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 PROTOKOLL 2(54) 
 2011-02-21 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 1 Dnr 0073/11 - 000 
 
DELGIVNINGAR KF 2011-02-21 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Ta del av delgivningarna och lägga dem till handlingarna. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Handlingar i ärendet 
 
1 Länsstyrelsen i Norrbottens län 

a) Ny ersättare i kommunfullmäktige, Dick Öhman, (kd) (326/10.102) 
b) Ny ledamot/ersättare i kommunfullmäktige, Göran Lundström, (c) 

och Gun-Britt Johansson, (c) (410/10.102) 
c) Ny ledamot/ersättare i kommunfullmäktige, Ingemar Larsson, (s) 

och Birgitta Strömgren, (s) (409/10.102)  
d) Ny ledamot/ersättare i kommunfullmäktige, Jenny Dahlberg,  och 

Bo Öhlund (441/10.102) 
 

2 Kommunrevisionen – Revisionsrapport om granskning av  
        beslutsunderlag (460/10.007) 

 
Förslag till beslut 
Godkänna redovisade delgivningar.  
_____ 
 
 



 PROTOKOLL 3(54) 
 2011-02-21 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 2 Dnr 0311/10 – 003  
 
ARVODESREGLEMENTE - ERSÄTTNING TILL KOMMUNALT 
FÖRTROENDEVALDA 2011-2014 - PENSIONSFÖRMÅN TILL 
FÖRTROENDEVALD 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
1)   Revidera PBF (Bestämmelser om  pension och avgångsersättning för 

förtroendevalda) genom  ändring av texten i § 4 i arvodesreglementets 
avsnitt ”Förlorad pensionsförmån”  enligt följande:  
”Förtroendevald har rätt till ersättning för förlorad pensionsförmån. För årsarvoderad 
förtroendevald se § 11.  

 
Till annan förtroendevald utgår ersättning i form av  årlig utbetalning av ett belopp 
motsvarande 4,5 % av den ersättning  för förlorad arbetsinkomst som under föregående 
kalenderår utbetalats till den förtroendevalde vid fullgörande av förtroendeuppdrag i 
kommunen. Därmed har kommunen fullgjort sin skyldighet att ersätta den 
förtroendevalde för förlorad pensionsförmån.” 
_____ 

 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade 29 november 2010, § 89, fastställa 
arvodesreglemente – ersättning till kommunalt förtroendevalda 2011-2014, 
att gälla från 2011-01-01. 
 
Personalchef Annacaisa Engström har fått uppdrag att utreda och föreslå hur 
förtroendevald ska kompenseras för förlorad pensionsförmån, enligt nedan. 
 
Bakgrund 
Förtroendevald som avses i 4 kap. 1 § Kommunallagen och som fullgör 
uppdrag för kommunen på heltid eller på betydande del av heltid, omfattas av 
PBF (Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevald). 
PBF bör antas av fullmäktige. 
 
Av Kommunallagens 4 kap. 12 och 13 §§ framgår att förtroendevald som inte 
avses i  1 §, har rätt till skälig ersättning för förlorade pensionsförmåner i 
samband med fullgörande av förtroendeuppdraget i kommunen samt att 
fullmäktige ska besluta enligt vilka grunder denna ersättning ska utges.  
 
Då något anställningsförhållande inte råder mellan förtroendevald ”fritids-
politiker” och kommunen medges enligt 58 kap. 7 § Inkomstskattelagen inte 
pensionsavsättning till tjänstepensionsförsäkring, vilket föreslås enligt  § 4 i 
det förslag till arvodesreglemente som behandlats i KF 2010-11-29.  
Avsättning till tjänstepension som den förtroendevalde har i sin ordinarie 
anställning är inte heller möjlig.  
         forts 



 PROTOKOLL 4(54) 
 2011-02-21 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 2 Dnr 0311/10 – 003 forts  
 
ARVODESREGLEMENTE - ERSÄTTNING TILL KOMMUNALT 
FÖRTROENDEVALDA 2011-2014 - PENSIONSFÖRMÅN TILL 
FÖRTROENDEVALD 

 
Personalchefen föreslår att ersättning för förlorad pensionsförmån till för-
troendevald, som inte fullgör uppdrag på heltid/betydande del av heltid, 
utges med en årligt utbetald schablonersättning. Beloppet uppgår till 4,5 % av 
den ersättning för förlorad arbetsinkomst som utbetalats under föregående 
kalenderår vilket motsvarar den nivå på avsättning till tjänstepension som 
enligt KAP-KL gäller för anställda i Älvsbyns kommun. Utbetalning föreslås 
ske under februari månad. 
 
Förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige reviderar PBF 

(Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda). 
 
 2. Ändring av texten i § 4 i arvodesreglementets avsnitt ”Förlorad pensions-

förmån”  enligt följande:  
”Förtroendevald har rätt till ersättning för förlorad pensionsförmån. För 
årsarvoderad förtroendevald se § 11.  

 
Till annan förtroendevald utgår ersättning i form av årlig utbetalning av 
ett belopp motsvarande 4,5 % av den ersättning för förlorad arbetsin-
komst som under föregående kalenderår utbetalats till den förtroende-
valde vid fullgörande av förtroendeuppdrag i kommunen. Därmed har 
kommunen fullgjort sin skyldighet att ersätta den förtroendevalde för 
förlorad pensionsförmån.” 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1)   Revidera PBF (Bestämmelser om  pension och avgångsersättning för för-

troendevalda) genom  ändring av texten i § 4 i arvodesreglementets 
avsnitt ”Förlorad pensionsförmån”  enligt följande:  
”Förtroendevald har rätt till ersättning för förlorad pensionsförmån. För årsarvoderad 
förtroendevald se § 11.  

 
Till annan förtroendevald utgår ersättning i form av  årlig utbetalning av ett belopp 
motsvarande 4,5 % av den ersättning  för förlorad arbetsinkomst som under föregående 
kalenderår utbetalats till den förtroendevalde vid fullgörande av förtroendeuppdrag i 
kommunen. Därmed har kommunen fullgjort sin skyldighet att ersätta den förtroende-
valde för förlorad pensionsförmån.” 

_____ 
 
         forts 
 



 PROTOKOLL 5(54) 
 2011-02-21 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 2 Dnr 0311/10 – 003 forts  
 
ARVODESREGLEMENTE - ERSÄTTNING TILL KOMMUNALT 
FÖRTROENDEVALDA 2011-2014 - PENSIONSFÖRMÅN TILL 
FÖRTROENDEVALD 

 
Kommunfullmäktige 
Ordföranden bifaller kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfull-
mäktige bifaller förslaget. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 20 december 2010, § 180 
_____ 
 
 
 



 PROTOKOLL 6(54) 
 2011-02-21 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 3 Dnr 0038/11 - 041 
 
BUDGETDIREKTIV FÖR 2012 ÅRS BUDGET SAMT FÖR PLAN 
2013 OCH 2014 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Fastställa budgetdirektiv för 2012 års budget samt för plan 2013 och 2014, 
enligt bilaga med tillägg (kursiv stil) på sidan 3 första stycket, första meningen, 
som får följande lydelse: 
  
Budgeten ska innehålla en plan för ekonomin under en 3 års period och det 
ska för verksamheten anges mål och riktlinjer som är av betydelse för god 
ekonomisk hushållning, detta bör särskilt beaktas när det gäller driftbolagen. 
 
Reservation 
Matilda Wiklund (c) reserverar sig mot förslaget till förmån för eget förslag. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunledningskontoret, ekonomi har sammanställt budgetdirektiv för 
2012 års budget samt för plan 2013 och 2014, enligt bilaga. 
 
Verksamhetens budgetramar ska årligen fastställas av kommunfullmäktige 
innan juni månads utgång. Vidare ska även verksamheternas mål och riktlinjer 
samt fullmäktiges speciella uppdrag behandlas av kommunfullmäktige innan 
juni månads utgång. 
 
Beslut om utdebiteringen för 2012 ska enligt kommunallagen behandlas 
senast sista november 2011. I samband med detta behandlar även 
kommunfullmäktige resultat-, balans-, finansbudgeten samt 
investeringsbudget för 2012 samt för plan 2013 och 2014. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa budgetdirektiv för 
2012 års budget samt för plan 2013 och 2014, enligt bilaga. 
 
Kommunstyrelsen 
Yrkanden 
Matilda Wiklund (c) föreslår tillägg i budgetdirektiven under rubrik ”god 
ekonomisk hushållning” tillägg med kursiv text  i femte och sjätte stycket enligt 
följande: 
1)  Verksamhetsperspektivet tar sikte på att verksamheten ska bedrivas 

ändamålsenligt, effektivt och med hög produktivitet och det ekonomiska 
perspektivet tar sikte på en långsiktig hållbar ekonomi. Alternativa 
driftsformer inom kommunala verksamheter bör prövas som ett medel för att uppnå 
detta. Vidare ska givetvis fullmäktiges intentioner uppfyllas. Forts 



 PROTOKOLL 7(54) 
 2011-02-21 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 3 Dnr 0038/11 – 041 forts 
 
BUDGETDIREKTIV FÖR 2012 ÅRS BUDGET SAMT FÖR PLAN 
2013 OCH 2014 

 
2) För ekonomin ska de finansiella mål som är av betydelse för god 

ekonomisk hushållning anges , detta bör särskilt beaktas när det gäller 
driftbolagen. 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Fastställa budgetdirektiv för 2012 års budget samt för plan 2013 och 2014, 
enligt bilaga med tillägg (kursiv stil) under rubrik ”god ekonomisk 
hushållning” sjätte stycket, sista meningen som får följande lydelse: 
 
För ekonomin ska de finansiella mål som är av betydelse för god ekonomisk 
hushållning anges, detta bör särskilt beaktas när det gäller driftbolagen. 
_____ 
 
Kommunfullmäktige 
Matilda Wiklund (c) påtalar redaktionellt fel i eget tilläggsförslag nr 2) på 
sidan 3 första stycket, första meningen, som ska ha följande lydelse:  
  
Budgeten ska innehålla en plan för ekonomin under en 3-års period och det 
ska för verksamheten anges mål och riktlinjer som är av betydelse för god 
ekonomisk hushållning, detta bör särskilt beaktas när det gäller driftbolagen. 
 
Yrkanden 
Matilda Wiklund (c) föreslår tillägg i budgetdirektiven under rubrik ”god 
ekonomisk hushållning” tillägg med kursiv text , sidan 2 femte stycket och sidan 
3 sjätte stycket enligt följande: 
 
1)  Verksamhetsperspektivet tar sikte på att verksamheten ska bedrivas 

ändamålsenligt, effektivt och med hög produktivitet och det ekonomiska 
perspektivet tar sikte på en långsiktig hållbar ekonomi. Alternativa drifts-
former inom kommunala verksamheter bör prövas som ett medel för att uppnå detta. 
Vidare ska givetvis fullmäktiges intentioner uppfyllas. 

 
2)  Budgeten ska innehålla en plan för ekonomin under en 3-års period och  

det ska för verksamheten anges mål och riktlinjer som är av betydelse för 
god ekonomisk hushållning, detta bör särskilt beaktas när det gäller driftbolagen. 
Målen och riktlinjerna ….. 

 
Bill Nilsson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
 
         forts  



 PROTOKOLL 8(54) 
 2011-02-21 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 3 Dnr 0038/11 – 041 forts 
 
BUDGETDIREKTIV FÖR 2012 ÅRS BUDGET SAMT FÖR PLAN 
2013 OCH 2014 

 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer Matilda Wiklunds tilläggsförslag under proposition var 
för sig och finner att kommunfullmäktige avslår förslaget om alternativa 
driftsformer (1) och bifaller förslaget om de finansiella målen (2). 
 
Vidare ställer ordföranden kommunstyrelsens förslag i sin helhet under 
proposition och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 31 januari 2011, § 3. 
_____ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 9(54) 
 2011-02-21 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 4 Dnr 0041/11 - 003 
 
FINANSREGLEMENTE 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Fastställa Finansreglementet enligt bilaga med ändring (kursiv stil) på sidan 10, 
andra stycket, första meningen, Borgensavgift fastställs till 0,3 % av 
borgensbeloppet. 
 
Uppdra till VD i Älvsbyns Kommunföretag AB att genomföra en utredning 
innefattande en företagsanalys av Älvsbyns Energi AB.  
 
Utredningen föredras för styrelsen i Älvsbyns Kommunföretag AB den 30 
maj 2011. 
 
Reservation 
Harry Nyström (v) och Matilda Wiklund (c) reserverar sig mot beslutet. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Ekonomiavdelningen har upprättat ett finansreglemente för Älvsbyns 
kommun, enligt bilaga. Reglementet bygger på en genomgång samt revidering 
av  ”Reglemente för finansverksamheten i Älvsbyns kommun” antaget av 
kommunfullmäktige 2000-11-20 och reviderat 2005-11-28.  
 
Den nya lagen om allmännyttiga kommunala aktiebolag som trädde i kraft 
den 1 januari 2011 innebär att Älvsbyns Fastigheter AB:s (ÄFAB:s) verk-
samhet ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. Syftet med bestämmelsen 
är att undvika snedvridning av konkurrensen. Bestämmelsen innebär att om 
kommunen går i borgen för lån som ÄFAB upptar, ska en avgift tas ut så att 
kapitalkostnaden sammantaget blir marknadsmässig.  
 
Vidare om kommunen lånar ut pengar till ÄFAB eller förmedlar lån ska även 
räntan på dessa vara marknadsmässig.  
 
I Finansreglementet har den förändrade lagstiftningen beaktats. 
  
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige att fastställa ”Finansregle-
mentet”, enligt bilaga. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Fastställa finansreglementet enligt bilaga med ändring (kursiv stil) på sidan 10, 
andra stycket, första meningen, Borgensavgift fastställs till 0,3 % av 
borgensbeloppet. 
         forts 



 PROTOKOLL 10(54) 
 2011-02-21 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 4 Dnr 0041/11 – 003 forts  
 
FINANSREGLEMENTE 

 
Uppdra till VD i Älvsbyns Kommunföretag AB att genomföra en utredning 
innefattande en företagsanalys av Älvsbyns Energi AB.  
 
Utredningen föredras för styrelsen i Älvsbyns Kommunföretag AB den 30 
maj 2011. 
_____ 
 
Kommunfullmäktige 
Yrkanden 
Bill Nilsson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Harry Nyström (v) föreslår ändring av borgensavgiften till 0,2 %. 
 
Johan Johansson (c) yrkar bifall tilltjänstemannaförslaget d v s fastställa 
borgensavgiften till 0,4 %. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer Harry Nyströms förslag och Johan Johanssons förslag 
om borgensavgiftens storlek mot varandra och finner att kommunfullmäktige 
bifaller Johan Johanssons förslag. 
 
Vidare ställer ordföranden kommunstyrelsens förslag och Johan Johanssons 
förslag mot varandra och finner att kommunfullmäktige bifaller kommun-
styrelsens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 31 januari 2011, § 4. 
_____ 
 
 
 



 PROTOKOLL 11(54) 
 2011-02-21 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 5 Dnr 0290/10 - 001 
 
ÖVERSYN AV STYRNING AV ÄLVSBYNS KOMMUNS 
KOMMUNALA BOLAG 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Fastställa de kommunala bolagens styrelseorganisation enligt följande: 
- Bolagsstämma i direktanslutning till fullmäktigemöten. Ledamöter väljs 

varje år. 
- Nomineringar, genom kommunala valberedningen, ledamöter tillsätts 

proportionellt. 
- Moderbolaget – 7 politiker och 7 ersättare med adjungerande VD 
- Driftbolaget – 5 politiker och 5 ersättare med adjungerande VD 
 
Reservation 
Matilda Wiklund (c) reserverar sig mot beslutet 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunchef Magnus Nordström och näringslivschef Pär Jonsson har 
sammanställt presentation av nuläge av bolagens organisation och hand-
lingsplan efter utvärdering av styrningen av de kommunala bolagen i 
Älvsbyns kommun, enligt bilaga. 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 27 september 2010, § 123, att återremittera 
ärendet för ytterligare beskrivning och förtydligande. 
 
Vidare beslutade kommunstyrelsen den 8 november 2010, § 141, att åter-
remittera ärendet till de politiska partierna.  
 
Remissyttranden har inkommit från centerpartiet och vänsterpartiet, enligt 
bilaga. 
 
Förslag från centerpartiet: 
- Koncernbolaget – Ledamöter i koncernbolaget ska vara ledamöter i 

kommunstyrelsen 
- Driftbolaget – Politiken ska nominera driftsbolagens ledamöter. 

Ledamöterna behöver inte vara ledamöter i kommunfullmäktige. 
- Nomineringsprocessen – Kommunala valberedningen fastställer 

nomineringsprocessen. Proportionell nominering ska råda. 
- Ekonomi – Förändringen inom bolagsstrukturen ska vara genomförbar 

inom den nu rådande ekonomiska ramen. 
- Övrigt enligt beredningsförslag.  
- Utvärdering ska ske innan utgången av mandatperioden där 

verksamheten, ekonomi och effektiviteten innefattas. 
forts 



 PROTOKOLL 12(54) 
 2011-02-21 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KF § 5 Dnr 0290/10 – 001 forts  
 
ÖVERSYN AV STYRNING AV ÄLVSBYNS KOMMUNS 
KOMMUNALA BOLAG 

 
Förslag från vänsterpartiet: 
- Bolagsstyrelserna – ska vara politiskt valda. 
- Bolagsordningen – ägardirektiven och arbetsordningar omarbetas. 
- Moderbolaget – ska bestå av 7 ledamöter med lika många ersättare. 

Adjungerad VD behövs inte. 
- Driftbolagen – ska bestå av 5 ledamöter med lika många ersättare, en 

ledamot från moderbolaget ingår i dotterbolagen. 
- Arvoden – ledamöterna har samma status och ersättningsförmåner som 

ledamöter i övriga styrelser, nämnder och beredningar. 
 
Kommunstyrelsen 
Ordföranden lämnar socialdemokraternas förslag enligt följande. 
- Bolagsstämma i direktanslutning till fullmäktigemöten. Ledamöter väljs 

varje år. 
- Nomineringar, genom kommunala valberedningen, ledamöter tillsätts 

proportionellt. 
- Moderbolaget – 7 politiker med adjungerande VD 
- Driftbolaget – 5 politiker med adjungerande VD 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Fastställa de kommunala bolagens styrelseorganisation enligt följande: 
- Bolagsstämma i direktanslutning till fullmäktigemöten. Ledamöter väljs 

varje år. 
- Nomineringar, genom kommunala valberedningen, ledamöter tillsätts 

proportionellt. 
- Moderbolaget – 7 politiker med adjungerande VD 
- Driftbolaget – 5 politiker med adjungerande VD 
_____ 
 
Kommunfullmäktige 
Yrkanden 
Bill Nilsson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med tillägg (kursiv 
stil) till 2 sista strecksatserna enligt följande: 
- Moderbolaget – 7 politiker och 7 ersättare med adjungerande VD 
- Driftbolaget – 5 politiker och 5 ersättare med adjungerande VD 

 
Matilda Wiklund (c) yrkar bifall till centerpartiets förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Matilda Wiklunds förslag och finner att 
kommunfullmäktige avslår förslaget.     forts 



 PROTOKOLL 13(54) 
 2011-02-21 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 5 Dnr 0290/10 – 001 forts  
 
ÖVERSYN AV STYRNING AV ÄLVSBYNS KOMMUNS 
KOMMUNALA BOLAG 

 
Vidare ställer ordföranden proposition på kommunstyrelsens förslag med Bill 
Nilssons tillägg om ersättare i moder- och driftbolaget och finner att 
kommunfullmäktige bifaller förslaget. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 27 september 2010, § 123 
Kommunstyrelsens protokoll 8 november 2010, § 141 
Kommunstyrelsens protokoll 31 januari 2011, § 11 
_____ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 14(54) 
 2011-02-21 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 6 Dnr 0006/11 - 003 
 
DROGPOLITISKT HANDLINGSPROGRAM FÖR ÄLVSBYNS 
KOMMUN 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Fastställa ”Drogpolitiskt handlingsprogram för Älvsbyns kommun”, enligt 
bilaga. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Styrdokument ”Drogpolitiskt handlingsprogram för Älvsbyns kommun” 
fastställt av kommunfullmäktige 97-04-28, § 46, har reviderats och anpassats 
till gällande styrdokumentmall, enligt bilaga. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa styrdokument 
”Drogpolitiskt handlingsprogram för Älvsbyns kommun” att gälla t o m 31 
december 2012, enligt bilaga. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Fastställa ”Drogpolitiskt handlingsprogram för Älvsbyns kommun”, enligt 
bilaga. 
_____ 
 
Kommunfullmäktige 
Ordföranden bifaller kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfull-
mäktige bifaller förslaget. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 31 januari 2011, § 13. 
_____ 
 
 



 PROTOKOLL 15(54) 
 2011-02-21 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 7 Dnr 0028/11 - 004 
 
RUTINER FÖR ÄRENDEHANTERING 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Fastställa rutiner för ärendehantering i Älvsbyns kommun enligt bilaga. med 
ändringar/tillägg (kursiv stil) enligt följande: 
 
1) Sid 21 ”Beredning av motioner”, nytt stycke. 

- Kommunstyrelsen ska två gånger om året redovisa de motioner som inte har beretts 
färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges sista ordinarie sammanträde under 
våren och hösten. 

2) Sid 22 ”Svara först – utred sedan”, första meningen 
- Motioner och medborgarförslag ska behandlas så att fullmäktige kan 
fatta beslut inom ett år. 

3)  Sid 26 ”Beslut enligt kommunallagen”, andra meningen 
- Ändra länsrätten till förvaltningsrätten. 

4) Sid 27 ”Beredning av motion”, andra stycket 
- Beredning av en motion ska ske så att fullmäktige …… 
- Sista meningen om avskrivning av motion, tas bort. 

_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Administrativ chef kommunledningskontoret har inlämnat förslag till rutiner 
för ärendehantering i kommunen, enligt bilaga. 
 
Under 2010 har en översyn av kommunens administrativa resurser genom-
förts i projektform. I samband med detta har vissa större arbetsprocesser 
kartlagts. En av dem är den politiska administrationen.   
 
Kommunledningskontoret, kansli har uppdaterat och omarbetat sin beskriv-
ning av kommunens ärendehantering. Syftet med dokumentet är att skapa 
förståelse för ärendehanteringsprocessen och tydliggöra var ansvaret för dess 
olika delar ligger samt vilket regelverk som styr den.  
 
Förslag till beslut 
Fastställa rutiner för ärendehantering i Älvsbyns kommun enligt bilaga. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Fastställa rutiner för ärendehantering i Älvsbyns kommun enligt bilaga. med 
ändringar (kursiv stil) enligt följande: 
1) Sid 22 ”Svara först – utred sedan”, första meningen 

- Motioner och medborgarförslag ska behandlas så att fullmäktige kan 
fatta beslut inom ett år. 

2)  Sid 26 ”Beslut enligt kommunallagen”, andra meningen 
- Ändra länsrätten till förvaltningsrätten.    forts    



 PROTOKOLL 16(54) 
 2011-02-21 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 7 Dnr 0028/11 – 004 forts 
 
RUTINER FÖR ÄRENDEHANTERING 

 
3)   Sid 27 ”Beredning av motion”, andra stycket 

- Beredning av en motion ska ske så att fullmäktige …… 
- Sista meningen om avskrivning av motion, tas bort. 

_____ 
 
Kommunfullmäktige 
Yrkanden 
Matilda Wiklund (c) yrkar tillägg i texten på sidan 21 under rubrik Beredning 
av motioner, nytt stycke enligt följande: 
 
Kommunstyrelsen ska två gånger om året redovisa de motioner som inte har 
beretts färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges sista ordinarie 
sammanträde under våren och hösten. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Matilda Wiklunds tilläggsförslag och 
finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget. 
 
Vidare ställer ordföranden proposition på kommunstyrelsens förslag i övrigt 
och finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 31 januari 2011, § 14. 
_____ 
 
 
 

 
 



 PROTOKOLL 17(54) 
 2011-02-21 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 8 Dnr 0490/09 - 008 
 
MOTION (FP) ATT RIVA UPP BESLUTET OM NEDLÄGGNING 
AV MUSIKSKOLAN 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Avslå motionen om att riva upp beslutet om nedläggning av musikskolan. 
_____ 
 
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 verksam-
hetsåret 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. 
 
Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 23 augusti 2010, § 104 avslå 
motionen. 
 
Reservation 
Johan Johansson (c) och Birger Seger (v) reserverar sig mot beslutet. 
_____ 
         forts 



 PROTOKOLL 18(54) 
 2011-02-21 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 8 Dnr 0490/09 – 008 forts 
 
MOTION (FP) ATT RIVA UPP BESLUTET OM NEDLÄGGNING 
AV MUSIKSKOLAN 

 
Kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar 18 oktober 2010, § 72, återremittera motionen 
om att riva upp beslut om nedläggning av musikskolan  till kommunstyrelsen 
för ytterligare beredning 
_____ 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Avslå motionen om att riva upp beslutet om nedläggning av musikskolan. 
_____ 
 
Kommunfullmäktige 
Yrkanden 
Lars-Ingvar Wendt (fp) yrkar avslag på motionen. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 23 augusti 2010, § 104. 
Kommunfullmäktiges protokoll 18 oktober 2010, § 72 
Kommunstyrelsens protokoll 31 januari 2011, § 17. 
_____ 
 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 19(54) 
 2011-02-21 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 9 Dnr 0396/10 - 008 
 
MOTION (V) - KOMMUNAL MUSIKSKOLA KOMBINERAT MED 
DANS- OCH TEATERSKOLA 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Bifalla motionen om kommunal musikskola kombinerat med dans- och 
teaterskola, ”kulturskola”.  
 
Uppdra till kommunchefen att utreda och presentera förslag att till hösten 
2011 starta upp en ”kulturskola”  
_____ 
 
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. 
 
Kommunfullmäktiges beslutade 29 november 2010, § 107, överlämna motion 
– kommunal musikskola kombinerat med dans- och teaterskola till kommun-
styrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Bifalla motionen om kommunal musikskola kombinerat med dans- och 
teaterskola, ”kulturskola”.  
 
Uppdra till kommunchefen att utreda och presentera förslag att till hösten 
2011 starta upp en ”kulturskola”  
_____ 
 
Kommunfullmäktige 
Yrkanden 
Bill Nilsson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Rikard Granström (fp) yrkar bifall till motionen med tillägg uppdra till 
kommunchefen och Börje Andersson att så fort som möjligt med befintliga 
medel starta igång musikskolan. Genomföra en förstudie/inventering för att 
till hösten 2011 starta upp musik-, dans- och teaterskola enligt önskemål och 
resurser. 
 
Matilda Wiklund (c) yrkar bifall till motionen samt bifall till Rikard 
Granströms tilläggsförslag. Vidare föreslår Matilda Wiklund att begreppet 
”kulturskola” stryks. 
 
 
         forts 



 PROTOKOLL 20(54) 
 2011-02-21 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 
 

KF § 9 Dnr 0396/10 – 008 forts 
 
MOTION (V) - KOMMUNAL MUSIKSKOLA KOMBINERAT MED 
DANS- OCH TEATERSKOLA 

 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag och Rikard Granströms 
förslag mot varandra och finner att kommunfullmäktige bifaller kommun-
styrelsens förslag. 
 
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: 
- den som röstar ja bifaller kommunstyrelsens förslag. 
- den som röstar nej bifaller Rikard Granströms förslag. 
 
Omröstningsresultat 
Med 17 Ja-röster för kommunstyrelsens förslag och 14 Nej-röster för Rikard 
Granströms förslag beslutar kommunfullmäktige bifalla kommunstyrelsens 
förslag, som framgår av till protokollet bifogad sammanträdeslista. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer Matilda Wiklunds förslag om att stryka begreppet 
”kulturskola”, under proposition och finner att kommunfullmäktige avslår 
förslaget. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges protokoll 29 november 2010, § 16 
Kommunstyrelsens protokoll 31 januari 2011, § 16. 
_____ 
 
Justeringsanmärkning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kommunfullmäktiges beslut ska efter beslutsgång om att stryka begreppet 
”kulturskola”, ha följande lydelse enligt undertecknad: 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Bifalla motionen om kommunal musikskola kombinerat med dans- och 
teaterskola. 
 
Uppdra till kommunchefen att utreda och presentera förslag att till hösten 
2011 starta upp en musikskola kombinerat med dans- och teaterskola. 
 
 
Göran Lundström 



 PROTOKOLL 21(54) 
 2011-02-21 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KF § 10 Dnr 0486/09 - 008 
 
MOTION (NS) OM FÖRÄNDRAD POLITISK ORGANISATION 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
- Bifalla motion om förändrad politisk organisation.  
- En parlamentarisk grupp utses för att utarbeta underlag till beslut för en 

förändring av den nuvarande politiska organisationen enligt motionens 
syfte. 

 
Reservation 
Bill Nilsson (s), reserverar sig mot beslutet. 
_____ 
 
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 mål-
uppfyllelse.  
 
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 22(54) 
 2011-02-21 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 10 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 23 augusti 2010, § 103 avslå 
motionen med andledning av att frågan nyligen prövats och inga nya sakskäl 
tillförts.  
_____ 
 
Kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar 18 oktober 2010, § 71, återremittera ärendet till 
kommunstyrelsen för ytterligare beredning. 
_____ 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Avslå motion om förändrad politisk organisation. 
_____ 
 
Kommunfullmäktige 
Matilda Wiklund (c) yrkar bifall till motionen samt föreslår att en parlamen-
tarisk grupp utses för att utarbeta underlag till beslut för en förändring av den 
nuvarande politiska organisationen enligt motionens syfte. 
         forts 
 



 PROTOKOLL 23(54) 
 2011-02-21 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KF § 10 Dnr 0486/09 – 008 forts 
 
MOTION (NS) OM FÖRÄNDRAD POLITISK ORGANISATION 

 
Harry Nyström (v) yrkar bifall till Matilda Wiklunds förslag. 
 
Rutger Nyström (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag 
 
Ajournering 
Bill Nilsson (s) begär ajournering och kommunfullmäktige godkänner 
förslaget. Förhandlingarna återupptas efter ca 15 minuter. 
 
Jörgen Afvander (Ns) yrkar bifall till motionen samt bifall till Matilda 
Wiklunds tilläggsförslag. 
 
Bill Nilsson (s) yrkar avslag på motionen. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens och Matilda Wiklunds förslag mot 
varandra och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens 
förslag. 
 
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: 
- den som röstar ja, bifaller kommunstyrelsens förslag om avslag på 
motionen. 
- den som röstar nej, bifaller Matilda Wiklunds förslag om att bifalla 
motionen samt tilläggsförslag om tillsättande av en parlamentarisk grupp. 
  
Omröstningsresultat 
Med 13 ja-röster för kommunstyrelsens förslag om avslag och 18 nej-röster 
för Matilda Wiklunds bifallsförslag beslutar kommunfullmäktige bifalla 
Matilda Wiklunds förslag, som framgår av till protokollet bifogad samman-
trädeslista. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 23 augusti 2010, § 103. 
Kommunstyrelsens protokoll 18 oktober 2010, § 71. 
Kommunstyrelsens protokoll 31 januari 2011, § 18. 
_____ 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 24(54) 
 2011-02-21 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 11 Dnr 0433/10 - 008 
 
MEDBORGARFÖRSLAG OM ATT LÄMNA DEL AV GÅNGBANA 
OSANDAD FÖR SPARKÅKARE 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Avslå medborgarförslag om att lämna del av gångbana osandad för spark-
åkare. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Orvo Hannlöv har lämnat in ett medborgarförslag om att lämna del av gång-
bana osandad för sparkåkare, enligt bilaga. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 13 december 2010, § 116, överlämna ärendet 
till kommunstyrelsen för beredning. 
 
VD Älvsbyns Energi AB, Jan Sipola har yttrat sig i ärendet. 
 
Medborgarförslaget avser att lämna del av gångbanor osandade för att 
erbjuda sparkåkning. Kommunen har väghållaransvar och ska därmed tillse 
att gångbanor är snöröjda och sandade vid behov. Älvsbyns Energi AB 
ansvarar för detta arbete, enligt upprättat snöröjningsreglemente, via 
entreprenör.  
 
Det är tekniskt möjligt att utföra sandning av halva gångbanorna. Problem 
torde likväl uppstå vid plogning av gångbana, som är sandad till häften, med 
att sand sprids över hela gångbanan vid plogtillfällen. Detta medför att spark-
åkning försvåras på samma sätt som i dagsläget, med sandning av hela gång-
banan. 
 
Förslaget är bra ur miljösynpunkt, men kommunen har att beakta säkerheten 
för gångtrafikanter på gångbanor 
 
Förslag till beslut 
Älvsbyns Energi föreslår att kommunfullmäktige överväger konsekvenserna 
av att bereda sparkåkning på gångbanor med skaderisken för främst gående 
på osandade gångbanor. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Avslå medborgarförslag om att lämna del av gångbana osandad för 
sparkåkare. 
_____ 
 
 
         forts 



 PROTOKOLL 25(54) 
 2011-02-21 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 11 Dnr 0433/10 – 008 forts 
 
MEDBORGARFÖRSLAG OM ATT LÄMNA DEL AV GÅNGBANA 
OSANDAD FÖR SPARKÅKARE 

 
Kommunfullmäktige 
Yrkanden 
Bill Nilsson (s) yrkar avslag på medborgarförslaget. 
 
Lars-Ingvar Wendt (fp) yrkar bifall till medborgarförslaget med  tillägg att 
genomföra ett försök inom ett begränsat område, som sedan utvärderas våren 
2012 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag och Lars-Ingvar Wendts 
förslag mot varandra och finner att kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: 
- den som röstar ja, bifaller kommunstyrelsens förslag om avslag. 
- den som röstar nej, bifaller Lars-Ingvar Wendts förslag om bifall till 
medborgarförslaget med tillägg om att genomföra ett försök inom ett 
begränsat område.. 
 
Omröstningsresultat 
Med 21 ja-röster för kommunstyrelsens förslag om avslag och 10 nej-röster 
för Lars-Ingvar Wendts bifallsförslag beslutar kommunfullmäktige bifalla 
kommunstyrelsens förslag, som framgår av till protokollet bifogad samman-
trädeslista. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 31 januari 2011, § 19. 
_____ 
 
 
 



 PROTOKOLL 26(54) 
 2011-02-21 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 

KF § 12 Dnr 0440/10 - 008 
 
MEDBORGARFÖRSLAG OM ÖKAD SÄKERHET FÖR GÅNG-
TRAFIKANTER VID KORSANDE AV ARVIDSJAURSVÄGEN 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Bifalla medborgarförslaget om ökad säkerhet för gångtrafikanter vid korsande 
av Arvidsjaursvägen. 
 
Uppdra till kommunstyrelsens ordförande att föra förslaget vidare till 
Trafikverket.  
 
Två elever från klass 2 på Bäckskolan inbjuds att följa med vid överläggningar 
med Trafikverket den 28 april 2011. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Elever i klass 2 på Bäckskolan genom Karin Lindberg har lämnat in en 
skrivelse om ökad säkerhet för gångtrafikanter vid korsande av 
Arvidsjaursvägen, enligt bilaga. 
 
VD Älvsbyns Energi AB, Jan Sipola har yttrat sig i ärendet. 
 
Korsningen i medborgarförslaget avser väg 94. Denna väg ägs av Trafik-
verket. Miljökontoret via miljö- och byggchefen Ingrid Karlsson har upp-
repade gånger påtalat problematiken för Trafikverket, bland annat avseende 
den höjda hastigheten till 80 km/h på denna väg. Älvsbyns Energi AB anser 
att kraftfulla åtgärder behövs för denna korsning. 
 
Förslag till beslut 
Älvsbyns Energi föreslår att kommunfullmäktige aktivt medverkar i miljö-
kontorets arbete med Trafikverket avseende korsningen Domarstigen/väg 94. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Bifalla medborgarförslaget om ökad säkerhet för gångtrafikanter vid korsande 
av Arvidsjaursvägen. 
 
Uppdra till kommunstyrelsens ordförande att föra förslaget vidare till 
Trafikverket. 
_____ 
 
 
 
 
         forts 



 PROTOKOLL 27(54) 
 2011-02-21 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 
 

KF § 12 Dnr 0440/10 – 008 forts 
 
MEDBORGARFÖRSLAG OM ÖKAD SÄKERHET FÖR GÅNG-
TRAFIKANTER VID KORSANDE AV ARVIDSJAURSVÄGEN 

 
Kommunfullmäktige 
Bill Nilsson (s) föredrar ärendet samt yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag. Två elever från klass 2 på Bäckskolan inbjuds att följa med vid 
överläggningar med Trafikverket den 28 april 2011. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 31 januari 2011, § 20. 
_____ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 28(54) 
 2011-02-21 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 13 Dnr 0079/11 - 102 
 
ÄNDRING AV ANTAL KOMMUNALA HUVUDMÄN TILL SPAR-
BANKEN NORD 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Upphäva tidigare beslut genom att utse två huvudmän för Sparbanken Nord 
mandatperioden 2011 – 2015, Jan Lundberg (s) och Magnus Danielsson (c). 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Sparbanken Nord förvärvade år 2009 kontor i kommunerna Kiruna, Pajala, 
Överkalix och Övertorneå vilket innebar en omfördelning av antal huvudmän 
per kommun. 
 
Älvsbyns kommun har anmält tre huvudmän istället för två till Sparbanken 
Nord efter kommunfullmäktiges beslut 13 december 2010, § 113, enligt 
följande: 
 
Maria Tjärnberg, s 
Jan Lundberg, s 
Magnus Danielsson, c 
 
Kommunala valberedningen har att utse två huvudmän till Sparbanken Nord 
för mandatperioden 2011–2015 (1 s och 1 c). 
 
Kommunala valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
Upphäva tidigare beslut genom att utse två huvudmän för Sparbanken Nord 
mandatperioden 2011 – 2015, Jan Lundberg (s) och Magnus Danielsson (c). 
_____ 
 
Kommunfullmäktige 
Yrkanden 
Bill Nilsson (s) föreslår att kommunfullmäktige ändrar tidigare beslut genom 
att utse två huvudmän för Sparbanken Nord mandatperioden 2011 – 2015, 
Jan Lundberg (s) och Magnus Danielsson (c). 
 
Beslutsunderlag 
Kommunala valberedningens protokoll 21 februari 2011, § 1. 
_____ 
 
 

 
 
 
 



 PROTOKOLL 29(54) 
 2011-02-21 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 14 Dnr 0344/10 - 140 
 
ETABLERINGSPLAN FÖRETAG ÅR 2010-2012 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Fastställa ”Älvsbyns kommun - Etableringsplan företag år 2010-2012”, enligt 
bilaga,. med följande ändring: 
1) I metainformationen: Dokumentansvarig ändras från namn till befattning. 
2)  Sidan 3 under punkt 1.1 Kort beskrivning… sista stycket, första 

meningen, som får följande lydelse: Förutsättningar för en aktiv fritid är 
goda med en frikostig natur och anläggningar av hög klass vad gäller t ex 
segelflyg, motor, hundkapp, fotboll, ishockey, gymnastik, dans, musik och 
kulturliv. 

3) Sidan 6 under punkt 1.6 Infrastruktur, sista meningen, stryks texten dagis 
och daghem, familjedaghem och ersätts med förskola.  

4) Sidan 15 under punkt 8.2 på lång sikt, sista meningen – Bygga industrihall 
som kan användas för fritid till företag kommer,  flyttas till punkt 8.1 på kort 
sikt. 

_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Näringslivschef Pär Jonsson har lämnat in styrdokument Etableringsplan för 
företag år 2010-2012 inom Älvsbyns kommun. 
 
Älvsbyns kommuns framtida inriktning styrs av den strategiska planen. 
Inom näringslivskontoret finns det ett behov av att komplettera den 
strategiska planen samt näringslivsprogrammet med en etableringsplan, som  
är ett beslutstöd för näringslivskontorets inriktning och dess aktiviteter. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 8 november 2010, § 158, återremittera ärendet 
till näringslivskontoret för redaktionella ändringar. 
 
Näringslivschef Pär Jonsson har reviderat styrdokument ”Etableringsplan för 
företag år 2010-2012”, 29 november 2010, enligt bilaga. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa ”Älvsbyns kommun 
- Etableringsplan företag år 2010-2012”, enligt bilaga. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Fastställa ”Älvsbyns kommun - Etableringsplan företag år 2010-2012”, enligt 
bilaga,. med följande ändring: 
1) I metainformationen: Dokumentansvarig ändras från namn till befattning. 
2) Sidan 6 under rubrik 1.6 Infrastruktur, sista meningen, stryks texten dagis 

och daghem, familjedaghem och ersätts med förskola. 
_____        forts 



 PROTOKOLL 30(54) 
 2011-02-21 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 14 Dnr 0344/10 – 140 forts 
 
ETABLERINGSPLAN FÖRETAG ÅR 2010-2012 

 
Kommunfullmäktige 
Yrkanden 
Göran Lundström (c) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med ändring 
på sidan 15. Text under punkt 8.2 på lång sikt  – Bygga industrihall som kan 
användas för fritid tills företag kommer, flyttas under punkten 8.1 på kort sikt. 
 
Lars-Ingvar Wendt (fp) föreslår bifall till förslaget med tillägg (kursiv stil) 
under punkt 1.1 sista stycket, första meningen, som får följande lydelse: 
Förutsättningar för en aktiv fritid är goda med en frikostig natur och 
anläggningar av hög klass vad gäller t ex segelflyg, motor, hundkapp, fotboll, 
ishockey, gymnastik, dans, musik och kulturliv. 
 
Bill Nilsson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag samt bifall till Göran 
Lundströms och Lars-Ingvar Wendts tilläggsförslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Göran Lundströms och Lars-Ingvar 
Wendts tilläggsförslag och finner att kommunfullmäktige bifaller förslagen.  
 
Vidare ställer ordföranden proposition på kommunstyrelsens förslag i övrigt 
och finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 20 december 2010, § 194. 
_____ 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 31(54) 
 2011-02-21 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KF § 15 Dnr 0343/10 - 140 
 
NÄRINGSLIVSPROGRAM ÅR 2010-2012 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Fastställa ”Näringslivsprogram för år 2010-2012” enligt bilaga, med följande 
ändring: 
1) I metainformationen: Dokumentansvarig ändras från namn till befattning. 
2) Sidan 4 under rubrik 1.5 Infrastruktur, i sista meningen, stryks texten 

/dagis,  familjedaghem. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Näringslivschef Pär Jonsson har lämnat in styrdokument ”Näringslivs-
program år 2010-2012”. 
  
Älvsbyns kommuns framtida inriktning styrs av den strategiska plan. Inom 
näringslivskontoret finns det ett behov av att bryta ner den befintliga planen 
till ett närings- och utvecklingsperspektiv. I samverkan med företagar-
föreningen, delar av kommunstyrelsen och kommunledningen har ett över-
gripande program för näringslivets utveckling fastställts. 
Näringslivsprogrammet är ett beslutstöd för näringslivskontorets inriktning 
och dess aktiviteter. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 8 november 2010, § 159, återremittera ärendet 
till näringslivskontoret för redaktionella ändringar. 
 
Näringslivschef Pär Jonsson har reviderat ”Näringslivsprogram år 2010-
2012”, 29 november 2010, enligt bilaga. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa ”Näringslivs-
program för år 2010-2012”, enligt bilaga. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Fastställa ”Näringslivsprogram för år 2010-2012” enligt bilaga, med följande 
ändring: 
1) I metainformationen: Dokumentansvarig ändras från namn till befattning. 
2) Sidan 4 under rubrik 1.5 Infrastruktur, i sista meningen, stryks texten 

/dagis,  familjedaghem. 
_____ 
 
 
 
 
 
         forts 



 PROTOKOLL 32(54) 
 2011-02-21 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 15 Dnr 0343/10 – 140 forts 
 
NÄRINGSLIVSPROGRAM ÅR 2010-2012 

 
Kommunfullmäktige 
Ordföranden bifaller kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfull-
mäktige bifaller förslaget. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 20 december 2010, § 195 
_____ 

 



 PROTOKOLL 33(54) 
 2011-02-21 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KF § 16 Dnr 0190/10 - 214 
 
DETALJPLAN FÖR VISTHEDEN 1:10 OCH 1:144 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Anta ändring av detaljplan för Vistheden med avseende på fastigheterna 
Vistheden 1:10 och 1:144 enligt bilaga. Ändringen av detaljplanen betyder att 
det blir möjligt att använda fastigheterna för bostäder, kontor och handel. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggkontoret har låtit upprätta ett förslag till detaljplan för 
fastigheterna Vistheden 1:10 och Vistheden 1:144 vilket utgör en ändring av 
Byggnadsplan för Vistheden från 1955. Syftet med planförslaget är att kunna 
medge möjligheter till bostäder, kontor och handel på de berörda fastig-
heterna istället för som tidigare enbart bostäder. Det bedrivs redan idag 
handel på den ena av fastigheterna vilket strider mot byggnadsplanen. 
 
Myndighetsnämnden beslutade om upprättande av planförslag med enkelt 
planförfarande. Planförslaget var ute på samråd våren 2010. Vid samrådet 
kom synpunkter från länsstyrelsen att vanligt planförfarande skulle tillämpas, 
varför planen ställdes ut under fyra veckor i maj-juni 2010. Under 
utställningstiden har inte några synpunkter kommit in på planförslaget.  
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta förslag till 
ändring av detaljplan för Vistheden med avseende på fastigheterna Vistheden 
1:10 och 1:144 enligt bilaga. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Anta ändring av detaljplan för Vistheden med avseende på fastigheterna 
Vistheden 1:10 och 1:144 enligt bilaga. Ändringen av detaljplanen betyder att 
det blir möjligt att använda fastigheterna för bostäder, kontor och handel. 
_____ 
 
Kommunfullmäktige 
Ordföranden bifaller kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfull-
mäktige bifaller förslaget. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 31 januari 2011, § 28. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 34(54) 
 2011-02-21 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 17 Dnr 0040/11 - 611 
 
SPECIALUNDERVISNING I ÄLVSBYNS KOMMUN 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Återremittera ärendet om specialundervisning i Älvsbyns kommun ”Älvsby 
alternativa skola” för ytterligare beredning. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Skolchef Jan-Erik Backman har lämnat in tjänsteutlåtande om ”Älvsby 
alternativa skola”, enligt bilaga. 
 
I ett led att säkerställa den obligatoriska skolgången för elever i grundskolan 
inrättas en specialenhet inom grundskolans verksamhet. I denna ingår för-
utom en Aspbergerenhet också grundsärskolans verksamhet. Dessa enheter 
ska organiseras under Barn och familjeenhetens, (BoF) verksamhet. BoF 
bildar med detta ett rektorsområde med huvudansvar för specialundervis-
ningen inom Älvsbyns kommun där enhetschefen får rektorstitel. BoF:s 
övriga organisation bibehålls utan förändringar.  
 
Förändringarna enligt bilaga genomförs inom befintlig budgetram.  
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
1. Genomföra organisationsförändringarna enligt bilaga 
2. Verksamheten är operativ senast ht start 2011 
3. Uppdra till kommunchefen att omfördela medel inom internbudgetens  

totala ram som orsakas av organisationsförändringen. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
- Genomföra organisationsförändring ”Älvsby alternativa skola” enligt 

bilaga med skolstart höstterminen 2011. 
- Uppdra till kommunchefen att omfördela medel inom internbudgetens 

totala ram som orsakas av organisationsförändringen samt utvärdera 
verksamheten höstterminen 2012. 

_____ 
 
Kommunfullmäktige 
Yrkanden 
Bill Nilsson (s) föreslår följande:  
- ASP-enhetens organisation utreds med syfte att vara operativ från 

höstterminen 2011.  
- Organisatoriskt sorterar enhetens elever under ordinarie rektorsområde.  
- Ordinarie rektor ansvarar för elevens skolgång i den obligatoriska 

grundskolan.        forts  



 PROTOKOLL 35(54) 
 2011-02-21 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 17 Dnr 0040/11 – 611 forts 
 
SPECIALUNDERVISNING I ÄLVSBYNS KOMMUN 

 
- Enhetschef för BoF ska fungera som stöd till rektor i elevfrågor rörande 

elever kopplade till ASP-enheten.  
- Stödresurserna i ASP-enheten tillhör BoF och arbetsleds av BoF’s chef. 
- Utvärdering vårterminens slut 2012. 
- Utvärdering ska ligga till grund för hur fortsatt verksamhet ska bedrivas 

samt i vilken organisatorisk form. 
 
Inger Lundberg (fp) föreslår att ”Älvsby alternativa skola” återremitteras för 
ytterligare beredning. 
 
Ajournering 
Matilda Wiklund (c) begär ajournering av sammanträdet och kommunfull-
mäktige godkänner förslaget. Förhandlingarna återupptas efter ca 15 minuter. 
 
Yrkanden 
Matilda Wiklund (c), Wivianne Nilsson (v) och Bill Nilsson (s) yrkar bifall till 
återremiss för ytterligare beredning. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Inger Lundbergs förslag om återremiss av 
ärendet och finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 31 januari 2011, § 30. 
_____ 
 

 
 
 



 PROTOKOLL 36(54) 
 2011-02-21 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 18 Dnr 0043/11 - 611 
 
PROJEKTUPPDRAG/TIDPLAN FÖR TILLFÄLLIG BEREDNING 
"RIKTLINJER INOM GRUNDSKOLAN" 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Godkänna projektplan för fullmäktigeberedningen - riktlinjer inom grund-
skolan, enligt bilaga med tillägg (kursiv stil) under rubrikerna syfte/uppgift 
och organisatoriska styrningar, enligt följande: 
1) Ny punkt, samhällsperspektiv 
2) Nytt stycke, Medborgar- och brukardialog genomförs. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade 29 november 2010, § 149, att tillsätta en 
”Tillfällig beredning som arbetar fram lång- och kortsiktiga förslag på rikt-
linjer som behövs inom grundskolans struktur. 
 
Kommunledningskontoret har utarbetat förslag på projektuppdrag till full-
mäktigeberedningen – riktlinjer inom grundskolan, enligt bilaga. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna utarbetad projekt-
plan. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Godkänna projektplan för fullmäktigeberedningen - riktlinjer inom grund-
skolan, enligt bilaga med tillägg (kursiv stil) under rubrikerna syfte/uppgift 
och organisatoriska styrningar, enligt följande: 
1) Ny punkt, samhällsperspektiv 
2) Nytt stycke, Medborgar- och brukardialog genomförs. 
_____ 
 
Kommunfullmäktige 
Yrkanden 
Matilda Wiklund (c) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges protokoll 29 november 2010, § 149 
Kommunstyrelsens protokoll 31 januari 2011, § 31 
_____ 
 
 



 PROTOKOLL 37(54) 
 2011-02-21 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 19 Dnr 0009/11 - 702 
 
ALKOHOLTILLSTÅND OCH TILLSYN 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Fastställa styrdokument ”Alkoholtillstånd och tillsyn” enligt bilaga. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Styrdokument ”Alkoholtillstånd och tillsyn” fastställt av kommunfullmäktige 
1997-03-10, § 23, samt kompletterad 1999-06-21, § 3.14 och 2002-02-25, § 8 
har reviderats och anpassats till gällande styrdokumentmall, enligt bilaga. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa styrdokument 
”Alkoholtillstånd och tillsyn” att gälla t o m 31 december 2012, enligt bilaga. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Fastställa styrdokument ”Alkoholtillstånd och tillsyn” enligt bilaga. 
_____ 
 
Kommunfullmäktige 
Ordföranden bifaller kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfull-
mäktige bifaller detsamma. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 31 januari 2011, § 33. 
_____ 
 
 
 



 PROTOKOLL 38(54) 
 2011-02-21 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 20 Dnr 0011/11 - 706 
 
AVGIFT FÖR HEMTJÄNST 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Fastställa styrdokument ”Avgift för hemtjänst”, enligt bilaga. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Styrdokument ”Avgift för hemtjänst” fastställt av kommunfullmäktige 2003-
11-24, § 56, har reviderats och anpassats till gällande styrdokumentmall, enligt 
bilaga.  
 
Avgiften för hemtjänst ska följa Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) 
rekommendationer. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa styrdokument  
”Avgift för hemtjänst” att gälla t o m 31 december 2012, enligt bilaga. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Fastställa styrdokument ”Avgift för hemtjänst”, enligt bilaga. 
_____ 
 
Kommunfullmäktige 
Ordföranden bifaller kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfull-
mäktige bifaller detsamma. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 31 januari 2011, § 35. 
_____ 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 39(54) 
 2011-02-21 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 21 Dnr 0012/11 - 706 
 
TILLÄMPNINGSREGLER AVGIFTSTAXA ÄLDREOMSORG 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Fastställa ”Tillämpningsregler avgiftstaxa äldreomsorg”, enligt bilaga. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Styrdokument ”Tillämpningsregler avgiftstaxa äldreomsorg” fastställt av 
kommunfullmäktige 1999-11-22, § 5.04, har reviderats och anpassats till 
gällande styrdokumentmall, enligt bilaga.  
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa styrdokument 
”Tillämpningsregler avgiftstaxa äldreomsorg” att gälla t o m 31 december 
2012, enligt bilaga. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Fastställa ”Tillämpningsregler avgiftstaxa äldreomsorg”, enligt bilaga. 
_____ 
 
Kommunfullmäktige 
Ordföranden bifaller kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfull-
mäktige bifaller förslaget. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 31 januari 2011, § 36. 
_____ 
 
 
 



 PROTOKOLL 40(54) 
 2011-02-21 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 22 Dnr 0026/11 - 710 
 
HANDLINGSPROGRAM FÖR FUNKTIONSHINDRADE INOM 
ÄLVSBYNS KOMMUN 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Fastställa ”Handlingsprogram för funktionshindrade inom Älvsbyns 
kommun” enligt bilaga. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Styrdokument ”Handlingsprogram för funktionshindrade inom Älvsbyns 
kommun” antaget av kommunfullmäktige 2008-06-16, § 17, har reviderats 
och anpassats till gällande styrdokumentmall, enligt bilaga.  
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa styrdokument  
”Handlingsprogram för funktionshindrade inom Älvsbyns kommun” att gälla 
t o m 31 december 2012, enligt bilaga. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Fastställa ”Handlingsprogram för funktionshindrade inom Älvsbyns 
kommun” enligt bilaga. 
_____ 
 
Kommunfullmäktige 
Ordföranden bifaller kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfull-
mäktige bifaller förslaget. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 31 januari 2011, § 40. 
_____ 
 
 
 



 PROTOKOLL 41(54) 
 2011-02-21 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 23 Dnr 0042/11 - 730 
 
PROJEKTUPPDRAG/ TIDPLAN FÖR TILLFÄLLIG BEREDNING 
"FRAMTIDENS ÄLDREOMSORG" 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Godkänna projektplan för fullmäktigeberedningen – framtidens äldreomsorg  
i Älvsbyns kommun, enligt bilaga med tillägg (kursiv stil) under rubrik orga-
nisatoriska styrningar, nytt stycke:  
- Medborgar- och brukardialog genomförs. 
 
Reservation 
Göran Lundström (c) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade 29 november 2010, § 173, tillsätta en ”tillfällig 
beredning” som arbetar fram lång- och kortsiktiga förslag på utveckling av 
framtidens äldreomsorg i Älvsbyns kommun. 
 
Kommunledningskontoret har utarbetat förslag på projektuppdrag till 
fullmäktigeberedningen – framtidens äldreomsorg i Älvsbyns kommun, enligt 
bilaga. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna utarbetad 
projektplan. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Godkänna projektplan för fullmäktigeberedningen – framtidens äldreomsorg  
i Älvsbyns kommun, enligt bilaga med tillägg (kursiv stil) under rubrik orga-
nisatoriska styrningar, nytt stycke:  
- Medborgar- och brukardialog genomförs. 
_____ 
 
Kommunfullmäktige 
Yrkanden 
Göran Lundström (c) föreslår tillägg i projektplanen (kursiv stil) under rubrik 
syfte/uppgift, nya punkter: 
- Kvalitetsarbete med politiskt ledarskap 

- SKL:s framgångsfaktorer enligt öppen jämförelse 
- Möjlighet till särskilt äldreboende (säbo) i byarna 

- Möjlighet till samboende i särskilt äldreboende (säbo) 
 
Bill Nilsson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
         forts 



 PROTOKOLL 42(54) 
 2011-02-21 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 23 Dnr 0042/11 – 730 forts 
 
PROJEKTUPPDRAG/ TIDPLAN FÖR TILLFÄLLIG BEREDNING 
"FRAMTIDENS ÄLDREOMSORG" 

 
Inger Lundberg (fp) yrkar bifall till Göran Lundströms tilläggsförslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att 
kommunfullmäktige bifaller förslaget. 
 
Vidare ställer ordföranden proposition på Göran Lundströms förslag och 
finner att kommunfullmäktige avslår förslaget. 
 
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: 
- den som röstar ja bifaller kommunstyrelsens förslag. 
- den som röstar nej bifaller Göran Lundströms förslag. 
 
Omröstningsresultat 
Med 18 ja-röster för kommunstyrelsens förslag, 12 nej-röster för Göran 
Lundströms förslag och 1 som avstår (ledamot inte närvarande) beslutar 
kommunfullmäktige bifalla kommunstyrelsens förslag. Omröstningsresultatet 
framgår av till protokollet bifogad sammanträdeslista. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 29 november 2010, § 173. 
Kommunstyrelsens protokoll 31 januari 2011, § 44. 
_____ 
 
 



 PROTOKOLL 43(54) 
 2011-02-21 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 24 Dnr 0249/10 - 809 
 
BIDRAGSREGLER FÖR ÄLVSBYNS KOMMUN 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Fastställa bidragsregler för Älvsbyns kommun, enligt bilaga, med ändring i 
metainformationen. Giltighetstid ska anges med slutdatum. 
_____ 
 
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 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 
 
Kommunfullmäktige beslutade 18 oktober 2010, § 77, återremittera ärendet 
”Bidragsregler för Älvsbyns kommun” till kommunstyrelsen för ytterligare 
beredning. 
 
Fritids- och kulturchef Kjell Tegnelund har inlämnat reviderade bidragsregler 
för Älvsbyns kommun, enligt bilaga. 
 
Förslag till beslut 
Fastställa reviderade bidragsregler för Älvsbyns kommun, enligt bilaga. 
         forts 



 PROTOKOLL 44(54) 
 2011-02-21 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 24 Dnr 0249/10 – 809 forts 
 
BIDRAGSREGLER FÖR ÄLVSBYNS KOMMUN 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Fastställa bidragsregler för Älvsbyns kommun, enligt bilaga, med ändring i 
metainformationen. Giltighetstid ska anges med slutdatum. 
_____ 
 
Kommunfullmäktige 
Ordföranden bifaller kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfull-
mäktige bifaller förslaget. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 20 december 2010, § 204. 
_____ 
 
 
 



 PROTOKOLL 45(54) 
 2011-02-21 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 25 Dnr 0113/11 - 008 
 
ENKEL FRÅGA RÖRANDE GYMNASTIKGYMNASIUM 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Anse frågan vara besvarad. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Folkpartiet Älvsbyliberalerna har skickat in en enkel fråga om gymnastik-
gymnasiet, till kommunalrådet Bill Nilsson, enligt bilaga. 
 
Folkpartiet Älvsbyliberalernas fråga: 
- hur tänker kommunledningen agera för att Älvsbyn ska ha ett gymnastik-
gymnasium? 
 
Kommunfullmäktige 
Svar på enkel fråga 
Kommunstyrelsens ordförande Bill Nilsson (s) meddelar att: 
 
- frågan om Älvsbyns gymnastikgymnasium överlämnas till barn- och fritids-
utskottet för utredning. 

 
Inger Lundberg (fp) tackar för svaret. 
 
Ordföranden anser därmed frågan vara besvarad. 
_____ 
 

 
 

 
 



 PROTOKOLL 46(54) 
 2011-02-21 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 26 Dnr 0107/11 - 008 
 
INTERPELLATION - FRÅGOR OM GYMNASTIKGYMNASIET 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Interpellationen om Älvsbyns gymnastikgymnasium, överlämnas till 
kommunstyrelsens ordförande att besvara vid kommunfullmäktige den 26 
april 2011. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Inger Lundberg (fp) har lämnat in en interpellation om Älvsbyns 
gymnastikgymnasium, enligt bilaga. 
 
Kommunfullmäktige 
Ordföranden föreslår att kommunfullmäktige överlämnar interpellationen till 
kommunstyrelsens ordförande att besvara vid kommunfullmäktige den 26 
april 2011. 
_____ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 47(54) 
 2011-02-21 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 27 Dnr 0112/11 - 008 
 
INTERPELLATION - VAR KOMMER VÅRA LIVSMEDEL 
IFRÅN? 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Interpellationen – Var kommer våra livsmedel ifrån? överlämnas till 
kommunstyrelsens ordförande att besvara vid kommunfullmäktige den 26 
april 2011. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Centerpartiet har lämnat in en interpellation – Var kommer våra livsmedel 
ifrån?, enligt bilaga. 
 
Kommunfullmäktige 
Ordföranden föreslår att kommunfullmäktige överlämnar interpellationen till 
kommunstyrelsens ordförande att besvara vid kommunfullmäktige den 26 
april 2011. 
_____ 
 
 
 



 PROTOKOLL 48(54) 
 2011-02-21 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 28 Dnr 0111/11 - 008 
 
MOTION (C) MÖJLIGHET TILL KLIMATSMART 
UPPVÄRMNING AV FASTIGHETER ÄVEN I BYARNA 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Motion om möjlighet till klimatsmart uppvärmning av fastigheter även i 
byarna, överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Centerpartiet har lämnat in en motion om möjlighet till klimatsmart 
uppvärmning av fastigheter även i byarna, enligt bilaga. 
 
Kommunfullmäktige 
Ordföranden föreslår att kommunfullmäktige överlämnar ärendet till 
kommunstyrelsen för beredning. 
_____ 
 
 



 PROTOKOLL 49(54) 
 2011-02-21 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 29 Dnr 0049/11 - 008 
 
MEDBORGARFÖRSLAG OM ÖVERGÅNGSSTÄLLE OCH 
FARTHINDER VID GÅNGVÄGEN VÄSTANÄSGATAN /ÖSTER-
MALMSLEDEN 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Medborgarförslag om övergångsställe och farthinder vid gångvägen 
Västanäsgatan/Östermalmsleden, enligt bilaga, överlämnas till 
kommunstyrelsen för beredning och beslut. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Nicklas Nyberg har lämnat in ett medborgarförslag om att göra ett 
övergångsställe och farthinder vid gångvägen Västanäsgatan/Östermalms-
leden, enligt bilaga. 
 
Kommunfullmäktige 
Ordföranden föreslår att kommunfullmäktige överlämnar ärendet till 
kommunstyrelsen för beredning och beslut. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 50(54) 
 2011-02-21 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 30 Dnr 0065/11 - 008 
 
MEDBORGARFÖRSLAG OM ATT TA BORT AVGIFTEN FÖR 
TILLFÄLLIGA SERVERINGSTILLSTÅND 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Medborgarförslag om att ta bort avgiften för tillfälliga serveringstillstånd, 
enligt bilaga, överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och beslut. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Tommy Lundh har lämnat in ett medborgarförslag om att ta bort avgiften för 
tillfälliga serveringstillstånd, enligt bilaga. 
 
Kommunfullmäktige 
Ordföranden föreslår att kommunfullmäktige överlämnar ärendet till 
kommunstyrelsen för beredning och beslut. 
_____ 
 
 
 



 PROTOKOLL 51(54) 
 2011-02-21 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 31 Dnr 0083/11 - 008 
 
MEDBORGARFÖRSLAG OM OFFENTLIG UPPHANDLING - 
DET ÄR SKILLNAD PÅ MAT OCH MAT 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Medborgarförslag om offentlig upphandling – Det är skillnad på mat och 
mat, enligt bilaga, överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och beslut. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Stefan Hardselius har lämnat in ett medborgarförslag om offentlig 
upphandling – Det är skillnad på mat och mat, enligt bilaga. 
 
Kommunfullmäktige 
Ordföranden föreslår att kommunfullmäktige överlämnar ärendet till 
kommunstyrelsen för beredning och beslut. 
_____ 
 
 
 



 PROTOKOLL 52(54) 
 2011-02-21 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 32 Dnr 0084/11 - 008 
 
MEDBORGARFÖRSLAG OM BADHUSETS ÖPPETTIDER 
UNDER SOMMAREN 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Medborgarförslag om badhusets öppettider under sommaren, enligt bilaga, 
överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och beslut. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Eva Norén har lämnat in ett medborgarförslag om badhusets öppettider 
under sommaren, enligt bilaga. 
 
Kommunfullmäktige 
Ordföranden föreslår att kommunfullmäktige beslutar överlämna ärendet till 
kommunstyrelsen för beredning och beslut. 
_____ 
 
 
 



 PROTOKOLL 53(54) 
 2011-02-21 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 33 Dnr 0089/11 - 008 
 
MEDBORGARFÖRSLAG RÖRANDE DRIFTEN AV ISHALLEN 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Medborgarförslag gällande drift av ishallen, enligt bilaga, överlämnas till 
kommunstyrelsen för beredning och beslut. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Niclas Nyberg har lämnat in ett medborgarförslag gällande drift av ishallen, 
enligt bilaga. 
 
Kommunfullmäktige 
Ordföranden föreslår att kommunfullmäktige överlämnar ärendet till 
kommunstyrelsens för beredning och beslut. 
_____ 
 
 
 



 PROTOKOLL 54(54) 
 2011-02-21 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 34 Dnr 0104/11 - 008 
 
MEDBORGARFÖRSLAG OM ATT PLACERA EN ÄLG I 
RONDELLEN PÅ NORRABYN 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Medborgarförslag om att placera en stor älgtjur i rondellen på Norrabyn, 
enligt bilaga, överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och beslut. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Matti Tuuri har lämnat in ett medborgarförslag om att placera en stor älgtjur i 
rondellen på Norrabyn, enligt bilaga. 
 
Kommunfullmäktige 
Ordföranden föreslår att kommunfullmäktige överlämnar ärendet till 
kommunstyrelsen för beredning och beslut. 
_____ 
 
 
 

 


