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 PROTOKOLL 2(18) 
 2010-12-13 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 110 Dnr 0417/10 - 000 
 
DELGIVNINGAR KF 2010-12-13 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Ta del av delgivningarna och lägga dem till handlingarna. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Motioner och medborgarförslag under beredning 
 
Anmälda vid kommunfullmäktige 2010-02-22 
(Återremitterade av KF 2010-10-18 till KS) 
490/09 Motion (Fp) att riva upp beslutet om nedläggning av musikskolan 
486/09 Motion (Ns) om förändrad politisk organisation 
 
Anmälda vid kommunfullmäktige 2010-10-18 
260/10 Medborgarförslag om förlängning av gång- och cykelvägen vid 

Ställverksvägen 
291/10 Medborgarförslag om bowl (betonggrop för cykling) 
303/10 Motion (Ns) angående ensamkommande flyktingbarn 
327/10 Motion (c) att riva upp beslutet om att bygga en ny skola på 

tätorten 
330/10 Medborgarförslag angående gåva efter 25 års anställning hos 

kommunen 
 
Anmälda vid kommunfullmäktige 2010-11-29 
395/10 Motion (v) Nybergas gamla matsal byggs om till särskilt boende 
396/10 Motion (v) kommunal musikskola kombinerat med dans- och 

teaterskola 
398/10 Medborgarförslag om upprustning av belysning på kommunens 

miljöstationer 
 
Förslag till beslut 
Ta del av delgivningarna och lägga dem till handlingarna. 
_____ 
 
 



 PROTOKOLL 3(18) 
 2010-12-13 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 

KF § 111 Dnr 0411/10 - 009 
 
REGLER FÖR INKALLANDE AV ERSÄTTARE 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
För mandatperiod 2011-2014 gäller följande regler för inkallande av 
ersättare i styrelser och nämnder: 
I första hand kallas ersättare till tjänstgöring som valts för viss ledamot. I 
andra hand kallas ersättare till tjänstgöring enligt följande; 
 
För ledamot  Inträder ersättare i  
tillhörande:  nedan nämnd ordning: 
c  c,  kd,  Ns,  fp,  s,  v 
kd  kd,  c,  Ns,  fp s,  v  
Ns  Ns,  c,  kd,  fp,  s,  v 
fp  fp,  c,  kd,  Ns,  s,  v 
s  s,  v,  c,  kd,  Ns,  fp 
v  v,  s,  c,  kd,  Ns,  fp 
 
Inom partigrupp inträder ersättare i den ordning de upptagits i fullmäktiges 
protokoll. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
För mandatperioden 2011-2014 finns 6 partier representerade i kommun-
fullmäktige; centerpartiet, folkpartiet, kristdemokraterna, arbetarepartiet 
socialdemokraterna, vänsterpartiet och Norrbottens sjukvårdsparti. 
 
Kommunfullmäktige har att fastställa i vilken ordning ersättare kallas in att 
tjänstgöra i styrelser och nämnder. 
  
Kommunala valberedningen föreslår kommunfullmäktige 13 december 
2010, § 6, i första hand kallas ersättare till tjänstgöring som valts för viss 
ledamot. i andra hand kallas ersättare till tjänstgöring enligt följande; 
 
För ledamot  Inträder ersättare i  
tillhörande:  nedan nämnd ordning: 
c  c,  kd,  Ns,  fp,  s,  v 
kd  kd,  c,  Ns,  fp s,  v  
Ns  Ns,  c,  kd,  fp,  s,  v 
fp  fp,  c,  kd,  Ns,  s,  v 
s  s,  v,  c,  kd,  Ns,  fp 
v  v,  s,  c,  kd,  Ns,  fp 
 
 
   forts 



 PROTOKOLL 4(18) 
 2010-12-13 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 111 Dnr 0411/10 – 009 forts 
 
REGLER FÖR INKALLANDE AV ERSÄTTARE 

 
Inom partigrupp inträder ersättare i den ordning de upptagits i fullmäktiges 
protokoll. 
_____ 
 
Kommunfullmäktige 
Bill Nilsson (s) redovisar kommunala valberedningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunala valberedningens protokoll 13 december 2010, § 6. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 5(18) 
 2010-12-13 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 112 Dnr 0416/10 - 102 
 
VAL AV REVISORER FÖR MANDATPERIOD 2011-2014 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Utse revisorer för mandatperioden 2011-2014 enligt bifogad förteckning samt 
utse Sigvard Lundgren som ordförande för revisionen i den borgerliga 
kommunen. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Under de år då val av fullmäktige har förrättats i hela landet ska nyvalda 
fullmäktige välja revisorer för granskning av verksamheten under de fyra 
följande åren. 
 
De flesta kommuner har en samlad revision vilket innebär att samtliga av 
fullmäktige valda revisorer gemensamt ansvarar för hela granskningen. Den 
som är redovisningsskyldig får inte delta i valet av revisor för den verksamhet 
man själv är redovisningsskyldig för. Minst fem revisorer ska väljas. 
 
Efter valet den 19 september 2010 har följande partier meddelat att de ingått 
valteknisk samverkan: folkpartiet, kristdemokraterna och Norrbottens sjuk-
vårdsparti. 
 
Valen sker således som om proportionellt val äger rum.  
 
Kommunala valberedningen föreslår kommunfullmäktige 13 december 2010, 
§ 7, utse revisorer för mandatperioden 2011-2014 enligt bifogad förteckning 
samt utse Sigvard Lundgren som ordförande i den borgerliga kommunen. 
 
Kommunfullmäktige 
Bill Nilsson (s) redovisar kommunala valberedningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunala valberedningens protokoll 13 december 2010, § 7. 
_____ 
 
 



 PROTOKOLL 6(18) 
 2010-12-13 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KF § 113 Dnr 0356/10 - 102 
 
VAL AV NÄMNDER OCH STYRELSER MANDATPERIOD 2011-
2014 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Utse Bill Nilsson (s) till kommunstyrelsens ordförande. 
Utse Helena Öhlund (s) till kommunstyrelsens vice ordförande. 
 
I övrigt utse ledamöter och ersättare till styrelser och nämnder enligt bifogad 
förteckning. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har att utse ledamöter och ersättare till styrelser och 
nämnder för mandatperioden 2011-2014. 
 
Följande partier har meddelat att de ingått valteknisk samverkan: folkpartiet, 
kristdemokraterna och Norrbottens sjukvårdsparti. 
 
Konsekvenserna för sammansättningen i de olika styrelserna/nämnderna 
framgår av bilagan. Valen sker som om proportionella val äger rum. 
 
Kommunala valberedningen föreslår kommunfullmäktige 13 december 2010, 
§ 8, utse ledamöter och ersättare till styrelser och nämnder enligt bifogad 
förteckning. 
 
Kommunfullmäktige 
Bill Nilsson (s) redovisar kommunala valberedningens förslag. 
 
Förslag på sammanträdet 
Bill Nilsson (s) föreslår utse sig själv till kommunstyrelsens ordförande. 
 
Magnus Danielsson (c) föreslår utse Matilda Wiklund (c) till kommun-
styrelsens ordförande. 
 
Omröstning 
Ordföranden beslutar att omröstning ska genomföras. Omröstningen är 
sluten eftersom ärendet avser personval. Ledamöterna Magnus Danielsson (c) 
och Eva Westerlund (s) utses till rösträknare. De röstande avger efter upprop 
enligt kommunfullmäktiges sammanträdeslista sina valsedlar i en valurna. 
Kommunsekreteraren prickar av de röstande vid urnan. 
 
Omröstningsresultat 
Antalet avgivna röster är 30. Samtliga valsedlar är giltiga Valsedlarna räknas. 
Med 16 röster för Bill Nilsson (s) och 13 röster för Matilda Wiklund (c)  
         forts 



 PROTOKOLL 7(18) 
 2010-12-13 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 113 Dnr 0356/10 – 102 forts 
 
VAL AV NÄMNDER OCH STYRELSER MANDATPERIOD 2011-
2014 

 
och en blank röst, beslutar kommunfullmäktige utse Bill Nilsson till 
kommunstyrelsens ordförande. 
 
Förslag på sammanträdet 
Bill Nilsson (s) föreslår utse Helena Öhlund (s) till kommunstyrelsens vice 
ordförande. 
 
Rikard Granström (fp) föreslår utse Robert Andersson (kd) till kommun-
styrelsens vice ordförande. 
 
Omröstning 
Ordföranden beslutar att omröstning ska genomföras. Omröstningen är 
sluten eftersom ärendet avser personval. Ledamöterna Magnus Danielsson (c) 
och Eva Westerlund (s) utses till rösträknare. De röstande avger efter upprop 
enligt kommunfullmäktiges sammanträdeslista sina valsedlar i en valurna. 
Kommunsekreteraren prickar av de röstande vid urnan. 
 
Omröstningsresultat 
Antalet avgivna röster är 30. Samtliga valsedlar är giltiga Valsedlarna räknas. 
Med 16 röster för Helena Öhlund (s) och 13 röster för Robert Andersson 
(kd) samt en blank röst, beslutar kommunfullmäktige utse Helena Öhlund till 
kommunstyrelsens vice ordförande. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på kommunala valberedningens förslag i 
övrigt gällande nämnders ordinarie ledamöter, ersättare, ordföranden och vice 
ordföranden, enligt bilaga och finner att kommunfullmäktige bifaller 
förslagen. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunala valberedningens protokoll 13 december 2010, § 8. 
_____ 
 
 



 PROTOKOLL 8(18) 
 2010-12-13 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 114 Dnr 0438/10 - 102 
 
VAL AV "TILLFÄLLIG BEREDNING" - RIKTLINJER INOM 
GRUNDSKOLAN 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Utse följande till ”Tillfällig beredning” som arbetar fram lång- och kortsiktiga 
förslag på riktlinjer som behövs inom grundskolans struktur: 
 
Ordinarie    Ersättare 
Sture Nordin (s), ordförande Bo Öhlund (s) 
Eva Westerlund (s) 
Linus Sköld (s) 
Rikard Granström (fp)  Robert Andersson (kd) 
Magnus Danielsson (c)  Matilda Wiklund (c) 
Johan Johansson (c) 
Ann-Sofie Holmström (v)  Wivianne Nilsson (v) 
_____ 
 
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. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 29 november 2010, § 149,  
1) bifalla motionen. 
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. 

 
Kommunala valberedningen föreslår kommunfullmäktige utse följande till 
”Tillfällig beredning” som arbetar fram lång- och kortsiktiga förslag på rikt-
linjer som behövs inom grundskolans struktur: 
 
Ordinarie    Ersättare 
Sture Nordin (s)   Bo Öhlund (s) 
Eva Westerlund (s) 
Linus Sköld (s) 
Rikard Granström (fp)  Robert Andersson (kd) 
Magnus Danielsson (c)  Matilda Wiklund (c) 
Johan Johansson (c) 
Ann-Sofie Holmström (v)  Wivianne Nilsson (v) 
         forts  



 PROTOKOLL 9(18) 
 2010-12-13 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 114 Dnr 0438/10 – 102 forts 
 
VAL AV "TILLFÄLLIG BEREDNING" - RIKTLINJER INOM 
GRUNDSKOLAN 

 
Kommunfullmäktige 
Bill Nilsson (s) redovisar kommunala valberedningens förslag samt föreslår 
utse Sture Nordin (s) till ordförande. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunala valberedningens protokoll 13 december 2010, § 9. 
_____ 
 
 



 PROTOKOLL 10(18) 
 2010-12-13 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 115 Dnr 0439/10 - 102 
 
VAL AV "TILLFÄLLIG BEREDNING" - FRAMTIDENS ÄLDRE-
OMSORG 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Utse följande till ”Tillfällig beredning” som arbetar fram lång- och kortsiktiga 
förslag på utveckling av framtidens äldreomsorg i Älvsbyns kommun: 
 
Ordinarie    Ersättare 
Helena Öhlund (s), ordförande Anita Backman (s) 
Stefan Sundström (s) 
Stefan Hortlund (s) 
Inger Lundberg (fp)  Lars-Ingvar Wendt (fp) 
Göran Lundström (c)  Eilert Isaksson (c) 
Agneta Nilsson (c)     
Harry Nyström (v)   Birger Seger (v)   
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens ordförande har aktualiserat ärende om framtidens 
äldreomsorg i Älvsbyns kommun. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 29 november 2010, § 173, 
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. 

 
Kommunala valberedningen föreslår kommunfullmäktige utse följande till 
”Tillfällig beredning” som arbetar fram lång- och kortsiktiga förslag på 
utveckling av framtidens äldreomsorg i Älvsbyns kommun: 
 
Ordinarie    Ersättare 
Helena Öhlund (s), ordförande Anita Backman (s) 
Stefan Sundström (s) 
Stefan Hortlund (s) 
Inger Lundberg (fp)  Lars-Ingvar Wendt (fp) 
Göran Lundström (c)  Eilert Isaksson (c) 
Agneta Nilsson (c)     
Harry Nyström (v)   Birger Seger (v)   
 
 
         forts 



 PROTOKOLL 11(18) 
 2010-12-13 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 115 Dnr 0439/10 – 102 forts  
 
VAL AV "TILLFÄLLIG BEREDNING" - FRAMTIDENS ÄLDRE-
OMSORG 

 
Kommunfullmäktige 
Bill Nilsson (s) redovisar kommunala valberedningens förslag samt föreslår 
utse Helena Öhlund (s) till ordförande. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunala valberedningens protokoll 13 december 2010, § 10. 
_____ 
 
 



 PROTOKOLL 12(18) 
 2010-12-13 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 116 Dnr 0433/10 - 008 
 
MEDBORGARFÖRSLAG OM ATT LÄMNA DEL AV GÅNGBANA 
OSANDAD FÖR SPARKÅKARE 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Ärendebeskrivning 
Orvo Hannlöv har lämnat in ett medborgarförslag om att lämna del av 
gångbana osandad för sparkåkare, enligt bilaga. 
_____ 
 
 
 



 PROTOKOLL 13(18) 
 2010-12-13 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 117 Dnr 0434/10 - 008 
 
MEDBORGARFÖRSLAG OM ISBANA PÅ LOMTJÄRN 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Ärendebeskrivning 
Orvo Hannlöv har lämnat in en skrivelse om att ordna en isbana på 
Lomtjärn, enligt bilaga. 
_____ 
 
 



 PROTOKOLL 14(18) 
 2010-12-13 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 118 Dnr 0435/10 - 008 
 
MEDBORGARFÖRSLAG OM RÖJNING LÄNGS KORSTRÄSK-
BÄCKEN 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Ärendebeskrivning 
Orvo Hannlöv har lämnat in en skrivelse om röjning längs Korsträskbäcken, 
enligt bilaga. 
_____ 
 
 



 PROTOKOLL 15(18) 
 2010-12-13 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 119 Dnr 0440/10 - 008 
 
MEDBORGARFÖRSLAG OM ÖKAD SÄKERHET FÖR GÅNG-
TRAFIKANTER VID KORSANDE AV ARVIDSJAURSVÄGEN 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Ärendebeskrivning 
Elever i klass 2 på Bäckskolan har lämnat in en skrivelse om ökad säkerhet 
för gångtrafikanter vid korsande av Arvidsjaursvägen, enligt bilaga. 
_____ 
 
 



 PROTOKOLL 16(18) 
 2010-12-13 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 120 Dnr 0464/10 - 008 
 
ENKEL FRÅGA - TIDSPLANEN FÖR BYGGANDET AV NYA 
SKOLAN 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Anse frågan vara besvarad. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Centerpartiets kommunfullmäktigegrupp har skickat in en enkel fråga – 
Tidsplanen för byggandet av nya skolan, enligt bilaga. 
 
Centerpartiets frågor: 
1) Hur långt har processen kommit när det gäller byggandet av en ny skola? 
2) Anser (s) fortfarande att den nya skolan kan stå klar för användning inför 

höstterminen 2011? 
 
Svar på enkel fråga 
Kommunstyrelsens ordförande Bill Nilsson (s) svarar på frågorna enligt 
följande. 
1) Projekteringen är i slutfasen. 
2) Förhoppningen är att skolan ska stå klar till hösten. 
 
Ordföranden anser därmed frågan vara besvarad. 
_____ 
 
 



 PROTOKOLL 17(18) 
 2010-12-13 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 121 Dnr 0463/10 - 008 
 
ENKEL FRÅGA - MÖJLIGHET ATT STARTA UPP KOMMUNALA 
FRIVILLIGA MUSIKUNDERVISNINGEN UNDER VÅRTERMIN-
EN 2011 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Anse frågan vara besvarad. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Centerpartiets kommunfullmäktigegrupp har skickat in en enkel fråga – 
Möjlighet att starta upp kommunala frivilliga musikundervisningen under 
vårterminen 2011, enligt bilaga. 
 
Centerpartiets fråga: 
Avser socialdemokraterna att arbeta för att kommunala frivilliga musik-
undervisningen ska kunna startas upp, om även i mindre skala under vår-
terminen 2011? 
 
Svar på enkel fråga 
Kommunstyrelsens ordförande Bill Nilsson (s) svarar på frågan enligt 
följande. 
Frågan kommer att beredas enligt gängse rutiner för motioner och åter-
redovisas så snart som möjligt. 
 
Ordföranden anser därmed frågan vara besvarad. 
_____ 
 
 



 PROTOKOLL 18(18) 
 2010-12-13 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 122 Dnr 0215/10 - 102 
 
OMBUD TILL SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTINGS 
KONGRESS 2011 - 2015 

 
Ärendebeskrivning 
Valkongress för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) hålls i Stockholm 
den 30 mars 2011 och den ordinarie kongressen den 8-10 november i 
Norrköping. Till Sveriges Kommuner och Landstings kongress ska ombud 
väljas för perioden 2011-2015. Kongressen för det nya förbundet består av 
451 ombud.  
 
Valet av kongressombud och ersättare ska ske i för kommuner och landsting 
gemensamma, länsvisa valkretsar och förrättas av medlems fullmäktigeleda-
möter. Ombudsplatserna fördelas mellan valkretsarna i förhållande till deras 
folkmängd vid ingången av det år då val av kongressombud ska hållas. 
 
En valnämnd har utsetts av SKLs respektive kongresser för att ansvara för 
sammanräkning samt fördelning och besättning av ombudsplatserna i den 
nya kongressen.  
 
De nyvalda fullmäktigeledamöterna i samtliga kommuner och landsting 
genomför i anslutning till ett fullmäktigemöte i november eller december val 
av ombud. I formell mening är det alltså inte medlemmarna (kommuner och 
landsting) utan de folkvalda fullmäktigeledamöterna som utser ombuden i 
Sveriges Kommuner och Landstings kongress. 
 
Älvsbyns kommun har valt att förlägga nomineringen av ombud till dagens 
fullmäktigesammanträde.   
 
Kommunfullmäktige 
Fullmäktiges ledamöter genomför nominering av ombud till valkongress för 
Sveriges Kommuner och Landsting.  
_____   
 
 
 

 


