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 PROTOKOLL 2(4343) 
 2010-02-15 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 1 Dnr 0039/10 - 000 
 
INFORMATION OM FOLKHÄLSAN, KF 2010-02-15 

 
Kommunfullmäktige 
Ordföranden tackar för informationen. 
 
Ärendebeskrivning 
Information av folkhälsosamordnare Eva Linnea Eriksson om vikten av att 
arbeta med folkhälsan. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 3(4343) 
 2010-02-15 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 2 Dnr 0038/10 - 212 
 
INFORMATION OM ÖVERSIKTSPLANEN, KF 2010-02-15 

 
Kommunfullmäktige 
Ordföranden tackar för informationen. 
 
Ärendebeskrivning 
Samhällsplanerare Erik Andersson och miljö- och byggchef Ingrid Karlsson 
informerar om pågående översiktsplanearbete och uppmanar politiken att 
komma med synpunkter på planen.  
 
Översyn av översiktsplanen ska ske vid varje mandatperiod.  
 
Översiktsplanen ska fastställas på kommunfullmäktiges sammanträde den 14 
juni 2010.  
_____ 
 



 PROTOKOLL 4(4343) 
 2010-02-15 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 3 Dnr 0034/10 - 000 
 
DELGIVNINGAR KF 2010-02-15 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Godkänna redovisning av nedanstående delgivningar.  
 
Ärendebeskrivning 
Handlingar i ärendet: 
 
1 Länsstyrelsen i Norrbottens län – Beslut, Ny ersättare i kommun-

fullmäktige, Ann-Sofie Holmström (v) 
 

2 Migrationsverket – Överenskommelse om flyktingmottagning  
 
3 Statens folkhälsoinstitut – Nationella tobaksuppdraget, Tobaks-

konventionen 
_____ 

 



 PROTOKOLL 5(4343) 
 2010-02-15 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 4 Dnr 0503/09 - 001 
 
POLITISK ORGANISATION FÖR ÄLVSBYNS KOMMUN 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Utveckla den politiska organisationen med utskott under kommunstyrelsen 
och tillfällig beredning under kommunfullmäktige, enligt Priogruppens för-
slag, bilaga 2, med ändring. 
 
1) Arbete- & Omsorgsutskottet 
2) Barn- & Fritidsutskottet 
3) Budgetberedningen (hanterar även ärenden som rör näringsliv och tillväxt).  
 
Reservation 
Matilda Wiklund (c), Birger Seger (v), Ola Lindgren (fp) och Jörgen Afvander 
(Ns) reserverar sig mot beslutet. 
 
Ärendebeskrivning 
Priogruppen fick av kommunstyrelsen den 25 maj 2009, § 66, uppdrag att 
med Öhrlings utvärdering som grund se över den politiska organisationen 
och utarbeta konkreta utvecklingsförslag till kommunstyrelsens sammanträde 
den 14 december 2009.   
 
Avgränsning 
Priogruppen har inte tagit med de kommunala bolagen i sin översyn. 
I de två alternativa förslag som presenteras i bilaga finns inte Kommunala 
handikapp- och pensionärsrådet och Folkhälsorådet med. Kommunstyrelsen 
får lägga förslag i detta hänseende. 
- - - 
Priogruppen har konstaterat att som organisationen är definierad idag finns 
oklarheter i gränsdraganingar mellan framförallt kommunstyrelsen och 
nämndernas uppdrag. Detta försvårar en tydlig ledning och styrning. Dessa 
intryck förstärktes även av den föreläsning i ämnet som hölls av Axel 
Danielson. Föreläsaren poängterade att Älvsbyn idag står inför 2 alternativ. 
Antingen går man tillbaka till den organisation som gällde före 2007 eller så 
utvecklar man den nuvarande organisationen.   
 
Priogruppen konstaterar vidare att en förändring behövs för att klargöra 
dessa otydligheter. Priogruppen har tittat på tre tänkbara 
organisationsmodeller.  
 -    Den ena modellen bygger på att man har ett antal utskott under  
 kommunstyrelsen som i varierande grad kan ha nämndernas uppgifter.  
- Den andra modellen bygger på att man har ett antal beredningar direkt   

under fullmäktige. 
        forts 



 PROTOKOLL 6(4343) 
 2010-02-15 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 4 Dnr 0503/09 – 001 forts 
 
POLITISK ORGANISATION FÖR ÄLVSBYNS KOMMUN 

 
- En tredje modell är att behålla nämnderna men att deras reglemente  
  revideras för att tydliggöra uppdraget.  
 
De olika modellerna har både för- och nackdelar men Priogruppen konsta-
terar att modellen med att behålla nämnderna har en stor nackdel då det 
försvårar ett nytt tankesätt både hos politiker och tjänstemän. Priogruppen 
konstaterar att oavsett vilken modell vi slutligen väljer så är det väldigt viktigt, 
att vi tydligt beskriver de olika "organens" arbetsuppgifter.  
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 14 december redovisas remissvaren 
som inkommit i ärendet och kommunstyrelsen får tillfälle att diskutera frågan 
i plena. Därefter tas ärendet upp vid Kommunstyrelsens sammanträde den 25 
januari 2010 och förslag till beslut ska ligga på fullmäktiges bord den 15 feb-
ruari. 
 
Priogruppens beslut 2009-11-09 
Framtagna utvecklingsförslag skickas på remiss till de politiska partierna. 
Remissvaren skall vara kommunledningskontoret tillhanda 10 december för 
redovisning på kommunstyrelsen den 14 december 2009. 
  
Priogruppens förslag till Kommunstyrelsen  
Ärendet tas upp i kommunstyrelsen den 25 januari 2010 för slutligt förslag till 
kommunfullmäktige den 15 februari 2010. 
 
Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar den 14 december 2009, § 186, bifalla prio-
gruppens förslag att ärendet behandlas i kommunstyrelsens sammanträde den 
25 januari för slutligt förslag till kommunfullmäktige den 15 februari 2010. 
 
Remissvar har inkommit från socialdemokraterna och folkpartiet Älvsby 
liberalerna. 
 
Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar den 25 januari 2010, § 5, föreslå kommunfullmäk-
tige att utveckla den politiska organisationen med utskott under kommun-
styrelsen och tillfällig beredning under kommunfullmäktige, enligt Priogrup-
pens förslag, bilaga 2, med ändring. 
 
1) Arbete- & Omsorgsutskottet 
2) Barn- & Fritidsutskottet 
3) Budgetberedningen (hanterar även ärenden som rör näringsliv och tillväxt).  
         forts 



 PROTOKOLL 7(4343) 
 2010-02-15 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 4 Dnr 0503/09 – 001 forts 
 
POLITISK ORGANISATION FÖR ÄLVSBYNS KOMMUN 

 
Matilda Wiklund (c), Birger Seger (v), och Jörgen Afvander (Ns) reserverar 
sig mot beslutet. 
 
Kommunfullmäktige 
Bill Nilsson (s) Helena Öhlund (s) och Erika Sundström (s) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Matilda Wiklund (c), Wivianne Nilsson (v), Birger Seger (v) yrkar på återgång 
till föregående organisation. 
 
Ola Lindgren (fp) yrkar på återremiss av ärendet för ytterligare beredning. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer Ola Lindgrens förslag på återremiss under proposition 
och finner att kommunfullmäktige avslår förslaget. 
 
Omröstning  
Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns. 
Den som röstar ja bifaller förslaget om återremiss. 
Den som röstar nej avslår förslaget om återremiss. 
 
Omröstning utfaller med 3 ja-röster och 27 nej-röster som framgår av till 
protokollet bifogad sammanträdeslista. 
 
Kommunfullmäktige beslutar därmed att avgöra ärendet vid dagens samman-
träde. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer Bill Nilssons bifallsyrkande till kommunstyrelsens förslag 
och Matilda Wiklunds m fl yrkande om återgång till föregående organisation 
mot varandra och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens 
förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 25 maj 2009, § 66 
PM Priogruppen 9 november 2009  
Kommunstyrelsens protokoll 14 december 2009, § 186 
Kommunstyrelsens protokoll 25 januari 2010, 5 
_____ 
 



 PROTOKOLL 8(4343) 
 2010-02-15 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KF § 5 Dnr 0180/09 - 003 
 
STRATEGISK PLAN FÖR ÄLVSBYNS KOMMUN 2010-2012 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
I den strategiska planen infoga rubriker och text för enheterna Barn- och 
familjeenheten (BoF) och Enheten för arbete och integration (AoI), enligt 
bilaga, med tillägg till AoI, under rubriken ”särskilda uppdrag”, infoga texten: 
”I samråd med Älvsbyns vårdcentral inleda arbetet med alkoholrådgivning för att till-
sammans på ett tidigt stadium fånga upp och stödja människor som har ett riskbruk.” 
och därefter fastställa Strategisk plan för Älvsbyns kommun 2010-2012. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade 23 november 2009, § 83, uppdra till kommun-
chefen att till kommunstyrelsens sammanträde 14 december 2009 lämna för-
slag på rubriker och text för de två nya enheterna, Barn- och familjeenheten 
och Enheten för arbete och integration, som ska infogas i den strategiska 
planen. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 14 december 2009, § 188, att ärendet återremit-
teras till kommunchefen för att till kommunstyrelsens sammanträde den 25 
januari 2010 lämna nytt förslag på rubriker och text för de två nya enheterna.  
 
Förslag till beslut 
Infoga rubriker och text för de två nya enheterna, Barn- och familjeenheten 
och Enheten för arbete och integration, i den strategiska planen, enligt för-
slag, och därefter fastställa Strategisk plan för Älvsbyns kommun 2010-2012. 
 
Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar 25 januari 2010, § 6, föreslå kommunfullmäktige 
att i den strategiska planen infoga rubriker och text för enheterna Barn- och 
familjeenheten (BoF) och Enheten för arbete och integration (AoI), enligt 
bilaga, med tillägg till AoI, under rubriken ”särskilda uppdrag”, infoga texten: 
”I samråd med Älvsbyns vårdcentral inleda arbetet med alkoholrådgivning för att till-
sammans på ett tidigt stadium fånga upp och stödja människor som har ett riskbruk.” 
och därefter fastställa Strategisk plan för Älvsbyns kommun 2010-2012. 
 
Kommunfullmäktige 
Kommunchef Magnus Nordström föredrar ärendet. 
 
Helena Öhlund (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges protokoll 23 november 2009, § 83 
Kommunstyrelsens protokoll 14 december 2009, § 188 
Kommunstyrelsens protokoll 25 januari 2010, § 6 
_____ 



 PROTOKOLL 9(4343) 
 2010-02-15 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 6 Dnr 0447/09 - 003 
 
HANDLINGSPROGRAM FÖR RÄDDNINGSTJÄNST OCH 
FÖREBYGGANDE VERKSAMHET I ÄLVSBYNS KOMMUN 
ENLIGT LAG OM SKYDD MOT OLYCKOR, 2005-03-07 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Revidera ”Handlingsprogram för räddningstjänst och förebyggande verk-
samhet i Älvsbyns kommun enligt Lag om skydd mot olyckor, 2005-03-07” 
fram till dess att nytt handlingsprogram är framtaget, senast den 31 december 
2010. Ändring enligt nedan. 
 
Punkt 5.6  
Räddningsstyrkornas förmåga under delrubriken Bemanning  
1 styrkeledare + 5 brandmän 
 
Ärendebeskrivning 
Räddningschef Kalle Håkansson har lämnat in en skrivelse angående begäran 
om att revidera ”Handlingsprogram för räddningstjänst och förebyggande 
verksamhet i Älvsbyns kommun enligt Lag om skydd mot olyckor, 2005-03-
07” 
 
Räddningstjänsten ska genomföra personalneddragning på grund av de 
besparingskrav som ålagts räddningstjänsten. 
 
En revidering krävs av ovanstående handlingsprogram därför att de operativa 
antal som räddningstjänstens styrka består av är politiskt beslutat.  
 
Två dokument ”Arbetsmiljökonsekvensbeskrivning av neddragningar på 
räddningstjänsten” samt ”Riskkällor och risker” är framtagna för att belysa de 
risker och konsekvenser som en neddragning kan medföra. Dokumenten är 
förankrade hos de lokala representanterna för arbetstagarna. 
 
Med anledning av ovanstående är det räddningschefens önskan att få revidera 
handlingsprogrammet fram till dess att en ny är framtagen, senast den 31 
december 2010. Ändring enligt nedan. 
 
Punkt 5.6  
Räddningsstyrkornas förmåga under delrubriken Bemanning  
1 styrkeledare + 6 brandmän 
 
Ändras till 1 styrkeledare + 5 brandmän 
 
Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar 14 december 2009, § 187, föreslå kommunfull-
mäktige medge avsteg från handlingsprogrammet.   Forts 



 PROTOKOLL 10(4343) 
 2010-02-15 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 6 Dnr 0447/09 – 003 forts 
 
HANDLINGSPROGRAM FÖR RÄDDNINGSTJÄNST OCH 
FÖREBYGGANDE VERKSAMHET I ÄLVSBYNS KOMMUN 
ENLIGT LAG OM SKYDD MOT OLYCKOR, 2005-03-07 

 
Kommunfullmäktige 
Kommunchef Magnus Nordström föredrar ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 14 december 2009, § 187 
_____ 
 



 PROTOKOLL 11(4343) 
 2010-02-15 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 7 Dnr 0054/08 - 008 
 
MOTION (FP) OM INFÖRANDE AV LÄRLINGSPROGRAM I 
ÄLVSBYNS GYMNASIESKOLA 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Avslå motionen. 
 
Ärendebeskrivning 
Ola Lindgren (fp) har skickat in en motion om införandet av lärlingsprogram 
i Älvsbyns gymnasieskola, enligt bilaga. 
 
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. 
 
Minskat elevunderlag för Fyrkantens gymnasieskolor bidrar även till föränd-
rade förutsättningar för utveckling av nya program i Älvsbyn. 
 
 
         forts 



 PROTOKOLL 12(4343) 
 2010-02-15 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 7 Dnr 0054/08 – 008 forts 
 
MOTION (FP) OM INFÖRANDE AV LÄRLINGSPROGRAM I 
ÄLVSBYNS GYMNASIESKOLA 

 
Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar 25 augusti 2009, § 119, föreslå  kommunfull-
mäktige avslå motionen om införande av lärlingsprogram i Älvsbyns gym-
nasieskola.  
 
Matilda Wiklund (c) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 
 
Kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar 19 oktober 2009, § 59, motionen om införande 
av lärlingsprogram i Älvsbyns gymnasieskola återremitteras för ytterligare 
beredning samt att uppdra till kommunchefen att inhämta yttrande från 
näringslivschefen innan vidare behandling. 
 
Beredning 
Näringslivschef Pär Jonsson har yttrat sig i ärendet. 
 
Inom Älvsbyns gymnasium finns fyra program där yrkesämnen ingår, barn- 
och fritid, hotell- och restaurang, omvårdnad samt media. 
 
Företagarnas styrelse i Älvsbyn ser positivt på lärlingssystemet men negativt 
på den ekonomiska ersättningen som inte täcker deras kostnader. Dels tar 
mentorsrollen aktiv tid från deras produktion samtidigt som krav ställs på 
gymnasiets utbildning och samordning av mentorer. 
 
Det lokala näringslivet som verkar inom de ämnesområden som representeras 
av Älvsbyns gymnasieskola har inte påvisat behovet av lärlingsplatser. 
Behovet av lärlingar finns främst inom hantverksyrken som inte representeras 
av Älvsbyns gymnasieskolas program. 
 
Förslag till beslut 
Näringslivskontoret föreslår kommunfullmäktige avslå motionen med dagens 
förutsättningar. 
 
Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar 14 december 2009, § 204, föreslå kommunfull-
mäktige avslå motionen. 
 
Kommunfullmäktige 
Kommunchef Magnus Nordström föredrar ärendet. 
 
Bill Nilsson (s) yrkar avslag på motionen.    Forts 



 PROTOKOLL 13(4343) 
 2010-02-15 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 7 Dnr 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 
Kommunfullmäktiges protokoll 19 oktober 2009, § 59 
Kommunstyrelsens protokoll 14 december 2009, § 204 
_____ 
 



 PROTOKOLL 14(4343) 
 2010-02-15 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 8 Dnr 0163/09 - 008 
 
MOTION (FP) OM ÄLVÅKRASKOLANS SKOLGÅRD MED 
BEGÄRAN OM UTVÄRDERING OCH PLANERING 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Anse motionen vara besvarad. 
 
Ärendebeskrivning 
Ola Lindgren (fp) har lämnat in en motion med begäran om utvärdering och 
planering av Älvåkraskolans skolgård, enligt bilaga. 
 
Beredning 
VD Älvsbyns Fastigheter AB, Anders Nilsson har yttrat sig i ärendet. 
 
I samband med flyttningen av årskurs 6 till högstadiet gjordes en ansvars-
fördelning mellan Älvsbyns Fastigheter AB och skolledningen om vem som 
skulle ansvara för vad. Det beslutades då att Älvsbyns Fastigheter AB skulle 
ansvara för de invändiga ombyggnadsarbetena och skolans fritidsledare skulle 
ansvara för de utvändiga arbetena. Till de utvändiga arbetena anslogs 100 000 
kronor. Inköp av utrustning har gjorts. 
 
Älvsbyns Fastigheter AB har i investeringsbudgeten för 2010 ansökt om 
pengar till åldersanpassning av lekparker eftersom åldersstrukturen har 
ändrats på många ställen. I den investeringen ingår även Älvåkraskolans 
skolgård. 
 
Förslag till beslut 
Älvsbyns Fastigheter AB föreslår kommunstyrelsen tillstyrka investerings-
äskandet om åldersanpassning av lekparker/skolgårdar. 
 
Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar 14 december 2010, § 207, föreslå kommunfull-
mäktige anse motionen vara besvarad. 
 
Kommunfullmäktige 
Kommunchef Magnus Nordström föredrar ärendet. 
 
Erika Sundström (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag 
 
Ola Lindgren (fp) yrkar att motionen ska anses vara bifallen. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer Erika Sundströms och Ola Lindgrens förslag mot 
varandra och finner att kommunfullmäktige bifaller Erika Sundströms 
förslag, att anse motionen vara besvarad.    Forts 



 PROTOKOLL 15(4343) 
 2010-02-15 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 8 Dnr 0163/09 – 008 forts 
 
MOTION (FP) OM ÄLVÅKRASKOLANS SKOLGÅRD MED 
BEGÄRAN OM UTVÄRDERING OCH PLANERING 

 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 14 december 2009, § 207 
_____ 
 



 PROTOKOLL 16(4343) 
 2010-02-15 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 9 Dnr 0342/09 - 008 
 
MOTION (KD) OM ATT OMPRÖVA BESLUT OM NEDLÄGG-
NING AV KOMMUNALA MUSIKSKOLAN 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Avslå motionen om att ompröva beslut om nedläggning av kommunala 
musikskolan. 
 
Reservation 
Per-Erik Johansson (kd) och Birger Seger (v) och Ola Lindgren (fp) reser-
verar sig mot beslutet. 
 
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. 
 
Motionärerna anser att nya förutsättningar för att bedriva kommunala musik-
skolan tillkommit genom att Regeringen har beslutat att tillskjuta mer pengar 
till kommunerna. 
 
Beredning 
Kommunchef Magnus Nordström har yttrat sig i ärendet, enligt bilaga. 
 
En avveckling av den frivilliga musikundervisningen är en del i den av 
kommunfullmäktige beslutade driftsbudgeten för 2010, Dnr 158/09. En 
omprövning av beslutet innebär att driftsbudget för 2010 inte håller. 
 
En förändring av beslutet får både kort- och långsiktiga konsekvenser för 
Älvsbyns kommuns förmåga att anpassa kostnadsmassan till de krympande 
intäkterna. 
 
Förslag till beslut 
Kommunchefen föreslår att kommunstyrelsen diskuterar motionen och tar 
ställning till hur fortsatt beredning bör genomföras. 
 
Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar 14 december 2009, § 208, föreslå kommunfull-
mäktige avslå motionen. 
 
Per-Erik Johansson (kd) och Birger Seger (v) reserverar sig mot beslutet. 
 
Kommunfullmäktige 
Kommunchef Magnus Nordström föredrar ärendet. 
         Forts 



 PROTOKOLL 17(4343) 
 2010-02-15 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 9 Dnr 0342/09 – 008 forts 
 
MOTION (KD) OM ATT OMPRÖVA BESLUT OM NEDLÄGG-
NING AV KOMMUNALA MUSIKSKOLAN 

 
Ordföranden läser upp skrivelse inkommen 7 februari 2010, från Lars-Ingvar 
Wendt, om musikskolans nedläggning. 
 
Tommy Lindgren (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Per-Erik Johansson (kd) yrkar bifall till motionen. 
 
Matilda Wiklund (c) yrkar på återremiss av motionen för ytterligare bered-
ning. 
 
Ola Lindgren (fp) och Birger Seger (v) yrkar bifall till Matilda Wiklunds 
förslag på återremiss. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att ajournera sammanträdet kl 14.25 – 14.30, 
för överläggning. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer Matilda Wiklunds m fl förslag om återremiss under 
proposition och finner att kommunfullmäktige avslår förslaget. 
 
Vidare ställer ordföranden Tommy Lindgrens och Per-Erik Johanssons 
förslag mot varandra och finner att kommunfullmäktige bifaller Tommy 
Lindgrens förslag, att avslå motionen. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunchef Magnus Nordströms tjänsteutlåtande 2 december 2009 
Kommunstyrelsens protokoll 14 december 2009, § 208 
_____ 



 PROTOKOLL 18(4343) 
 2010-02-15 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 10 Dnr 0343/09 - 008 
 
MOTION (KD) OM ATT OMPRÖVA BESLUT OM NEDLÄGG-
NING AV HÖGSTADIET I VIDSEL 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Anse motionen vara besvarad. 
 
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. 
 
Motionärerna anser att nya förutsättningar för att bedriva undervisning i 
Vidsel har tillkommit genom att Regeringen har beslutat att tillskjuta mer 
pengar till kommunerna. 
 
Beredning 
Kommunchef Magnus Nordström har yttrat sig i ärendet, enligt bilaga. 
 
Samordningen av Vidselskolan år 6-9 till Älvåkraskolan är en del i den av 
kommunfullmäktige beslutade driftsbudgeten för 2010, Dnr 158/09. En 
omprövning av beslutet innebär att driftsbudget för 2010 inte håller. 
 
En förändring av beslutet får både kort- och långsiktiga konsekvenser för 
Älvsbyns kommuns förmåga att anpassa kostnadsmassan till de krympande 
intäkterna. 
 
Förslag till beslut 
Kommunchefen föreslår att kommunstyrelsen diskuterar motionen och tar 
ställning till hur fortsatt beredning bör genomföras. 
 
Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar 14 december 2009, § 210, föreslå kommunfull-
mäktige anse motionen vara besvarad. 
 
Kommunfullmäktige 
Kommunchef Magnus Nordström föredrar ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunchef Magnus Nordströms tjänsteutlåtande 26 november 2009 
Kommunstyrelsens protokoll 14 december 2009, § 210 
_____ 



 PROTOKOLL 19(4343) 
 2010-02-15 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 11 Dnr 0370/09 - 008 
 
MOTION (NS) RÖRANDE DEN KOMMANDE NEDLÄGG-
NINGEN AV VIDSELS HÖGSTADIUM 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Avslå motionen. 
 
Ärendebeskrivning 
Jörgen Afvander (Ns) och Viking Johansson (Ns) föreslår i motion att 
Vidselskolan ges möjlighet att drivas på intraprenad, enligt bilaga. 
 
Motionärerna anser att ingen kan förneka att de negativa konsekvenserna för 
Vidsels del är svåra att överblicka vid en nedläggning av högstadiet. De har 
även tagit del av norsk forskning och hänvisar till de konsekvenser som lyfts 
fram i denna. Vidare anser man att hänsyn måste tas till Vidsels företagare. 
 
Motionärerna föreslår att Vidselskolan ska ges chansen att drivas i intra-
prenadform istället för att årskurs 6-9 samordnas till Älvåkraskolan. 
 
Beredning 
Kommunchef Magnus Nordström har yttrat sig i ärendet, enligt bilaga. 
 
Kommunchefen sammanfattar att utgångspunkten måste vara ett samspel 
mellan politisk viljekraft och individuella initiativ. Denna typ av förändring 
bör föregås av ett omfattande utvecklingsarbete som initieras av en tydlig 
politisk viljeyttring. I Älvsbyns kommun har vi just nu inte det politiska 
ställningstagandet och någon viljeyttring från någon individ/grupp i organisa-
tionen har heller inte framförts. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige avslå motionen. 
 
Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar 14 december 2009, § 210, föreslå kommunfull-
mäktige avslå motionen. 
 
Kommunfullmäktige 
Kommunchef Magnus Nordström föredrar ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunchef Magnus Nordströms tjänsteutlåtande 26 november 2009 
Kommunstyrelsens protokoll 14 december 2009 
 _____ 



 PROTOKOLL 20(4343) 
 2010-02-15 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
  

KF § 12 DNR 0371/09 - 008 
 
MOTION (NS) RÖRANDE MUSIKSKOLAN 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Avslå motionen. 
 
Ärendebeskrivning 
Jörgen Afvander (Ns) och Viking Johansson (Ns) har lämnat in en motion 
rörande musikskolan, enligt bilaga. Motionärerna kräver att kommunfull-
mäktige river upp och behandlar ärendet på nytt. Det görs av två skäl, dels att 
ärendet behandlades med andra nedläggningar och inte särskildes och dels 
anser man att någon riktig konsekvensanalys inte gjorts.  
 
Beredning 
Kommunchef Magnus Nordström har yttrat sig i ärendet, enligt bilaga. 
 
En avveckling av den frivilliga musikundervisningen är en del i den av 
kommunfullmäktige beslutade driftsbudgeten för 2010, Dnr 158/09. En 
omprövning av beslutet innebär att driftsbudget för 2010 inte håller. 
 
En förändring av beslutet får både kort- och långsiktiga konsekvenser för 
Älvsbyns kommuns förmåga att anpassa kostnadsmassan till de krympande 
intäkterna. 
 
Förslag till beslut 
Kommunchefen föreslår att kommunstyrelsen diskuterar motionen och tar 
ställning till hur fortsatt beredning bör genomföras. 
 
Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar 14 december 2009, § 211, föreslå kommunfull-
mäktige avslå motionen. 
 
Kommunfullmäktige 
Kommunchef Magnus Nordström föredrar ärendet. 
 
Jörgen Afvander (Ns) yrkar bifall till motionen. 
 
Tommy Lindgren (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Jörgen Afvanders och Tommy Lindgrens förslag mot 
varandra och finner att kommunfullmäktige bifaller Tommy Lindgrens 
förslag om avslag på motionen. 
 
         Forts 



 PROTOKOLL 21(4343) 
 2010-02-15 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 12 DNR 0371/09 – 008 FORTS 
 
MOTION (NS) RÖRANDE MUSIKSKOLAN 

 
Beslutsunderlag     
Kommunchef Magnus Nordströms tjänsteutlåtande 26 november 2009 
Kommunstyrelsens protokoll 14 december 2009, § 211 
_____ 
 



 PROTOKOLL 22(4343) 
 2010-02-15 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 13 Dnr 0363/09 - 008 
 
MOTION (C) - KANIS 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Avslå motionen om att konkurrensutsätta driften av Kanisområdet.. 
 
Reservation 
Matilda Wiklund (c) reserverar sig mot beslutet. 
 
Ärendebeskrivning 
En motion från centerpartiet har lämnats in om att konkurrensutsätta driften 
av Kanisområdet, enligt bilaga. 
 
VD för Älvsbyns Fastigheter AB, Anders Nilsson har yttrat sig i ärendet, 
enligt bilaga. Nilsson bedömer att det behövs ytterligare investeringar för att 
göra Kanisområdet attraktivare.  
 
Vintern 2009/10 har Älvsbyns Fastigheter AB ett avtal för restaurangen med 
en entreprenör som på sikt vill utveckla restaurangen och hela området men 
inte ta över driften av backen. 
 
Älvsbyns Fastigheter AB driver Kanisområdet som en del i övrig kommunal 
fastighets- och park/fritidsdrift. Skidbacken är stommen i vinterarbetena. Att 
bryta ut skidbacken på Kanis ur uppdraget från Älvsbyns kommun, innebär 
förmodligen uppsägning av åretruntpersonal och fler säsongsanställningar.  
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen arrenderar inte ut Kanisbacken till andra aktörer. 
 
Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar 25 januari 2010, § 11, föreslå kommunfullmäktige 
avslå motionen. 
 
Matilda Wiklund (c) reserverar sig mot beslutet. 
 
Kommunfullmäktige 
Kommunchef Magnus Nordström föredrar ärendet. 
 
Bill Nilsson (s) och Erika Sundström (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag. 
 
Matilda Wiklund (c) yrkar bifall till motionen. 
 
         Forts 



 PROTOKOLL 23(4343) 
 2010-02-15 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 13 Dnr 0363/09 – 008 forts 
 
MOTION (C) - KANIS 

 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer Bill Nilssons och Matilda Wiklunds förslag mot varandra 
och finner att kommunfullmäktige bifaller Bill Nilssons förslag om avslag på 
motionen. 
 
Beslutsunderlag 
VD Älvsbyns Fastigheter AB,  yttrande 3 december 2009 
Kommunstyrelsens protokoll 25 januari 2010, § 11 
_____ 
 



 PROTOKOLL 24(4343) 
 2010-02-15 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 14 Dnr 0466/09 - 009 
 
JÄMSTÄLLDHETSPRIS - KRITERIER 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Fastställa kriterier för jämställdhetspriset enligt bilaga.  
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade 10 september 2007, § 65, bifalla motion från 
centerpartiet om instiftande av jämställdhetspris om 5 000 kronor som årligen 
delas ut av kommunfullmäktige. 
 
Kommunstyrelsen utsåg den 9 mars 2009, § 34, jury som väljer mottagare av 
jämställdhetspris. Juryn består av Bill Nilsson (s), Eva Westerlund (s) och 
Matilda Wiklund (c).  
 
Jämställdhetsjuryn har utarbetat kriterier för Älvsbyns kommuns jämställd-
hetspris enligt bilaga. 
 
Förslag till beslut 
Fastställa kriterier för jämställdhetspriset enligt bilaga.  
 
Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar 25 januari 2010, § 12, föreslå kommunfullmäktige 
fastställa kriterier för jämställdhetspriset enligt bilaga. 
 
Kommunfullmäktige 
Kommunchef Magnus Nordström föredrar ärendet. 
 
Ordföranden uppmanar kommunfullmäktiges ledamöter att lämna in nomi-
neringar till jämställdhetspriset senast 31 mars 2010. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges protokoll 11 september 2007, § 65 
Kommunstyrelsens protokoll 9 mars 2009, 34 
Tjänsteutlåtande jämställdhetsjuryn – kriterier, 13 januari 2010 
Kommunstyrelsens protokoll 25 januari 2010, § 12 
_____ 



 PROTOKOLL 25(4343) 
 2010-02-15 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 15 Dnr 0158/09 - 041 
 
UTREDNINGSUPPDRAG BETRÄFFANDE ALTERNATIV 
FLYTT AV ÅK 6-9 I VIDSEL TILL TÄTORTEN (DRIFTBUDGET 
VERKSAMHETSÅRET 2010, PUNKT 3) 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Inte verkställa beslutet att flytta elever i år 6-9 från Vidsel till tätorten. 
Finansiering av detta sker genom en omfördelning mellan budgetramar i 
2010-års driftsbudget enligt nedan: 
 
Kommunstyrelsens förfogande - 400 000 kronor 
Näringsliv    - 300 000 kronor 
Fritid- och kultur   - 300 000 kronor 
Miljö- bygg och räddning  - 300 000 kronor 
Kommunövergripande  - 200 000 kronor 
Grundskolan   1 500 000 kronor 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade 6 juli 2009, § 36 ”Driftbudget verksamhets-
året 2010 med balans-, resultat- och finansieringsbudget 2010-2012”, punkt 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 årskurs 6-9 Vidsel. Om 
besparingen inte kan nås, verkställs budgetberedningens förslag om flyttning 
av elever från Vidsel höstterminen 2010. Kommunchefens utredningsupp-
drag föreläggs kommunstyrelsen för beslut den 14 december 2009. 
 
Protestlistor ”Nej till avveckling av högstadiet i Vidsel” har lämnats in,  
totalt ca 924 namn. 
 
Gunnar Bergman, Marianne Stenvall och Marina Eklund har genomfört ut-
redning ”Förslag till kostnadsbesparingar för klasserna 6-9 på Vidselskolan”, 
enligt bilaga. 
 
Med anledning av utredningens resultat är det inte möjligt att bedriva under-
visning i Vidsels rektorsområde för skolår 6-9 om de föreslagna besparing-
arna genomförs.  
 
Utredningen har dock påvisat andra möjligheter att genomföra kostnads-
effektiviseringar motsvarande ca 760 000 kronor. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 14 december 2009, § 192, att flytta ärendet till 
kommunstyrelsens sammanträde den 25 januari 2010. Den allmänna inställ- 
         forts 



 PROTOKOLL 26(4343) 
 2010-02-15 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 15 Dnr 0158/09 – 041 forts 
 
UTREDNINGSUPPDRAG BETRÄFFANDE ALTERNATIV 
FLYTT AV ÅK 6-9 I VIDSEL TILL TÄTORTEN (DRIFTBUDGET 
VERKSAMHETSÅRET 2010, PUNKT 3) 

 
ningen hos samtliga partier företrädda i kommunstyrelsen är att årskurs 6-9 
ska vara kvar i Vidsel. 
 
Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar 25 januari 2010, § 15, föreslå kommunfullmäktige 
inte verkställa beslutet att flytta elever i år 6-9 från Vidsel till tätorten. 
Finansiering av detta sker genom en omfördelning mellan budgetramar i 
2010-års driftsbudget enligt nedan:  
Kommunstyrelsens förfogande - 400 000 kronor 
Näringsliv    - 300 000 kronor 
Fritid- och kultur   - 300 000 kronor 
Miljö- bygg och räddning  - 300 000 kronor 
Kommunövergripande  - 200 000 kronor 
Grundskolan   1 500 000 kronor 
 
Kommunfullmäktige 
Kommunchef Magnus Nordström föredrar ärendet. 
 
Bill Nilsson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges protokoll 6 juli 2009, § 36 
Utredning 26 oktober 2009 
Protestlistor 13 november 2009 
Barn- och utbildningschefens missiv 2 december 2009 
Kommunstyrelsens protokoll 14 december 2009, § 192 
Kommunstyrelsens protokoll 25 januari 2010, § 15 
_____ 



 PROTOKOLL 27(4343) 
 2010-02-15 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 16 Dnr 0509/09 - 060 
 
KOMMUNENS YTTRANDE OM FÖRKÖPSRÄTT - 
FASTIGHETEN ÄLVSBYN ÄLVSBYN 26:58 (BERGSPARKEN) 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att nyttja sin rätt till förköp av fastigheten 
Älvsbyn 26:58 (Bergsparken) för att kunna påverka fastighetens framtida 
nyttjande. Finansiering anvisas ur verksamhet likvida medel. 
 
Reservation 
Per-Erik Johansson (kd), Birger Seger (v) och Ola Lindgren (fp) reserverar sig 
mot beslutet. 
 
Ärendebeskrivning 
Begäran om yttrande angående nyttjande av kommunens förköpsrätt har 
inkommit gällande fastigheten Älvsbyn 26:58 (Bergsparken). 
 
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson har yttrat sig i ärendet. 
 
”Fastigheten Älvsbyn 26:58 ligger utanför detaljplanelagt område. Den ligger i 
Brukte utanför område för samlad bebyggelse. Fastighetens area är 30 835 
m². Den är klassad som Hyreshusenhet, huvudsakligen lokaler. Fastigheten 
gränsar inte till kommunens mark. 
 
Kommunen sålde fastigheten 2003 till IB:s Konditori i Älvsbyn AB. Vid 
försäljningen ingick villkor att verksamhet skulle bedrivas enligt av ägaren 
inlämnat koncept, bedrivande av värdshusverksamhet med mat och dryck 
samt friskvårdsinriktade aktiviteter och arrangemang m m. 
 
Arbete med översiktsplanen pågår där den berörda fastigheten bedöms vara 
lämplig som område för bostäder i attraktivt läge. Bedömningen är att 
kommunen bör nyttja sin rätt till förköp av den aktuella fastigheten för att 
kunna påverka fastighetens framtida nyttjande.” 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att nyttja sin rätt till förköp av den aktuella 
fastigheten för att kunna påverka fastighetens framtida nyttjande. 
 
Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar 25 januari 2010, § 16, föreslå kommunfullmäktige 
att nyttja sin rätt till förköp av den aktuella fastigheten med hänvisning till 
pågående översiktsplanearbete för att kunna påverka fastighetens framtida 
nyttjande. Finansiering sker ur verksamheten likvida medel. 
 
         Forts 



 PROTOKOLL 28(4343) 
 2010-02-15 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 16 Dnr 0509/09 – 060 forts 
 
KOMMUNENS YTTRANDE OM FÖRKÖPSRÄTT - 
FASTIGHETEN ÄLVSBYN ÄLVSBYN 26:58 (BERGSPARKEN) 

 
Kommunfullmäktige 
Kommunchef Magnus Nordström föredrar ärendet. 
 
Per-Erik Johansson (kd), Wivianne Nilsson (v) och Ola Lindgren (fp) yrkar 
avslag på kommunstyrelsens förslag. 
 
Bill Nilsson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Johan Johansson (c) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer Per-Erik Johanssons m fl och Bill Nilssons förslag mot 
varandra och finner att kommunfullmäktige bifaller Bill Nilssons förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Miljö- och byggchefens yttrande 4 januari 2010 
Kommunstyrelsens protokoll 25 januari 2010, § 16 
_____ 
 



 PROTOKOLL 29(4343) 
 2010-02-15 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 17 Dnr 0213/09 - 291 
 
PLANERING AV NY GRUNDSKOLA (F-5) - ERSÄTTNING FÖR 
LEKENSKOLAN 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Bygga en ny skola på Parkskoleområdet.  
 
Reservation 
Matilda Wiklund (c) reserverar sig mot beslutet, enligt bilaga. 
 
Birger Seger (v) reserverar sig mot beslutet. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade enhälligt den 9 mars 2009, § 44, att bygga en ny 
skola efter branden på Lekenskolan samt utse en projektgrupp ”skolgrupp”, 
Bill Nilsson (s), Per-Erik Johansson (kd) och Matilda Wiklund (c), med 
uppdrag att lämna förslag på tänkbar placering och skolans storlek m m. 
 
Skolgruppen har undersökt prognoser för elevantalet i framtiden och kons-
taterat 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. Utöver detta för-
beredelseklass, särskola, Nornaskolan m m. 
 
Skolgruppen konstaterade att det inom nuvarande Parkskolan är rimligt att 
driva 2 st parallellklasser i årskurs F-5.  
 
Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet 2009-07-06, presenterade 
skolgruppen två alternativ för den fortsatta hanteringen av ärendet. 
Kommunfullmäktige beslutade då att ärendet skulle återremitteras för vidare 
beredning.  
 
Skolgruppens prognoser för elevantalet i framtiden kvarstår som framgår 
ovan. Gruppen konstaterar att det inom nuvarande Parkskolan är rimligt att 
bedriva 2 parallellklasser i årskurserna F-5. 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 26 oktober 2009, § 170, att med 
utgångspunkt från de uppgifter som skolgruppen tagit fram, om antal elever i 
framtiden, uppdra till kommunchefen att:  
- starta den interna samrådsprocessen för att kartlägga det exakta 

lokalbehovet för att ersätta Lekenskolan. 
- upprätta skiss och budgetkalkyl på en tänkt skolbyggnad som även ska 

innehålla två förskoleavdelningar 
- redovisa framtida lokalanvändning i befintliga lokaler på Parkskolan 
             forts 



 PROTOKOLL 30(4343) 
 2010-02-15 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 17 Dnr 0213/09 – 291 forts 
 
PLANERING AV NY GRUNDSKOLA (F-5) - ERSÄTTNING FÖR 
LEKENSKOLAN 

 
- redovisa uppdraget vid kommunstyrelsens sammanträde 14 december 

2009. 
 
Matilda Wiklund (c) och Birger Seger reserverade sig mot beslutet.  
 
Kommunstyrelsen 
Barn- och utbildningschef Jan-Erik Backman och VD Älvsbyns Fastigheter 
AB, Anders Nilsson föredrar ärendet. Jan-Erik Backman redovisar utskickat 
ritningsmaterial, enligt bilaga.  
 
Arkitekt från fastighetshuset Monarken har tillsammans med barn- och 
utbildningschef, VD Älvsbyns Fastigheter AB, rektor för Bäckskolans 
rektorsområde och rektor för Åsens rektorsområde tagit fram tre olika förslag 
på ersättningsbyggnad för Lekenskolan.  
 
Jan-Erik Backman har yttrat sig i ärendet och menar att en exakt kostnadsbild 
är svår att presentera i detta stadium av processen. Det kan konstateras att 
kostnaden per m2 är ca 20 000 kronor vid en nybyggnation på Parkskole-
området. Anledning till den tämligen höga kostnadsbilden är att kostnader för 
grundsättning, utemiljö samt anslutningar tillkommer. I det förslag som är 
utskickat ligger kostnaderna för en nybyggnation på mellan 55-60 mkr där 
den ”halvcirkelformade” skolan är billigast. I underlaget är alternativ fyra det 
mest kostnadsneutrala. Detta alternativ är tänkt på gamla Lekenområdet, på 
befintlig grund och beräknas uppgå till ca 40 mkr. 
 
Försäkringsbolaget kommer att betala ca 30 mkr till Älvsbyns kommun för 
uppförande av ersättningsbyggnad för Lekenskolan. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 25 januari 2010, § 18, föreslå kommunfullmäktige 
bygga en ny skola på Parkskoleområdet samt uppdra till kommunchefen att 
fortsätta uppdraget. 
 
Matilda Wiklund (c) och Birger Seger (v) reserverade sig mot beslutet.  
 
Kommunfullmäktige 
Kommunchef Magnus Nordström föredrar ärendet. 
 
Bill Nilsson (s), Reidar Gustavsson (s) och Peter Eriksson (s) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 
           forts 



 PROTOKOLL 31(4343) 
 2010-02-15 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 17 Dnr 0213/09 – 291 forts 
 
PLANERING AV NY GRUNDSKOLA (F-5) - ERSÄTTNING FÖR 
LEKENSKOLAN 

 
Matilda Wiklund (c) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag och föreslår en 
ombyggnad av befintliga skolbyggnader Parkskolan eller Bäckskolan. 
 
Birger Seger (v), Maria Lundberg (c) och Johan Johansson (c) yrkar bifall till 
Matilda Wiklunds förslag. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer Bill Nilssons och Matilda Wiklunds förslag mot varandra 
och finner att kommunfullmäktige bifaller Bill Nilssons förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 9 mars 2009, § 44 
Kommunfullmäktiges protokoll 6 juli 2009, § 36 
Kommunstyrelsens protokoll 26 oktober 2009, § 170 
Kommunstyrelsens protokoll 25 januari 2010, § 18 
_____ 
 



 PROTOKOLL 32(4343) 
 2010-02-15 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 18 Dnr 0293/09 - 406 
 
NY TAXA FÖR LIVSMEDELSKONTROLL 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Fastställa taxa för livsmedelskontroll enligt förslag med justering av timtaxan 
till 759 kronor (sidan 2, § 6). 
 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson har lämnat in en skrivelse gällande att 
livsmedelslagstiftningen har ändrats och därför måste en ny taxa för livs-
medelskontroll antas av kommunfullmäktige i Älvsbyns kommun. 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar anta taxa för livsmedelskontroll enligt upprättat 
förslag. 
 
Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar 14 december 2009, § 199, föreslå kommunfull-
mäktige fastställa taxa för livsmedelskontroll enligt förslag med justering av 
timtaxan till 759 kronor (sidan 2, § 6). 
 
Kommunfullmäktige 
Kommunchef Magnus Nordström föredrar ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 14 december 2009, § 199 
_____ 
 



 PROTOKOLL 33(4343) 
 2010-02-15 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 19 Dnr 0444/09 - 449 
 
TILLSYN ENLIGT LAGEN OM HANDEL MED VISSA RECEPT-
FRIA LÄKEMEDEL (2009:730) 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
1) Utse myndighetsnämnden att utföra kontroll över lagen (2009:730) om 

handel med vissa receptfria läkemedel. 
2) Fastställa taxa för kontroll enligt lagen (2009:730) om handel med vissa 

receptfria läkemedel enligt bilaga. 
3) Upphäva taxa för tillsyn enligt lagen om detaljhandel med nikotinläke-

medel. 
 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson har lämnat in en skrivelse beträffande att 
den 1 november 2009 trädde lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria 
läkemedel, däribland nikotinläkemedel i kraft. Lagen gäller detaljhandel till 
konsument på andra försäljningsställen än öppenvårdsapotek.  
 
Läkemedelsverket har den centrala tillsynen över lagens efterlevnad men det 
är kommunerna som har den lokala kontrollen över lagens efterlevnad. 
  
Kommunfullmäktige har att besluta vilken nämnd som ska ansvara för 
kontrollen 
 
Förslag till beslut 
Miljö- och byggchefen föreslår kommunfullmäktige besluta att 
1) Myndighetsnämnden ska utföra kontroll över lagen (2009:730) om handel 

med vissa receptfria läkemedel. 
2) Fastställa taxa för kontroll enligt lagen (2009:730) om handel med vissa 

receptfria läkemedel enligt bilaga. 
3) Upphäva taxa för tillsyn enligt lagen om detaljhandel med nikotinläke-

medel 
 
Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar 14 december 2009, § 200, föreslå kommunfull-
mäktige: 
1) Utse myndighetsnämnden att utföra kontroll över lagen (2009:730) om 

handel med vissa receptfria läkemedel. 
2) Fastställa taxa för kontroll enligt lagen (2009:730) om handel med vissa 

receptfria läkemedel enligt bilaga. 
3) Upphäva taxa för tillsyn enligt lagen om detaljhandel med nikotinläke-

medel. 
 
 
              forts 



 PROTOKOLL 34(4343) 
 2010-02-15 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 19 Dnr 0444/09 – 449 forts 
 
TILLSYN ENLIGT LAGEN OM HANDEL MED VISSA RECEPT-
FRIA LÄKEMEDEL (2009:730) 

 
Kommunfullmäktige 
Kommunchef Magnus Nordström föredrar ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
Miljö- och byggchef Ingrid Karlssons tjänsteutlåtande 18 november 2009 
Kommunstyrelsens protokoll 14 december 2009, § 200 
_____ 
 



 PROTOKOLL 35(4343) 
 2010-02-15 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 20 Dnr 0472/09 - 612 
 
NATIONELLA PROGRAM VID ÄLVSBYNS GYMNASIUM 2011 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Fastställa nationella program på Älvsbyns gymnasium inför höstterminen 
2011, enligt bilaga. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade 26 oktober 2009, § 157, inbjuda rektor Olof 
Johansson att redovisa om Älvsbyns gymnasieskolas inriktning inför höst-
terminen 2011. Förslag till nationella program, enligt bilaga. 
 
Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar 14 december 2009, § 201, föreslå kommunfull-
mäktige att fastställa nationella program på Älvsbyns gymnasieskola inför 
höstterminen 2011, enligt bilaga. 
 
Kommunfullmäktige 
Kommunchef Magnus Nordström föredrar ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 14 december 2009, § 201 
_____ 
 



 PROTOKOLL 36(4343) 
 2010-02-15 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KF § 21 Dnr 0446/09 - 737 
 
TAXA FÖR RESTAURANG FLUXEN 2010 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Fastställa ny taxa för restaurang Fluxen 2010, enligt förslag nedan. 
 
Ärendebeskrivning 
Kostchef Åsa Fahlén har lämnat in förlag till ändrade priser avseende mat-
distribution från Fluxenköket. På grund av kraftigt ökade livsmedelspriser de 
senaste åren är det nödvändigt att justera priserna inför 2010. 
 
Förslag till beslut 
1) Matportioner till hemmaboende pensionärer (biståndsbedömd   

matdistribution):  
     2009:   2010: 
8-19 port:   57:-/port   58:-/port 
20-    52:-/port  53:-/port 
Förklaring: Ingen biståndsbedömning vid behov av färre än 8 port/månad. 

 
2) Matdistribution (bistånd) till Nyberga, Ugglan, Källbacken m fl 

2009    2010 
Portionspris   39,84:-/port  41,43:-/port 
Helpensionspris  3038:-/mån  3160:-/mån 
 

3) Övrig matdistribution inom kommunen: 
     2009:   2010:  
 Tärnstigen 10,12  52:-/port  53:-/port 
 Dagcenter (inkl Tärnst. 14)  61:-/port (efterrätt ingår) 62:-/ port 
 Ped lunch dagverks  52:-/port  53:-/port 
 Ped lunch i rest  64:-/port  65:-/port 
 
4)  Matdistribution i Vidsel, från skolköket till  

Violen:       48:-/port 
 
Punkt 1,2 och 4: avser biståndsbedömd matdistribution vilken är momsbefriad. 
Punkt 3: priserna är inkl moms. 

 
Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar 14 december 2009, § 202, föreslå kommunfull-
mäktige fastställa ny taxa för restaurang Fluxen 2010, enligt förslag. 
 
Kommunfullmäktige 
Kommunchef Magnus Nordström föredrar ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 14 december 2009, § 202 
_____ 



 PROTOKOLL 37(4343) 
 2010-02-15 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 22 Dnr 0507/09 - 008 
 
MEDBORGARFÖRSLAG OM UPPSÄTTANDE AV WEBKAMERA I 
ÄLVSBYN 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beredning och beslut. 
 
Ärendebeskrivning 
Ulf Lundberg har skickat in ett medborgarförslag om uppsättande av en 
webbkamera i Älvsbyn, enligt bilaga. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 38(4343) 
 2010-02-15 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 23 Dnr 0017/10 - 008 
 
MEDBORGARFÖRSLAG OM SOPKÄRL FÖR KASSERADE 
LAMPOR PLACERADE I VIDSEL 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beredning och beslut. 
 
Ärendebeskrivning 
Elsa Lindqvist, Bredsels Husmodersförening har skickat in ett medborgar-
förslag om sopkärl för kasserade lampor placerade i Vidsel, enligt bilaga. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 39(4343) 
 2010-02-15 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 24 Dnr 0486/09 - 008 
 
MOTION (NS) OM FÖRÄNDRAD POLITISK ORGANISATION 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Ärendebeskrivning 
Jörgen Afvander (Ns) har lämnat in en motion om förändrad politisk 
organisation, enligt bilaga. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 40(4343) 
 2010-02-15 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 25 Dnr 0025/10 - 008 
 
MOTION (NS) OM HABILITERINGSERSÄTTNING FÖR 
BEGÅVNINGSHANDIKAPPADE 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Ärendebeskrivning 
Jörgen Afvander (Ns) har lämnat in en motion om habiliteringsersättning för 
begåvningshandikappade, enligt bilaga. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 41(4343) 
 2010-02-15 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 26 Dnr 0490/09 - 008 
 
MOTION (FP) ATT RIVA UPP BESLUTET OM NEDLÄGGNING 
AV MUSIKSKOLAN 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beredning 
 
Ärendebeskrivning 
Ola Lindgren (fp) har skickat in en motion om att riva upp beslutet om 
nedläggning av musikskolan, enligt bilaga. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 42(4343) 
 2010-02-15 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 27 Dnr 0501/09 - 008 
 
MOTION (C) - RIKTLINJER SOM BEHÖVS 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Ärendebeskrivning 
Matilda Wiklund (c) har lämnat in en motion om riktlinjer som behövs, 
exempelvis en politisk riktlinje kring hur lågt elevantal det kan vara för att 
kunna bedriva en skolverksamhet, enligt bilaga. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 43(4343) 
 2010-02-15 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 28 Dnr 0001/10 - 008 
 
MOTION (C) - LAGEN OM VALFRIHET LOV 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Ärendebeskrivning 
Matilda Wiklund (c) har lämnat in en motion om Lagen om valfrihet (LOV), 
enligt bilaga. 
_____ 
 

 


