner § 29 sista stycket:
Kommunstyrelsen ska två gånger varje år redovisa de motioner som inte har
beretts färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges sista ordinarie sam-
manträden under våren och hösten.

Medborgarförslag § 30 näst sista stycket:
Kommunstyrelsen ska två gånger varje år redovisa de medborgarförslag som
inte har beretts färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges sista ordi-
narie sammanträden under våren och hösten.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktiges ordförande har upprättat förslag på tillägg till §§ 29 och
30 i kommunfullmäktiges arbetsordning gällande motioner och medborgar-
förslag som inte har beretts färdigt under ett år, enligt nedan. Syftet är att få
en bättre struktur med handläggning av motioner och medborgarförslag.

Motioner § 29 sista stycket får följande lydelse, tillägg med kursiv stil:

Kommunstyrelsen ska två gånger varje år redovisa de motioner som inte har
beretts färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges sista ordinarie sam-
manträden under våren och hösten.

Medborgarförslag § 30 näst sista stycket får följande lydelse, tillägg med kursiv
stil:

Kommunstyrelsen ska två gånger varje år redovisa de medborgarförslag som
inte har beretts färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges sista ordi-
narie sammanträden under våren och hösten.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 28 september 2009, § 141,
godkänna ovanstående förslag på revidering av kommunfullmäktiges
arbetsordning.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 28 september 2009, § 141
_____



PROTOKOLL 5(27)
2009-10-19

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KF § 59 0054/08 - 008

MOTION (FP) OM INFÖRANDE AV LÄRLINGSPROGRAM I
ÄLVSBYNS GYMNASIESKOLA

Kommunfullmäktiges beslut

Motionen om införande av läringsprogram i Älvsbyns gymnasieskola åter-
remitteras för ytterligare beredning samt att uppdra till kommunchefen att
inhämta yttrande från näringslivschefen innan vidare behandling.

Ärendebeskrivning

Ola Lindgren (fp) har skickat in en motion om införandet av lärlingsprogram
i Älvsbyns gymnasieskola.

Kommunchef Magnus Nordström har yttrat sig i ärendet enligt bilaga.

Nordström anser att enligt avtalet inom Fyrkantsamverkan finns inte möjlig-
het att starta nya nationella eller specialinriktade program med lärlingsprog-
ram som val för elever. Elever från Älvsbyn har i dagsläget möjlighet att söka
lärlingsprogram på t ex Luleå gymnasieskola.

Innan någon förändring eller utökning av programstrukturen inom Älvsbyns
gymnasieskola genomförs bör den nya gymnasiereformen inväntas. Enligt
SOU 2008:27 kommer gymnasiereformen att innebära stora förändringar av
gymnasieskolans programstruktur.

Kommunchefen föreslog avslag på motionen.

Kommunstyrelsen beslutade 26 maj 2008, § 83, att motionen återremitteras
till kommunstyrelsen för ytterligare beredning.

Beredning

Barn- och utbildningschef Jan-Erik Backman har yttrat sig i ärendet, enligt
bilaga.

Lärlingsplatser förutsätter att det lokala näringslivet som verkar inom
områden som står i samband med skolans yrkesprogram har ett uttalat behov
till samarbete kring och utveckling av lärlingsplatser.

Allt sedan försöksverksamhet startat runt om i Sverige har det inte fram-
kommit behov från lokala näringsidkare som gett anledning till ett engage-
mang från skolan kring lärlingspraktik.

Forts



PROTOKOLL 6(27)
2009-10-19

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KF § 59 0054/08 – 008 forts

MOTION (FP) OM INFÖRANDE AV LÄRLINGSPROGRAM I
ÄLVSBYNS GYMNASIESKOLA

Minskat elevunderlag för Fyrkantens gymnasieskolor bidrar även till föränd-
rade förutsättningar för utveckling av nya program i Älvsbyn.

Kommunstyrelsen föreslår 25 augusti 2009, § 119 kommunfullmäktige
besluta avslå motionen om införande av lärlingsprogram i Älvsbyns gym-
nasieskola.

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

Yrkanden

Bill Nilsson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att avslå motionen.

Matilda Wiklund (c) yrkar på återremiss av motionen för ytterligare beredning
samt att uppdra till kommunchefen att inhämta yttrande från näringslivs-
chefen innan vidare behandling.

Ola Lindgren (fp) yrkar på återremiss av motionen.

Propositionsordning

Ordföranden ställer Matilda Wiklunds yrkande på återremiss under proposi-
tion och finner att kommunfullmäktige avslår förslaget.

Vidare ställer ordföranden Bill Nilssons förslag under proposition och finner
att kommunfullmäktige bifaller förslaget.

Omröstning begärs

Följande omröstningsordning uppläses och godkänns: Den som röstar för
Matilda Wiklunds återremissyrkande, röstar ja och den som röstar för bifall
till Bill Nilssons avslagsyrkande, röstar nej.

Genomförd omröstning visar att Matilda Wiklunds återremissyrkande får 14
ja-röster och Bill Nilsson förslag om avslag 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 7(27)
2009-10-19

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KF § 59 0054/08 – 008 forts

MOTION (FP) OM INFÖRANDE AV LÄRLINGSPROGRAM I
ÄLVSBYNS GYMNASIESKOLA

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens protokoll 26 maj 2008, § 83
Kommunstyrelsens protokoll 25 augusti 2009, § 119
_____



PROTOKOLL 8(27)
2009-10-19

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KF § 60 0250/09 - 008

MOTION (C) - ÄLVSBYNS KOMMUN SKA INFÖRA UTMAN-
INGSRÄTT

Kommunfullmäktiges beslut

Avslå motion om införande av utmaningsrätt.

Reservation

Matilda Wiklund (c) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag,
enligt bilaga.

Ärendebeskrivning

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

Kommunfullmäktige beslutade 6 juli 2009, § 53, överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.

Beredning

Kommunchef Magnus Nordström har yttrat sig i ärendet, enligt bilaga.
All verksamhet som drivs av kommunen får utmanas, med undantag av
myndighetsutövning, strategiska ledningsfunktioner, vad som enligt lag eller
förordning måste utföras av kommunen med egen personal, verksamheter
som, efter en offentlig upphandling, drivs med intraprenadsavtal eller
verksamheter som drivs genom så kallad kundvalsmodell eller enligt lagen om
valfrihetssystem (LOV).

Utmaningsrätt är infört i ett 20-tal kommuner i landet. Erfarenheten från
införandet av utmanarrätt är i dagsläget begränsad, i alla fall vad avser mer
djupgående utvärdering och analyser. Det kan dock konstateras att införandet
kräver utökade administrativa resurser.

Det är för tillfället frivilligt att införa valfrihetssystem för både kommuner
och landsting.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 28 september 2009, § 143,
avslå motion om införande av utmaningsrätt.

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



PROTOKOLL 9(27)
2009-10-19

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KF § 60 0250/09 – 008 forts

MOTION (C) - ÄLVSBYNS KOMMUN SKA INFÖRA UTMAN-
INGSRÄTT

Yrkanden

Matilda Wiklund (c) och Ola Lindgren (fp) yrkar bifall till motionen.

Erika Sundström (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag om avslag på
motionen.

Propositionsordning

Ordföranden ställer Matilda Wiklunds och Erika Sundströms förslag mot
varandra och finner att kommunfullmäktige bifaller Erika Sundströms
förslag.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens protokoll 28 september 2009, § 143
_____



PROTOKOLL 10(27)
2009-10-19

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KF § 61 0172/09 - 008

MEDBORGARFÖRSLAG OM ALLMÄNT FÖRBUD MOT FYR-
VERKERIER OCH OKONTROLLERAT ANVÄNDANDE AV
PYROTEKNISK UTRUSTNING INOM KOMMUNEN

Kommunfullmäktiges beslut

Bifalla medborgarförslaget och i enlighet med dess intentioner revidera 19 §
allmänna ordningsstadgan för Älvsbyns kommun som därmed får följande
lydelse (tillägg med kursiv stil):

”Inom Älvsbyns kommun är det endast tillåtet att använda pyrotekniska varor från kl
12.00 påskafton, valborgsmässoafton och nyårsafton samt därpå följande dag till kl
03.00. Under övriga tider på året krävs alltid tillstånd av polismyndigheten.

Tillstånd av polismyndigheten krävs alltid för att få använda pyrotekniska
varor på följande platser:
- I anslutning till Nyberga särskilda boende
- I anslutning till Ugglans särskilda boende
- I anslutning till Fluxens servicehus
- I anslutning till Violens servicehus

Det är förbjudet att använda pyrotekniska varor närmare än 100 meter från
ovannämnda serviceboenden.”

Ärendebeskrivning

Älvsbyns brukshundsklubb har skickat in ett medborgarförslag om allmänt
förbud mot fyrverkerier och okontrollerat användande av pyroteknisk
utrustning inom kommunen, enligt bilaga.

Kommunfullmäktige beslutade 6 juli 2009, § 55, överlämna medborgarför-
slaget till kommunstyrelsen för beredning.

Beredning

Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson har yttrat sig i ärendet, enligt bilaga.

Användning av pyroteknisk utrustning har ökat och flera kommuner i landet,
däribland Jokkmokk, har infört omfattande restriktioner mot användande av
fyrverkerier. Kommunen har möjlighet att med stöd av 3 kap 9 § ordnings-
lagen besluta om de föreskrifter som behövs för att förhindra att människors
hälsa eller egendom skadas till följd av användningen av pyrotekniska varor.

Forts



PROTOKOLL 11(27)
2009-10-19

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KF § 61 0172/09 – 008 forts

MEDBORGARFÖRSLAG OM ALLMÄNT FÖRBUD MOT FYR-
VERKERIER OCH OKONTROLLERAT ANVÄNDANDE AV
PYROTEKNISK UTRUSTNING INOM KOMMUNEN

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 25 augusti 2009, § 121,
besluta revidera 19 § allmänna ordningsstadgan för Älvsbyns kommun som
därmed får följande lydelse (tillägg med kursiv stil):

”Inom Älvsbyns kommun är det endast tillåtet att använda pyrotekniska varor från kl
12.00 påskafton, valborgsmässoafton och nyårsafton samt därpå följande dag till kl
03.00. Under övriga tider på året krävs alltid tillstånd av polismyndigheten.

Tillstånd av polismyndigheten krävs alltid för att få använda pyrotekniska
varor på följande platser:
- I anslutning till Nyberga särskilda boende
- I anslutning till Ugglans särskilda boende
- I anslutning till Fluxens servicehus
- I anslutning till Violens servicehus

Det är förbjudet att använda pyrotekniska varor närmare än 100 meter från
ovannämnda serviceboenden.”

Yrkanden

Erika Sundström (s) och Johan Johansson (c) yrkar bifall till förslaget.

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges protokoll 6 juli 2009, § 55
Miljö- och byggchefens tjänsteutlåtande 11 augusti 2009
Kommunstyrelsens protokoll 25 augusti 2009, § 121
_____



PROTOKOLL 12(27)
2009-10-19

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KF § 62 0356/09 - 024

PRINCIPBESLUT GÄLLANDE ERSÄTTNINGAR OCH VILLKOR
FÖR KONTAKTPERSONER OCH KONTAKTFAMILJER ENLIGT
SOL OCH LSS

Kommunfullmäktiges beslut

Fastställa principbeslut att 2009 och i fortsättningen följa Sveriges
Kommuner och Landstings rekommendationer beträffande ersättning och
villkor för familjehem, kontaktpersoner och kontaktfamiljer enligt social-
tjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
(LSS).

Ärendebeskrivning

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) ger årligen ut rekommendationer
om ersättning och villkor för familjehem, kontaktpersoner och kontakt-
familjer enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS). Rekommendationerna ges i form av cirkulär och
innefattar såväl arvode som omkostnadsersättning.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 28 september 2009, § 144, att
ta ett principbeslut att följa Sveriges Kommuner och Landstings rekommen-
dationer beträffande ersättning och villkor för familjehem, kontaktpersoner
och kontaktfamiljer enligt SoL och LSS.
_____



PROTOKOLL 13(27)
2009-10-19

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KF § 63 0348/09 - 042

DELÅRSRAPPORT PER 31 AUGUSTI 2009

Kommunfullmäktiges beslut

Uppdra till kommunchefen att fortsätta arbetet med budgetbalans samt i
övrigt godkänna delårsrapporten och lägga den till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Kommunledningskontoret, ekonomi har upprättat delårsrapport per den 31
augusti 2009, enligt bilaga.

Förslag till beslut

Godkänna delårsrapporten och lägga den till handlingarna.

Kommunstyrelsen

Ekonomichef Ulla Lundberg redovisar en omstrukturerad delårsrapport med
bl a att andra principer för periodiseringar har tillämpats vid upprättandet av
rapporten samt en omformulering i förvaltningsberättelsen.

Kommunen redovisar ett periodresultat på 14,2 miljoner kronor. En för-
bättring med 10,3 miljoner kronor jämfört med motsvarande period föregå-
ende år.

För år 2009 beräknas årets resultat till 100 000 kronor vilket innebär en av-
vikelse mot budget på -7,5 miljoner kronor. Trots avvikelsen är balanskravet
uppfyllt om prognosen står sig.

Kommunfullmäktige

Ekonomichef Ulla Lundberg föredrar ärendet.

Bill Nilsson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Revisor Sigvard Lundgren redovisar revisorernas bedömning av delårsrap-
porten, enligt bilaga.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens protokoll 28 september 2009, § 145
_____



PROTOKOLL 14(27)
2009-10-19

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KF § 64 0310/09 - 317

ÖVERTAGANDE AV DET KOMMUNALA BELYSNINGSNÄTET

Kommunfullmäktiges beslut

Överlåta det kommunala belysningsnätet till Älvsbyns Energi AB.

Ärendebeskrivning

Älvsbyns Energi AB, VD Jan Sipola föredrog vid kommunstyrelsens infor-
mationsmöte den 11 augusti 2009, förslag på ett övertagande av det kom-
munala belysningsnätet av Älvsbyns Energi AB från den 1 oktober 2009.

Senast år 2015 ska samtliga kvicksilverarmaturer (Hg) vara utbytta enligt
beslut av EU. Belysningsnätet går inte att styra och ca 30 % av ledningsnät
och stolpar är i akut behov av utbyte p g a hög anläggningsålder.

Älvsbyns Energi AB har på uppdrag av ägaren utfört en belysningsutredning
med Vattenfall Service Nordic (VSN), enligt bilaga. Utredningen visar på
möjliga energibesparingar upp till 40 % om föreslagna investeringar utförs.

I ett första steg bör 1,1 Mkr investeras för styrning av belysning. Sommartid
ha gatubelysningen släckt och vintertid reducera timvis nattetid till två
respektive ett av tre belysningspunkter tända (kl 22.00 – 06.00).

Belysningsnätet är idag värderat till 3,2 Mkr. Värdet reduceras kraftigt genom
förkortad livslängd p g a EU-beslut om utbyte av kvicksilverarmaturer, vilket
innebär ett rimligt värde på 500 000 kronor.

Kommunstyrelsen föreslår den 25 augusti 2009, § 129, kommunfullmäktige
besluta att överlämna ärendet om övertagande av belysningsnätet till
kommunstyrelsen.

Yrkanden

Bo Johansson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsunderlag

Älvsbyns Energi AB, VD yttrande 11 augusti 2009
Kommunstyrelsens protokoll 25 augusti 2009, § 129
_____



PROTOKOLL 15(27)
2009-10-19

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KF § 65 0254/09 - 102

FYLLNADSVAL MED ANLEDNING AV AVSÄGELSE (S)

Kommunfullmäktiges beslut

Utse följande personer till respektive uppdrag enligt nedan:

Uppdragstagare Uppdrag
Camilla Wallin (s) - ledamot i kommunstyrelsen

- ledamot i Älvsbyns kommunföretag AB
- ersättare i tekniska utskottet

Erika Sundström (s) - ersättare i budgetberedningen

Tommy Lindgren (s) - ersättare i valnämnden

Agneta Burman (s) - ersättare i Kommunförbundet
  Norrbotten – ombud till möte

Bill Nilsson (s) - ledamot i Förvaltningsråd för
   Storforsens naturreservat

Ärendebeskrivning

Bo Lundberg (s) har den 8 juni 2009 avsagt sig samtliga politiska uppdrag i
Älvsbyns kommun

Kommunfullmäktige har att utse följande:
- ledamot i kommunstyrelsen
- ledamot i Älvsbyns kommunföretag AB
- ersättare i budgetberedningen
- ersättare i valnämnden
- ersättare i tekniska utskottet
- ersättare i Kommunförbundet Norrbotten – ombud till möte
- ledamot i Förvaltningsråd för Storforsens naturreservat

forts



PROTOKOLL 16(27)
2009-10-19

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KF § 65 0254/09 – 102 forts

FYLLNADSVAL MED ANLEDNING AV AVSÄGELSE (S)

Kommunfullmäktige

Bill Nilsson föredrar kommunala valberedningens förslag som innebär
följande:

Uppdragstagare Uppdrag
Camilla Wallin - ledamot i kommunstyrelsen

- ledamot i Älvsbyns kommunföretag AB
- ersättare i tekniska utskottet

Erika Sundström - ersättare i budgetberedningen
Tommy Lindgren - ersättare i valnämnden
Agneta Burman - ersättare i Kommunförbundet

  Norrbotten – ombud till möte
Bill Nilsson - ledamot i Förvaltningsråd för

   Storforsens naturreservat

Beslutsunderlag

Kommunala valberedningens protokoll 19 oktober 2009, § 4
_____



PROTOKOLL 17(27)
2009-10-19

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KF § 66 0388/09 - 102

FYLLNADSVAL MED ANLEDNING AV AVSÄGELSE (S)

Kommunfullmäktiges beslut

Utse Tommy Lindgren (s) som uppdragstagare till följande uppdrag:

- vice ordförande i kommunstyrelsen
- vice ordförande i  Älvsbyns kommunföretag AB
- vice ordförande i budgetberedningen
- ersättare i Länstrafiken – ombud
- ersättare i  Kommunförbundet – styrelsen
- ersättare i Kommunförbundet – ombud till möte

Ärendebeskrivning

Erika Sundström (s) har den 6 oktober 2009 avsagt sig uppdrag som vice
ordförande i kommunstyrelsen, Älvsbyns kommunföretag AB och budget-
beredningen, ersättare i Länstrafiken – ombud och Kommunförbundet –
styrelsen samt ledamot i Kommunförbundet – ombud till möte.

Kommunfullmäktige har att utse ny:
- vice ordförande i kommunstyrelsen
- vice ordförande i Älvsbyns kommunföretag AB
- vice ordförande i budgetberedningen
- ersättare i Länstrafiken – ombud
- ersättare i Kommunförbundet – styrelsen
- ledamot i Kommunförbundet – ombud till möte

Kommunfullmäktige

Bill Nilsson (s) föredrar kommunala valberedningens förslag att Tommy
Lindgren (s) utses som uppdragstagare till samtliga ovanstående uppdrag.

Beslutsunderlag

Kommunala valberedningens protokoll 19 oktober 2009, § 5
_____



PROTOKOLL 18(27)
2009-10-19

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KF § 67 0389/09 - 102

FYLLNADSVAL MED ANLEDNING AV AVSÄGELSE (S)

Kommunfullmäktiges beslut

Utse Stefan Hortlund (s) som ny ersättare i socialnämnden.

Ärendebeskrivning

Marina Antfolk-Samuelsson (s) har avsagt sig uppdrag den 31 augusti 2009,
som ordinarie ledamot i kommunfullmäktige och ersättare i socialnämnden.

Kommunfullmäktige har att utse ny ersättare i socialnämnden.

Kommunfullmäktige

Bill Nilsson (s) föredrar kommunala valberedningens förslag att Stefan
Hortlund (s) utses som ny ersättare i socialnämnden.

Beslutsunderlag

Kommunala valberedningens protokoll 19 oktober 2009, § 6
_____



PROTOKOLL 19(27)
2009-10-19

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KF § 68 0390/09 - 102

VAL AV ERSÄTTARE I KOMMUNSTYRELSEN OCH ÄLVSBYNS
KOMMUNFÖRETAG AB (S)

Kommunfullmäktiges beslut

Utse Ulrik Bylander (s) som ny ersättare i kommunstyrelsen och i Älvsbyns
kommunföretag AB.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige utsåg 6 juli 2009, § 46, Tommy Lindgren (s) till
ordinarie ledamot i kommunstyrelsen och Älvsbyns kommunföretag AB
(tidigare ersättare).

Kommunfullmäktige har att utse ny:
- ersättare i kommunstyrelsen
- ersättare i Älvsbyns kommunföretag AB

Kommunfullmäktige

Bill Nilsson (s) föredrar kommunala valberedningens förslag att utse Ulrik
Bylander (s) som ny ersättare i kommunstyrelsen och i Älvsbyns
kommunföretag AB.

Beslutsunderlag

Kommunala valberedningens protokoll 19 oktober 2009, § 7
_____



PROTOKOLL 20(27)
2009-10-19

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KF § 69 0311/09 - 008

MEDBORGARFÖRSLAG ATT ASFALTERA GENVÄGEN FRÅN
POPPELGATAN MOT STORGATAN

Kommunfullmäktiges beslut

Överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning och
beslut.

Ärendebeskrivning

Lennart Hedkvist har skickat in ett medborgarförslag om att asfaltera
genvägen från Poppelgatan mot Storgatan, enligt bilaga.
_____



PROTOKOLL 21(27)
2009-10-19

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KF § 70 0343/09 - 008

MOTION (KD) OM ATT OMPRÖVA BESLUT OM NEDLÄGG-
NING AV HÖGSTADIET I VIDSEL

Kommunfullmäktiges beslut

Överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Ärendebeskrivning

Per-Erik Johansson (kd) och Karin Markström (kd) har lämnat in en motion
om att ompröva beslut om nedläggning av högstadiet i Vidsel, enligt bilaga.
_____



PROTOKOLL 22(27)
2009-10-19

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KF § 71 0342/09 - 008

MOTION (KD) OM ATT OMPRÖVA BESLUT OM NEDLÄGG-
NING AV KOMMUNALA MUSIKSKOLAN

Kommunfullmäktiges beslut

Överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Ärendebeskrivning

Per-Erik Johansson (kd) och Karin Markström (kd) har lämnat in en motion
om att ompröva beslut om nedläggning av kommunala musikskolan, enligt
bilaga.
_____



PROTOKOLL 23(27)
2009-10-19

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KF § 72 0365/09 - 008

MOTION (C) - BOENDERESURSER I ÄLDREOMSORGEN

Kommunfullmäktiges beslut

Överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Ärendebeskrivning

Matilda Wiklund (c) har lämnat in en motion om boenderesurser i äldre-
omsorgen, enligt bilaga.
_____



PROTOKOLL 24(27)
2009-10-19

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KF § 73 0364/09 - 008

MOTION (C) - ETT FÖRENINGARNAS HUS

Kommunfullmäktiges beslut

Överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Ärendebeskrivning

Matilda Wiklund (c) har lämnat in en motion om ett föreningarnas hus, enligt
bilaga.
_____



PROTOKOLL 25(27)
2009-10-19

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KF § 74 0363/09 - 008

MOTION (C) - KANIS

Kommunfullmäktiges beslut

Överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Ärendebeskrivning

Matilda Wiklund (c) har lämnat in en motion om att vidareutveckla Kanis-
området, enligt bilaga.
_____



PROTOKOLL 26(27)
2009-10-19

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KF § 75 0370/09 - 008

MOTION (NS) RÖRANDE DEN KOMMANDE NEDLÄGG-
NINGEN AV VIDSELS HÖGSTADIUM

Kommunfullmäktiges beslut

Överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Ärendebeskrivning

Jörgen Afvander (Ns) och Viking Johansson (Ns) har lämnat in en motion
rörande den kommande nedläggningen av Vidsels högstadium, enligt bilaga.
_____



PROTOKOLL 27(27)
2009-10-19

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KF § 76 0371/09 - 008

MOTION (NS) RÖRANDE MUSIKSKOLAN

Kommunfullmäktiges beslut

Överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Ärendebeskrivning

Jörgen Afvander (Ns) och Viking Johansson (Ns) har lämnat in en motion
rörande musikskolan, enligt bilaga.
_____


