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PROTOKOLL 2(36)
2011-04-26

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KF § 35 Dnr 0183/11 - 000

DELGIVNINGAR KF 2011-04-26

Kommunfullmäktiges beslut
Godkänna redovisade delgivningar och lägga dem till handlingarna.
_____

Ärendebeskrivning
Handlingar i ärendet:

1 Myndighetsnämnden – Beslut att fastställa myndighetsnämndens mål-
dokument 2011-2014

2 Arbete- och omsorgsutskottet – Rapportering ej verkställda beslut
enligt SoL och LSS – kvartal 4 2010

3 Älvsbyns Kommunföretag AB – Årsredovisning och koncernredo-
visning 2010

4 Älvsbyns Energi AB – Årsredovisning 2010

5 Älvsbyns Fastigheter AB – Årsredovisning 2010

Förslag till beslut
Godkänna redovisade delgivningar.

Kommunfullmäktige
Ordföranden föreslår att kommunfullmäktige godkänner redovisade delgiv-
ningar och lägger dem till handlingarna.
_____



PROTOKOLL 3(36)
2011-04-26

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KF § 36 Dnr 0184/11 - 042

REVISIONSRAPPORT VERKSAMHETSÅRET 2010

Kommunfullmäktiges beslut
Bevilja nämnder och styrelser samt förtroendevalda ansvarsfrihet för år 2010.
_____

Ärendebeskrivning
Revisorerna har upprättat revisionsberättelse för verksamhetsåret 2010, enligt
bilaga.

Revisorerna bedömer att:
- Kommunstyrelsen har i allt väsentligt bedrivit verksamheten på ett

ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.
- Räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.
- Kommunstyrelsens och nämndernas interna kontroll generellt är till-

räckligt, men har behov av att utvecklas inom vissa delar.
- De finansiella målen inte nås fullt ut och eftersom fullmäktige inte fattat

beslut om verksamhetsmässiga mål med bäring på god ekonomisk
hushållning kan revisorerna inte uttala sig om detta.

Revisorerna föreslår att kommunfullmäktige beviljar nämnder och styrelser
samt förtroendevalda ansvarsfrihet för år 2010 samt godkänner kommunens
årsredovisning för år 2010.

Kommunfullmäktige
Kommunens lekmannarevisor Sigvard Lundgren presenterar kommunens
revisorer som är: Robert Lidström, Greger Andersson, Maria Öhman,
Katarina Jonsson samt informerar om revisorernas roll. Lundgren presenterar
även sitt sakkunniga biträde Helen Sundström-Hetta

Sigvard Lundgren föreslår att kommunfullmäktige bifaller revisorernas
förslag.

Ordföranden föreslår att kommunfullmäktige meddelar ansvarsfrihet till
nämnder och styrelser med hänvisning till revisionsrapporten och finner att
kommunfullmäktige bifaller förslaget.
_____



PROTOKOLL 4(36)
2011-04-26

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KF § 37 Dnr 0461/10 - 042

ÅRSREDOVISNING OCH BOKSLUT 2010

Kommunfullmäktiges beslut
Godkänna upprättad årsredovisning där kommunens årsresultat uppgår till ett
överskott om 8 997 800 kronor

Reservation
Centerpartiet reserveras sig mot förslaget till förmån för eget förslag.
_____

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret, ekonomi har sammanställt underlag för att fast-
ställa resultat verksamhetsåret 2010 enligt bilaga.

Sammanfattning
Årets resultat för kommunen uppgår som helhet till 8 997 800 kr. Detta är
632 200 kronor högre än det budgeterade resultatet. Förbättringen beror
främst på högre skatte- och statsbidragsintäkter men också på ett räntenetto
som blivit bättre än det budgeterade.

Årets resultat har belastats med jämförelsestörande poster i form av nedskriv-
ningar på 10 794 000 kr samt förlusttäckning till Älvsbyns Energi AB på 1
700 000 kr samt till Älvsbyns Fastigheter AB med 3 223 000 kr för den verk-
samhet de bedriver på kommunens uppdrag.

Balanskravutredning är upprättad enligt kommunallagens krav. 9 000 000 kr
har avsatts till en pensionsreserv. Detta innebär att om kommunen framgent
redovisar ett negativt årsresultat finna inget krav på att återställa ett under-
skott som är att hänföra till ökade pensionskostnader. Den sammantagna
pensionsavsättningen uppgår till 13 200 000 kr.

Driftredovisning
Driftredovisningen visar ett underskott om 5 915 000 kronor och verksam-
hetens 17 ramar uppgår till ett underskott om 6 477 000 kr.

Förslag till beslut
1) Fastställa resultatet för kommunstyrelsens budgetområden för verksam-

hetsåret 2010 enligt ovan. Verksamheterna redovisar ett sammantaget
underskott om 5 915 000 kronor.

2) Fastställa kommunens årsresultat för 2010 till 8 997 800 kronor.

forts



PROTOKOLL 5(36)
2011-04-26

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KF § 37 Dnr 0461/10 – 042 forts

ÅRSREDOVISNING OCH BOKSLUT 2010

Budgetberedningen
Ekonomichef Ulla Lundberg föredrar ärendet och kompletterar underlaget på
sidan 6 under rubriken God ekonomisk hushållning enligt följande;
Kommunen uppnår god ekonomisk hushållning i det verksamhetsmässiga perspektivet då
den sammantagna bedömningen är att en övervägande del av målsättningarna uppnås.

Yrkande
Ordföranden föreslår bifalla ekonomichefens komplettering på sidan 6 samt
föreslå kommunstyrelsen fastställa resultatet för kommunstyrelsens budget-
områden 2010.Vidare föreslår ordföranden att budgetberedningen föreslår
fullmäktige att godkänna årsredovisningen för 2010 med ett överskott om
8 997 800 kronor.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på egna förslag var för sig och finner att
budgetberedningen bifaller förslagen.

Budgetberedningens förslag till kommunstyrelsen
1) underlaget kompletteras på sidan 6 under rubriken God ekonomisk hus-
hållning enligt följande;
Kommunen uppnår god ekonomisk hushållning i det verksamhetsmässiga perspektivet då
den sammantagna bedömningen är att en övervägande del av målsättningarna uppnås.

2) Resultatet för kommunstyrelsens budgetområden fastställs till ett under-
skott om 5 915 000 kronor för verksamhetsåret 2010.

Budgetberedningens förslag till kommunfullmäktige
Godkänna upprättad årsredovisning där kommunens årsresultat uppgår till ett
överskott om 8 997 800 kr.
_____

Kommunstyrelsen
Helena Öhlund (s) övertar ordförandeskapet.

Ekonomichef Ulla Lundberg föredrar ärendet. I handlingarna som skickats ut
inför dagens sammanträde har budgetberedningens förslag inarbetats. Bilagan
är benämnd ”Bokslutsberedningens förslag”.
- Under 2010 minskade kommunens befolkning med 52 personer (8 335

invånare per 31 december 2010).
- En nedskrivning av anläggningstillgångar har skett med 10,8 miljoner

kronor.
forts



PROTOKOLL 6(36)
2011-04-26

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KF § 37 Dnr 0461/10 – 042 forts

ÅRSREDOVISNING OCH BOKSLUT 2010

- Av den totala investeringsramen om 21,7 miljoner kronor har 12,3
miljoner kronor upparbetats och dessa är finansierade med egna medel.

- Kommunen uppnår god ekonomisk hushållning både i det verksamhets-
mässiga och det finansiella perspektivet då flertalet av målsättningarna
uppnås.

Bill Nilsson (s) återtar ordförandeskapet.

Ordföranden yrkar bifall till budgetberedningens förslag och finner att kom-
munstyrelsen bifaller förslagen.

Kommunstyrelsens beslut
1) Fastställa resultatet för kommunstyrelsens budgetområden för verksam-

hetsåret 2010 enligt bilaga benämnd ”Bokslutsberedningens förslag”.
Verksamheterna redovisar ett sammantaget underskott om 5 915 000
kronor.

2) Fastställa kommunens årsresultat för 2010 till 8 997 800 kronor.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Godkänna upprättad årsredovisning där kommunens årsresultat uppgår till ett
överskott om 8 997 800 kr.
_____

Kommunfullmäktige
Ordföranden ger allmänheten tillfälle att ställa frågor angående årsredovis-
ningen 2010. Inga frågor ställs.

Bill Nilsson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Helena Öhlund (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Ajournering
Ordföranden föreslår att mötet ajourneras och finner att kommunfullmäktige
godkänner förslaget. Förhandlingarna återupptas efter ca 10 minuter.

Yrkanden
Göran Lundström (c) föreslår att kommunfullmäktige ska beakta revisorernas
bedömning om att kommunen ej uppnår god ekonomisk hushållning enligt
bilaga 1 till revisionsberättelse 2010. (Se föregående ärende KF § 36, Revisi-
onsrapport verksamhetsåret 2010).

forts



PROTOKOLL 7(36)
2011-04-26

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KF § 37 Dnr 0461/10 – 042 forts

ÅRSREDOVISNING OCH BOKSLUT 2010

Beslutsgång
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag under proposition och finner
att kommunfullmäktige bifaller förslaget.

Ordföranden ställer Göran Lundströms tilläggsförslag under proposition och
finner att kommunfullmäktige avslår detsamma.

Beslutsunderlag
Budgetberedningens protokoll 21 mars 2011, § 3.
Kommunstyrelsens protokoll 11 april 2011, § 77.
_____



PROTOKOLL 8(36)
2011-04-26

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KF § 38 Dnr 0435/10 - 008

MEDBORGARFÖRSLAG OM RÖJNING LÄNGS KORSTRÄSK-
BÄCKEN

Kommunfullmäktiges beslut
Bifall till medborgarförslag om röjning längs Korsträskbäcken under förut-
sättning att nödvändiga bidrag beviljas för att Älvsbyns Fastigheter AB ska
kunna fortsätta med upprustning och anläggandet av stigar och broar längs
Korsträskbäcken.
_____

Ärendebeskrivning
Orvo Hannlöv har lämnat in ett medborgarförslag om att städa och röja
Korsträskbäcken och att plantera in öring i bäcken för att det ska bli mer
attraktivt både för turister och för ortsbefolkningen, enligt bilaga.

Kommunfullmäktige beslutade 13 december 2010, § 118, överlämna ärendet
till kommunstyrelsen för beredning.

VD Anders Nilsson, Älvsbyns Fastigheter AB, har yttrat sig i ärendet.

Under hösten har Älvsbyns Fastigheter AB begärt bidrag för att röja upp
skogen utefter bäcken. Fastighetsbolaget har ännu inte fått besked om beviljat
bidrag.

Bäcken har inventerats under hösten och Älvsbyns Fastigheter AB utarbetar
en EU-ansökan för att göra bäcken mer tillgänglig, med stigar, broar, grill-
platser etc. Vid inventeringen har konstaterats att det finns naturliga lek-
platser för öring och att speciell hänsyn måste tas till djurlivet vid röjning och
byggandet av stigar och broar.

Förslag till beslut
Älvsbyns Fastigheter AB föreslår kommunstyrelsen/kommunfullmäktige
uppdra till Älvsbyns Fastigheter AB att fortsätta med det påbörjade arbetet
med upprustning och anläggandet av stigar och broar under förutsättning att
nödvändiga bidrag beviljas.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige.
Bifall till medborgarförslag om röjning längs Korsträskbäcken under förut-
sättning att nödvändiga bidrag beviljas för att Älvsbyns Fastigheter AB ska
kunna fortsätta med upprustning och anläggandet av stigar och broar längs
Korsträskbäcken.
_____

forts



PROTOKOLL 9(36)
2011-04-26

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KF § 38 Dnr 0435/10 – 008 forts

MEDBORGARFÖRSLAG OM RÖJNING LÄNGS KORSTRÄSK-
BÄCKEN

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

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Bill Nilssons förslag och finner att kom-
munfullmäktige bifaller förslaget.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 13 december 2010, § 118.
Kommunstyrelsens protokoll 14 mars 2011, § 55.
_____



PROTOKOLL 10(36)
2011-04-26

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KF § 39 Dnr 0434/10 - 008

MEDBORGARFÖRSLAG OM ISBANA PÅ LOMTJÄRN

Kommunfullmäktiges beslut
Anse medborgarförslag om isbana på Lomtjärn vara besvarat, med hänvis-
ning till Älvsbyns Fastigheters ambition att ploga isen när väderförhållanden
och eventuell nedskräpning gör det möjligt.
_____

Ärendebeskrivning
Orvo Hannlöv har lämnat in ett medborgarförslag om att hålla Lomtjärn
plogad och att  det ställs ut ett par målburar så att unga och äldre ska kunna
spela hockey eller bara åka skridskor, enligt bilaga.

Kommunfullmäktige beslutade 13 december 2010, § 117, överlämna ärendet
till kommunstyrelsen för beredning.

VD Anders Nilsson Älvsbyns Fastigheter AB har yttrat sig i ärendet.

Under vintern 2010/2011 hålls isen plogad. Det har varit gynnsamma väder-
förhållanden och det har inte kastats sten på isen.

Fastfrusna stenar i isen får till konsekvens att det är riskabelt att åka skrid-
skor. De senaste åren har det vissa år varit alldeles för mycket sten och skräp
fastfruset och andra år har det varit så dålig is att det inte varit möjligt att
ploga.

Ambitionen från Älvsbyns Fastigheter är att när väderförhållandena och ned-
skräpningen gör en plogning meningsfull så ska isen plogas.

Förslag till beslut
Älvsbyns Fastigheter AB föreslår kommunstyrelsen/kommunfullmäktige att
med detta svar anse medborgarförslaget besvarat.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Anse medborgarförslag om isbana på Lomtjärn vara besvarat, med hänvis-
ning till Älvsbyns Fastigheters ambition att ploga isen när väderförhållanden
och eventuell nedskräpning gör det möjligt.
_____

Kommunfullmäktige
Ordföranden yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och finner att kom-
munfullmäktige bifaller detsamma.

forts



PROTOKOLL 11(36)
2011-04-26

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KF § 39 Dnr 0434/10 – 008 forts

MEDBORGARFÖRSLAG OM ISBANA PÅ LOMTJÄRN

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 13 december 2010, § 117.
Kommunstyrelsens protokoll 14 mars 2011, § 56.
_____



PROTOKOLL 12(36)
2011-04-26

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KF § 40 Dnr 0107/11 - 008

INTERPELLATION - FRÅGOR OM GYMNASTIKGYMNASIET

Kommunfullmäktiges beslut
Anse interpellationen om Älvsbyns gymnastikgymnasium vara besvarad.
_____

Ärendebeskrivning
Inger Lundberg (fp) har lämnat in en interpellation om Älvsbyns gymnastik-
gymnasium, enligt bilaga.

Kommunfullmäktige beslutade 21 februari 2011, § 26, att interpellationen om
Älvsbyns gymnastikgymnasium, överlämnas till kommunstyrelsens ordför-
ande att besvara vid kommunfullmäktige den 26 april 2011.
_____

Kommunfullmäktige
Bill Nilsson lämnar svar på interpellationen enligt följande:

Hur tänker kommunledningen agera för att vi ska ha ett gymnastikgymnasium?
NIU (nationell godkänd idrottsutbildning) inriktning gymnastik är en valbar
inriktning vid Älvsby gymnasium. Från skolverket har tillstånd att bedriva
utbildningen getts för ytterligare 6 år från och med höstterminen 2010.
Verksamhetens inriktning och uppdrag är att fortsatt erbjuda inriktningen.

Hur ska tränarfrågan lösas för de elever som redan går i gymnastikgymnasium?
Rekrytering av en ny tränare pågår och ska vara löst till kommande läsår. De
innevarande eleverna har läst sina pågående kurser klart och kommer således
inte att påverkas av att det för närvarande inte finns någon tränare vid inrikt-
ningen.

Vem ska sätta gymnastikbetyg på dem?
Betyg för innevarande läsår är satta av den tidigare tränaren i samråd med
rektor vid Älvsby gymnasium.

Hur kan vi tillsammans politiker, skolledning och Älvsbyns gymnastikförening samarbeta
i denna så viktiga fråga för oss i Älvsbyn?
Från verksamheten ska rekrytering av ny tränare tillgodoses, vidare bör
gemensamma krafter läggas vid en aktiv rekrytering av förmodade elever till
inriktningen.

Inger Lundberg kommenterar interpellationssvaren.

Ordföranden föreslår i och med det interpellationen vara besvarad och finner
att kommunfullmäktige bifaller förslaget. forts



PROTOKOLL 13(36)
2011-04-26

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KF § 40 Dnr 0107/11 – 008 forts

INTERPELLATION - FRÅGOR OM GYMNASTIKGYMNASIET

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 21 februari 2011, § 26.
_____



PROTOKOLL 14(36)
2011-04-26

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KF § 41 Dnr 0112/11 - 008

INTERPELLATION - VAR KOMMER VÅRA LIVSMEDEL
IFRÅN?

Kommunfullmäktiges beslut
Anse interpellationen om var våra livsmedel kommer ifrån, vara besvarad.
_____

Ärendebeskrivning
Centerpartiet har lämnat in en interpellation – Var kommer våra livsmedel
ifrån?, enligt bilaga.

Kommunfullmäktige beslutade 21 februari 2011, § 27, att interpellationen –
Var kommer våra livsmedel ifrån? överlämnas till kommunstyrelsens ordför-
ande att besvara vid kommunfullmäktige den 26 april 2011.
_____

Kommunfullmäktige
Centerpartiets frågor:
- Har ovan politiska ställningstaganden uppmärksammats i samarbetet

avtalet med de närliggande kommunerna?
- Hur kan vi se att den politiska viljeinriktningen har följts?
- Går det att spåra maten hela vägen tillbaka till dess ursprung?
- Är en kostpolicy/kostpolitisk plan där ökad användning av

lokalproducerade livsmedel, något som kommer att framarbetas inom
kort?

Bill Nilsson (s) redogör svar på interpellationen enligt följande:

Precis som Älvsbyn har även Piteå kommun som mål att öka inköpen av
lokalproducerad mat, men framför allt att öka inköpen av ekologiska/KRAV-
märkta produkter. Det senare i enlighet med regeringens mål.Piteå kommun
har gjort den livsmedelsupphandling som gäller nu och som Älvsbyns
kommun har hängavtal på. På anbudet finns ett stort antal KRAV-märkta
produkter och idag köps uteslutande KRAV-märkt kaffe liksom vissa frukter.
Vad gäller fisk så är all fisk på livsmedelsavtalet MSC-märkt där MSC står för
att man aktivt arbetar för ett hållbart fiske (läs gärna mer på
www.msc.org/sv). Tyvärr är det idag svårt för lokala matproducenter att
kunna lämna anbud pga de volymer som kommunerna behöver köpa in. Det
finns också producenter som avstår från att lämna anbud, av olika anled-
ningar. Viktigt att poängtera är att det till slut är den leverantör som ”vinner”
avtalet som kommunen måste handla ifrån (vilket regleras i Lagen om
offentlig upphandling). Den största lokala producenten som kommunen har
avtal med idag är Norrmejerier.

forts



PROTOKOLL 15(36)
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KF § 41 Dnr 0112/11 – 008 forts

INTERPELLATION - VAR KOMMER VÅRA LIVSMEDEL
IFRÅN?

Den politiska viljeriktningen följs så långt det i dagsläget är möjligt. Men helt
klart är det så att om inte lokala producenter lämnat anbud (direkt eller via
grossist) så kan kommunen inte heller köpa deras produkter. Vad gäller
KRAV-märkta produkter är dessa fortfarande avsevärt mycket dyrare vilket
begränsar inköpen.

Vad som menas med att maten ska gå att spåra hela vägen tillbaka till dess
ursprung har med egenkontrollen att göra och syftar inte till att så många livs-
medel som möjligt ska inhandlas lokalt. Varje livsmedelsproducent (i det här
fallet kommunens kök) ska ha en så väl fungerande egenkontroll att det är lätt
att via våra grossister och leverantörer kunna spåra varje livsmedel tillbaka till
dess ursprung. Varje aktör i kedjan är ansvarig ett steg framåt och ett steg
bakåt. De grossister och leverantörer som kommunen har avtal med arbetar
på samma sätt och har samma ansvar vilket gör att det alltid är möjligt att
spåra livsmedel hela vägen tillbaka till dess ursprung.

En kostpolicy är under utarbetning och kommer framför allt att innehålla
information om kostenheten och det utbud som verksamheten tillhandahåller
till framför allt skola, förskola och fritidshem. Inköpen av KRAV-märkta
produkter är tänkt att successivt öka, men detta måste givetvis ske inom
ramen för budget.

Matilda Wiklund kommenterar svaret och tackar för detsamma.

Ordföranden föreslår därmed att interpellationen anses vara besvarad och
finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 21 februari 2011, § 27.
_____



PROTOKOLL 16(36)
2011-04-26

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KF § 42 Dnr 0303/10 - 008

MOTION (NS) ANGÅENDE ENSAMKOMMANDE FLYKTING-
BARN

Kommunfullmäktiges beslut
Anse motion (Ns) om ensamkommande flyktigbarn vara besvarad, med hän-
visning till kommunstyrelsens beslut 8 november 2010, § 170 som innebär att
boende för ensamkommande flyktingbarn drivs i kommunal regi och anord-
nas i tätorten.
_____

Ärendebeskrivning
Norrbottens sjukvårdsparti har lämnat in en motion angående ensamkom-
mande flyktingbarn, enligt bilaga.

Kommunfullmäktige beslutade 18 oktober 2010, § 82, överlämna ärendet till
kommunstyrelsen för beredning.

Norrbottens sjukvårdsparti motsätter sig att eventuellt boende för ensam-
kommande flyktingbarn förläggs på Nyberga eller Tärnstigen. Partiet kräver
att detta boende förläggs till Vidsel. Norrbottens sjukvårdsparti anser också
att ”kommunen kunde visa lite förnyelse och handlingskraft genom att erbju-
da intraprenad som driftsform”.

Socialchef Birgit Nilsson har yttrat sig i ärendet och hänvisar till kommun-
styrelsens beslut 8 november 2010, § 170;
- boende för ensamkommande barn och ungdomar drivs i kommunal regi
- boendet anordnas i tätorten

Förslag till beslut
Med hänvisning till ovanstående föreslås kommunfullmäktige avslå motionen.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Anse motionen om ensamkommande flyktigbarn vara besvarad, med
hänvisning till kommunstyrelsens beslut 8 november 2010, § 170 som innebär
att boende för ensamkommande flyktingbarn drivs i kommunal regi och
anordnas i tätorten.
_____

Kommunfullmäktige
Matilda Wiklund (c) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Robert Andersson (kd) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Helena Öhlund (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. forts



PROTOKOLL 17(36)
2011-04-26

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KF § 42 Dnr 0303/10 – 008 forts

MOTION (NS) ANGÅENDE ENSAMKOMMANDE FLYKTING-
BARN

Beslutsgång
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag under proposition och finner
att kommunfullmäktige bifaller förslaget att anse motionen om ensamkom-
mande flyktingbarn vara besvarad.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 18 oktober 2010, § 82.
Kommunstyrelsens protokoll 14 mars 2011, § 54.
_____



PROTOKOLL 18(36)
2011-04-26

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KF § 43 Dnr 0123/11 - 040

UPPHÄVANDE AV LAGSTRIDIGT BESLUT OM AVGIFTSBEFRI-
ELSE FÖR IDEELLA FÖRENINGAR

Kommunfullmäktiges beslut
Upphäva beslut 2006-10-02 § 56, om att alla ideella föreningar inom kom-
munen avgiftsbefrias från miljö- och tillsynsavgifter vid försäljning av mat
och fika.

Tillsynsavgiften för föreningarna ska uppgå till 300 kronor/år.
_____

Ärendebeskrivning
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson har lämnat in tjänsteutlåtande om upp-
hävande av lagstridigt beslut om avgiftsbefrielse för ideella föreningar

Kommunfullmäktige beslutade 2006-10-02 § 56 efter en anhållan från Bya-
rådet att ideella föreningar inom kommunen skulle avgiftsbefrias från miljö-
och tillsynsavgifter vid försäljning av mat och fika.

Vid länsstyrelsens revision av kommunens livsmedelskontroll som genom-
fördes i november 2010 framkom att fullmäktiges beslut är lagstridigt. Liv-
smedelskontroll ska enligt den europeiska och nationella lagstiftningen inom
livsmedelsområdet vara avgiftsfinansierad, enligt bilaga.

Myndighetsnämnden har på sammanträde den 16 februari 2011 beslutat om
en handlingsplan med anledning av avvikelser inom kommunens livsmedels-
kontroll vid länsstyrelsens revision. I kontrollplanen har nämnden uppdragit
åt miljö- och byggchefen att väcka ett ärende i kommunfullmäktige avseende
upphävande av kommunfullmäktiges beslut om avgiftsbefrielse för ideella
föreningar.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar upphäva beslut 2006-10-02 § 56 om att alla
ideella föreningar inom kommunen avgiftsbefrias från miljö- och tillsyns-
avgifter vid försäljning av mat och fika och att föreningarna i fortsättningen
ska betala kontrollavgift enligt ordinarie taxa för livsmedelskontroll.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Upphäva beslut 2006-10-02 § 56, om att alla ideella föreningar inom kom-
munen avgiftsbefrias från miljö- och tillsynsavgifter vid försäljning av mat
och fika.

Tillsynsavgiften för föreningarna ska uppgå till 300 kronor.
_____ forts



PROTOKOLL 19(36)
2011-04-26

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KF § 43 Dnr 0123/11 – 040 forts

UPPHÄVANDE AV LAGSTRIDIGT BESLUT OM AVGIFTSBEFRI-
ELSE FÖR IDEELLA FÖRENINGAR

Kommunfullmäktige
Helena Öhlund (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag under proposition och finner
att kommunfullmäktige bifaller förslaget, med ett förtydligande om att till-
synsavgiften ska uppgå till 300 kronor/år.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 11 april 2011, § 76.
_____



PROTOKOLL 20(36)
2011-04-26

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KF § 44 Dnr 0070/11 - 049

FINANSIERING - NYBYGGNAD AV SKOLA PÅ PARKSKOLE-
OMRÅDET

Kommunfullmäktiges beslut
- Ny skola finansieras i den omfattning som krävs genom nyupptagande av

lån. Låneutrymmet sätts till 20 mkr.
- Ingen amortering på befintliga lån genomförs under 2011.

Reservation
Matilda Wiklund (c) anmäler Centerpartiets reservation mot beslutet.

Lars-Ingvar Wendt (fp) lämnar skriftlig reservation, enligt bilaga.

Birger Seger (v), Robert Andersson (kd) och Jörgen Afvander (Ns) reserverar
sig mot beslutet.
_____

Ärendebeskrivning
Ekonomichef Ulla Lundberg har lämnat in tjänsteutlåtande om finansiering
av ny skola.

Kommunfullmäktige beslutade 2010-02-15 att en ny skola ska byggas.
Uppgörelsen med försäkringsbolaget är klar och kommunen har efter det att
samtliga kostnader räknats av erhållit 28 141 tkr netto i ersättning till en ny
byggnad och inventarier.

Projekteringen av den nya skolan pågår och hittills har kommunen haft
utgifter på 1,9 mkr. Den sammantagna projekteringsutgiften beräknades till
2,7 mkr men bedöms nu komma att uppgå till 2,8 mkr.

Kostnaderna för bygglov, byggledning och anslutningsavgifter beräknas till
1,9 mkr. Totala utgifter inklusive byggentreprenaden och oförutsedda utgifter
bedöms till drygt 50 mkr. Tillkommande investeringsutgifter i form av inven-
tarier och markarbeten kommer att utredas ytterligare.

Förslag till beslut
1. Investeringsutgiften finansieras fullt ut via nyupptagande av lån
2. Investeringsutgiften finansieras via nyupptagnde av lån i den omfatt-

ning som krävs med hänsynstagande till tillgänglig likviditet. Låneut-
rymmet sätts till 30 mkr.

3. Investeringsutgiften finansieras i den omfattning som krävs via
nyupptagande av lån. Vidare genomförs ingen amortering på befintliga
lån under 2011. Låneutrymmet sätts till 20 mkr.

forts



PROTOKOLL 21(36)
2011-04-26

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KF § 44 Dnr 0070/11 – 049 forts

FINANSIERING - NYBYGGNAD AV SKOLA PÅ PARKSKOLE-
OMRÅDET

Ekonomiavdelningen förordar alternativ 3 - att låneutrymmet sätts till 20 mkr
samt att ingen amortering på lån genomförs 2011.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutade 11 april 2011, § 79, att ärendet behandlas vid ett
extrainsatt sammanträde den 21 april kl 08 30.
Ärendet kompletteras med en konsekvensanalys avseende ökad upplåning.
_____

Kommunstyrelsen
I kalkylen för byggande av ny skola uppgår utgifterna till ca 70-75 mkr.
Driftskostnaderna inkl ränta och avskrivningar beräknas till ca 4,5 mkr
årligen.

Av kommunens finansreglemente framgår att kommunen ska maximera sitt
finansnetto och ett led i detta är att inte låna mer än vad som absolut behövs
för att minimera räntekostnaderna.

Kommunen har i dagsläget en likviditet på ca 80 mkr. Hur kommunens lik-
viditet kommer att utvecklas under 2011 beror främst på i vilken takt beslut-
ade investeringar för 2011 genomförs men också på kommunens årsresultat
för 2011. Exakta behovet av en eventuell upplåning för att finansiera nybygg-
nationen är därmed svårt att bedöma.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Ny skola finansieras i den omfattning som krävs genom nyupptagande av

lån. Låneutrymmet sätts till 20 mkr.
- Ingen amortering på befintliga lån genomförs under 2011.

Matilda Wiklund (c), Robert Andersson (kd) och Lars-Ingvar Wendt (fp)
reserverar sig mot beslutet.

Paragrafen justeras omedelbart.
_____

Kommunfullmäktige
Ekonomichef Ulla Lundberg föredrar ärendet.

Harry Nyström (v) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
forts



PROTOKOLL 22(36)
2011-04-26

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KF § 44 Dnr 0070/11 – 049 forts

FINANSIERING - NYBYGGNAD AV SKOLA PÅ PARKSKOLE-
OMRÅDET

Matilda Wiklund (c) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag då det inte är
möjligt att bedöma om detta är det bästa finansieringsalternativet.

Bill Nilsson (s) och Helena Öhlund (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens för-
slag.

Robert Andersson (kd) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag.

Rikard Granström (fp) deltar inte i beslutet.

Beslutsgång
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag under proposition och finner
att kommunfullmäktige bifaller förslaget.

Ordföranden ställer Matilda Wiklunds förslag om avslag under proposition
och finner att kommunfullmäktige avslår detsamma.

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång.
- den som röstar ja, bifaller kommunstyrelsens förslag.
- den som röstar nej, bifaller Matilda Wiklunds förslag till avslag.

Omröstningsresultat
Med 16 ja-röster för kommunstyrelsens förslag, 13 nej-röster för Matilda
Wiklunds förslag till avslag och 2 som avstår att rösta, beslutar kommunfull-
mäktige bifalla kommunstyrelsens förslag. Omröstningsresultatet framgår av
till protokollet bifogad sammanträdeslista.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 11 april 2011, § 79.
Kommunstyrelsens protokoll 21 april 2011, § 92.
_____



PROTOKOLL 23(36)
2011-04-26

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KF § 45 Dnr 0190/11 - 102

NOMINERING AV LEDAMÖTER TILL ÄLVSBYNS KOMMUN-
FÖRETAG AB, ÄLVSBYNS FASTIGHETER AB OCH ÄLVSBYNS
ENERGI AB

Kommunfullmäktiges beslut
Val av ledamöter till Älvsbyns kommuns kommunala bolag hänskjuts till
kommunfullmäktiges sammanträde den 20 juni 2011.
_____

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 21 februari 2011, § 5, bolagsstämman genom-
förs i direktanslutning till kommunfullmäktiges sammanträde den 20 juni
2011. Ledamöter väljs varje år samt tillsätts proportionellt.

Kommunala valberedningen nominerar ledamöter till Älvsbyns kommunala
bolag enligt följande:

Moderbolaget 7 ordinarie och 7 ersättare med adjungerande VD.
Driftbolagen 5 ordinarie och 5 ersättare med adjungerande VD.

Följande partier har ingått valteknisk samverkan: folkpartiet, kristdemokra-
terna och Norrbottens sjukvårdsparti, vilket påverkar mandatfördelningen
enligt följande:

7 ledamöter = 3 s, 1 v, 2 c, 1 valteknisk samverkan.
5 ledamöter = 2 s, 1 v, 1 c, 1 valteknisk samverkan.

Kommunfullmäktige
Ordföranden föreslår att ärendet utgår och hänskjuts till nästa kommunfull-
mäktiges sammanträde den 20 juni 2011 och finner att kommunfullmäktige
bifaller förslaget.
_____



PROTOKOLL 24(36)
2011-04-26

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KF § 46 Dnr 0164/11 - 180

REGLEMENTE FÖR KRISLEDNINGSNÄMNDEN

Kommunfullmäktiges beslut
Fastställa reglemente för krisledningsnämnden enligt bilaga med komplet-
tering av aktuella kontaktuppgifter.
_____

Ärendebeskrivning
Risk- och säkerhetssamordnare Margareta Lundberg har lämnat in förslag till
reglemente för krisledningsnämnden samt instruktioner/bilaga till plan för
extraordinära händelser, enligt bilaga.

I Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extra-
ordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. 2 kap. §§ 1-2 står det att
kommunen ska för varje ny mandatperiod fastställa en plan för hur de ska
hantera extraordinära händelser samt att det i kommunen ska finnas en kris-
ledningsnämnd. I övrigt tillämpas kommunallagens (1991:900) bestämmelser.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa reglemente för kris-
ledningsnämnden, enligt bilaga.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Fastställa reglemente för krisledningsnämnden enligt bilaga med komplet-
tering av aktuella kontaktuppgifter.
_____

Kommunfullmäktige
Ordföranden yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och finner att kom-
munfullmäktige bifaller detsamma.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 11 april 2011, § 83.
_____



PROTOKOLL 25(36)
2011-04-26

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KF § 47 Dnr 0086/11 - 206

TAXA ENLIGT NYA PLAN- OCH BYGGLAGEN – BYGGLOVS-
TAXA

Kommunfullmäktiges beslut
Anta bilagda taxa för prövning enligt plan- och bygglagen.
Justeringsfaktorn N fastställs till 0,8.
_____

Ärendebeskrivning
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson har lämnat in tjänsteutlåtande om taxa
enligt nya plan- och bygglagen. Kompletterande information och prisexempel
på nya taxan/gamla taxan, enligt bilaga.

Den 2 maj 2011 träder en ny plan- och bygglag i kraft. Miljö- och byggkon-
toret har upprättat ett förslag till taxa enligt den nya lagen och tillhörande
bestämmelser enligt ett förslag som tagits fram av SKL, Sveriges kommuner
och landsting, enligt bilaga.

Förslag till beslut
Med stöd av 12 kap. 10 § plan- och bygglagen beslutar kommunfullmäktige
att anta bilagda taxa för prövning enligt plan- och bygglagen, enligt bilaga.

Kommunfullmäktige beslutar att justeringsfaktorn N ska vara 0,8.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Anta bilagda taxa för prövning enligt plan- och bygglagen.
Justeringsfaktorn N fastställs till 0,8.
_____

Kommunfullmäktige
Ordföranden yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och finner att kom-
munfullmäktige bifaller detsamma.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 11 april 2011, § 84
_____



PROTOKOLL 26(36)
2011-04-26

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KF § 48 Dnr 0067/10 - 214

ÄNDRING AV DETALJPLAN ÄLVSBYNS INDUSTRIOMRÅDE
AVSEENDE GODSTERMINAL

Kommunfullmäktiges beslut
Anta ändring av detaljplan för del av fastigheten Älvsbyn 24:1 enligt upprättat
planförslag.
_____

Ärendebeskrivning
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson har lämnat in tjänsteutlåtande om änd-
ring av detaljplan för Älvsbyns industriområde avseende godsterminal.

Detaljplanens syfte är att förändra markanvändningen från industri till gods-
terminal, inom fastigheten. Godsterminalen ska användas för lastning av gods
från närliggande industrier till järnvägstransporter, samt för omlastning av
gods mellan lastbil och järnväg. Planområdet är beläget inom Altuna industri-
område och omfattar ca 1,9 ha, tidigare planlagd mark.

Ett planförslag för ändring av detaljplan för del av fastigheten Älvsbyn 24:1
har upprättats. Planförslaget har varit utställt under perioden 18 februari till
och med 18 mars 2011.

Synpunkter som har kommit in under utställningstiden har beaktats i antag-
andehandlingen, som delas ut på kommunstyrelsens sammanträdet den 11
april 2011.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta ändring av detaljplan
för del av fastigheten Älvsbyn 24:1 enligt upprättat planförslag.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Anta ändring av detaljplan för del av fastigheten Älvsbyn 24:1 enligt upprättat
planförslag.
_____

Kommunfullmäktige
Ordföranden yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och finner att kom-
munfullmäktige bifaller detsamma.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 11 april 2011, § 85.
_____



PROTOKOLL 27(36)
2011-04-26

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KF § 49 Dnr 0085/11 - 344

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER VATTEN OCH AVLOPP (ABVA
2011)

Kommunfullmäktiges beslut
Fastställa Allmänna bestämmelser vatten och avlopp 2011 (ABVA-2011),
enligt bilaga.
_____

Ärendebeskrivning
VD Jan Sipola Älvsbyns Energi AB har lämnat in ett yttrande om allmänna
bestämmelser vatten och avlopp 2011 (ABVA-2011).

Älvsbyns Energi AB är huvudman för Älvsbyns kommuns VA-anläggningar
sedan 1 januari 2009. Nuvarande ABVA är antagen att gälla från år 1999.

Ny ABVA är framtagen och gällande från 1 januari 2007. Den är anpassad till
huvudmannaskap och lagen om Allmänna Vattentjänster.

Förändringar i övrigt berör krav på olje- och fettavskiljare vid industriell
verksamhet där oljor hanteras samt restaurangverksamhet. Verifiering av att
tömning utförs av ackrediterade företag är infört. Detta är ett förtydligande
till nya ABVA.

Styrelsen för Älvsbyns Energi AB har godkänt ABVA-2011 vid styrelsemöte
den 20 januari 2011.

Dokumentet ABVA-2011, anpassas till gällande styrdokumentmall.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa ABVA–2011, enligt
bilaga

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Fastställa Allmänna bestämmelser vatten och avlopp 2011 (ABVA-2011),
enligt bilaga.
_____

Kommunfullmäktige
Ordföranden yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och finner att kom-
munfullmäktige bifaller förslaget.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 14 mars 2011, § 67.
_____



PROTOKOLL 28(36)
2011-04-26

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KF § 50 Dnr 0115/11 - 736

FÄRDTJÄNSTREGLER

Kommunfullmäktiges beslut
Fastställa ”Färdtjänstregler inom Älvsbyns kommun” enligt bilaga.
_____

Ärendebeskrivning
Styrdokument ”Färdtjänstregler  inom Älvsbyns kommun” antagen av kom-
munstyrelsen 23 november 2009 har reviderats och anpassats till gällande
styrdokumentmall, enligt bilaga.

Taxan är justerad för att överensstämma med den taxa, som gäller för Läns-
trafikens samtliga avtal i länet. I övrigt har inga ändringar gjorts i dokumentet.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige fastställer ”Färdtjänstregler inom Älvsbyns kommun”,
enligt bilaga.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Fastställa ”Färdtjänstregler inom Älvsbyns kommun” enligt bilaga.
_____

Kommunfullmäktige
Ordföranden yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och finner att kom-
munfullmäktige bifaller detsamma.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 14 mars 2011, § 69.
_____



PROTOKOLL 29(36)
2011-04-26

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KF § 51 Dnr 0209/11 - 008

ENKEL FRÅGA (FP) - ÄR NYREKRYTERING AV REKTOR EN
VERKSAMHETSFRÅGA?

Kommunfullmäktiges beslut
Anse enkel fråga (fp) om att nyrekrytering av rektor är en verksamhetsfråga,
vara besvarad.
_____

Ärendebeskrivning
Folkpartiet Älvsbyliberalerna, Inger Lundberg har lämnat in en enkel fråga,
enligt bilaga – Anser kommunalrådet att en nyrekrytering av rektor är en
verksamhetsfråga.

Kommunfullmäktige
Bill Nilsson (s) väljer att svara på frågan direkt och meddelar att det är en
verksamhetsfråga enligt gällande delegationsordning punkten 2.4.

Inger Lundberg lämnar kommentarer och tackar för svaret.

Ordföranden föreslår därmed frågan vara besvarad och finner att kommun-
fullmäktige bifaller förslaget.
_____



PROTOKOLL 30(36)
2011-04-26

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KF § 52 Dnr 0208/11 - 008

INTERPELLATION (C) - MÅL OCH ÅTGÄRDSPROGRAM FÖR
SKOLAN I ÄLVSBYN

Kommunfullmäktiges beslut
Interpellation (c) om mål och åtgärdsprogram för skolan i Älvsbyn, över-
lämnas till kommunstyrelsens ordförande att besvara vid kommunfull-
mäktiges sammanträde den 20 juni 2011
_____

Ärendebeskrivning
Folkpartiet Älvsbyliberalerna, Inger Lundberg har lämnat in en interpellation
om – Mål och åtgärdsprogram för skolan i Älvsbyn, enligt bilaga.

Kommunfullmäktige
Ordföranden föreslår att kommunfullmäktige överlämnar interpellationen till
kommunstyrelsens ordförande att besvara vid kommunfullmäktiges samman-
träde den 20 juni 2011 och finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget.
_____



PROTOKOLL 31(36)
2011-04-26

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KF § 53 Dnr 0210/11 - 008

MOTION (FP) OM SPECIALSKOLA FÖR BARN MED ASPERG-
ERS SYNDROM

Kommunfullmäktiges beslut
Motion (fp) om specialskola för barn med Aspergers syndrom, överlämnas
till kommunstyrelsen för beredning.
_____

Ärendebeskrivning
Folkpartiet Älvsbyliberalerna, Inger Lundberg har lämnat in en motion om
specialskola för barn med Aspergers syndrom, enligt bilaga.

Kommunfullmäktige
Ordföranden föreslår att kommunfullmäktige överlämnar ärendet till kom-
munstyrelsen för beredning och finner att kommunfullmäktige bifaller för-
slaget.
_____



PROTOKOLL 32(36)
2011-04-26

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KF § 54 Dnr 0211/11 - 008

MOTION (FP) OM FÖRBÄTTRAD INTEGRATION

Kommunfullmäktiges beslut
Motion (fp) om förbättrad integration överlämnas till kommunstyrelsen för
beredning.
_____

Ärendebeskrivning
Folkpartiet Älvsbyliberalerna, Inger Lundberg har lämnat in en motion om
förbättrad integration, enligt bilaga.

Kommunfullmäktige
Ordföranden föreslår att kommunfullmäktige överlämnar ärendet till kom-
munstyrelsen för beredning och finner att kommunfullmäktige bifaller för-
slaget.
_____



PROTOKOLL 33(36)
2011-04-26

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KF § 55 Dnr 0212/11 - 008

MOTION (FP) OM UPPRUSTNING AV MILJÖSTATIONERNA

Kommunfullmäktiges beslut
Motion (fp) om att rusta upp miljöstationerna överlämnas till kommun-
styrelsen för beredning.
_____

Ärendebeskrivning
Folkpartiet Älvsbyliberalerna, Inger Lundberg och Esbjörn Henriksson har
lämnat in en motion om att rusta upp miljöstationerna, enligt bilaga.

Kommunfullmäktige
Ordföranden föreslår att kommunfullmäktige överlämnar ärendet till kom-
munstyrelsen för beredning och finner att kommunfullmäktige bifaller för-
slaget.
_____



PROTOKOLL 34(36)
2011-04-26

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KF § 56 Dnr 0156/11 - 008

MEDBORGARFÖRSLAG OM ATT LÄMNA DEL AV GÅNGBANA
OSANDAD FÖR SPARKÅKARE (OMPRÖVNING AV BESLUT)

Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslag om  att lämna del av gångbana osandad för sparkåkare
(omprövning av beslut) överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och
beslut.
_____

Ärendebeskrivning
Orvo Hannlöv har lämnat in ett medborgarförslag om  att lämna del av
gångbana osandad för sparkåkare (omprövning av beslut), enligt bilaga.

Kommunfullmäktige
Ordföranden föreslår att kommunfullmäktige överlämnar ärendet till kom-
munstyrelsen för beredning och beslut och finner att kommunfullmäktige
bifaller förslaget.
_____



PROTOKOLL 35(36)
2011-04-26

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KF § 57 Dnr 0200/11 - 008

MEDBORGARFÖRSLAG OM "KLOTTERPLANK" PÅ KOMMUN-
ENS HEMSIDA

Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslag om ett ”klotterplank” på kommunens hemsida överlämnas
till kommunstyrelsen för beredning och beslut.
_____

Ärendebeskrivning
Eva Lundström har lämnat in ett medborgarförslag om ett ”klotterplank” på
kommunens hemsida, enligt bilaga.

Kommunfullmäktige
Ordföranden föreslår att kommunfullmäktige överlämnar ärendet till kom-
munstyrelsen för beredning och beslut och finner att kommunfullmäktige
bifaller förslaget.
_____



PROTOKOLL 36(36)
2011-04-26

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KF § 58 Dnr 0204/11 - 008

MEDBORGARFÖRSLAG OM ÖVERGÅNGSSTÄLLE VID NORRA-
BYVÄGEN

Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslag om övergångsställe vid Norrabyvägen överlämnas till
kommunstyrelsen för beredning och beslut.
_____

Ärendebeskrivning
Elin Lidström har lämnat in ett medborgarförslag om övergångsställe vid
Norrabyvägen, enligt bilaga.

Kommunfullmäktige
Ordföranden föreslår att kommunfullmäktige överlämnar ärendet till kom-
munstyrelsen för beredning och beslut och finner att kommunfullmäktige
bifaller förslaget.
_____


