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 PROTOKOLL 2(38) 
 2010-11-29 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 85 Dnr 0431/10 - 000  
 
INFORMATION VID KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMAN-
TRÄDE 2010-11-29 

 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutar att ajournera sammanträdet för information om 
nedanstående. Förhandlingarna återupptas kl 15.50. 
 
- Länsstyrelsen, Kenneth Karlsson informerar om Norrbottens rovdjur, 

björn, lo, järv, varg och kungsörn.  
 
- VD Älvsbyns Fastigheter AB, Anders Nilsson informerar om stigande 

energikostnader och förslag till ett intressant energibesparingsprojekt. 
 
- Representanter från Vänskapsföreningen informerar från sin förening om 

bl a att främja relationer mellan kulturer för en bättre integration i 
Älvsbyn och i Sverige. 
_____ 

 



 PROTOKOLL 3(38) 
 2010-11-29 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 86 Dnr 0300/10 - 000 
 
DELGIVNINGAR KF 2010-11-29 

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

a) Slutlig rösträkning och mandatfördelning – val till kommunfull-
mäktige 2010-09-19. (Dnr 356/10, 102) 
b) Tillsyn över överförmyndaren i Älvsbyns kommun enligt 19 kap 17    
§ föräldrabalken och 20 § förmynderskapsförordningen (1995:379) – 
Överförmyndaren inkommit med begärd handling. Ärendet avslutas. 

 
2 Älvsbyns kommun 

a) Socialnämnden - Rapportering av ej verkställda beslut SoL och LSS – 
kvartal 3, 2010 (Dnr 49/10, 700) 

 b) Kommunrevisionen – Revisionsrapport – granskning av  
  informationssäkerhet 
 
3 Folkpartiet Älvsbyliberalerna, Kristdemokraterna och 

Norrbottens sjukvårdsparti – skrivelse om valteknisk samverkan i 
val till nämnder och styrelser inför mandatperioden 2011-2014 

 
4 Kronprinsessan Victoria och Prins Daniel – tackkort m a a 

uppvaktning vid bröllopet den 19 juni 2010 (Dnr 210/10, 009) 
 
Förslag till beslut 
Ta del av delgivningarna och lägga dem till handlingarna. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 4(38) 
 2010-11-29 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 87 Dnr 0402/10 - 102 
 
VAL AV PRESIDIUM I KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Utse följande personer till kommunfullmäktiges presidium för den löpande 
mandatperioden. 
 
Tommy Lindgren (s) ordförande. 
Jenny Dahlberg (s) 1:e vice ordförande. 
Lars-Ingvar Wendt (Fp) 2:e vice ordförande. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 2, ska fullmäktige före utgången 
av december månad bland ledamöterna välja en ordförande samt en förste 
och andre vice ordförande (presidium). 
 
Presidiet är inte att betecknas som ett kommunalrättsligt organ och val av 
presidium behöver inte ske enligt proportionella val. Presidiet väljs för full-
mäktiges löpande mandatperiod. 
 
Kommunfullmäktige 
Erika Sundström (s) föreslår utse Tommy Lindgren (s) ordförande. 
 
Bill Nilsson (s) föreslår överlåta posten till 1:e vice ordförande till opposi-
tionen. 
 
Ajournering  
Då oppositionen inte har någon att nominera begär ordföranden ajournering 
av sammanträdet, vilket kommunfullmäktige godkänner. Förhandlingarna 
återupptas efter ca 5 minuter. 
 
Bill Nilsson (s) föreslår utse Jenny Dahlberg (s) till 1:e vice ordförande. 
 
Rikard Granström (Fp) föreslår utse Lars-Ingvar Wendt till 2:e vice 
ordförande. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer samtliga föreslagna namn vart och ett för sig under 
proposition och finner att kommunfullmäktige bifaller samtliga förslag. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 5(38) 
 2010-11-29 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 88 Dnr 0403/10 - 102 
 
VAL AV LEDAMÖTER TILL KOMMUNAL VALBEREDNING 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Utse följande personer till kommunala valberedningen för den löpande 
mandatperioden. 
 
KOMMUNALA VALBEREDNINGEN 
Ledamot     Ersättare 
Bill Nilsson (s) ordförande   Stefan Hortlund (s) 
Helena Öhlund (s) vice ordförande Jenny Dahlberg (s) 
Magnus Danielsson (c)   Johan Johansson (c) 
Inger Lundberg (Fp)   Lars-Ingvar Wendt (Fp) 
Wivianne Nilsson (v)   Birger Seger (v) 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
I kommunfullmäktiges arbetsordning § 35 framgår att det på det första 
sammanträdet med nyvalda fullmäktige utses en valberedning för den 
löpande mandatperioden. Valberedningen består av 5 ledamöter och lika 
många ersättare. 
 
Bland ledamöterna väljer fullmäktige vid samma tillfälle en ordförande och en 
vice ordförande för den tid som de har valts att vara ledamöter. 
 
Valberedningen ska lägga fram förslag i valärenden som fullmäktige ska be-
handla. 
 
Valberedningen bestämmer själv sina arbetsformer. 
 
Kommunfullmäktige 
Erika Sundström (s) föreslår utse följande personer till den kommunala val-
beredningen. 
 
Bill Nilsson (s) ordförande 
Helena Öhlund (s) vice ordförande 
Stefan Hortlund (s) ersättare 
Jenny Dahlberg (s) ersättare 
 
Berit Hardselius (c) föreslår utse Magnus Danielsson (c) som vice ordförande 
och Johan Johansson (c) som ersättare 
 
Rikard Granström (Fp) föreslår utse Inger Lundberg (Fp) som ordinarie 
ledamot och Lars-Ingvar Wendt (Fp) som ersättare. 
         forts 



 PROTOKOLL 6(38) 
 2010-11-29 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 88 Dnr 0403/10 – 102 forts 
 
VAL AV LEDAMÖTER TILL KOMMUNAL VALBEREDNING 

 
Harry Nyström (v) föreslår utse Wivianne Nilsson (v) som ordinarie ledamot 
och Birger Seger (v) som ersättare. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Erika Sundströms förslag att utse Bill 
Nilsson till ordförande och finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget. 
 
Ordföranden ställer Erika Sundströms förslag att utse Helena Öhlund till vice 
ordförande och Berit Hardselius förslag att utse Magnus Danielsson till vice 
ordförande mot varandra och finner att kommunfullmäktige bifaller Erika 
Sundströms förslag att utse Helena Öhlund till vice ordförande. 
 
Vidare ställer ordföranden samtliga övriga förslag vart och ett för sig under 
proposition och finner att kommunfullmäktige bifaller samtliga förslag. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 7(38) 
 2010-11-29 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 89 Dnr 0311/10 - 003 
 
ARVODESREGLEMENTE - ERSÄTTNING TILL KOMMUNALT 
FÖRTROENDEVALDA 2011-2014 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
1. Fastställa nytt arvodesreglemente enligt bilaga, med följande ändringar, 

(kursiv stil). 
 § 1 Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna, förtydliga sista 

meningen genom att efter texten ”… förtroendevalda med årsarvode” 
skriva, gäller kommunstyrelsens ordförande (KSO). 

 
§ 7 Begränsat årsarvode, ändra på så vis att ersätta uppräkningen av de 
olika ordförandena i bolag med att enbart skriva, ordförande i kommunala 
bolag. 

 
§ 8 Insynsarvode, tillägg efter första meningen: Insynsarvodet utbetalas 
löpande till partierna, som årligen ska redovisa hur insynsarvodet har nyttjats för sitt 
ändamål. Utifrån dessa redovisningar ska det ske en utvärdering av insynsarvodet 
senast 31 december 2011, för fortsatt ställningstagande i frågan. Utvärdering 
genomförs av kommunens revisorer. 

 
§ 15 Handikappad förtroendevalds särskilda kostnader, texten 
handikappad ersätts med funktionshindrad.  
 

2. Arvodesreglementet gäller från och med 2011-01-01. 
 
Reservation 
Harry Nyström (v) lämnar blank reservation. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade 27 september 2010, § 124, att reviderat arvodes-
reglemente – ersättning till kommunalt förtroendevalda 2011, enligt bilaga, 
remitteras till partiorganisationerna. 
 
Yttranden har inkommit från Kristdemokraterna, Centerpartiet, Social-
demokraterna och Vänsterpartiet, enligt bilaga. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Fastställa nytt arvodesreglemente enligt bilaga, med följande ändringar, 

(kursiv stil). 
 § 1 Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna, förtydliga sista 

meningen genom att efter texten ”… förtroendevalda med årsarvode” 
skriva, gäller KSO. 

         forts 



 PROTOKOLL 8(38) 
 2010-11-29 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 89 Dnr 0311/10 – 003 forts 
 
ARVODESREGLEMENTE - ERSÄTTNING TILL KOMMUNALT 
FÖRTROENDEVALDA 2011-2014 

 
§ 7 Begränsat årsarvode, ändra på så vis att ersätta uppräkningen av de 
olika ordförandena i bolag med att enbart skriva, ordförande i kommunala 
bolag. 

 
§ 8 Insynsarvode, tillägg efter första meningen: Insynsarvodet utbetalas 
löpande till partierna, som årligen ska redovisa hur insynsarvodet har nyttjats för sitt 
ändamål. Utifrån dessa redovisningar ska det ske en utvärdering av insynsarvodet 
senast 31 december 2011, för fortsatt ställningstagande i frågan. 

 
§ 15 Handikappad förtroendevalds särskilda kostnader, texten 
handikappad ersätts med funktionshindrad.  
 

2. Arvodesreglementet gäller från och med 2011-01-01. 
_____ 
 
Kommunfullmäktige 
Harry Nyström (v) yrkar tillägg i arvodesreglementet enligt följande:  
Arvode för ersättare som inte tjänstgör men som är närvarande på möte. 
 
Matilda Wiklund (c) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Helena Öhlund (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med tillägg till § 
8 Insynsarvode, Utvärdering genomförs av kommunens revisorer. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer Harry Nyströms förslag under proposition och finner att 
kommunfullmäktige avslår förslaget. 
 
Ordföranden ställer Helena Öhlunds tilläggsförslag till § 8 under proposition 
och finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget. 
 
Vidare ställer ordföranden Matilda Wiklunds bifallsförslag under proposition 
och finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 27 september 2010, § 124. 
Kommunstyrelsens protokoll 8 november 2010, § 142. 
_____ 



 PROTOKOLL 9(38) 
 2010-11-29 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KF § 90 Dnr 0374/10 - 003 
 
KOMMUNSTYRELSENS REGLEMENTE 2011-01-01 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
1. Fastställa upprättat förslag till nytt reglemente för kommunstyrelsen, 

enligt bilaga, med följande ändringar. 
a) § 5, de tre sista raderna utgår. 
b) § 8, myndighetsutövning får en egen rubrik.  
c)  § 18 Kallelse, fjärde stycket, ordet bör byts till ska.  
d)  § 21 Justering av protokoll, andra stycket, andra meningen, ordet bör byts 

till ska. 
 
Rubrik Omsorg får följande ordning: 
- individ- och familjeomsorg 
- äldreomsorg 

- stöd och service till vissa funktionshindrade 
- kommunala hälso- och sjukvården 

- flyktingmottagning 
- alkohollagstiftning 
- bostadsanpassning 
 
Reservation 
Matilda Wiklund (c) reserverar sig till förmån för eget förslag. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade 15 februari 2010, § 4, att utveckla den 
politiska organisationen med utskott under kommunstyrelsen och tillfällig 
beredning under kommunfullmäktige. 
 
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till nytt reglemente för 
kommunstyrelsen, enligt bilaga. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa upprättat förslag till 
nytt reglemente för kommunstyrelsen, enligt bilaga. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Fastställa upprättat förslag till nytt reglemente för kommunstyrelsen, 

enligt bilaga, med följande ändringar. 
a) § 5, de tre sista raderna utgår. 
b) § 8, myndighetsutövning får en egen rubrik.  
_____ 
 
         forts 



 PROTOKOLL 10(38) 
 2010-11-29 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 90 Dnr 0374/10 – 003 forts 
 
KOMMUNSTYRELSENS REGLEMENTE 2011-01-01 

 
Kommunfullmäktige 
Matilda Wiklund (c) bifaller kommunstyrelsens förslag med följande 
ändringar (kursiv stil) i reglementet: 
§ 18 Kallelse, fjärde stycket, ordet bör byts till ska.  
§ 21 Justering av protokoll, andra stycket, andra meningen, ordet bör byts till 
ska. 
§ 29 Beredning, andra stycket, Ordföranden, kommunchef eller 
kommunstyrelsen …. 
 
Helena Öhlund (s) föreslår under rubrik Omsorg, att äldreomsorg och 
kommunala hälso- och sjukvården får egna strecksatser enligt följande 
ordning: 
- individ- och familjeomsorg 
- äldreomsorg 

- stöd och service till vissa funktionshindrade 
- kommunala hälso- och sjukvården 

- flyktingmottagning 
- alkohollagstiftning 
- bostadsanpassning 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer Matilda Wiklunds förslag var för sig under proposition 
och finner att kommunfullmäktige bifaller ändringar i §§ 18 och 21 och avslår 
ändring i § 29. 
 
Ordföranden ställer Helena Öhlunds förslag under proposition och finner att 
kommunfullmäktige bifaller förslaget. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 8 november 2010, § 143. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 11(38) 
 2010-11-29 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 91 Dnr 0375/10 - 003 
 
MYNDIGHETSNÄMNDENS REGLEMENTE 2011-01-01 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Fastställa upprättat förslag till nytt reglemente för myndighetsnämnden, enligt 
bilaga med ändring av reglementets giltighetstid till ”mandatperiod”. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson har upprättat förslag till nytt reglemente 
för myndighetsnämnden, enligt bilaga. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa upprättat förslag till 
nytt reglemente för myndighetsnämnden, enligt bilaga. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Fastställa upprättat förslag till nytt reglemente för myndighetsnämnden, enligt 
bilaga med ändring av reglementets giltighetstid till ”mandatperiod”. 
_____ 
 
Kommunfullmäktige 
Ordföranden lämnar förslag enligt kommunstyrelsens förslag och finner att 
kommunfullmäktige bifaller förslaget. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 8 november 2010, § 144. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 12(38) 
 2010-11-29 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 92 Dnr 0335/10 - 006 
 
SAMMANTRÄDESPLANERING 2011 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Fastställa upprättad sammanträdesplan för kommunstyrelsen, kommun-
fullmäktige och Älvsbyns kommunföretag AB, enligt bilaga. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till sammanträdesplanering 
för kommunstyrelsen, kommunfullmäktige, budgetberedning och utskott år 
2011 enligt bilaga. 
 
Förslaget innehåller 8 + 2 sammanträdestillfällen för kommunstyrelsen och 5 
för kommunfullmäktige. Utskotten har 6 sammanträden vardera. Därutöver 
finns boksluts- och budgetberedningssammanträden inplanerade samt 3 
sammanträden för Älvsbyns kommunföretag AB.  
 
Förslag till beslut 
Fastställa upprättad sammanträdesplanering enligt bilaga. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Fastställa upprättad sammanträdesplan för kommunstyrelsen, kommun-
fullmäktige och Älvsbyns kommunföretag AB, enligt bilaga. 
_____ 
 
Kommunfullmäktige 
Ordföranden lämnar förslag enligt kommunstyrelsens förslag och finner att 
kommunfullmäktige bifaller förslaget. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 8 november 2010, § 145. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 13(38) 
 2010-11-29 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 93 Dnr 0358/10 - 006 
 
ANNONSERING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMAN-
TRÄDEN 2011 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktiges sammanträden under 2011 kommer att annonseras 
enligt följande: 
 
- annons i Piteå-Tidningen och Norrbottens Kuriren med        

föredragningslista  
- annons i Norrländska socialdemokraten med kungörelse 
- föredragningslista publiceras på kommunens hemsida 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Under 2010 har kommunfullmäktiges sammanträden annonserats enligt 
följande: 
 
- annons i Piteå-Tidningen och Norrbottens Kuriren med        

föredragningslista  
- annons i Norrländska socialdemokraten med kungörelse 
- föredragningslista publiceras på kommunens hemsida 
 
Förslag till beslut  
Kommunfullmäktiges sammanträden annonseras på samma sätt som under 
innevarande år. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Under 2011 kommer kommunfullmäktiges sammanträden att annonseras 
enligt följande: 
 
- annons i Piteå-Tidningen och Norrbottens Kuriren med        

föredragningslista  
- annons i Norrländska socialdemokraten med kungörelse 
- föredragningslista publiceras på kommunens hemsida 
_____ 
 
Kommunfullmäktige 
Ordföranden lämnar förslag enligt kommunstyrelsens förslag och finner att 
kommunfullmäktige bifaller förslaget. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 8 november 2010, § 146. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 14(38) 
 2010-11-29 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 94 Dnr 0364/09 - 008 
 
MOTION (C) - ETT FÖRENINGARNAS HUS 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Anse motion om ”ett föreningarnas hus” vara besvarad. 
 
Reservation 
Matilda Wiklund (c) reserverar sig mot beslutet. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Centerpartiet vill genom motion om ett föreningarnas hus påtala var man står 
i frågan om Forums framtida innehåll och drift. 
 
Fritids- och kulturchef Kjell Tegnelund har yttrat sig i ärendet och håller med 
om att Forum är ett utomordenligt hus att bedriva utåtriktad allmän verk-
samhet i. 
 
Eftersom det pågår förhandlingar om lokalerna och ”vem som ska göra vad i 
huset” så får spekulationer om Forums framtida inriktning och drift anstå tills 
frågan är politiskt klarlagd.  
 
Kommunstyrelsen 
Ordföranden föredrar ärendet och informerar om att förhandlingar med 
Folketshusföreningen pågår. Avtal med föreningen sträcker sig till 31 
december 2011. 
 
Ordföranden lämnar förslag att kommunstyrelsen föreslår kommunfull-
mäktige anse motionen vara besvarad. 
 
Matilda Wiklund (c) yrkar bifall till motionen. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Anse motion om ”ett föreningarnas hus” vara besvarad. 
 
Reservation 
Matilda Wiklund (c) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 
_____ 
 
Kommunfullmäktige 
Bill Nilsson (s) föredrar ärendet samt yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag att anse motionen vara besvarad. 
 
Matilda Wiklund (c) yrkar bifall till motionen. 
         forts 



 PROTOKOLL 15(38) 
 2010-11-29 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 94 Dnr 0364/09 – 008 forts 
 
MOTION (C) - ETT FÖRENINGARNAS HUS 

 
Inger Lundberg (Fp) yrkar bifall till motionen. 
 
Rutger Nyström (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Bill Nilssons förslag att anse motionen 
vara besvarad och finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget. 
 
Ordföranden ställer proposition på Matilda Wiklunds (c) och Inger 
Lundbergs (Fp) förslag och finner att kommunfullmäktige avslår förslaget. 
 
Omröstning 
Omröstning begärs och godkänns genom handuppräckning.  
 
Omröstningen utfaller med 17 röster för Bill Nilssons förslag, 11 röster för 
Matilda Wiklunds förslag och en person avstår från att rösta. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 8 november 2010, § 147. 
_____ 
 
 



 PROTOKOLL 16(38) 
 2010-11-29 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 95 Dnr 0365/09 - 008 
 
MOTION (C) - BOENDERESURSER I ÄLDREOMSORGEN 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Avslå motion om boenderesurser i äldreomsorgen vid Wärdshuset Bergs-
parken. 
 
Reservation 
Matilda Wiklund (c) reserverar sig mot beslutet. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Matilda Wiklund (c) har lämnat in en motion om boenderesurser i äldre-
omsorgen, enligt bilaga. 
 
Socialchef Birgit Nilsson har yttrat sig i ärendet. 
 
Centerpartiet föreslår att kommunen genom köp av Wärdshuset Bergsparken 
skapar ett boende för personer som lever med demenssjukdom. Driften av 
boende kan drivas av annan aktör. 
 
Forskning visar att boendemiljön har en stor betydelse för människor som 
lever med demenssjukdom. Likaså kan utemiljön ha en positiv inverkan. 
 
Kommunen har begärt förköp av Wärdhuset Bergsparken. Ärendet är över-
klagat och ännu inte slutgiltigt beslutat. 
 
Vad gäller privat drift av kärnverksamheten anser kommunen att detta ska 
skötas av kommunal verksamhet. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta avslå motionen med 
ovanstående motivering. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Avslå motion om boenderesurser i äldreomsorgen vid Wärdshuset Bergs-
parken. 
 
Reservation 
Matilda Wiklund (c) reserverar sig mot beslutet. 
_____ 
 
Kommunfullmäktige 
Matilda Wiklund (c) yrkar bifall till motionen. 
         forts 



 PROTOKOLL 17(38) 
 2010-11-29 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 95 Dnr 0365/09 – 008 forts 
 
MOTION (C) - BOENDERESURSER I ÄLDREOMSORGEN 

 
Helena Öhlund (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Bill Nilsson (s) bifaller kommunstyrelsens förslag. 
 
Harry Nyström (v) bifaller kommunstyrelsens förslag. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer Matilda Wiklunds och Helena Öhlunds förslag mot 
varandra och finner att kommunfullmäktige bifaller Helena Öhlunds förslag 
att avslå motionen. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 8 november 2010, § 148. 
_____ 
 
 



 PROTOKOLL 18(38) 
 2010-11-29 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 96 Dnr 0501/09 - 008 
 
MOTION (C) - RIKTLINJER SOM BEHÖVS OM BL A ELEV-
ANTAL 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
1) Bifalla motion om ”riktlinjer som behövs om bl a elevantal”.  
 
2) Tillsätta en tillfällig beredning som arbetar fram lång- och kortsiktiga 

förslag på riktlinjer som behövs inom grundskolans struktur. Motionens 
avsikter ska uppmärksammas. 

 
3)  Uppdra till de politiska partierna att till kommunala valberedningens 

sammanträde den 13 december 2010, nominera personer till en ”Tillfällig 
beredning” med ovanstående uppdrag. 

_____ 
 
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. 
 
Barn- och utbildningschef Jan-Erik Backman har yttrat sig i ärendet, enligt 
bilaga. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen diskuterar motionen och tar ställning till hur fortsatt 
beredning bör genomföras. 
 
Kommunens förslag till kommunfullmäktige 
Bifalla motion om ”riktlinjer som behövs om bl a elevantal” samt tillsätta en 
tillfällig beredning som arbetar fram lång- och kortsiktiga förslag på riktlinjer 
som behövs inom grundskolans struktur. Motionens avsikter ska uppmärk-
sammas. 
_____ 
 
Kommunfullmäktige 
Matilda Wiklund (c) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Erika Sundström (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med tillägg att 
uppdra till de politiska partierna att till kommunala valberedningens 
sammanträde den 13 december 2010 nominera personer till Tillfällig 
beredning. 
 
 
         forts 



 PROTOKOLL 19(38) 
 2010-11-29 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 96 Dnr 0501/09 – 008 forts 
 
MOTION (C) - RIKTLINJER SOM BEHÖVS OM BL A ELEV-
ANTAL 

 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag med tillägg att 
uppdra till de politiska partierna att till kommunala valberedningens samman-
träde den 13 december 2010, nominera personer till Tillfällig beredning och 
finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 8 november 2010, § 149 
_____ 
 
 



 PROTOKOLL 20(38) 
 2010-11-29 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 97 Dnr 0363/10 - 041 
 
OMFÖRINGAR MELLAN VERKSAMHETSRAMAR 2011 ÅRS 
DRIFTBUDGET 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
1) Driftbudgeten fördelas på 18 verksamhetsramar.  
2) Verksamheternas ramar fastställs till 419 896 000 kronor för 

verksamhetsåret 2011 fördelad enligt tabell. 
3)  Av de 419 896 000 kronor som utgör driftbudgeten 2011 utgörs 

2 488 000 kronor av engångsanslag för 2011.  
4) 6 871 000 kronor får utgöra kommunens budgeterade årsresultat 2011. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige fastställde 2010-06-14 driftbudgeten för verksamhets-
året 2011 enligt nedan.  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De centralt budgeterade lönekostnadsökningarna ska fördelas på verksam-
hetsramarna efter avslutad lönerevision 2010.   
 
         forts 

Verksamhet Ram 2010 Förändring 2011 Ny ram 
Kommunövergripande verksamhet 30 083 -2 222 27 861 
Revision 0 697 697 
Politisk verksamhet 3 750 -37 3 713 
Miljö-, bygg och räddningsverksamhet 8 157 -78 8 079 
Näringslivsutveckling 10 610 -10 610 0 
Information 1 741 -1 741 0 
Näringslivsverksamhet 0 12 331 12 331 
Förskola 24 929 -255 24 674 
Grundskola 69 488 1 061 70 549 
Gymnasieskola 43 163 -3 441 39 722 
Barn- och familjeenheten 13 187 -65 13 122 
Äldreomsorgen 90 621 -66 90 555 
Omsorg om funktionshindrade 34 833 -554 34 279 
Arbete och integration 9 641 -21 9 620 
Kulturverksamhet 4 513 -25 4 488 
Fritidsverksamhet 3 043 -2 3 041 
Kostverksamhet 13 649 -150 13 499 
Gatuverksamhet 11 070 1 000 12 070 
Fastighetsdrift 44 052 1 000 45 052 

Verksamheternas ramar 416 530   413 352 
Årets resultat     4 045 

Summa     417 397 



 PROTOKOLL 21(38) 
 2010-11-29 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KF § 97 Dnr 0363/10 – 041 forts 
 
OMFÖRINGAR MELLAN VERKSAMHETSRAMAR 2011 ÅRS 
DRIFTBUDGET 

  
Budgetberedningen 
Ekonomichef Ulla Lundberg föredrar ärendet och går igenom de justerings-
poster för löneökningar som görs för 2011 mot de driftramar kommunfull-
mäktige antog 2010-06-14.   
 
Ordföranden föreslår omföringar enligt specifikation om ramjusteringar. 
Vidare föreslår ordföranden fastställa driftbudget 2011, fördelat på 18 verk-
samhetsramar, till 419 896 000 kronor. Av dessa utgör 2 488 000 kronor 
engångsanslag för 2011. 6 871 000 kronor får utgöra kommunens budge-
terade årsresultat 2011. 
 
 
 

  Ram 2011 
Justering 

2010 Övriga ram  Grundram Engångs- Verksamhetsram  

 antagen 2010 års   anslag  2011 

  Kf 2010-06-14  löneökning justeringar   2011   

   Wooo    

Politisk verksamhet 3 713 0  3 713 0 3 713 

Överförmyndare 0 3 300 303 0 303 

Revsion 697 0 3 700 0 700 

Kommunövergripande verks 27 861 358 -87 28 132 150 28 282 

Miljö-bygg-räddning 8 079 84 0 8 163 50 8 213 

Näringslivsverksamhet 12 331 47 -500 11 878 250 12 128 

Förskola 24 674 667 -1 362 23 979 738 24 717 

Grundskola 70 549 1 269 -2 111 69 707 0 69 707 

Gymnasieskola 39 722 355 1 439 41 516 0 41 516 

Barn- och familjeenheten 13 122 184 461 13 767 0 13 767 

Äldreomsorg 90 555 2 042 -582 92 015 1 300 93 315 

Oms om funktionshindrade 34 279 1 158 -3 990 31 447 0 31 447 

Arbete och integration 9 620 151 3 990 13 761 0 13 761 

Kulturverksamhet 4 488 78 0 4 566 0 4 566 

Fritidsverksamhet 3 041 0 -225 2 816 0 2 816 

Kostförsörjning 13 499 324 0 13 823 0 13 823 

Gatuverksamhet 12 070 0 0 12 070 0 12 070 

Fastighetsdrift 45 052 0 0 45 052 0 45 052 

       

Summa 413 352 6720 -2664 417 408 2 488 419 896 

              

 
Proposition 
Ordföranden ställer egna förslag var för sig under proposition och finner att 
budgetberedningen bifaller förslagen. 
         forts  



 PROTOKOLL 22(38) 
 2010-11-29 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 97 Dnr 0363/10 – 041 forts 
 
OMFÖRINGAR MELLAN VERKSAMHETSRAMAR 2011 ÅRS 
DRIFTBUDGET 

 
Budgetberedningens förslag till kommunfullmäktige 
1) Driftbudgeten fördelas på 18 verksamhetsramar.  
2) Verksamheternas ramar fastställs till 419 896 000 kronor för 

verksamhetsåret 2011 fördelad enligt tabell ovan. 
3)  Av de 419 896 000 kronor som utgör driftbudgeten 2011 utgörs 

2 488 000 kronor av engångsanslag för 2011.  
4) 6 871 000 kronor får utgöra kommunens budgeterade årsresultat 2011. 
_____ 
 
Kommunstyrelsen 
Ekonomichef Ulla Lundberg föredrar ärendet. 
 
Ordföranden lämnar förslag enligt budgetberedningens förslag till 
kommunfullmäktige. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1) Driftbudgeten fördelas på 18 verksamhetsramar.  
2) Verksamheternas ramar fastställs till 419 896 000 kronor för 

verksamhetsåret 2011 fördelad enligt tabell. 
3)  Av de 419 896 000 kronor som utgör driftbudgeten 2011 utgörs 

2 488 000 kronor av engångsanslag för 2011.  
4) 6 871 000 kronor får utgöra kommunens budgeterade årsresultat 2011. 
_____ 
 
Kommunfullmäktige 
Ekonomichef Ulla Lundberg föredrar ärendet. 
 
Ordföranden lämnar förslag enligt kommunstyrelsens förslag och finner att 
kommunfullmäktige bifaller förslaget. 
 
Beslutsunderlag 
Budgetberedningens protokoll 19 oktober 2010, § 8. 
Kommunstyrelsens protokoll 8 november 2010, § 152. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 23(38) 
 2010-11-29 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 98 Dnr 0324/10 - 041 
 
INVESTERINGSBUDGET FÖR ÅR 2011 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Fastställa investeringsbudget om 10 204 000 kronor för 2011 enligt bilaga. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunledningskontoret, ekonomi har sammanställt investeringsäskanden 
om totalt 26 502 000 kronor för verksamhetsåret 2011 enligt bilaga.  
 
Äskanden som rör fastigheter och anläggningar har prissatts av Älvsbyns 
Fastigheter AB och prioriterats av tekniska utskottet som framgår av bilagan. 
Sammantaget har tekniska utskottet föreslagit investeringsobjekt om 
9 696 000 kronor år 2011 och 4 000 000 kronor år 2012.  
 
Enligt direktiven är investeringsutrymmet för kommunen 8,8 miljoner kronor 
för år 2011.  
 
Budgetberedningen 
Ordföranden föreslår fastställa investeringsbudget 2011 enligt bilaga om 
10 204 000 kronor.  
 
Budgetberedningens förslag till kommunfullmäktige 
Fastställa investeringsbudget om 10 204 000 kronor för 2011 enligt bilaga. 
____   
 
Kommunstyrelsen 
Ekonomichef Ulla Lundberg föredrar ärendet. 
 
Ordföranden lämnar förslag enligt budgetberedningens förslag till kommun-
fullmäktige. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Fastställa investeringsbudget om 10 204 000 kronor för 2011 enligt bilaga. 
_____ 
 
Kommunfullmäktige 
Bill Nilsson (s) föredrar ärendet och yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Budgetberedningens protokoll 19 oktober 2010, § 9. 
Kommunstyrelsens protokoll 8 november 2010, § 153. 
_____ 



 PROTOKOLL 24(38) 
 2010-11-29 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 99 Dnr 0331/10 - 041 
 
UTDEBITERING FÖR VERKSAMHETSÅRET 2011 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Fastställa utdebiteringen för år 2011 till 22,23 per skattekrona. 
 
Reservation 
Harry Nyström (v) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Den kommunala skattesatsen för 2010 fastställdes till 22,23 per skattekrona. 
Budgetberedningen har att föreslå kommunfullmäktige fastställa den skatte-
sats som ska gälla för år 2011.  
  
Budgetberedningen 
Ordförande föreslår oförändrad skattesats för verksamhetsåret 2011.  
 
Budgetberedningens förslag till kommunfullmäktige 
Fastställa utdebiteringen för år 2011 till 22,23 per skattekrona. 
_____ 
 
Kommunstyrelsen 
Ekonomichef Ulla Lundberg föredrar ärendet. 
 
Ordföranden lämnar förslag enligt budgetberedningens förslag till kommun-
fullmäktige. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Fastställa utdebiteringen för år 2011 till 22,23 per skattekrona. 
_____ 
 
Kommunfullmäktige 
Harry Nyström (v) yrkar på höjd skattesats med 20 öre till 22,43 per skatte-
krona för år 2011. 
 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag och Harry Nyströms förslag 
mot varandra och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens 
förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Budgetberedningens protokoll 19 oktober 2010, § 10. 
Kommunstyrelsens protokoll 8 november 2010, § 154. 
_____   
 



 PROTOKOLL 25(38) 
 2010-11-29 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 100 Dnr 0332/10 - 041 
 
BALANS- RESULTAT- OCH FINANSIERINGSBUDGET 2011 
MED PLAN 2012 OCH 2013 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
a) fastställa amorteringsnivån till lägst 10 miljoner kronor och om likvidi-

teten tillåter amortera mer 
b) fastställa balans-, resultat- och finansieringsbudget för 2011 samt plan för 

2012 och 2013 i övrigt enligt bilaga. 
c) Strategiska planen kompletteras enligt fullmäktiges beslut rörande budget 

för verksamhetsåret 2011. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunledningskontoret, ekonomi har sammanställt förslag till balans-, 
resultat- och finansieringsbudget för 2011 och plan för 2012-2013 med 
utgångspunkt i budgetberedningens förslag till drift-, investeringsbudget och 
utdebitering. 
 
Budgetberedningen 
Ordföranden föreslår fastställa amorteringsnivån till lägst 10 miljoner kronor 
och om likviditeten tillåter amortera mer. Därutöver föreslår ordföranden 
fastställa balans-, resultat- och finansieringsbudget för 2011 samt plan för 
2012 och 2013 i övrigt enligt bilaga. 
 
Slutligen föreslår ordföranden att den strategiska planen (under rubriken 
Ekonomisk översikt) kompletteras enligt fullmäktiges beslut för 2011.  
 
Budgetberedningens förslag till kommunfullmäktige 
a) fastställa amorteringsnivån till lägst 10 miljoner kronor och om likvidi-

teten tillåter amortera mer 
b) fastställa balans-, resultat- och finansieringsbudget för 2011 samt plan för 

2012 och 2013 i övrigt enligt bilaga. 
c) Strategiska planen kompletteras enligt fullmäktiges beslut rörande budget 

för verksamhetsåret 2011. 
_____  
 
Kommunstyrelsen 
Ekonomichef Ulla Lundberg föredrar ärendet. 
 
Ordföranden lämnar förslag enligt budgetberedningens förslag till kommun-
fullmäktige. 
 
 
         forts   



 PROTOKOLL 26(38) 
 2010-11-29 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 100 Dnr 0332/10 – 041 forts 
 
BALANS- RESULTAT- OCH FINANSIERINGSBUDGET 2011 
MED PLAN 2012 OCH 2013 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
a) fastställa amorteringsnivån till lägst 10 miljoner kronor och om likvidi-

teten tillåter amortera mer 
b) fastställa balans-, resultat- och finansieringsbudget för 2011 samt plan för 

2012 och 2013 i övrigt enligt bilaga. 
c) Strategiska planen kompletteras enligt fullmäktiges beslut rörande budget 

för verksamhetsåret 2011. 
_____ 
 
Kommunfullmäktige 
Ekonomichef Ulla Lundberg föredrar ärendet. 
 
Ordföranden lämnar förslag enligt kommunstyrelsens förslag till 
kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 
Budgetberedningens protokoll 19 oktober 2010, § 11. 
Kommunstyrelsens protokoll 8 november 2010, 155. 
_____ 
 
 



 PROTOKOLL 27(38) 
 2010-11-29 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 101 Dnr 0329/10 - 170 
 
SAMVERKAN MED PITEÅ KOMMUN AVSEENDE RÄDD-
NINGSTJÄNST 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Ingå avtal med Piteå kommun avseende köp av tjänster inom räddnings-
tjänstens område enligt bilagt avtal. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson har lämnat in ett tjänsteutlåtande om att 
Älvsbyns kommun föreslås ingå avtal med Piteå kommun avseende vissa 
tjänster inom räddningstjänstens område, enligt bilaga. 
 
Älvsbyns kommun ska enligt lagen om skydd mot olyckor ha en räddnings-
chef och ska tillhandahålla operativ räddningstjänst samt bedriva förebygg-
ande arbete till skydd mot olyckor.  
 
Den 30 april 2010 upphörde dåvarande räddningschefens anställning och 
under sommaren och hösten 2010 har Älvsbyns kommun haft ett tillfälligt 
avtal med Piteå kommun för att tillhandahålla en räddningschef.  
 
Bedömningen är att det finns stora fördelar med en samverkanslösning med 
Piteå kommun. Dels finns det tillgång till räddningschef i beredskap under 
dygnets 24 timmar och dels får Älvsbyns kommun möjlighet att nyttja 
specialistkunskap inom områden som saknas i Älvsbyn idag. Det innebär 
också att sårbarheten minskar eftersom det finns möjlighet till tillfällig back 
up genom tjänsteköp från Piteå vid sjukdom eller liknande. 
 
Huvuddelen av det förebyggande arbetet med tillsyn och tillståndsfrågor 
avses bedrivas av nuvarande personal som finns i Älvsbyn men med stöd av 
Piteå vid behov.  
 
Älvsbyns kommun föreslås köpa räddningschefstjänst på 25 % från Piteå 
samt 20 % av kostnaden för räddningschef i beredskap. Därutöver förs på 
löpande räkning arbetsinsatser som behöver utföras av Piteås räddningstjänst, 
exempelvis om någon i Älvsbyn blir sjuk eller att arbetsbelastningen blir 
alltför hög för personalen i Älvsbyn. 
 
Förslag till beslut 
Ingå avtal med Piteå kommun avseende köp av tjänster inom räddnings-
tjänstens område enligt bilagt avtal. 
 
 
         forts  



 PROTOKOLL 28(38) 
 2010-11-29 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 101 Dnr 0329/10 – 170 forts  
 
SAMVERKAN MED PITEÅ KOMMUN AVSEENDE RÄDD-
NINGSTJÄNST 

 
Kommunstyrelsen 
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson föredrar ärendet. 
 
Ordföranden lämnar förslag att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäk-
tige besluta att Älvsbyns kommun ingår avtal med Piteå kommun avseende 
köp av tjänster inom räddningstjänstens område enligt bilagt avtal. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Ingå avtal med Piteå kommun avseende köp av tjänster inom räddnings-
tjänstens område enligt bilagt avtal. 
_____ 
 
Kommunfullmäktige 
Bill Nilsson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 8 november 2010, § 165. 
_____ 
 
 



 PROTOKOLL 29(38) 
 2010-11-29 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 102 Dnr 0366/10 - 612 
 
TILLÄGG TILL PROGRAMUTBUD FÖR GYMNASIESKOLAN 
FRÅN LÄSÅRET 2011-2012 MED ESTET/MEDIA 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Komplettera det tidigare fastlagda programutbudet med Estetprogrammets 
mediainriktning från och med läsåret 2011/2012.  
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningschef Jan-Erik Backman har lämnat in yttrande om 
estet/media vid gymnasieskolan läsåret 2011-2012. 
 
Tidigare beslut om programutbud på Älvsbyns Gymnasium fattades med en 
god tidsmarginal i förhållande till gymnasiereformen. När skolverkets 
programstrukturer och ämnesplaner legat ute på skolverkets hemsida har det 
väckt tankar om att komplettera programutbudet.  
 
Samhällsprogrammets mediainriktning och Estetprogrammets mediainrikt-
ning har programgemensamma och gymnasiegemensamma ämnen som kan 
samläsas med samhällsprogrammet. De materiella resurserna, samt lärar-
resurserna finns redan på skolan. 
 
Ett ökat utbud kan tillgodose elevers val och därmed minska de interkommu-
nala kostnader som annars uppstår. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att komplettera det 
tidigare fastlagda programutbudet med Estetprogrammets mediainriktning 
från och med läsåret 2011/2012.  
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Komplettera det tidigare fastlagda programutbudet med Estetprogrammets 
mediainriktning från och med läsåret 2011/2012.  
_____ 
 
Kommunfullmäktige 
Lars-Ingvar Wendt (Fp) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med tillägg 
att uppdra till kommunstyrelsen att utreda ett utökat utbud med inriktning 
musik/bild/formgivning. 
 
Erika Sundström (s) och Bill Nilsson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag. 
 
         forts  



 PROTOKOLL 30(38) 
 2010-11-29 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 102 Dnr 0366/10 – 612 forts 
 
TILLÄGG TILL PROGRAMUTBUD FÖR GYMNASIESKOLAN 
FRÅN LÄSÅRET 2011-2012 MED ESTET/MEDIA 

 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att 
kommunfullmäktige bifaller förslaget. 
 
Ordföranden ställer proposition på Lars-Ingvar Wendts tilläggsförslag och 
finner att kommunfullmäktige avslår förslaget. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 8 november 2010, § 168. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 31(38) 
 2010-11-29 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 103 Dnr 0369/10 - 706 
 
AVGIFT FÖR KORTTIDSBOENDE 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Från 1 januari 2011 fastställa ny avgift för korttidsboenden. Avgift för kost 
110 kronor/dygn och avgift för omvårdnad 40 kronor/dygn. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Socialchef Birgit Nilsson har lämnat in tjänsteutlåtande om ändrad avgift för 
korttidsboende. 
 
Älvsbyns kommun har idag tre korttidsboenden Solbacken, Källbacken och 
Fyrklövern. De som vistas på korttidsboendena får likadan mat som boende 
på Nyberga och Ugglan. Kostchefen har lämnat förslag till KS/KF att mat-
kostnaderna för boende på Nyberga och Ugglan efter årsskiftet blir 
3 300 kronor/månad. Avgiften för mat för de som vistas på korttidsboenden 
är idag 90 kronor/dygn, enligt beslut i KF 2003-11-24. 
 
Bemanningen på korttidsboendena är lika hög eller högre som på Nyberga 
och Ugglan. De som vistas på korttidsboenden betalar 30 kronor/dygn i 
omvårdnadskostnad, enligt beslut i KF 2003-11-24. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att från 2011-01-01 
är avgift för kost 110 kronor/dygn och avgift för omvårdnad är 40 kronor/ 
dygn, för de som vistas på korttidsboenden. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Från 1 januari 2011 fastställa ny avgift för korttidsboenden. Avgift för kost 
110 kronor/dygn och avgift för omvårdnad 40 kronor/dygn. 
_____ 
 
Kommunfullmäktige 
Ordföranden lämnar förslag enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 8 november 2010, § 169. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 32(38) 
 2010-11-29 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 104 Dnr 0357/10 - 737 
 
TAXA VID MATDISTRIBUTION FRÅN RESTAURANG FLUXEN 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Fastställa ändrade portions- och helpensionspriser för särskilt boende, 
(SÄBO) vid Nyberga, Ugglan och Källbacken,. Kostverksamheten, Fluxen-
köket står för produktion och distribution. 
 

2010: förslag 2011: 
Portionspris            41,43:-        43:- 
Helpensionspris  3 160:-          3 300:- 
 
Förtydligande: Biståndsbedömd matdistribution är momsbefriad. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Kostchef Åsa Fahlén har lämnat in ett tjänsteutlåtande om förslag till nya 
priser vid matdistribution från restaurang Fluxen. 
 
Förslaget gäller justering av ett fåtal priser vid biståndsbedömd matdistri-
bution; att gälla fr o m 2011-01-01 eller så snart beslut är taget. Justeringen är 
nödvändig p g a ökande livsmedelspriser. 
 
Förslag till beslut 
Ändrade portions- och helpensionspriser för särskilt boende, (SÄBO) vid 
Nyberga, Ugglan och Källbacken. Kostverksamheten, Fluxenköket står för 
produktion och distribution. 
 

2010: förslag 2011: 
Portionspris            41,43:-        43:- 
Helpensionspris  3 160:-          3 300:- 
 
Förtydligande: Biståndsbedömd matdistribution är momsbefriad. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Fastställa ändrade portions- och helpensionspriser för särskilt boende, 
(SÄBO) vid Nyberga, Ugglan och Källbacken. Kostverksamheten, Fluxen-
köket står för produktion och distribution. 
 

2010: förslag 2011: 
Portionspris            41,43:-        43:- 
Helpensionspris  3 160:-          3 300:- 
 
Förtydligande: Biståndsbedömd matdistribution är momsbefriad. 
_____        forts  



 PROTOKOLL 33(38) 
 2010-11-29 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 104 Dnr 0357/10 – 737 forts 
 
TAXA VID MATDISTRIBUTION FRÅN RESTAURANG FLUXEN 

 
Kommunfullmäktige 
Ordföranden lämnar förslag enligt kommunstyrelsens förslag om ny taxa vid 
matdistribution enligt ovan. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 8 november 2010, § 172. 
_____ 
 
 



 PROTOKOLL 34(38) 
 2010-11-29 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 105 Dnr 0386/10 - 739 
 
FRAMTIDENS ÄLDREOMSORG I ÄLVSBYNS KOMMUN 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
1) Tillsätta en tillfällig beredning som arbetar fram lång- och kortsiktiga  

förslag på utveckling av framtidens äldreomsorg i Älvsbyns kommun. 
 
2) Uppdra till de politiska partierna att till kommunala valberedningens 

sammanträde den 13 december 2010, nominera personer till en ”Tillfällig 
beredning” med ovanstående uppdrag. 

_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens ordförande har aktualiserat ärende om framtidens äldre-
omsorg i Älvsbyns kommun. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige tillsätta en tillfällig beredning 
som arbetar fram lång- och kortsiktiga förslag på utveckling av framtidens 
äldreomsorg i Älvsbyns kommun. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige  
Tillsätta en tillfällig beredning som arbetar fram lång- och kortsiktiga förslag 
på utveckling av framtidens äldreomsorg i Älvsbyns kommun. 
_____ 
 
Kommunfullmäktige 
Helena Öhlund (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med tillägg att 
uppdra till de politiska partierna att till kommunala valberedningens 
sammanträde den 13 december 2010 nominera personer till en ”Tillfällig 
beredning”. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 8 november 2010, § 173. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 35(38) 
 2010-11-29 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 106 Dnr 0398/10 - 008 
 
MEDBORGARFÖRSLAG OM UPPRUSTNING AV BELYSNING 
PÅ KOMMUNENS MILJÖSTATIONER 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Överlämna medborgarförslag om upprustning av belysning på kommunens 
miljöstationer till kommunstyrelsen för beredning och beslut. 
 
Ärendebeskrivning 
Stig Sundström har lämnat in ett medborgarförslag om upprustning av 
belysning på kommunens miljöstationer, enligt bilaga. 
_____ 
 
 



 PROTOKOLL 36(38) 
 2010-11-29 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 107 Dnr 0396/10 - 008 
 
MOTION (V) - KOMMUNAL MUSIKSKOLA KOMBINERAT MED 
DANS- OCH TEATERSKOLA 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Överlämna motion kommunal musikskola kombinerat med dans- och 
teaterskola till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Ärendebeskrivning 
Harry Nyström (v) har lämnat in en motion om att utreda och presentera ett 
färdigt förslag om en kommunal musikskola kombinerat med dans och teater, 
enligt bilaga. 
_____ 
 
 
 



 PROTOKOLL 37(38) 
 2010-11-29 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 108 Dnr 0395/10 - 008 
 
MOTION (V) - NYBERGAS GAMLA MATSAL BYGGS OM TILL 
SÄRSKILT BOENDE 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Överlämna motion - Nybergas gamla matsal byggs om till särskilt boende, till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
Ärendebeskrivning 
Harry Nyström, (v) har lämnat in en motion om att Nybergas gamla matsal 
som står tom snarast byggs om till ett särskilt boende, enligt bilaga. 
_____ 
 
 



 PROTOKOLL 38(38) 
 2010-11-29 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 109 Dnr 0428/10 - 008 
 
ENKEL FRÅGA (C) - AVTALSFÖRHANDLINGARNA MELLAN 
ÄLVSBYNS KOMMUN OCH FOLKETS HUS FÖRENINGEN 
ANGÅENDE FORUM 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Anse frågan vara besvarad. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Centerpartiets kommunfullmäktigegrupp har skickat in en enkel fråga – 
Avtalsförhandlingarna mellan Älvsbyns kommun och Folkets hus föreningen 
angående Forum, enligt bilaga. 
 
Centerpartiets frågor: 
1) Vilka ingår i förhandlingarna mellan Älvsbyns kommun och Folkets hus 

föreningen? 
2) Pågår det förhandlingar just nu? 
3) Finns det en tidsplan på när de ska vara klara? 
 
Svar på enkel fråga 
Kommunstyrelsens ordförande Bill Nilsson (s) redogör svar på frågorna 
enligt följande. 
1) Kommunstyrelsens ordförande och Folkets hus-föreningens AU ingår i 

förhandlingarna. 
2) Ja 
3) 31 december 2011 löper avtalet ut och arbetet med att ta fram ett nytt 

avtal ska ske så snart som möjligt. 
 
Ordföranden anser därmed frågan vara besvarad. 
_____ 
 
 

 


