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 PROTOKOLL 2(28) 
 2010-10-18 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 67 Dnr 0333/10 - 000 
 
DELGIVNINGAR KF 2010-10-18 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige tar del av delgivningarna och lägger dem till hand-
lingarna. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Handlingar i ärendet: 
 

1 Länsstyrelsen 
a) Protokoll – Inspektion hos överförmyndaren i Älvsbyns kommun 

15 september 2009.  
b) Protokoll – Inspektion hos överförmyndaren i Älvsbyns kommun   

9 mars 2010. 
2 Socialnämnden - Rapport ej verkställda beslut enligt SoL och LSS – 

kvartal 2 2010. 
 

3 Kommunstyrelsen – Instruktion för behandling av personuppgifter 
 
4 Barn- och utbildningsnämnden – Kvalitetsredovisning för barn- och 

utbildningsnämndens verksamhetsområde 2008-2009. 
 
5 Avsägelse politiskt uppdrag – Per-Erik Johansson (kd)  
 
6 PricewaterhouseCoopers – Revision 2009 Samordningsförbundet 

Consensus i Älvsbyn 
 
7 Synskadades Riksförbund – Rätten till kommunal ledsagarservice i 

Norrbottens kommuner 
_____ 
 



 PROTOKOLL 3(28) 
 2010-10-18 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 68 Dnr 0079/10 - 003 
 
ÄNDRING AV MYNDIGHETSNÄMNDENS REGLEMENTE 
AVSEENDE LÄGENHETSREGISTER 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Fastställa reglemente för myndighetsnämnden, enligt bilaga. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson har lämnat in förslag till ändring av 
myndighetsnämndens reglemente med anledning av förändrad lagstiftning, 
enligt bilaga. 
 
Ändringen avser upprättande och underhåll av lägenhetsregister. 
 
Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa reglemente för 
myndighetsnämnden avseende lägenhetsregister, enligt bilaga. 
_____ 
 
Kommunfullmäktige 
Ordföranden lämnar förslag enligt kommunstyrelsen att fastställa reglemente 
för myndighetsnämnden avseende lägenhetsregister, enligt bilaga. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 23 augusti 2010, § 98. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 4(28) 
 2010-10-18 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 69 Dnr 0273/10 - 003 
 
REVIDERING AV MYNDIGHETSNÄMNDENS REGLEMENTE - 
PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT NYA LAGEN OM BRAND-
FARLIGA OCH EXPLOSIVA VAROR 

 
Kommunfullmäktiges beslut  
På sidan 2 i reglementet för myndighetsnämnden ersätta texten  
 
”svara för tillsyn enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor 
(LBE1988:8868)” 
med 
”svara för prövning och tillsyn som ska utföras av kommunen enligt lag 
(2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor”. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggchefen har lämnat in en skrivelse om förslag till tillägg till 
myndighetsnämndens reglemente enligt nya lagen om brandfarliga och 
explosiva varor. 
 
Den 1 september 2010 träder en ny lag om brandfarliga och explosiva varor i 
kraft. Lagen innebär bland annat att tillstånd och tillsyn över hantering av 
explosiva varor som tidigare utfördes av polismyndigheten nu ska utföras av 
kommunerna. 
 
I Älvsbyns kommun är det idag myndighetsnämnden som beslutar i ärenden 
om tillstånd enligt den nuvarande lagen om brandfarliga och explosiva varor 
när det gäller cisterner och övriga anordningar för förvaring av brandfarliga 
varor. När det gäller explosiva ämnen såsom sprängämnen och pyroteknisk 
utrustning är det polismyndigheten som handhar tillstånd och tillsyn enligt 
nuvarande lag.  
 
Det framgår inte av lagstiftningen vilken nämnd i kommunen som ska ha 
hand om denna fråga men eftersom beslut och tillsyn av anläggningar för 
brandfarliga varor redan ligger hos myndighetsnämnden är det logiskt att 
även explosiva varor handläggs av nämnden. Miljö- och byggchefen föreslår 
därför att kommunfullmäktige uppdrar åt myndighetsnämnden genom 
ändring i reglementet att svara för de uppgifter som åligger kommunen enligt 
den nya lagen. 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta att på sidan 2 i reglementet för 
myndighetsnämnden ersätta texten  
 
         forts 



 PROTOKOLL 5(28) 
 2010-10-18 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 69 Dnr 0273/10 – 003 forts 
 
REVIDERING AV MYNDIGHETSNÄMNDENS REGLEMENTE - 
PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT NYA LAGEN OM BRAND-
FARLIGA OCH EXPLOSIVA VAROR 

 
”svara för tillsyn enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor 
(LBE1988:8868)”        
med 
”svara för prövning och tillsyn som ska utföras av kommunen enligt lag 
(2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor” 
 
Kommunstyrelsen 
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson föredrar ärendet. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige bifalla beredningsförslaget.  
_____ 
 
Kommunfullmäktige 
Ordföranden lämnar förslag enligt kommunstyrelsen att bifalla ovanstående 
beredningsförslag. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 27 september 2010, § 125. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 6(28) 
 2010-10-18 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 70 Dnr 0278/10 - 003 
 
ARKIVREGLEMENTE FÖR ÄLVSBYNS KOMMUN 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Fastställa ”Älvsbyns kommuns arkivreglemente”, enligt bilaga. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till ändring av styrdokument 
”Älvsbyns kommuns arkivreglemente” enligt bilaga. 
 
Kommunfullmäktige fastställde Älvsbyns kommuns arkivreglemente den 8 
november 1993, § 70.  
 
Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa ”Älvsbyns 
kommuns arkivreglemente”, enligt bilaga. 
_____ 
 
Kommunfullmäktige 
Ordföranden lämnar förslag enligt kommunstyrelsen att fastställa ”Älvsbyns 
kommuns arkivreglemente”, enligt bilag. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 23 augusti 2010, § 100. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 7(28) 
 2010-10-18 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 71 Dnr 0486/09 - 008 
 
MOTION (NS) OM FÖRÄNDRAD POLITISK ORGANISATION 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Återremittera ärendet till kommunstyrelsen för ytterligare beredning. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Jörgen Afvander (Ns) har lämnat in en motion om förändrad politisk 
organisation, enligt bilaga.  
 
Kommunchef Magnus Nordström har yttrat sig i ärendet. 
 
Efter tre års demokratisk process genomförde Älvsbyns kommun den 1 
januari 2007 en så kallad alternativ politisk organisation. Målsättningen var att 
skapa en organisation som levde upp till ambitionen: 
- En tydlig ledning/styrning. 
- Skapa förutsättningar för helhetssyn i såväl politik- som tjänstemannaled.  
- Tillskapa en effektiv serviceorganisation och minska dom administrativa 
kostnaderna genom att centralisera förvaltningsorganisationen och delegera 
besluten så nära brukaren som möjligt. 
- Stärka fullmäktiges roll 
 
Den alternativa politiska organisationen i Älvsbyns kommun utvärderades av 
extern konsult, Helena Lundberg, från Öhrlings PricewaterhouseCoopers 
AB. Helena Lundberg slutredovisade genomförd utvärdering av Älvsbyns 
kommuns organisation vid kommunstyrelsens möte den 25 maj 2009, § 66.  
 
Utvärderingen syftade till att kontrollera om de motiv och mål som den nya 
organisationen skulle leda till uppnåtts samt föreslå åtgärder för ökad 
måluppfyllelse.  
 
Utvärderingen påvisade en måluppfyllelse enligt nedan: 
Mål/motiv som uppnåtts är: 

- Tydlig ledning/styrning (kommunen). 
- Förutsättning för helhetssyn. 
- Effektiv serviceorganisation. 
- Förändrade nämndsuppgifter. 
- Ny roll för kommunstyrelsen. 
- Ny tjänstemannaorganisation. 

 
 
forts 



 PROTOKOLL 8(28) 
 2010-10-18 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 71 Dnr 0486/09 – 008 forts 
 
MOTION (NS) OM FÖRÄNDRAD POLITISK ORGANISATION 

 
Mål/motiv som inte uppnåtts är: 

- Tydlig ledning/styrning (bolagen). 
- Stärka kommunfullmäktiges roll. 
- Budget fastställs i juni. 
- Investeringsbudget rambudget. 
 
En parlamentariskt utsedd arbetsgrupp, Priogruppen, fick av kommun-
styrelsen den 25 maj 2009, § 66, uppdrag att med Öhrlings Pricewater-
houseCoopers utvärdering som grund se över den politiska organisationen 
och utarbeta konkreta utvecklingsförslag till kommunstyrelsens sammanträde 
den 14 december 2009.   
 
Frågan prövades av kommunfullmäktige den 15 februari 2010, § 4, och 
kommunfullmäktige beslutade att utveckla den politiska organisationen med 
utskott under kommunstyrelsen och tillfällig beredning under kommunfull-
mäktige. 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige avslår motionen med anledning av att frågan nyligen 
prövats och inga nya sakskäl tillförts. 
 
Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige avslå motionen med 
andledning av att frågan nyligen prövats och inga nya sakskäl tillförts.  
_____ 
 
Kommunfullmäktige 
Jörgen Afvander och Viking Johansson (Ns) föreslår att ärendet 
återremitteras. 
 
Bo Johansson (s) och Helena Öhlund (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag att avslå motionen. 
 
Matilda Wiklund (c) och Vivianne Nilsson (v) yrkar bifall till att ärendet 
återremitteras. 
 
Ajournering 
Erika Sundström (s) begär ajournering av sammanträdet, vilket fullmäktige 
godkänner. Förhandlingarna återupptas efter ca 10 minuter. 
 
         forts 



 PROTOKOLL 9(28) 
 2010-10-18 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 71 Dnr 0486/09 – 008 forts 
 
MOTION (NS) OM FÖRÄNDRAD POLITISK ORGANISATION 

 
Bo Johansson (s) och Helena Öhlund (s) återtar sina bifallsyrkande till 
kommunstyrelsens förslag, på grund av nytt parlamentariskt läge.  
 
Bill Nilsson (s) föreslår att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen, för 
ytterligare beredning.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 23 augusti 2010, § 103. 
_____ 
 
 



 PROTOKOLL 10(28) 
 2010-10-18 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 72 Dnr 0490/09 - 008 
 
MOTION (FP) ATT RIVA UPP BESLUTET OM NEDLÄGGNING 
AV MUSIKSKOLAN 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen om att riva upp beslut om nedläggning av musikskolan åter-
remitteras till kommunstyrelsen för ytterligare beredning 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Ola Lindgren (Fp) har skickat in en motion om att riva upp beslutet om 
nedläggning av musikskolan, enligt bilaga. 
 
Kommunchef Magnus Nordström har yttrat sig i ärendet. 
 
En avveckling av den frivilliga musikundervisningen är en del i den av 
kommunfullmäktige beslutade driftbudgeten för 2010, Driftbudget 
verksamhetsåret 2010 med balans-, resultat- och finansieringsbudget 2010-
2012 (Dnr 158/09). 
 
En omprövning av beslutet att avveckla den frivilliga musikundervisningen 
medförande att avvecklingen inte genomförs inför budgetåret 2010 innebär 
att den av kommunfullmäktiges beslutade driftbudgeten 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. 
 
Att förändra en del i driftsbudgeten kan få konsekvenser för övriga delar och 
medför att hela ärendet Driftbudget verksamhetsåret 2010 med balans-, 
resultat- och finansieringsbudget 2010-2012 (Dnr 158/09) bör beredas, om-
fördelas och beslutas på nytt. 
 
En eventuell förändring av driftbudgeten verksamhetsåret 2010 med balans-, 
resultat- och finansieringsbudget 2010-2012 bygger helt och hållet på politiska 
överväganden. Frågan bör därför diskuteras i Kommunstyrelsen innan even-
tuell fortsatt beredning. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen diskuterar motionen och tar ställning till hur fortsatt 
beredning bör genomföras. 
 
 
         forts  



 PROTOKOLL 11(28) 
 2010-10-18 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 72 Dnr 0490/09 – 008 forts 
 
MOTION (FP) ATT RIVA UPP BESLUTET OM NEDLÄGGNING 
AV MUSIKSKOLAN 

 
Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige avslå motionen. 
 
Reservation 
Johan Johansson (c) och Birger Seger (v) reserverar sig mot beslutet. 
_____ 
 
Kommunfullmäktige 
Erika Sundström (s) föreslår att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen 
för ytterligare beredning. 
 
Matilda Wiklund (c) bifaller förslag om återremiss. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 23 augusti 2010, § 104. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 12(28) 
 2010-10-18 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 73 Dnr 0207/10 - 008 
 
MOTION (NS) ANGÅENDE FARTHINDER 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Avslå motion ”angående farthinder”. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Jörgen Afvander (Ns) och Viking Johansson (Ns) har lämnat in en motion 
om behov av att se över trafiksituationen i Älvsbyns kommun, enligt bilaga 
 
Jan Sipola, VD Älvsbyns Energi AB har yttrat sig i ärendet. 
 
Energibolaget anser att den hårt ansträngda budgeten för gatuverksamheten i 
nuläget ej medger möjlighet till framtagande av förslag beträffande farthinder 
som s k timglaspassager alternativt avskiljning mellan gång- och cykeltrafi-
kanter och bilar inom tätorten. 
 
Förslagshandlingar innebär konsultinsats avseende utförande av permanenta 
fysiska åtgärder som ökar trafiksäkerheten. 
 
Utplacering av blomlådor är en lösning som kan nyttjas tillfälligt som fart-
hinder. Lösningen är dock tidigare avslagen av Myndighetsnämnden. Vid ett 
eventuellt omprövat beslut om utplacering av blomlådor ska fastighetsägarna 
på denna gata bygga, plantera samt sätta ut och ta in lådorna. Plantering får ej 
skymma sikten. 
 
Hastighetsbegränsning till 30 km/h rekommenderas vid skolor och finns i 
nuläget vid busshållplatserna efter Parkgatan vid badhuset. Medborgargatan 
är 10 m bred, en eventuell hastighetsbegränsning för Länstrafikens hållplats 
bör åtföljas av en avsmalning av gatan till 6-7 m. 
 
Ombyggnation av gator följer av Energibolaget antagen investeringsplan. 
Den samordnas med kommunens investeringsbudget.  
I Energibolagets plan byggs Prästbogatan och Klockarvägen (inkl korsning 
Domarstigen) om åren 2011-12. Fluxenvägen ligger i planen för år 2012 och 
Gammelvägen ligger i Energibolagets plan för år 2013 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige avsätter ekonomiska medel för en första utredning 
avseende ombyggnationer av gator under perioden 2011-2014, med avseende 
på trafiksäkerhetshöjande åtgärder  
 
         forts   



 PROTOKOLL 13(28) 
 2010-10-18 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 73 Dnr 0207/10 – 008 forts 
 
MOTION (NS) ANGÅENDE FARTHINDER 

 
Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige avslå motionen. 
_____ 
 
Kommunfullmäktige 
Ordföranden lämnar förslag enligt kommunstyrelsen att avslå motionen. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 27 september 2010, § 126. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 14(28) 
 2010-10-18 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 74 Dnr 0304/10 - 041 
 
FÖRÄNDRAT INVESTERINGSBEHOV FÖR KOSTVERKSAM-
HETEN 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
- Investeringsprojekt Älvåkraskolan, serveringsdisk på 95 000 kronor och 

Vidsels skola, serveringsdisk 80 000 kronor omföres till ett nytt 
investeringsprojekt, Älvåkraskolan tunneldiskmaskin. 

- Tilläggsbudget på 25 000 kronor beviljas avseende investeringsprojekt 
Älvåkraskolan, tunneldiskmaskin. 

_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Kostchef Åsa Fahlén har lämnat in en skrivelse om förändrat investerings-
behov för kostverksamheten 2010. 
 
Behovet som uppstått gäller inköp av ny tunneldiskmaskin till Älvåkraköket. 
Kostnad drygt 200 000 kronor. 
 
I investeringsbudgeten för kostverksamheten finns för innevarande år pengar 
avsatta till nya serveringsdiskar. Dessa inköp går att avvakta med och istället 
använda pengarna till det betydligt mer akuta behovet av en diskmaskin. 
 
Älvåkraköket är det kök i kommunen som tillagar flest antal portoner per 
dag, ca 1200. I skolmatsalen äter ca 500 elever dagligen och köket distribuerar 
mat till tio andra skolor och förskolor i kommunen. Dagligen diskas tallrikar, 
glas, bestick, bleck och kantiner samt sådant som används vid tillagningen. 
Det går inte att klara verksamheten utan en fungerande diskmaskin. Den 
diskmaskin som finns idag (från 1988) är helt slut och kan gå sönder när som 
helst. Maskinen repareras/justeras ofta för stora summor. 
 
Ekonomichef Ulla Lundberg har yttrat sig i ärendet och föreslår att investe-
ringsprojekt Älvåkraskolan, serveringsdisk på 95 000 kronor samt Vidsels 
skola, serveringsdisk 80 000 kronor med sammantaget 175 000 kronor 
omföres till ett nytt investeringsprojekt, Älvåkraskolan, tunneldiskmaskin. En 
tilläggsbudget på 25 000 kronor beviljas avseende investeringsprojekt Älv-
åkraskolan, tunneldiskmaskin. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 
- Investeringsprojekt Älvåkraskolan, serveringsdisk på 95 000 kronor och 

Vidsels skola, serveringsdisk 80 000 kronor omföres till ett nytt 
investeringsprojekt, Älvåkraskolan tunneldiskmaskin. 

- Tilläggsbudget på 25 000 kronor beviljas avseende investeringsprojekt 
Älvåkraskolan, tunneldiskmaskin.    forts  



 PROTOKOLL 15(28) 
 2010-10-18 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 74 Dnr 0304/10 – 041 forts  
 
FÖRÄNDRAT INVESTERINGSBEHOV FÖR KOSTVERKSAM-
HETEN 

 
Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige bifalla förslaget, enligt ovan. 
_____ 
 
Kommunfullmäktige 
Ordföranden lämnar förslag enligt kommunstyrelsen att bifalla förslaget om 
förändrat investeringsbehov för kostverksamheten. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 27 september 2010, § 128. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 16(28) 
 2010-10-18 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 75 Dnr 0313/10 - 042 
 
DELÅRSRAPPORT PER DEN 31 AUGUSTI 2010 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Enligt nämndernas uppföljning av strategisk plan 2010-2012 besluta följande: 
1) Förskola - Uppdra till verksamheterna att redovisa hur målen ska uppnås. 
2) Grundskola -  

a) Avvakta med nytt resursfördelningssystem tills den framtida 
skolstrukturen är klar. 

b) Enklare introduktionsplan för skolan. För att integrationen i 
samhället ska bli bra, ska planen även omfatta övriga medlemmar i 
familjen. 

3) Gymnasieskola och vuxenutbildning -  
a) Ingen ny inriktning inom teknikprogrammet startas. 
b) En ny inriktning inom hotell- och restaurangprogrammet inrättas.  

Inriktningen benämns hotell och turism och Älvsbyns gymnasieskola 
har huvudansvaret för att denna inriktning finns inom 4-kants-
regionen. 

 
I övrigt godkänna delårsrapporten per den 31 augusti 2010 och lägga den till 
handlingarna. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Ekonomiavdelningen har sammanställt delårsrapport per den 31 augusti 
2010, enligt bilaga. Delårsrapporter upprättas per april och augusti som en del 
i den löpande planlagda uppföljningen. 
 
Ekonomichef Ulla Lundberg har lämnat in tjänsteutlåtande angående 
rapporten. 
 
Syftet med delårsrapporten är att vara; 
• en uppföljning av resultat och ställning för rapportperioden 
• en uppföljning av om verksamheten prognostiseras bedrivas inom  
 fastställda ramar samt prognos för helåret 
• ett underlag för beslut 
 
Periodresultat per augusti uppgår till 26,2 mkr. En förbättring med 12,0 mkr 
jämfört med motsvarande period föregående år. Förbättringen jämfört med 
tidigare år förklaras främst av högre skatte- och statsbidragsintäkter samt ett 
bättre räntenetto. 
 
 
         forts   



 PROTOKOLL 17(28) 
 2010-10-18 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 75 Dnr 0313/10 – 042 forts 
 
DELÅRSRAPPORT PER DEN 31 AUGUSTI 2010 

 
För 2010 beräknas årets resultat till 14,4 mkr att jämföras med det budgete-
rade på 8,4 mkr. Den beräknade budgetavvikelsen för årets resultat beräknas 
därmed till +6,0 mkr. Det beräknade överskottet mot budget beror främst på 
högre skatte- och statsbidragsintäkter samt ett bättre räntenetto än budge-
terat. 
 
För verksamhetens ramar prognostiseras ett underskott på -6,3 mkr.  Under-
skotten som aviserats från Älvsbyns Energi AB samt Älvsbyns Fastigheter 
AB avseende fastighetsdrift samt gatuverksamhet på sammantaget -6,6 mkr 
finns inte med i prognosen för verksamhetens ramar. För de centralt budget-
erade verksamhetskostnaderna prognostiseras en avvikelse på +4,6 mkr.  
 
Periodens nettoinvesteringar uppgick till 6,8 mkr. Den budgeterade invest-
eringsvolymen för 2010 uppgår till 22,1 mkr. I början av 2009 brann Leken-
skolan ner till grunden. Projektering av en ny skola har påbörjats men denna 
investering ligger utanför investeringsramen då den ska finansieras av för-
säkringsersättningen. Projekteringskostnaderna beräknas till 2,7 mkr och 
hittills har 0,3 mkr upparbetats. 
 
Kommunstyrelsen 
Ekonomichef Ulla Lundberg föredrar ärendet. 
 
Barn- och utbildningsnämndens ordförande Erika Sundström (s) föredrar 
barn- och utbildningsnämndens uppföljning/delredovisning av strategisk 
plan 2010-2012 för förskola, grundskola, barn- och familjeenheten, gym-
nasieskola och vuxenutbildning.  
 
Socialnämndens ordförande Helena Öhlund (s) föredrar socialnämndens 
uppföljning strategisk plan 2010. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att inom: 
1) Förskola - Uppdra till verksamheterna att redovisa hur målen ska uppnås. 
2) Grundskola -  

a) Avvakta med ett nytt resursfördelningssystem tills den framtida  
      skolstrukturen är klar. 
b) Enklare introduktionsplan för skolan. För att integrationen i 

samhället ska bli bra föreslås att planen även omfattar övriga 
medlemmar i familjen. 

3) Gymnasieskola och vuxenutbildning -  
a) Ingen ny inriktning inom teknikprogrammet startas. 
b) En ny inriktning inom hotell- och restaurangprogrammet inrättas.  

forts  
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KF § 75 Dnr 0313/10 – 042 forts 
 
DELÅRSRAPPORT PER DEN 31 AUGUSTI 2010 

 
Inriktningen benämns hotell och turism och Älvsbyns gymnasieskola 
har huvudansvaret för att denna inriktning finns inom 4-kants-
regionen. 

 
I övrigt godkänna delårsrapporten per den 31 augusti 2010 och lägga den till 
handlingarna. 
_____ 
 
Kommunfullmäktige 
Ekonomichef Ulla Lundberg föredrar ärendet.  
 
Erika Sundström (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Matilda Wiklund (c) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 27 september 2010, § 129. 
_____ 
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KF § 76 Dnr 0248/10 - 809 
 
KRITERIER FÖR KULTUR- OCH UNGDOMSLEDAR-
STIPENDIER 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Fastställa kriterier för Älvsbyns kommuns kultur- och ungdomsledar-
stipendier, enligt bilaga. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Fritids- och kulturchef Kjell Tegnelund har inlämnat tjänsteutlåtande om 
kriterier för Älvsbyns kommuns kultur- och ungdomsledarstipendier. 
 
Kriterier för ansökan av Älvsbyns kommuns kulturstipendium är antaget i 
kommunfullmäktige 1982-12-13, § 126, och reviderat av kommunstyrelsen 
2008-05-26, § 100. 
 
Kriterierna för ansökan av Älvsbyns kommuns ungdomsledarstipendium är 
antaget i fritids- och kulturnämnden 1992-11-18, § 86, och reviderat av 
kommunstyrelsen 2008-05-26, § 100. 
 
Kriterierna för Älvsbyns kommuns kultur- och ungdomsledarstipendier har 
reviderats 2010-06-15, enligt bilaga. 
 
Förslag till beslut 
Fastställa kriterier för Älvsbyns kommuns kultur- och ungdomsledar-
stipendier, enligt bilaga. 
 
Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa kriterier för 
Älvsbyns kommuns kultur- och ungdomsledarstipendier, enligt bilaga. 
_____ 
 
Kommunfullmäktige 
Ordföranden lämnar förslag enligt kommunstyrelsen att fastställa kriterier för 
Älvsbyns kommuns kultur- och ungdomsledarstipendier, enligt bilaga. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 27 september 2010, § 133. 
_____ 
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KF § 77 Dnr 0249/10 - 809 
 
BIDRAGSREGLER FÖR ÄLVSBYNS KOMMUN 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Återremittera ärendet ”Bidragsregler för Älvsbyns kommun” till Kommun-
styrelsen för ytterligare beredning. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Fritids- och kulturchef Kjell Tegnelund har inlämnat tjänsteutlåtande om 
förslag att revidera bidragsregler för Älvsbyns kommun. 
 
Bidragsregler för Älvsbyns kommun fastställdes av kommunstyrelsen 2007-
05-21, § 130 och 2007-11-05, § 224. 
 
Bidragsreglerna har reviderats 2010-06-15 enligt följande: 
Allmänna bestämmelser 
Bidragssökande förening ska ha varit verksam i minst 3 månader före 
bidragsåret 
Medlemsantalet för en förening minskas från 25 stycken till 12 stycken 
Postgiro ändras till plusgiro 
Lokalt aktivitetsstöd 
Aktivitetsstödet är 4 kronor/sammankomst 
Omklädningsbyggnad med och utan dusch  
Verdandi Pärlan utgår 
Älvsby Skytteförening ingår och erhåller fast stöd om 5 000 kronor 
Arrangörsstöd 
Kulturpolitisk synvinkel definieras inte i nämndsplan och utgår 
Investeringar 
Bidrag till mindre investeringar beslutas i samband med föreningsstödet 
Bidrag studieförbund 
Studieförbundens projektmedel söks löpande i stället för fasta tider 
PUMA – Projekt Ungdom Med Ambitioner 
Övre åldersgränsen för ansökan om PUMA-pengar höjs från 20 år till 25 år 
 
Förslag till beslut 
Fastställa reviderade bidragsregler för Älvsbyns kommun, enligt bilaga. 
 
Kommunstyrelsen 
Fritids- och kulturchef Kjell Tegnelund föredrar ärendet. 
 
 
 
         forts   
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KF § 77 Dnr 0249/10 – 809 forts 
 
BIDRAGSREGLER FÖR ÄLVSBYNS KOMMUN 

 
Erika Sundström (s) föreslår en ändring i dokumentet enligt följande. 
Sid 1, första stycket under Allmänna bestämmelser, texten Bidragens storlek., 
utgår. 
Sid 2, sista stycket med rubrik, Nedanstående anläggningar… och 
föreningarnas namn, utgår. 
 
I övrigt fastställa reviderade bidragsregler för Älvsbyns kommun. 
_____   
 
Kommunfullmäktige 
Tommy Lindgren (s) föreslår att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen 
för ytterligare beredning. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 27 september 2010, § 133. 
_____ 
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KF § 78 Dnr 0246/10 - 880 
 
BIBLIOTEKSPLAN FÖR ÄLVSBYNS KOMMUN 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Fastställa reviderad biblioteksplan, enligt bilaga. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Fritids- och kulturchef Kjell Tegnelund har inlämnat reviderad biblioteksplan 
för Älvsbyns kommun, enligt bilaga. 
 
Biblioteksplan för Älvsbyns kommun upprättades 2006 och fastställdes av 
kommunfullmäktige 2007-02-12, § 23.  
 
Biblioteksplanen har reviderats 2010-08-05.  
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar fastställa reviderad biblioteksplan enligt bilaga. 
 
Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa reviderad biblioteks-
plan, enligt bilaga. 
_____ 
 
Kommunfullmäktige 
Ordföranden lämnar förslag enligt kommunstyrelsen att kommunfullmäktige 
beslutar fastställa reviderad biblioteksplan, enligt bilaga. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 27 september 2010, §134. 
_____ 
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KF § 79 Dnr 0260/10 - 008 
 
MEDBORGARFÖRSLAG OM FÖRLÄNGNING AV GÅNG- OCH 
CYKELVÄG VID STÄLLVERKSVÄGEN 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beredning och beslut. 
 
Ärendebeskrivning 
Jan-Åke Janze har skickat in ett medborgarförslag om förlängning av gång- 
och cykelväg vid Ställverksvägen mellan Älvsbyhus och Polarbröd, enligt 
bilaga  
_____ 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 80 Dnr 0291/10 - 008 
 
MEDBORGARFÖRSLAG OM BOWL (BETONGGROP FÖR 
CYKLING) 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beredning och beslut. 
 
Ärendebeskrivning 
Oscar Sandström och Anton Lindström har lämnat in ett medborgarförslag 
om att de vill ha en bowl (betonggrop för cykling), enligt bilaga. 
_____ 
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KF § 81 Dnr 0330/10 - 008 
 
MEDBORGARFÖRSLAG ANGÅENDE GÅVA EFTER 25 ÅRS 
ANSTÄLLNING HOS KOMMUNEN 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beredning och beslut. 
 
Ärendebeskrivning 
Gunilla Stenberg har lämnat in ett medborgarförslag om gåva efter 25 års 
anställning hos kommunen, enligt bilaga. 
_____ 
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KF § 82 Dnr 0303/10 - 008 
 
MOTION (NS) ANGÅENDE ENSAMKOMMANDE FLYKTING-
BARN 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Ärendebeskrivning 
Jörgen Afvander (Ns) och Viking Johansson (Ns) har lämnat in en motion 
om ensamkommande flyktingbarn, enligt bilaga. 
_____ 
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KF § 83 Dnr 0327/10 - 008 
 
MOTION (C) ATT RIVA UPP BESLUTET ATT BYGGA EN NY 
SKOLA PÅ TÄTORTEN 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Ärendebeskrivning 
Matilda Wiklund (c) har lämnat in en motion om att riva upp beslutet att 
bygga ny skola på tätorten, enligt bilaga. 
_____ 
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KF § 84 Dnr 0334/10 - 000 
 
AVGÅENDE FULLMÄKTIGELEDAMÖTER AVTACKAS  

 
Ärendebeskrivning 
Då dagens fullmäktigesammanträde är mandatperiodens sista, passar 
ordföranden på att avtacka de ledamöter som avgår från sina uppdrag som 
ledamöter i kommunfullmäktige.  
 
Följande personer avgår. 
 
Ledamot   Antal år Gåva 
Bo Johansson  28 ord  standar, blomma/blomstercheck 
Ola Lindgren  17 ord  ” 
Per-Erik Johansson 12 ord  ” 
 
Peter Eriksson  8 ord  blomma/blomstercheck  
Anita Backman  8 ord  ” 
Doris Öberg  5 ord  ” 
Maria Lundberg  4 ord  ” 
Helena Sidenmark  4 ord  ” 
Viking Johansson  4 ord  ” 
Martin Eriksson  4 ord  ” 
Kurt Nordqvist  1,5 ord  ” 
Ahmed Hassan  1 ord  ” 
Robert Karlsson  7 mån ord ” 
 
Ersättare  
Eivor Lundberg  8 ers  ” 
Karl-Erik Sjöberg  5 ers  ” 
Birgitta Lundberg  4 ers  ” 
Jan Öberg   4 ers  ” 
 
Därefter inbjuder ordföranden samtliga fullmäktigeledamöter till lättare 
förtäring i förvaltningens cafeteria. 
_____ 
 
 
 

 


