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 PROTOKOLL 2(25) 
 2010-04-26 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 29 Dnr 0146/10 - 000 
 
DELGIVNINGAR KF 2010-04-26 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna och lägga nedanstående delgiv-
ningar till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Handlingar i ärendet 
 
1. Älvsbyns kommun – SN § 20/10-03-17 – Verksamhetsberättelser 2009 
 
2. Länsstyrelsen i Norrbottens län  
a) Beslut, Ny ledamot i kommunfullmäktige, Robert Karlsson 
b) Beslut, Ny ersättare i kommunfullmäktige, Berit Vesterlund 
_____ 
 



 PROTOKOLL 3(25) 
 2010-04-26 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 30 Dnr 0055/10 - 003 
 
REDOVISNING AV NÄMNDERNAS (SOCIALNÄMNDEN OCH 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN)  MÅLUPPFYLLELSE 
2009 ENLIGT STYRKORT 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Socialnämndens utvärdering av styrkort 2009 och barn- och utbildnings-
nämndens uppföljning av styrkort 2009 enligt bilaga, godkänns och läggs till 
handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt kommunstyrelsens uppföljningsplan 2009 ska respektive nämnd åter-
redovisa sin måluppfyllelse 2009 enligt styrkorten, socialnämndens och barn- 
och utbildningsnämndens uppföljningar enligt bilaga. 
 
Personalutskottet och tekniska utskottet redovisar sina sammanträden under 
hösten 2009, enligt bilaga. 
 
Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar 8 mars 2010, § 29, godkänna återredovisning 
Tekniska utskottet hösten 2009 och Personalutskottets måluppfyllelse enligt 
kommunstyrelsens uppföljningsplan 2009, enligt bilaga. 
 
Föreslå kommunfullmäktige godkänna socialnämndens utvärdering av 
styrkort 2009 och barn- och utbildningsnämndens uppföljning av styrkort 
2009 enligt bilaga. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 8 mars 2010, § 29 
_____ 
 



 PROTOKOLL 4(25) 
 2010-04-26 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 31 Dnr 0102/10 - 003 
 
REDOVISNING AV FRITIDS- OCH KULTURNÄMNDENS 
MÅLUPPFYLLELSE 2009 ENLIGT STYRKORTET 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Fritids- och kulturnämndens utvärdering av styrkort 2009, enligt bilaga, 
godkänns och läggs till handlingarna.  
 
Ärendebeskrivning 
Enligt kommunstyrelsens uppföljningsplan 2009 ska respektive nämnd 
återredovisa sin måluppfyllelse 2009 enligt styrkorten.  
 
Fritids- och kulturnämndens uppföljning av styrkort 2009, enligt bilaga. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna fritids- och 
kulturnämndens utvärdering av styrkort 2009, enligt bilaga. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 12 april 2010, § 48, föreslå kommunfullmäktige 
godkänna fritids- och kulturnämndens utvärdering av styrkort 2009, enligt 
bilaga. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 12 april 2010, § 48 
_____ 
 



 PROTOKOLL 5(25) 
 2010-04-26 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 32 Dnr 0164/09 - 008 
 
MOTION (FP) RÖRANDE PLANERING AV KOMMUNENS 
SKOLLOKALER 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Anse motionen om planering av kommunens skollokaler vara besvarad. 
 
Ärendebeskrivning 
Ola Lindgren (fp) har lämnat in en motion beträffande planering av 
kommunens skollokaler, enligt bilaga. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 15 februari 2010, § 17 att bygga en ny skola 
på Parkskoleområdet, en ersättningsbyggnad för den nedbrunna Lekenskolan.  
 
Barn- och utbildningschef Jan-Erik Backman har yttrat sig i ärendet, enligt 
nedan. 
 
Förutsättningarna från politiskt håll har, förutom lokaliseringen, varit att den 
nya skolan ska ha kapacitet för en parallell, d v s en klass per årskurs skolår 1-
5, två förskoleklasser samt två förskoleavdelningar. Dessutom ska klassrum 
för specialundervisning och tillgång till fritidshem tillgodoses i den nya 
skolan.  
 
En tjänstemannagrupp har tillsammans med Arkitekthuset Monarken tagit 
fram ett antal skisser som underlag till beslut om nybyggnation. Dessa skisser 
har endast utgjort ett arbetsmaterial om hur en tänkbar skola kan komma att 
se ut. 
 
Det fortsatta arbetet kommer att ledas av kommunstyrelsen som tillika är 
styrgrupp. VD för Älvsbyns Fastigheter AB är projektledare. Referensgrupp 
till styrgrupp och projektledare är barn- och utbildningschef, rektor i grund-
skolan och förskolan samt vid behov personal från för- och grundskolan. 
Som stöd till referensgruppen tillkommer arbetstagarorganisationerna, perso-
nal från skolan, barn- och familjeenheten, miljö och bygg, kost, städ, fastig-
het, elevråden etc. Referensgruppernas uppgift är att bevaka det egna special-
området vilket kommer att innebära att dessa utgör remissinstans till styr-
grupp och referensgrupp.  
 
Den nya skolenheten beräknas kunna stå klar för verksamhetsstart under 
höstterminen 2011 förutsatt att det inledande arbetet kan ske utan dröjsmål 
för projektgruppen. Fram till dess kommer verksamheten att fortsatt bedrivas 
i Bäckskolans och Parkskolans lokaler. Någon förändring i form av att bussa 
elever till mindre skolenheter utanför tätorten är inte aktuellt i nuläget.  
 
         forts 



 PROTOKOLL 6(25) 
 2010-04-26 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 32 Dnr 0164/09 – 008 forts 
 
MOTION (FP) RÖRANDE PLANERING AV KOMMUNENS 
SKOLLOKALER 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige bifalla motionen. 
 
Kommunstyrelsen 
Barn- och utbildningschef Jan-Erik Backman föredrar ärendet. 
 
Erika Sundström (s) föreslår att motionen anses vara besvarad. 
 
Kommunstyrelsens beslutar 12 april 2010, § 52, föreslå kommunfullmäktige 
anse motionen vara besvarad. 
 
Kommunfullmäktige 
Kommunchef Magnus Nordström föredrar ärendet. 
 
Bill Nilsson (s) yrkar bifall till förslaget att anse motionen vara besvarad. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 12 april 2010, § 52 
_____ 
 



 PROTOKOLL 7(25) 
 2010-04-26 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 33 Dnr 0098/10 - 630 
 
BARNOMSORGSPENG FÖR ÄLVSBYNS KOMMUN ÅR 2010 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Fastställa barnomsorgspeng för Älvsbyns kommun år 2010, enligt nedan-
stående beskrivning. 
 
Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningschef Jan-Erik Backman har lämnat in en skrivelse om 
fastställande av barnomsorgspeng i Älvsbyns kommun.  

Barnomsorgspengen är ett kommunalt bidrag till enskild godkänd förskole-
verksamhet och skolbarnsomsorg. Kommunerna är från och med 1 juli 2009 
skyldiga att, förutom till förskolor och fritidshem, även lämna bidrag till god-
kända former av pedagogisk omsorg. Det kommunala bidraget följer därmed 
barnet till den verksamhet som föräldrarna själva väljer. 

Barnomsorgspengen i Älvsbyns kommun är för 2010 framtagen enligt nedan: 
 
Totala kostnader för barnomsorg enligt budget 24 929 200 kronor 
Kostnader för måltider och personal    5 291 800 kronor 
Lokalkostnader       4 118 000 kronor 
Summa grundkostnader    34 339 000 kronor 
 
Totalt antal platser i förskolan     365 st 
 
Kommunens barnomsorgspeng år 2010 
Kostnad per barn och år (grundbelopp)         94 079 kronor  
Administration 3 % på grundbeloppet          2 822 kronor 
Summa            96 902 kronor 
Månadskostnad             8 075 kronor 
 
Bidrag till enskild verksamhet 
Moms 6 % på grundbeloppet           5 645 kronor 
Summa          102 547 kronor 
Månadskostnad             8 546 kronor 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa 
barnomsorgspeng för Älvsbyns kommun år 2010.  
 
Kommunstyrelsen 
Barn- och utbildningschef Jan-Erik Backman föredrar ärendet. 
 
         forts 



 PROTOKOLL 8(25) 
 2010-04-26 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 33 Dnr 0098/10 – 630 forts 
 
BARNOMSORGSPENG FÖR ÄLVSBYNS KOMMUN ÅR 2010 

 
 
Kommunstyrelsen beslutar 12 april 2010, § 53, föreslå kommunfullmäktige 
att fastställa barnomsorgspeng för Älvsbyns kommun år 2010, enligt ovan. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 12 april 2010, § 53 
_____ 
 



 PROTOKOLL 9(25) 
 2010-04-26 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 34 Dnr 0251/09 - 008 
 
MOTION (C) - GENOMFÖRANDE AV BARNOMSORGSPENG 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Bifalla motionen om att införa barnomsorgspeng i kommunen. 
 
Ärendebeskrivning 
Matilda Wiklund (c) har inlämnat motion om att införa barnomsorgspeng i 
kommunen, enligt bilaga. 
 
Barn- och utbildningschef Jan-Erik Backman har yttrat sig i ärendet, se KS § 
53. 

Barnomsorgspengen är ett kommunalt bidrag till enskild godkänd förskole-
verksamhet och skolbarnsomsorg. Kommunerna är från och med 1 juli 2009 
skyldiga att, förutom till förskolor och fritidshem, även lämna bidrag till god-
kända former av pedagogisk omsorg. Det kommunala bidraget följer därmed 
barnet till den verksamhet som föräldrarna själva väljer. 

Kommunstyrelsen behandlar införande och fastställande av barnomsorgs-
peng i Älvsbyns kommun den 12 april 2010, KS § 53.  
 
Information om riktlinjer för att bedriva pedagogisk omsorg finns att ta del 
av via kommunens hemsida. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige bifalla motionen. 
 
Kommunstyrelsen 
Barn- och utbildningschef Jan-Erik Backman föredrar ärendet. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 12 april 2010, § 54, föreslå kommunfullmäktige 
bifalla motionen om att införa barnomsorgspeng i kommunen. 
 
Kommunfullmäktige 
Kommunchef Magnus Nordström föredrar ärendet. 
 
Matilda Wiklund (c) yrkar bifall till motionen. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 12 april 2010, § 54 
_____ 
 



 PROTOKOLL 10(25) 
 2010-04-26 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 35 Dnr 0126/10 - 042 
 
ANSLAGSÖVERFÖRING FRÅN 2009 TILL 2010 ÅRS INVEST-
ERINGSBUDGET 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Godkänna anslagsöverföring om 10 019 000 kronor från 2009 till 2010 års 
investeringsbudget enligt bilaga. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunledningskontoret, ekonomi har sammanställt äskanden om över-
föring av anslag från 2009 till 2010 års investeringsbudget enligt bilaga. 
 
Budgetberedningen 
Ekonomichef Ulla Lundberg föredrar ärendet. Totalt har 10 141 000 kronor 
äskats för anslagsöverföring mellan åren 2009 och 2010.  
 
Budgetberedningens förslag till kommunfullmäktige 
Godkänna anslagsöverföring om 10 019 000 kronor från 2009 till 2010 års 
investeringsbudget enligt bilaga. 
 
Kommunstyrelsen 
Ekonomichef Ulla Lundberg föredrar ärendet. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 12 april 2010, § 51, föreslå kommunfullmäktige 
godkänna anslagsöverföring om 10 019 000 kronor från 2009 till 2010 års 
investeringsbudget enligt bilaga. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 12 april 2010, § 51 
_____ 
 



 PROTOKOLL 11(25) 
 2010-04-26 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 36 Dnr 0153/10 - 042 
 
REVISIONEN - REVISIONSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2009 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Bevilja nämnder och styrelser samt förtroendevalda ansvarsfrihet för år 2009. 
 
Ärendebeskrivning 
Revisorerna har upprättat revisionsberättelse för verksamhetsåret 2009, enligt 
bilaga.  
 
Revisorerna bedömer att: 

- Kommunstyrelsen har i allt väsentligt bedrivit verksamheten på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. 

- Räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. 

- Kommunstyrelsens och nämndernas interna kontroll generellt är 
tillräckligt, men har behov av att utvecklas inom vissa delar. 

- De finansiella målen inte nås fullt ut och eftersom fullmäktige inte fattat 
beslut om verksamhetsmässiga mål med bäring på god ekonomisk 
hushållning kan revisorerna inte uttala sig om detta. 

 
Revisorerna föreslår att kommunfullmäktige beviljar nämnder och styrelser 
samt förtroendevalda ansvarsfrihet för år 2009 samt godkänner kommunens 
årsredovisning för år 2009. 
 
Kommunfullmäktige 
Kommunens lekmannarevisor Greger Andersson föredrar revisions-
berättelsen och föreslår att kommunfullmäktige bifaller förslaget. 
 
Ordföranden föreslår att kommunfullmäktige meddelar ansvarsfrihet till 
nämnder och styrelser med hänvisning till revisorernas granskning. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 12(25) 
 2010-04-26 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 37 Dnr 0068/10 - 042 
 
BOKSLUT OCH ÅRSREDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET 
2009 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Godkänna årsredovisningen för verksamhetsåret 2009 med ett överskott om 
5 373 000 kronor.  
 
Ärendebeskrivning 
Kommunledningskontoret, ekonomi har sammanställt underlag för att 
fastställa resultat för styrelsen verksamhetsåret 2009 enligt bilaga. 
 
2010-03-23 Bokslutsberedningen 
Ekonomichef Ulla Lundberg föredrar ärendet. Årets resultat för kommunen 
som helhet uppgår till 5 373 000 kronor. Detta är 2,2 miljoner kronor lägre än 
budgeterat, främst beroende på lägre skatteintäkter än beräknat. 
  
Driftredovisningen 
Resultatet för samtliga verksamheter renderade ett underskott om 4 335 200 
kronor. Resultatutvecklingen har dock förbättrats jämfört med 2008 både för 
kommunen och för koncernen.  
 
En balanskravsutredning är upprättad enligt kommunallagens krav. 4,2 
miljoner kronor har avsatts till en pensionsreserv. Detta innebär att om 
kommunen framgent redovisar ett negativt årsresultat finns inget krav att 
återställa den del av underskottet som är att hänföra till ökade pensions-
kostnader. Pensionsreserven tas då i anspråk.  
 
Gymnasiet redovisar ett underskott om 5 371 300 kronor varav 2,9 miljoner 
kronor utgörs av ökade interkommunala kostnader.  
 
Gatu- och va-verksamheten redovisar ett underskott om 2 457 000 kronor. 
Inom socialtjänstens område redovisar omsorgen om funktionshindrade ett 
överskott om 1 013,300 kronor. Äldreomsorgen och individ- och familje-
omsorgen redovisar smärre överkott: 117 000 kronor respektive 257 100 
kronor.  
 
Kommunövergripande verksamhet redovisar ett överskott om 2 914 600 
kronor varav Kommunledningskontoret står för 1,0 miljon kronor. Detta 
som ett resultat av allmän restriktivitet och aktiva åtgärder för kostnads-
minskningar då uppföljningen i april månad signalerade ett underskott för 
kommunens verksamheter som helhet. 
  
 
         forts 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 37 Dnr 0068/10 – 042 forts 
 
BOKSLUT OCH ÅRSREDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET 
2009 

 
 

        Budget     Utfall               Avvikelse Avvikelse 

Driftsredovisning (Tkr)       % 

Kommunövergripande verksamhet 29 697 26 782    2 915    9,8 

Politisk verksamhet     4 301 4 423    -122    -2,8 

Miljö-, bygg och räddningsverksamhet 8 292 8 809    -517    -6,2 

Näringslivsutveckling     8 693 7 477    1 216    14,0 

Information     1 741 1 737    4    0,2 

Förskola       27 232 26 943    289    1,1 

Grundskola     76 146 76 241    -95    -0,1 

Gymnasieskola     43 916 49 287    -5 371    -12,2 

Äldreomsorgen     92 508 92 391    117    0,1 

Omsorg om funktionshindrade   35 065 34 051    1 014    2,9 

Individ och familjeomsorg   16 676 16 419    257    1,5 

Kulturverksamhet     4 291 4 047    244    5,7 

Fritidsverksamhet     3 042 3 010    32    1,1 

Kostverksamhet     13 890 13 764    126    0,9 

Gatu och VA-verksamhet   11 069 13 526    -2 457    -22,2 

Fastighetsdrift     47 452 48 653    -1 201    -2,5 

Vuxenutbildning     3 268 4 054    -786    -24,1 

Verksamhetens ramar   427 279 431 614    -4 335    -1,0 

               

Centralt budgeterat     4 427 -1 158    5 585    126,2 

               

Summa nettokostnader   431 706 430 456    1 250    0,3 

               

 
 
Bokslutsberedningens förslag till kommunstyrelsen 
Fastställa resultatet för kommunstyrelsens budgetområden för verksamhets-
året 2009 enligt ovan. Verksamheterna redovisar sammantaget ett underskott 
om 4 335 200 kronor. 
 
Bokslutsberedningens förslag till kommunfullmäktige 
Godkänna årsredovisningen för verksamhetsåret 2009 med ett överskott om 
5 373 000 kronor.  
 
         forts 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 37 Dnr 0068/10 – 042 forts 
 
BOKSLUT OCH ÅRSREDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET 
2009 

 
Kommunstyrelsen 
Ekonomichef Ulla Lundberg föredrar bokslut och årsredovisning för verk-
samhetsåret 2009. Kommunen uppnår god ekonomisk hushållning, utifrån 
sin egen norm, i det finansiella perspektivet då 6 av 9 långsiktiga finansiella 
målsättningar uppnås. 
 
Kommunstyrelsens beslutar 12 april 2010, § 50, att: 
-  Fastställa resultatet för kommunstyrelsens budgetområden för verksam-

hetsåret 2009 enligt ovan. Verksamheterna redovisar sammantaget ett 
underskott om 4 335 200 kronor. 

 
-  Föreslå kommunfullmäktige att godkänna årsredovisningen för verksam-

hetsåret 2009 med ett överskott om 5 373 000 kronor.  
 
Kommunfullmäktige 
Ekonomichef Ulla Lundberg föredrar bokslut och årsredovisning för verk-
samhetsåret 2009. 
 
Bill Nilsson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Ordföranden ger allmänheten tillfälle att ställa frågor angående årsredovis-
ningen. Inga frågor ställs.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 12 april 2010, § 50 
_____ 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 
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KF § 38 Dnr 0075/10 - 106 
 
IT NORRBOTTEN AB - AKTIEÄGARAVTAL OCH BOLAGS-
ORDNING 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Anta nytt aktieägaravtal och ny bolagsordning för IT Norrbotten AB, enligt 
bilaga. 
 
Ärendebeskrivning 
Nytt förslag avseende aktieägaravtal och bolagsordning för IT Norrbotten 
AB har inkommit, enligt bilaga. 
 
Bolaget ska erbjuda ett länsgemensamt fiberbaserat höghastighetsnät till 
näringsliv och offentlig service, för ett utökat tjänsteutbud, som bidrar till 
ekonomisk tillväxt och utveckling i regionen. 
 
IT Norrbotten ska 

- förvalta och utveckla det länsgemensamma fiberbaserade höghastighets-
nätet – Luminora. 

- verka för att nätet kommer till en praktisk användning för näringsliv och 
offentlig service så att en mångfald av tjänster skapas. 

- vara ett projektkontor, där IT Norrbotten är ägarnas förlängda arm 
gällande samordning och beställarkompetens. 

- verka som katalysator för den regionala utvecklingen och tillväxten inom 
bolagets verksamhetsområde. 

 
Styrelsen för Kommunförbundet Norrbotten rekommenderar medlems-
kommunerna att anta förslag till aktieägaravtal samt bolagsordning för IT 
Norrbotten AB. 
 
Kommunstyrelsen 
Ordföranden föredrar ärendet och yrkar att kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige anta nytt aktieägaravtal och ny bolagsordning för IT 
Norrbotten AB. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 8 mars 2010, § 35, föreslå kommunfullmäktige 
anta nytt aktieägaravtal och ny bolagsordning för IT Norrbotten AB, enligt 
bilaga. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 3 mars 2010, § 35 
_____ 
 



 PROTOKOLL 16(25) 
 2010-04-26 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 39 Dnr 0076/10 - 106 
 
NORRBOTTENS ENERGIKONTOR AB (NENET) – AKTIE-
ÄGARAVTAL OCH BOLAGSORDNING 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Anta nytt aktieägaravtal och ny bolagsordning för Norrbottens Energikontor 
AB, enligt bilaga. 
 
Ärendebeskrivning 
Nytt förslag avseende aktieägaravtal och bolagsordning för Norrbottens 
Energikontor AB (NENET) har inkommit, enligt bilaga. 
 
Bolagets verksamhet är att driva energi- och miljöfrågor på lokal och regional 
nivå i ett internationellt perspektiv. Företagets mål är att: 

- öka användningen av förnybar energi 

- arbeta för energieffektivisering 

- bidra till utvecklingen av samarbete inom energi- och miljöområdet 

- stödja och utveckla regionsamverkan i EU-samarbetet 
 
NENETs strategi för att uppnå målen är att huvudsakligen: 

- initiera och samordna projekt mellan kommuner, näringsliv, FoU-
organisationer och andra lokala och regionala aktörer 

- skapa nätverk och sprida information inom energi- och miljöområdet 

- vara EU-kontakt i regionen och därmed förenlig verksamhet 
 
Styrelsen för Kommunförbundet Norrbotten rekommenderar medlems-
kommunerna att anta förslag till aktieägaravtal samt bolagsordning för 
Norrbottens Energikontor AB. 
 
Verksamhetsstöd för år 2010 är 2 kronor/invånare. För Älvsbyns kommun 
blir det 16 864 kronor som anvisas ur verksamhet 027 till kommunstyrelsens 
förfogande. 
 
Kommunstyrelsen 
Ordföranden föredrar ärendet och yrkar att kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige anta nytt aktieägaravtal och ny bolagsordning för 
Norrbottens Energikontor AB. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 8 mars 2010, § 36, föreslå kommunfullmäktige 
anta nytt aktieägaravtal och ny bolagsordning för Norrbottens Energikontor 
AB, enligt bilaga. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 8 mars 2010, § 36 
_____ 



 PROTOKOLL 17(25) 
 2010-04-26 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 40 Dnr 0119/10 - 283 
 
ÄLVSBYNS FASTIGHETER AB:S KÖP AV FASTIGHETEN 
ASPEN 20 I ÄLVSBYN 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Godkänna Älvsbyns Fastigheter AB:s köp av fastigheten Aspen 20 i Älvsbyn. 
 
Ärendebeskrivning 
VD Älvsbyns Fastigheter AB, Anders Nilsson har begärt kommunfullmäk-
tiges yttrande om köp av fastigheter Aspen 20 i Älvsbyn. 
 
BRG Fastighets KB har via anbudsförfarande haft fastigheten Aspen 20 ute 
till försäljning. Älvsbyns Fastigheter AB har då lämnat det förmånligaste 
anbudet. BRG Fastighets KB har därför erbjudit Älvsbyns Fastigheter AB att 
köpa fastigheten för den lämnade anbudssumman (16.300.000 kr). 
 
Älvsbyns Fastigheter AB har i ägardirektiven som mål att erbjuda bra service 
och bra bostäder samt aktivt verka för en utveckling och förnyelse av 
existerande utbud. Bolaget har för närvarande inga lägenheter med centrala 
och attraktiva lägen och kan med detta köp få tillgång till detta. Köpet gör att 
bolaget blir mindre sårbart exempelvis om Migrationsverket som hyr 15 % av 
befintliga lägenheter skulle minska/avveckla sin verksamhet. Det är mycket 
lättare att hyra ut om man har många lägen och typer av lägenheter. Det finns 
ständigt kö på AA-lägen.  
 
Med den överenskomna köpeskillingen ger fastigheten en för marknaden 
normal avkastning. Styrelsen i Älvsbyns Fastigheter AB har beslutat att köpa 
fastigheten under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner affären. 
Enligt ägardirektiven ska kommunfullmäktige ges möjlighet att ta ställning i 
frågor av större vikt som köp av fast egendom över 2 miljoner. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna Älvsbyns 
Fastigheter AB:s köp av fastigheten Aspen 20 i Älvsbyn. 
 
Kommunstyrelsen 
Helena Öhlund (s) yrkar bifall till förslaget. 
 
Matilda Wiklund (c) yrkar bifall till förslaget. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 12 april 2010, § 58, föreslå kommunfullmäktige 
godkänna Älvsbyns Fastigheter AB:s köp av fastigheten Aspen 20 i Älvsbyn. 
 
         forts 
 



 PROTOKOLL 18(25) 
 2010-04-26 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 40 Dnr 0119/10 – 283 forts 
 
ÄLVSBYNS FASTIGHETER AB:S KÖP AV FASTIGHETEN 
ASPEN 20 I ÄLVSBYN 

 
Kommunfullmäktige 
Kommunchef Magnus Nordström föredrar ärendet. 
 
Bill Nilsson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 12 april 2010, § 58 
_____ 
 



 PROTOKOLL 19(25) 
 2010-04-26 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 41 Dnr 0147/10 - 102 
 
FYLLNADSVAL (S) ERSÄTTARE VALNÄMND OCH LEDAMOT 
FH-FÖRENINGENS STYRELSE 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Utse Erika Sundström (s) som ersättare i valnämnden och Tommy 
Lindgren (s) som ledamot i folketshusföreningens styrelse. 
 
Ärendebeskrivning 
Iva Lundström (s) har från den 1 april 2010 sagt upp sina kommunala för-
troendeuppdrag som ersättare i valnämnden och ledamot i folketshus-
föreningens styrelse. 
 
Kommunfullmäktige har att utse ny ersättare i valnämnden och ledamot i 
folketshusföreningens styrelse. 
 
Kommunfullmäktige 
Bill Nilsson (s) föredrar kommunala valberedningens förslag att utse 
Tommy Lindgren (s) som ledamot i folketshusföreningens styrelse och 
Erika Sundström (s) som ersättare i valnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunala valberedningens protokoll 26 april 2010, § 1 
_____ 
 



 PROTOKOLL 20(25) 
 2010-04-26 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 42 Dnr 0148/10 - 102 
 
FYLLNADSVAL (S) AV ERSÄTTARE I KOMMUNSTYRELSE OCH 
KOMMUNFÖRETAG 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Utse Gerry Nilsson (s) till ersättare i kommunstyrelsen och Älvsbyns 
kommunföretag AB. 
 
Ärendebeskrivning 
Reidar Gustafsson (s) har den 9 mars 2010 sagt upp sina förtroendeuppdrag 
som ersättare i kommunstyrelsen och Älvsbyns kommunföretag AB. 
 
Kommunfullmäktige har att utse ny ersättare i kommunstyrelsen och 
Älvsbyns kommunföretag AB. 
 
Kommunfullmäktige 
Bill Nilsson (s) föredrar kommunala valberedningens förslag att utse Gerry 
Nilsson (s) till ersättare i kommunstyrelsen och Älvsbyns kommunföretag 
AB. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunala valberedningens protokoll 26 april 2010, § 2 
_____ 
 



 PROTOKOLL 21(25) 
 2010-04-26 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 43 Dnr 0149/10 - 102 
 
FYLLNADSVAL (NS) AV LEDAMOT I SOCIALNÄMNDEN 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Utse Berit Vesterlund (Ns) som ledamot i socialnämnden. 
 
Ärendebeskrivning 
Ingrid Dahlberg (Ns) har den 23 mars 2010 sagt upp sitt förtroendeuppdrag 
som ledamot i socialnämnden. 
 
Kommunfullmäktige har att utse ny ledamot i socialnämnden. 
 
Kommunfullmäktige 
Bill Nilsson (s) föredrar kommunala valberedningens förslag att utse Berit 
Vesterlund (Ns) som ledamot i socialnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunala valberedningens protokoll 26 april 2010, § 3 
_____ 
 



 PROTOKOLL 22(25) 
 2010-04-26 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 44 Dnr 0150/10 - 102 
 
FYLLNADSVAL (S) AV LEDAMOT OCH VICE ORDFÖRANDE I 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Utse Maria Tjärnberg (s) som ledamot i barn- och utbildningsnämnden och 
Robert Karlsson (s) som vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden. 
 
Ärendebeskrivning 
Erik Lundberg (s) har den 24 mars 2010 sagt upp sitt förtroendeuppdrag 
som ledamot och vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden. 
 
Kommunfullmäktige har att utse ny ledamot och vice ordförande i barn- 
och utbildningsnämnden. 
 
Kommunfullmäktige 
Bill Nilsson (s) föredrar kommunala valberedningens förslag att utse Maria 
Tjärnberg (s) som ledamot i barn- och utbildningsnämnden och Robert 
Karlsson (s) som vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunala valberedningens protokoll 26 april 2010, § 4 
_____ 
 



 PROTOKOLL 23(25) 
 2010-04-26 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 45 Dnr 0151/10 - 102 
 
FYLLNADSVAL (S) AV LEDAMOT I VALNÄMNDEN 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Utse Rutger Nyström (s) till ledamot i valnämnden.  
 
Ärendebeskrivning 
Maria Thysell (s) har den 1 april 2010 sagt upp sitt förtroendeuppdrag som 
ledamot valnämnden. 
 
Kommunfullmäktige har att utse ny ledamot valnämnden. 
 
Kommunfullmäktige 
Bill Nilsson (s) föredrar kommunala valberedningens förslag att utse Rutger 
Nyström (s) till ledamot i valnämnden.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunala valberedningens protokoll 26 april 2010, § 5 
_____ 
 



 PROTOKOLL 24(25) 
 2010-04-26 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 46 Dnr 0161/10 - 008 
 
MEDBORGARFÖRSLAG OM PRAKTIK INOM KOMMUNEN 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beredning och beslut. 
 
Ärendebeskrivning 
Natthaporn Wanwiset, Malisa Persson och Thassanee Saengjan har skickat in 
ett medborgarförslag om att få praktisera inom kommunens verksamheter, 
enligt bilaga. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 25(25) 
 2010-04-26 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 47 Dnr 0162/10 - 008 
 
MEDBORGARFÖRSLAG OM YRKESUTBILDNINGAR 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beredning och beslut. 
 
Ärendebeskrivning 
Natthaporn Wanwiset, Malisa Persson och Thassanee Saengjan har skickat in 
ett medborgarförslag om att yrkesutbildningar borde startas i kommunen, 
enligt bilaga. 
_____  
 
 

 


