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 PROTOKOLL 2(58) 
 2011-11-28 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 114 Dnr 0469/11 - 000 
 
DELGIVNINGAR KF 2011-11-28 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Godkänna redovisade delgivningar och lägga dem till handlingarna. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Handlingar i ärendet 
 
Arbete och Omsorgsutskottet 
Rapportering ej verkställda beslut enligt SoL och LSS – kvartal 3 2011 – 
AOU § 73/11-10-12. 
 
Redovisning av motioner och medborgarförslag under beredning –  
Anmälda vid kommunfullmäktige 2011-02-21 
65/11 Medborgarförslag om att ta bort avgiften för tillfälliga 

serveringstillstånd 
 
111/11 Motion (c) Möjlighet till klimatsmart uppvärmning av fastigheter 

även i byarna. 
 
Anmälda vid kommunfullmäktige 2011-10-17 
355/11 Motion (kd) om ökad tillgänglighet till återvinningscentralen 
 
385/11 Medborgarförslag om upprustning av Kulturhuset i Vidsel 
 
401/11 Motion (Fp) om att införa "klassmorfar/klassmormor" i 

kommunens skolor 
 
409/11 Motion (c) - försök med vårdhund inom äldreomsorgen 
 
412/11 Motion (Fp) - Sänd kommunfullmäktigesammanträdena på hem-

sidan 
 
413/11 Motion (Fp) - En ungdomsgård på Älvåkraskolan 
 
414/11 Motion (Fp) - Flytta vårdcentralen i Älvsbyn 
 
Förslag till beslut 
Godkänna redovisade delgivningar. 
_____ 
 
 



 PROTOKOLL 3(58) 
 2011-11-28 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 115 Dnr 0468/11 - 003 
 
ÄNDRING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES ARBETSORDNING, § 
30 MEDBORGARFÖRSLAG 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Fastställa ändring i kommunfullmäktiges arbetsordning § 30, sista stycket, 
som får följande lydelse: 
 
Den som har väckt ett ärende genom medborgarförslag har rätt att till det 
fullmäktige som förslag inlämnats, delta i överläggningarna när fullmäktige 
beslutar om vidare handläggning av förslaget. Den som väckt medborgarför-
slaget bereds därmed möjlighet att muntligt argumentera för sitt förslag. 
 
Reservation 
Matilda Wiklund (c) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade 17 oktober 2011, § 86, att kommunstyrelsen 
ska se över kommunfullmäktiges arbetsordning § 30, beträffande rutiner 
kring handläggning av medborgarförslag. 
 
Sista stycket  § 30 har följande lydelse: Den som har väckt ett ärende genom 
medborgarförslag har rätt att delta i överläggningarna när fullmäktige behand-
lar ärendet. 
 
Förslag till ändring 
Sista stycket § 30: Den som har väckt ett ärende genom medborgarförslag har 
rätt att till det fullmäktige som förslag inlämnats, delta i överläggningarna när 
fullmäktige beslutar om vidare handläggning av förslaget. Den som väckt 
medborgarförslaget bereds därmed möjlighet att muntligt argumentera för sitt 
förslag. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Fastställa ändring i kommunfullmäktiges arbetsordning § 30, sista stycket, 
som får följande lydelse: 
 
Den som har väckt ett ärende genom medborgarförslag har rätt att till det 
fullmäktige som förslag inlämnats, delta i överläggningarna när fullmäktige 
beslutar om vidare handläggning av förslaget. Den som väckt medborgarför-
slaget bereds därmed möjlighet att muntligt argumentera för sitt förslag. 
_____ 
 
 
         forts 



 PROTOKOLL 4(58) 
 2011-11-28 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 

KF § 115 Dnr 0468/11 – 003 forts 
 
ÄNDRING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES ARBETSORDNING, § 
30 MEDBORGARFÖRSLAG 

 
Kommunfullmäktige 
Matilda Wiklund (c) föreslår följande skrivning: 
Sista stycket § 30: Den som har väckt ett ärende genom medborgarförslag har 
rätt att till det fullmäktige som förslag inlämnats, delta i överläggningarna när 
fullmäktige fattar beslut.  
 
Helena Öhlund (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Matilda Wiklunds och kommunstyrelsens 
förslag var för sig och finner att kommunfullmäktige bifaller kommun-
styrelsens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 28 november 2011, § 213. 
_____ 
  
 
 

 
 
 



 PROTOKOLL 5(58) 
 2011-11-28 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 116 Dnr 0211/11 - 008 
 
MOTION (FP) OM FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Bifall till första att satsen i motionen om att tillsätta en beredning ”förbättrad 
integration i Älvsbyn”.   
 
I övrigt anse motionen vara besvarad.  
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Inger Lundberg, Folkpartiet Älvsbyliberalerna har lämnat in en motion om 
förbättrad integration, enligt bilaga. Motionen upp ett par förslag till 
förbättrad integration som en beredning att arbeta med dessa frågor. 
 
• tillsätta en beredning om ”förbättrad integration i Älvsbyn” 
• ge enhetschefen i uppdrag att förbättra kommunikationen och samarbetet 

med arbetsförmedlingen samt  
• från kommunledning överlägga med Migrationsverket och kräva att de 

utökar sin närvaro i Älvsbyn. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 26 april 2011, § 54, överlämna ärendet till 
kommunstyrelsen för beredning. 
_____ 

 
Integrationssamordnare Anne-Britt Ferreira har yttrat sig i ärendet enligt 
bilaga. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige anse motionen om 
förbättrad integration vara besvarad. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Bifall till första att satsen i motionen om att tillsätta en beredning ”förbättrad 
integration i Älvsbyn”. I övrigt anse motionen vara besvarad.  
_____ 
 
Kommunfullmäktige 
Matilda Wiklund (c) yrkar bifall till motionen. 
 
Helena Öhlund (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
 
 
         forts 



 PROTOKOLL 6(58) 
 2011-11-28 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KF § 116 Dnr 0211/11 – 008 forts 
 
MOTION (FP) OM FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 

 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Matilda Wiklunds förslag 
och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 
 
Ordföranden tillägger att tillfällig beredning tillsätts vid kommunfullmäktiges 
sammanträde 20 februari 2012. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges protokoll 26 april 2011. § 54. 
Kommunstyrelsens protokoll 7 november 2011, § 189. 
_____ 
 
 
 

 
 
 
 



 PROTOKOLL 7(58) 
 2011-11-28 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 

KF § 117 Dnr 0290/11 - 008 
 
MEDBORGARFÖRSLAG OM ATT GÖRA KÄLKBACKE VID 
STIGENS FÖRSKOLA 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Avslå medborgarförslag att göra större kälkbacke vid Stigens förskola. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Orvo Hannlöv har skickat in ett medborgarförslag om att göra kälkbacke vid 
Stigens förskola, enligt bilaga. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 17 oktober 2011, § 112, överlämna ärendet till 
kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för beslut 
senast den 18 juni 2012. 
_____ 
 
VD Älvsbyns Fastigheter AB, Anders Nilsson har yttrat sig i ärendet. 
 
Förslagsställaren anser att man för en billig kostnad kan skapa en perfekt 
kälkbacke och skidbacke inte bara för barnen på förskolan utan även för 
övriga barn i tätorten. De skulle då slippa åka till Kanis, och att detta också 
skulle vara ett sätt för barnen att bli mer aktiva och röra på sig i större 
utsträckning. 
 
Älvsbyns Fastigheter AB anser den kälkbacke som redan finns i slänten 
bakom Stigens förskola är väl anpassad för den ålderskategori 1-5 år som går i 
förskolan. Det är visserligen enkelt och billigt att göra den backen större men 
om man med att hugga bort mer skog för en längre och brantare backe tror 
vi att olycksrisken skulle öka dramatiskt.  

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen avslår medborgarförslag att göra större kälkbacke vid 
Stigens förskola. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Avslå medborgarförslag att göra större kälkbacke vid Stigens förskola. 
_____ 
 
Kommunfullmäktige 
Ordföranden yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och finner att kom-
munfullmäktige bifaller detsamma. 
 
         forts 



 PROTOKOLL 8(58) 
 2011-11-28 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KF § 117 Dnr 0290/11 – 008 forts 
 
MEDBORGARFÖRSLAG OM ATT GÖRA KÄLKBACKE VID 
STIGENS FÖRSKOLA 

 
Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges protokoll 17 oktober 2011, § 112. 
Kommunstyrelsens protokoll 7 november 2011, § 190. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 9(58) 
 2011-11-28 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 118 Dnr 0416/11 - 026 
 
JÄMSTÄLLDHETSPLAN 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Anta ny jämställdhetsplan enligt bilaga inklusive redaktionella ändringar enligt 
följande:  
Sidan 2, sista stycket, sista meningen: Nyanställda ska i den centrala ….   
samt sista punkten: att kvinnor och män ska ha lika rättigheter. 
Sidan 4, under rubrikerna Lönefrågor, Mål och Åtgärder, ordet osakliga byts 
till ogrundade. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Personalchef Karin Berglund har upprättat förslag till ny jämställdhetsplan 
för Älvsbyns kommun enligt bilaga. 
 
Personalchefen föreslår att tidigare jämställdhetsplan daterad 1995-03-06 
upphör att gälla. Den tidigare jämställdhetsplanen var anpassad till dåvarande 
jämställdhetslag som numera ingår i en gemensam lag, diskrimineringslagen. 
Som en följd av detta har kommunens jämställdhetsplan reviderats för att 
följa den lagstiftning som gäller idag. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige anta ny jämställd-
hetsplan för Älvsbyns Kommun. 
 
Kommunstyrelsen 
Helena Öhlund (s) föreslår två redaktionella ändringar på sidan 2 i jämställd-
hetsplanens text. 
 
Sista stycket, sista meningen: Nyanställda ska i den centrala ….  
 
Sista punkten: att kvinnor och män ska ha lika rättigheter …. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Anta ny jämställdhetsplan enligt bilaga inklusive redaktionella ändringar på 
sidan 2. 
_____ 
 
Kommunfullmäktige 
Inger Lundberg (fp) föreslår redaktionella ändringar på sidan 4. Ordet 
osakliga byts till ogrundade. 
 
 
         forts



 PROTOKOLL 10(58) 
 2011-11-28 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 118 Dnr 0416/11 – 026 forts 
 
JÄMSTÄLLDHETSPLAN 

 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer Inger Lundbergs ändringsförslag samt kommunstyrelsens 
förslag i övrigt var för sig under proposition och finner att kommunfull-
mäktige bifaller förslagen.   
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 7 november 2011, § 192. 
_____ 
 
 
 

 
 
 



 PROTOKOLL 11(58) 
 2011-11-28 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 119 Dnr 0378/11 - 283 
 
KÖP AV FASTIGHETEN BONDEN 1 - FORUM 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Godkänna köp av fastigheten Bonden 1 – Forum, enligt bilagt avtal.  
 
Uppdra till kommunchefen att till kommunstyrelsens sammanträde 19 
december 2011 redovisa förslag till hur bokningsverksamheten ska 
samordnas och till vilken kostnad. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Älvsbyns kommun har sagt upp drift- och hyresavtal med Älvsbyns 
Folketshusförening per den 31 december 2011.  
 
Förhandlingar har förts med Älvsbyns Folketshusförening avseende 
övertagande av fastigheten Bonden 1. 
 
Förslag på avtal om köp av fastigheten Bonden 1 – Forum, enligt bilaga.  
 
Kommunstyrelsen 2011-10-03 
Kommunstyrelsens ordföranden har haft uppdrag att förhandla med 
Älvsbyns Folketshusförening om övertagande av fastigheten Bonden 1. 
 
Nästan alla lokaler i fastigheten hyrs av Älvsbyns kommun. 
 
Ambitionen är att Forum ska vara Älvsbyns kommuns kulturcentrum. 
 
Ordföranden bifaller förslag på avtal om köp av fastigheten Bonden 1 – 
Forum, enligt bilaga. 
 
Robert Andersson (kd) föreslår att ärendet kompletteras med en värdering av 
fastigheten, utförd av extern konsult. 
 
Matilda Wiklund (c) föreslår att ärendet återremitteras till nästa kommun-
styrelsesammanträde den 7 november 2011. Ärendet kompletteras med 
yttrande från Älvsbyns fastigheter AB, där det ska framgå: 
- Vilka investeringsbehov som finns och vilka kostnader det medför samt 
fastighetens årlig driftskostnad. 

- Förslag till finansiering av investeringar och drift. 
- Förslag om vad fastigheten ska användas till. 
 
 
 
         forts



 PROTOKOLL 12(58) 
 2011-11-28 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 119 Dnr 0378/11 – 283 forts 
 
KÖP AV FASTIGHETEN BONDEN 1 - FORUM 

 
Ajournering 
Ordföranden föreslår att sammanträdet ajourneras och finner att kommun-
styrelsen bifaller detsamma. Förhandlingarna återupptas efter ca 5 minuter. 
 
Ordföranden yrkar bifall till att ärendet återremitteras till nästa kommun-
styrelsesammanträde den 7 november 2011, samt att ärendet kompletteras 
med extern värdering av fastigheten och yttrande från Älvsbyns Fastigheter 
AB.  
_____ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
”Köp av fastigheten Bonden 1 – Forum” återremitteras till kommun-
styrelsens sammanträde 7 november 2011. Ärendet kompletteras med 
yttrande från Älvsbyns fastigheter AB, där det ska framgå: 
- Vilka investeringsbehov som finns och vilka kostnader det medför samt 
fastighetens årlig driftskostnad. 

- Förslag till finansiering av investeringar och drift. 
- Förslag om vad fastigheten ska användas till. 
 
Vidare kompletteras ärendet med värdering av fastigheten som genomförs av 
extern konsult. 
_____ 
 
Återremiss 
Ekonomichef Ulla Lundberg har tillsammans med VD för Älvsbyns 
Fastigheter AB sammanställt ett kompletterande material som svarar på 
kommunstyrelsens frågor om underhålls- och investeringsbehov, driftkostnad 
och nyttjande av fastigheten m m, se bilaga. 
 
PWC har avgett ett yttrande då någon regelrätt värdering av fastigheten inte 
varit möjligt att genomföra, se bilaga 2. Tillfrågade lokala och regionala fastig-
hetsmäklare har inte åtagit sig uppdraget. 
_____ 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 2011-11-07 
Godkänna köp av fastigheten Bonden 1 – Forum, enligt bilagt avtal.  
 
Uppdra till kommunchefen att till kommunstyrelsens sammanträde 19 
december 2011 redovisa förslag till hur bokningsverksamheten ska 
samordnas och till vilken kostnad. 
_____ 
         forts 



 PROTOKOLL 13(58) 
 2011-11-28 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 119 Dnr 0378/11 – 283 forts 
 
KÖP AV FASTIGHETEN BONDEN 1 - FORUM 

 
Kommunfullmäktige 
Bill Nilsson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att 
kommunfullmäktige bifaller förslaget. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 3 oktober 2011, § 167. 
Kommunstyrelsens protokoll 7 november 2011, § 194. 
_____ 
 
 
 



 PROTOKOLL 14(58) 
 2011-11-28 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 120 Dnr 0379/11 - 289 
 
KÖP AV FORUMS INVENTARIER - LÖSÖREKÖPSKONTRAKT 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Godkänna köp av Forums inventarier, Lösöresköpskontrakt enligt bilaga. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Älvsbyns kommun har sagt upp alla gällande avtal med Älvsbyns Folkets-
husförening per den 31 december 2011. 
 
Förhandlingar har förts med Älvsbyns Folketshusförening avseende över-
tagande av Forums inventarier. 
 
Förslag på lösöreköpskontrakt enligt bilaga. 
 
Kommunstyrelsen 
Ordföranden föreslår att ärendet återremitteras till kommunstyrelsens sam-
manträde 7 november 2011 och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget. 
_____ 
 
Kommunstyrelsens beslut 2011-10-03 
”Köp av Forums inventarier – lösöresköpskontrakt” återremitteras till kom-
munstyrelsens sammanträde 7 november 2011. 
_____ 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 2011-11-07 
Godkänna köp av Forums inventarier, Lösöresköpskontrakt enligt bilaga. 
_____ 
 
Kommunfullmäktige 
Bill Nilsson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer Bill Nilssons förslag under proposition och finner att 
kommunfullmäktige bifaller förslaget. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 3 oktober 2011, § 168. 
Kommunstyrelsens protokoll 7 november 2011, § 195. 
_____ 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 15(58) 
 2011-11-28 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 121 Dnr 0380/11 - 106 
 
RÖRELSEARRENDEAVTAL AVSEENDE BOWLINGVERKSAM-
HET 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Godkänna ”Rörelsearrendeavtal avseende bowlingverksamhet”, enligt bilaga. 
 
Reservation  
Rikard Granström (fp) och Matilda Wiklund (c) reserverar sig mot beslutet. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Älvsbyns kommun har sagt upp alla gällande avtal med Älvsbyns Folketshus-
förening per den 31 december 2011. 
 
Förhandlingar har förts med Älvsbyns Folketshusförening avseende arrende-
avtal bowlingverksamhet. 
 
Förslag på rörelsearrendeavtal avseende bowlingverksamhet, enligt bilaga. 
 
Kommunstyrelsens beslut 2011-10-03 
”Rörelsearrendeavtal avseende bowlingverksamhet” återremitteras till kom-
munstyrelsens sammanträde 7 november 2011. 
 
Reservation 
Matilda Wiklund (c) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 
_____ 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 2011-11-07 
Godkänna ”Rörelsearrendeavtal avseende bowlingverksamhet”, enligt bilaga. 
 
Reservation 
Rikard Granström (fp) och Robert Andersson (kd) reserverar sig mot 
beslutet. 
 
Matilda Wiklund (c), Johan Johansson (c) och Agneta Nilsson (c) lämnar 
skriftlig reservation, enligt bilaga. 
_____ 
 
Kommunfullmäktige 
Bill Nilsson (s) och Harry Nyström (v) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag. 
 
Rikard Granström (fp) föreslår att arrendeavtalet ska gälla ett år för att sedan 
gå ut på upphandling.      forts 



 PROTOKOLL 16(58) 
 2011-11-28 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  
 

KF § 121 Dnr 0380/11 – 106 forts 
 
RÖRELSEARRENDEAVTAL AVSEENDE BOWLINGVERKSAM-
HET 

 
Matilda Wiklund (c) yrkar avslag till att teckna föreslaget avtal samt att driften 
av bowlingverksamheten ska gå ut på upphandling. 
 
Robert Andersson (kd) bifaller Rikard Granströms förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på ovanstående förslag var för sig och finner 
att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 3 oktober 2011, § 169. 
Kommunstyrelsens protokoll 7 november 2011, § 196. 
_____ 
 
 
 



 PROTOKOLL 17(58) 
 2011-11-28 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 122 Dnr 0381/11 - 106 
 
UPPDRAGSAVTAL AVSEENDE BIOVERKSAMHET 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Godkänna ”uppdragsavtal avseende bioverksamhet” enligt bilaga. 
 
Reservation 
Rikard Granström (fp) och Matilda Wiklund (c) reserverar sig mot beslutet. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Älvsbyns kommun har sagt upp alla gällande avtal med Älvsbyns Folketshus-
förening per den 31 december 2011. 
 
Förhandlingar har förts med Älvsbyns Folketshusförening avseende upp-
dragsavtal avseende bioverksamhet. 
 
Förslag på uppdragsavtal avseende bioverksamhet, enligt bilaga. 
 
Kommunstyrelsen 
Ordföranden föreslår att ärendet återremitteras. 
 
Matilda Wiklund (c) yrkar avslag på att teckna föreslaget avtal samt att driften 
av bioverksamheten ska gå ut på upphandling. 
 
Kommunstyrelsens beslut 2011-10-03 
”Uppdragsavtal avseende bioverksamhet” återremitteras till kommun-
styrelsens sammanträde 7 november 2011. 
 
Reservation 
Matilda Wiklund (c) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 
_____ 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 2011-11-07 
Godkänna ”uppdragsavtal avseende bioverksamhet” enligt bilaga. 
 
Reservation 
Rikard Granström (fp) och Robert Andersson (kd) reserverar sig mot 
beslutet. 
 
Matilda Wiklund (c), Johan Johansson (c) och Agneta Nilsson (c) lämnar 
skriftlig reservation, enligt bilaga. 
_____ 
 
         forts



 PROTOKOLL 18(58) 
 2011-11-28 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 122 Dnr 0381/11 – 106 forts 
 
UPPDRAGSAVTAL AVSEENDE BIOVERKSAMHET 

 
Kommunfullmäktige 
Bill Nilsson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Robert Andersson (kd) föreslår att uppdragsavtalet ska gälla ett år för att 
sedan upphandlas. 
 
Matilda Wiklund (c) yrkar avslag till att teckna föreslaget avtal samt att driften 
av bioverksamheten ska upphandlas. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på ovanstående förslag var för sig och finner 
att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 3 oktober 2011, § 170. 
Kommunstyrelsens protokoll 7 november 2011, § 197. 
_____ 
 
 



 PROTOKOLL 19(58) 
 2011-11-28 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 123 Dnr 0422/11 - 041 
 
JUSTERING DRIFTBUDGET 2012 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
1) Driftbudgeten fördelas på 19 verksamhetsramar, se specifikation ramjust-

eringar i bilaga 1.  
2) Verksamheternas ramar fastställs till 431 975 000 kronor för verksam-

hetsåret 2012 fördelad enligt tabell nedan. 
3)  Av 431 975 000 kronor utgör 3 947 000 kronor av engångsanslag för 

2012.  
4) 64 000 kronor utgör kommunens budgeterade årsresultat 2012  
5) Kommunen avstår tillfälligtvis från tvåprocentsmålet för 2012  
6) En samrådsgrupp tillsätts snarast med syfte att föra en dialog angående 

lösningar på användandet av lokalerna på Forum, Fluxen eller andra 
lämpliga lokaler. Gruppen ska bestå av representanter från föreningslivet, 
Älvsbyns Fastigheter AB, Fritid och kultur och politiken. Underlag ska 
föreligga för beslut under första kvartalet 2012.  
Anslag om 200 000 kr anvisas ur verksamhet 027 till kommunstyrelsens  
förfogande. Fritid- och kulturchefen utses till gruppens sammankallande. 

7) Grundskoleverksamheten på Tärnstigen samordnas vid nya 
skolan/Parkskolan och förskoleverksamheten vid Stigen, Älven och 
Altuna samordnas på Tärnstigen. 

 
Reservation 
Matilda Wiklund (c) och Lars-Ingvar Wendt (fp) reserverar sig mot beslutet 
om budgetprocessens utformning. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige fastställde 2011-06-20 driftbudgeten för verksam-
hetsåret 2012. Verksamhetens grundramar fastställdes till 421 011 000 
kronor. Därefter har lönerevisionen för 2011 fördelats om totalt 6 665 000 
kronor  
 
De ekonomiska förutsättningarna har förändrats sen juni 2011 och föranleder 
därför en justering av budgetramarna 2012 samt plan 2013 och 2014.   
  
Kommunstyrelsen beslutade 2011-07-04 att tillskjuta medel till grundskolan 
för att genomföra handlingsplanen för förbättrat resultat i grundskolan. 
Finansieringen av handlingsplanen för 2012 hänsköts till budgetberedningen.  
 
Budgetberedningen 
Ekonomichef Ulla Lundberg föredrar ärendet. Åtgärder krävs för att få  
         forts 



 PROTOKOLL 20(58) 
 2011-11-28 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KF § 123 Dnr 0422/11 – 041 forts 
 
JUSTERING DRIFTBUDGET 2012 

 
budgeten i balans 2012 samt åtgärder för att anpassa 2013 års budget.  
Kostnadsminskningarna fördelas på 2012 och 2013. För att få effekt enligt 
plan krävs att arbetet initieras omgående och att tidplanen följs.  
Effekten av justeringarna innebär att kommunen frångår sitt mål om ett 
årsresultat som uppgår till 2 % av skatteintäkter, statsbidrag m m. 
 
Nya skolan driftsätts höstterminen 2012 och medför en förändring av 
skolstrukturen på tätorten. Förslaget innebär att förskoleverksamheten på 
tätorten samordnas till Bäckskolan under perioden 2012-2015. 
 
Ambitionsnivån för städverksamheten sänks med 10 % fördelat på samtliga 
kommunala verksamheter. Driftkostnader för Forum om 2 500 000 kronor 
ingår i ramjusteringarna. Ramen för särskilt boende tillförs 2 miljoner kronor 
netto för drift av avdelning 4B samtidigt som verksamheten flyttas till 
Tärnstigen. Socialtjänstens byte av systemstöd renderar ett engångsanslag för 
2012. 
 
  

Specifikation justeringar Grundramar Justering Summa ny Engångs- Ram  

 av driframar 2012 2012 ramar grundram 
anslag 
2012 2012 

      

Versamheternas ramar      

Politisk verksamhet 3 713 0 3 713 0 3 713 

Överförmyndare 308 0 308 0 308 

Revsion 700 0 700 0 700 

Kommunövergripande verks 26 062 0 26 062 0 26 062 

Miljö-bygg-räddning 8 210 -8 8 202 0 8 202 

Näringslivsverksamhet 10 868 0 10 868 0 10 868 

Förskola 24 559 -400 24 159 0 24 159 

Grundskola 70 362 -1 268 69 094 1 900 70 994 

Gymnasieskola 42 976 -46 42 930 0 42 930 

Barn- och familjeenheten 13 610 -4 13 606 38 13 644 

Särskilt boende 58 888 1 938 60 826 459 61 285 

Hemtjänst 35 344 -4 35 340 231 35 571 

Oms om funktionshindrade 22 123 0 22 123 154 22 277 

Personlig assistans 10 014 0 10 014 249 10 263 

Arbete och integration 13 911 0 13 911 916 14 827 

Kultur- och fritidsverksamhet 8 562 -16 8 546 0 8 546 

Kostförsörjning 14 112 -450 13 662 0 13 662 

Gatuverksamhet 14 070 -1 000 13 070 0 13 070 

Fastighetsdrift 49 284 1 610 50 894 0 50 894 

      

Summa 427 676 352 428 028 3 947 431 975 

         forts 



 PROTOKOLL 21(58) 
 2011-11-28 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 123 Dnr 0422/11 – 041 forts 
 
JUSTERING DRIFTBUDGET 2012 

 
Den sammantagna driftbudgeten för 2012 samt plan 2013 och 2014 framgår 
av bilaga 1. Ramjusteringar för 2013 framgår av bilaga 2. Inga engångsanslag 
finns planerade. 
  
Yrkanden 
Ordföranden föreslår omföringar enligt specifikation ramjusteringar bilaga 1 
och 2. Specifikationen inkluderar finansiering av handlingsplanen för förbät-
trat resultat i grundskolan (engångsanslag). 
 
Vidare föreslår ordföranden fastställa driftbudget 2012 till 431 975 000 
kronor fördelat på 19 verksamhetsramar. Av dessa utgör 3 947 000 kronor 
engångsanslag för 2012. Detta innebär att 64 000 kronor får utgöra 
kommunens budgeterade årsresultat 2012.  

 
Harry Nyström (v) föreslår att Bäckskolan inte nyttjas då skolorganisationen 
förändras i samband med att nya skolan tas i drift. 
 
Johan Johansson (c) föreslår förändring av budgetprocessens utformning. 
Samtliga budgetärenden bereds under hösten och beslutas i fullmäktiges 
sammanträde under november månad för att öka säkerheten av underlig-
gande prognoser. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer Harry Nyströms förslag om Bäckskolan under propo-
sition och finner att budgetberedningen avslår förslaget. 
 
Vidare ställer ordföranden Johan Johanssons förslag om budgetprocessens 
utformning under proposition och finner att budgetberedningen avslår för-
slaget. 
 
Därefter ställer ordföranden egna förslag var för sig under proposition och 
finner att budgetberedningen bifaller förslagen. 
 
Budgetberedningens förslag till kommunfullmäktige 
1) Driftbudgeten fördelas på 19 verksamhetsramar, se specifikation ramjust-

eringar i bilaga 1.  
2) Verksamheternas ramar fastställs till 431 975 000 kronor för verksam-

hetsåret 2012 fördelad enligt tabell nedan. 
3)  Av 431 975 000 kronor utgör 3 947 000 kronor av engångsanslag för 

2012.  
4) 64 000 kronor utgör kommunens budgeterade årsresultat 2012  
5) Kommunen avstår tillfälligtvis från tvåprocentsmålet för 2012       forts 



 PROTOKOLL 22(58) 
 2011-11-28 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 123 Dnr 0422/11 – 041 forts 
 
JUSTERING DRIFTBUDGET 2012 

 
Reservation 
Harry Nyström reserverar sig mot beslutet om nyttjande av Bäckskolan till 
förmån för eget förslag. 
 
Johan Johansson och Lars-Ingvar Wendt reserverar sig mot beslutet om 
budgetprocessens utformning till förmån för Johan Johanssons förslag. 
_____ 
 
Kommunstyrelsen 2011-11-07 
Yrkanden 
Harry Nyström (v) föreslår att Bäckskolan inte nyttjas då skolorganisationen 
förändras i samband med att nya skolan tas i drift. 
 
Matilda Wiklund (c) yrkar komplettering av underlag till ärendet inför beslut i 
kommunfullmäktige, enligt bilaga: 
1) Kostnader och finansiering för anpassning och utrustning (inne-och ute-

miljö) på Bäckskolan inför att börja användas som förskola fr o m 2012. 
2) Kostnader och finansiering för flytt av biblioteket till Forum 2013. 
3) Yttrande från VD för Älvsbyns Fastigheter AB och kultur- och 

fritidschefen angående flytt av biblioteket till Forum. 
4) Förändring av budgetprocessens utformning. Samtliga budgetärenden 

bereds under hösten och beslutas i fullmäktiges sammanträde under nov-
ember, för att öka säkerheten av underliggande prognoser. 

 
Ordföranden föreslår att extra kommunstyrelse sammanträde anordnas den 
28 november 2011. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer Harry Nyströms förslag om Bäckskolan under propo-
sition och finner att kommunstyrelsen avslår förslaget. 
 
Ordföranden ställer Matilda Wiklunds förslag (1 – 4) vart och ett för sig 
under proposition och finner att kommunstyrelsen bifaller förslag 1 – 3 samt 
avslår förslag 4, om förändring av budgetprocessen.  
 
Vidare ställer ordföranden proposition på eget förslag om extra 
kommunstyrelsesammanträde och finner att kommunstyrelsen bifaller 
förslaget. 
 
 
 
         forts



 PROTOKOLL 23(58) 
 2011-11-28 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 123 Dnr 0422/11 – 041 forts 
 
JUSTERING DRIFTBUDGET 2012 

 
Kommunstyrelsens beslut 
♦ Ärendet kompletteras med följande underlag:  
- Kostnader och finansiering för anpassning och utrustning (inne och ute-

miljö) på Bäckskolan inför att börja användas som förskola fr o m 2012. 
- Kostnader och finansiering för flytt av biblioteket till Forum 2013. 
- Yttrande från VD för Älvsbyns Fastigheter AB och kultur- och fritids-

chefen angående flytt av biblioteket till Forum. 
 
♦ Extra kommunstyrelsesammanträde anordnas den 28 november 2011. 
 
Reservation 
Harry Nyström (v) reserverar sig mot beslutet om nyttjande av Bäckskolan till 
förmån för eget förslag. 
 
Matilda Wiklund (c) och Rikard Granström (fp) reserverar sig mot beslutet 
om budgetprocessens utformning till förmån för Matilda Wiklunds förslag. 
_____ 
 
Kommunstyrelsen 2011-11-28 
Ärendet har kompletterats med yttrande från VD Älvsbyns Fastigheter AB 
och ekonomichef Ulla Lundberg, enligt bilaga. 
 
Ekonomichef Ulla Lundberg och fritids- och kulturchef Kjell Tegnelund 
föredrar kompletteringar av ärendet. 
 
Yrkanden skolverksamhet 
Helena Öhlund (s) föreslår att grundskoleverksamheten på Tärnstigen sam-
ordnas vid nya skolan/Parkskolan och att förskoleverksamheten vid Stigen, 
Älvan och Altuna samordnas på Tärnstigen. 
 
Rikard Granström (fp) föreslår att  
- Nya skolan byggs i enlighet med originalplan med två förskolegrupper 
- Stigen och Älvans förskoleverksamheter flyttas till nya skolan.. 
- Altuna förskola lämnas orörd. 
- Två grundskoleklasser får gå kvar i de nyrenoverade lokalerna i Bäck-

skolan. 
 
Yrkanden nyttjande av lokaler för biblioteksverksamhet 
Matilda Wiklund (c) föreslår att en samrådsgrupp tillsätts snarast med syfte att 
föra en dialog angående lösningar på användandet av lokalerna på Forum, 
Fluxen eller andra lämpliga lokaler. 
         forts 



 PROTOKOLL 24(58) 
 2011-11-28 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KF § 123 Dnr 0422/11 – 041 forts 
 
JUSTERING DRIFTBUDGET 2012 

 
Gruppen ska bestå av representanter från föreningslivet, Älvsbyns Fastigheter 
AB, Fritid och kultur och politiken. Underlag ska föreligga för beslut under 
första kvartalet 2012. 
 
Yrkanden budgetprocess 
Johan Johansson (c) föreslår förändring av budgetprocessens utformning. 
Samtliga budgetärenden bereds under hösten och beslutas i fullmäktiges 
sammanträde under november månad för att öka säkerheten av underligg-
ande prognoser. 
 
Ordföranden yrkar bifall till justering driftbudget 2012 i sin helhet. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer Matilda Wiklunds förslag om nyttjande av lokaler för 
biblioteksverksamhet under proposition och finner att kommunstyrelsen 
bifaller förslaget. 
 
Vidare ställer ordföranden Helena Öhlunds och Rikard Granströms förslag 
om förskoleverksamhet mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller 
Helena Öhlunds förslag. 
 
Därefter ställer ordföranden Johan Johanssons förslag om budgetprocessen 
under proposition och finner att kommunstyrelsen avslår förslaget. 
 
Slutligen ställer ordförande eget förslag om justering driftbudget 2012 i sin 
helhet under proposition och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget. 
 
Paragrafen justeras omedelbart 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 2011-11-28 
1)  Driftbudgeten fördelas på 19 verksamhetsramar, se specifikation  ram-

justeringar i bilaga 1.  
2) Verksamheternas ramar fastställs till 431 975 000 kronor för verksam-

hetsåret 2012 fördelad enligt tabell nedan. 
3)  Av 431 975 000 kronor utgör 3 947 000 kronor av engångsanslag för 

2012.  
4) 64 000 kronor utgör kommunens budgeterade årsresultat 2012  
5) Kommunen avstår tillfälligtvis från tvåprocentsmålet för 2012  
6) En samrådsgrupp tillsätts snarast med syfte att föra en dialog angående 

lösningar på användandet av lokalerna på Forum, Fluxen eller andra 
lämpliga lokaler. Gruppen ska bestå av representanter från föreningslivet, 
Älvsbyns Fastigheter AB, Fritid och kultur och politiken. Underlag ska 
föreligga för beslut under första kvartalet 2012.   forts 



 PROTOKOLL 25(58) 
 2011-11-28 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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JUSTERING DRIFTBUDGET 2012 

 
7) Grundskoleverksamheten på Tärnstigen samordnas vid nya skolan/ 

Parkskolan och förskoleverksamheten vid Stigen, Älvan och Altuna 
samordnas på Tärnstigen. 

 
Reservation 
Matilda Wiklund (c) sig mot beslutet om budgetprocessens utformning till 
förmån för Johan Johanssons förslag. 
_____ 
 
Kommunfullmäktige 
Bill Nilsson (s) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag. 
 
Matilda Wiklund (c) föreslår tillägg till punkten 6) anslå 200 000 kronor till 
samrådsgruppen, ur verksamhet 027 till kommunstyrelsens förfogande samt 
utse fritid- och kulturchefen till gruppens sammankallande. 
 
Johan Johansson (c) föreslår förändring av budgetprocessens utformning. 
Samtliga budgetärenden bereds under hösten och beslutas i fullmäktiges 
sammanträde under november månad för att öka säkerheten av underligg-
ande prognoser. 
 
Rikard Granström (fp) föreslår att  
- Nya skolan byggs i enlighet med originalplan med två förskolegrupper. 
- Stigen och Älvans förskoleverksamheter flyttas till nya skolan. 
- Altuna förskola lämnas orörd. 
- Två grundskoleklasser får gå kvar i de nyrenoverade lokalerna i 

Bäckskolan. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Johan Johanssons förslag angående 
budgetprocessen och finner att kommunfullmäktige avslår förslaget. 
 
Därefter ställer ordföranden kommunstyrelsens förslag punkt 1-5 under 
proposition och finner att kommunfullmäktige bifaller samtliga förslag. 
 
Vidare ställer ordföranden kommunstyrelsens förslag punkt 6 samt Matilda 
Wiklunds tilläggsförslag om anslag och sammankallande var för sig under 
proposition och finner att kommunfullmäktige bifaller förslagen. 
 
Därefter ställer ordföranden kommunstyrelsens förslag punkt 7 och Rikard 
Granströms förslag om förskoleverksamhet mot varandra och finner att 
kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.    forts 



 PROTOKOLL 26(58) 
 2011-11-28 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 123 Dnr 0422/11 – 041 forts 
 
JUSTERING DRIFTBUDGET 2012 

 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 7 november 2011, § 199. 
Kommunstyrelsens protokoll 28 november 2011, § 214. 
_____ 
 
 
 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 27(58) 
 2011-11-28 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 124 Dnr 0364/11 - 041 
 
INVESTERINGSBUDGET ÅR 2012 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
- Fastställa investeringsbudget om 13 055 000 kronor för 2012 enligt bilaga. 
- Uppdra till VD för Älvsbyns Fastigheter AB att sälja kommunens 

”pensionärsvillor” och fastigheten Jorden 1. 
- Finansiera ett kommunalt energisparprojekt (EPC) genom att nyttja 20 

mkr av det villkorade aktieägartillskott till Älvsbyns Fastigheter AB. 
 
Reservation 
Johan Johansson (c) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 
 
Harry Nyström (v), Rickard Granström (fp) och Matilda Wiklund (c) 
reserverar sig mot beslutet beträffande minskning investeringsbudget. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunledningskontoret, ekonomi har sammanställt investeringsäskanden 
om totalt 70 322 000 kronor för verksamhetsåret 2012.  
 
Äskanden som rör fastigheter och anläggningar har prissatts av Älvsbyns 
Fastigheter AB och prioriterats.   
 
Enligt direktiven är investeringsutrymmet för kommunen 8,9 miljoner kronor 
för år 2012.  
 
Budgetberedningen 
Ordföranden föreslår fastställa investeringsbudget 2012 enligt bilaga om  
11 757 000 kronor.  
 
Ordföranden föreslår vidare uppdra till VD för Älvsbyns Fastigheter AB att 
sälja kommunens ”pensionärsvillor” och fastigheten Jorden 1.  
 
Därutöver föreslår ordföranden nyttja 20 mkr av det villkorade aktieägartill-
skottet till Älvsbyns Fastigheter AB för att finansiera ett kommunalt energi-
sparprojekt (EPC-projekt). 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer eget förslag om försäljning av kommunens ”pensionärs-
villor” samt fastigheten Jorden 1 under proposition och finner att budgetbe-
redningen bifaller förslaget.  
 
 
         forts 
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INVESTERINGSBUDGET ÅR 2012 

 
Därefter ställer ordföranden eget förslag om finansiering av kommunalt 
energisparprojekt under proposition och finner att budgetberedningen 
bifaller förslaget. 
 
Slutligen ställer ordföranden förslaget om att fastställa investeringsbudget 
2012 enligt bilaga, under proposition och finner att budgetberedningen 
bifaller förslaget.  
 
Budgetberedningens förslag till kommunfullmäktige 
- Fastställa investeringsbudget om 11 757 000 kronor för 2012 enligt bilaga. 
- Uppdra till till VD för Älvsbyns Fastigheter AB att sälja kommunens 

”pensionärsvillor” och fastigheten Jorden 1. 
- Finansiera ett kommunalt energisparprojekt (EPC) genom att nyttja 20 

mkr av det villkorade aktieägartillskott till Älvsbyns Fastigheter AB. 
____ 
 

Kommunstyrelsen 
Johan Johansson (c) föreslår ändring i investeringsbudgeten enligt följande: 
Anslagen för upprustning av fikarum och ombyggnad av Forsen omprio-
riteras. 450 000 kr överförs till anslaget för anpassning av lokaler som då upp-
går till 950 000 kr. Resterande 200 000 kr anslås till upprustning av hörslinga 
och högtalaranläggning i Forsen. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Johan Johanssons förslag och finner att 
kommunstyrelsen avslår förslaget. 
 
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen bifaller följande beslutsgång. 
- den som röstar ja bifaller Johan Johanssons förslag. 
- den som röstar nej avslår Johan Johanssons förslag. 

 
Omröstningsresultat 
Med 6 ja-röster och 7 nej-röster för Johan Johanssons förslag, enligt bifogad 
sammanträdeslista, beslutar kommunstyrelsen att avslå Johanssons förslag. 
 
Slutligen ställer ordföranden förslag till investeringsbudget år 2012 under 
proposition och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 2011-11-07 
- Fastställa investeringsbudget om 11 757 000 kronor för 2012 enligt bilaga. 
- Uppdra till till VD för Älvsbyns Fastigheter AB att sälja kommunens 

”pensionärsvillor” och fastigheten Jorden 1.   forts   
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INVESTERINGSBUDGET ÅR 2012 

 
- Finansiera ett kommunalt energisparprojekt (EPC) genom att nyttja 20 

mkr av det villkorade aktieägartillskott till Älvsbyns Fastigheter AB. 
 
Reservation 
Johan Johansson (c) och Rikard Granström (fp) reserverar sig mot beslutet. 
_____ 
 
Kommunfullmäktige 
Bill Nilsson (s) föreslår ändring av investeringsbudget till ny total invest-
eringsram om 13 055 000 kronor med hänvisning till ”investeringar gator 
2012” (dnr 467/11-041), i övrigt bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Johan Johansson (c) föreslår ändring i investeringsbudgeten enligt följande: 
Anslagen för upprustning av fikarum och ombyggnad av Forsen omprio-
riteras. 450 000 kr överförs till anslaget för anpassning av lokaler som då 
uppgår till 950 000 kr. Resterande 200 000 kr anslås till upprustning av hör-
slinga och högtalaranläggning i Forsen. 
 
Harry Nyström (v) föreslår att anslag för upprustning av fikarum utgår, vilket 
innebär en minskning av investeringsbudgeten med 150 000 kr. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Bill Nilssons förslag om ny total investe-
ringsram och finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget. 
 
Ordföranden ställer proposition på Johan Johanssons förslag och finner att 
kommunfullmäktige avslår förslaget. 
 
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige bifaller följande beslutsgång. 
- den som röstar ja bifaller kommunstyrelsens förslag.  
- den som röstar nej bifaller Johan Johanssons förslag. 

 
Omröstningsresultat 
Med 18 ja-röster, 12 nej-röster och 1 frånvarande, enligt bifogad samman-
trädeslista beslutar kommunfullmäktige att avslå Johan Johanssons förslag. 
 
Därefter ställer ordföranden Harry Nyströms förslag under proposition och 
finner att kommunfullmäktige avslår förslaget.  
 
Slutligen ställer ordföranden kommunstyrelsens förslag till investeringsbudget 
år 2012 i övrigt under proposition och finner att kommunfullmäktige bifaller 
förslaget.         forts  



 PROTOKOLL 30(58) 
 2011-11-28 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 124 Dnr 0364/11 – 041 forts 
 
INVESTERINGSBUDGET ÅR 2012 

 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 7 november 2011, § 200. 
_____ 
 
 
  
 

 
 

 



 PROTOKOLL 31(58) 
 2011-11-28 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 125 Dnr 0420/11 - 041 
 
UTDEBITERING VERKSAMHETSÅRET 2012 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Fastställa utdebiteringen för år 2012 till 22,23 per skattekrona. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Den kommunala skattesatsen för 2011 fastställdes till 22,23 per skattekrona. 
Budgetberedningen har att föreslå kommunfullmäktige fastställa den skatte-
sats som ska gälla för år 2012.  
 
Budgetberedningen 
Ordförande föreslår oförändrad skattesats för verksamhetsåret 2012.  
 
Budgetberedningens förslag till kommunfullmäktige 
Fastställa utdebiteringen för år 2012 till 22,23 per skattekrona. 
_____ 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Fastställa utdebiteringen för år 2012 till 22,23 per skattekrona. 
_____ 
 
Kommunfullmäktige 
Ordföranden föreslår oförändrad skattesats för verksamhetsåret 2012 och 
finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 7 november 2011, § 201. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 32(58) 
 2011-11-28 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 126 Dnr 0421/11 - 041 
 
RESULTAT-, BALANS- SAMT FINANSBUDGET 2012 SAMT PLAN 
2013 OCH 2014 

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

teten tillåter amortera mer 
b) fastställa balans-, resultat- och finansieringsbudget för 2012 samt plan för 

2013 och 2014 i övrigt enligt bilaga. 
c) Strategiska planen kompletteras enligt fullmäktiges beslut rörande budget 

för verksamhetsåret 2012. 
_____  
 
Ärendebeskrivning 
Kommunledningskontoret, ekonomi har sammanställt förslag till balans-, 
resultat- och finansieringsbudget för 2012 och plan för 2013-2014 med 
utgångspunkt i budgetberedningens förslag till drift-, investeringsbudget och 
utdebitering. 
 
Budgetberedningen 
Ordföranden föreslår fastställa amorteringsnivån till lägst 10 miljoner kronor 
och om likviditeten tillåter amortera mer. Därutöver föreslår ordföranden 
fastställa balans-, resultat- och finansieringsbudget för 2012 samt plan för 
2013 och 2014 i övrigt enligt bilaga. 
 
Slutligen föreslår ordföranden att den strategiska planen (under rubriken 
Ekonomisk översikt) kompletteras enligt fullmäktiges beslut för 2012.  
  
Budgetberedningens förslag till kommunfullmäktige 
a) fastställa amorteringsnivån till lägst 10 miljoner kronor och om likvidi-

teten tillåter amortera mer 
b) fastställa balans-, resultat- och finansieringsbudget för 2012 samt plan för 

2013 och 2014 i övrigt enligt bilaga. 
c) Strategiska planen kompletteras enligt fullmäktiges beslut rörande budget 

för verksamhetsåret 2012. 
_____  
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
a) fastställa amorteringsnivån till lägst 10 miljoner kronor och om likvidi-

teten tillåter amortera mer 
b) fastställa balans-, resultat- och finansieringsbudget för 2012 samt plan för 

2013 och 2014 i övrigt enligt bilaga. 
c) Strategiska planen kompletteras enligt fullmäktiges beslut rörande budget 

för verksamhetsåret 2012. 
_____         forts  



 PROTOKOLL 33(58) 
 2011-11-28 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 126 Dnr 0421/11 – 041 forts 
 
RESULTAT-, BALANS- SAMT FINANSBUDGET 2012 SAMT PLAN 
2013 OCH 2014 

 
Kommunfullmäktige 
Ordföranden yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och finner att kom-
munfullmäktige bifaller detsamma. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 7 november 2011, § 202. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 34(58) 
 2011-11-28 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KF § 127 Dnr 0467/11 - 041 
 
INVESTERINGAR GATOR 2012 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
1) Bifalla anslagsöverföringar från 2010 om 2 398 000 kr avseende Björk-

gatan och Villagatan. 
  
2) Anslagen för Lönn- Lövgatan och Skogsgatan stryks motsvarande 

1 600 000 kr . 
 

3) Hänskjuta beslut om anslagsöverföring avseende Klockarvägen och  
Idrottsgatan till bokslutsberedningen 2011.  

 
4) Bifalla anslag till nytt investeringsprojekt avseende  Fluxenvägen om 

500 000 kr.  
 

5) Den sammantagna investeringsbudgeten 2012 fastställs enligt beslut ovan 
vilket medför en ny total investeringsram om 13 055 000 kr. 

_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Älvsbyns energi har inkommit med skrivelse angående ”Investering VA gator 
2012”, enligt bilaga. Vatten- och renhållningsverksamheten bedrivs för 
närvarande av Älvsbyns Energi AB på uppdrag av kommunen. Den sedan 
tidigare beslutade överlåtelsen av VA-verksamheten genomförs per 2011-11-
30. 
 
Ekonomichef Ulla Lundberg har yttrat sig i ärendet enligt följande: 
 
I samband med bokslutet 2010 begärde Älvsby Energi AB att får följande 
investeringsprojekt överförda till 2011. 
 
Begärda anslagsöverföringar från 2010 till 2011 initialt våren 2011 
Björkgatan     1 898 tkr 
Beläggning Vistträsk (Villagatan)                  500 tkr 
Dagvatten Grekland      100 tkr 
Summa     2 498 tkr  
 
Kommunfullmäktige beviljade inte anslagsöverföring för något av dessa 
projekt utan uppmanade Älvsbyns Energi AB att inkomma med tidplan samt 
specificering av projekten. 
 
Investeringsbudget 2011, beslutad av Kommunfullmäktige november 2010 
Idrottsvägen, Korsträsk      400 tkr 
Klockarvägen    1 200 tkr      
Summa     1 600 tkr  forts  



 PROTOKOLL 35(58) 
 2011-11-28 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 127 Dnr 0467/11 – 041 forts 
 
INVESTERINGAR GATOR 2012 

 
Förslag investeringsbudget 2012, beslutad av Kommunstyrelsen 2011-11-07 
Vidsel beläggning       700 tkr 
Lönn- och Lövgatan      800 tkr 
Skogsgatan inkl del Lomtjärnsvägen    800 tkr 
Summa     2 300 tkr 
 
Älvsbyns Energi har nu inkommit med begäran om omföring av följande 
medel från 2010 till 2012. 
Björkgatan     2 169 tkr 
Beläggning Vistträsk (Villagatan)     600 tkr 
Summa     2 769 tkr 
 
Förslag till beslut 
1) Kommunstyrelsen diskuterar och tar ställning till huruvida anslagsöver-

föringar avseende 2010 år investeringar till 2012 för Björkgatan med  
1 898 tkr och Beläggning Villagatan, Vistträsk  med 500 tkr ska god-
kännas. 

2) Hänskjuta till bokslutsberedningen att bereda omföringar av 2011 års in-
vesteringsbudget avseende Klockarvägen med 1 200 tkr. 

3) Kommunstyrelsen diskuterar och tar ställning till omprioriteringar av 
Kommunstyrelsens förslag på investeringsbudget avseende behandlad 
2011-11-07 till projekt Fluxenvägen med 500 tkr och Idrottsgatan 
Korsträsk med 400 tkr. 

4) Investeringsprojekt Lönn- och Lövgatan samt Skogsgatan med en 
sammantagen budget på 1 600 tkr inte genomförs och stryks från investe-
ringsbudgeten 2012. 

5)  Kommunstyrelsen diskuterar och tar ställning till följande sammantagna 
förslag på investeringsbudget avseende gatuverksamheten för 2012. 

 
Björkgatan    1 898 tkr (anslagsöverföring från 2010) 
Villagatan Vistträsk       500 tkr (anslagsöverföring från 2010) 
Fluxenvägen                            500 tkr (nytt investeringsprojekt) 
Vidsel beläggning         700 tkr (Ks förslag från 2011-11-07) 
Idrottsgatan Korsträsk             400 tkr (Ks förslag från 2011-11-07) 
Summa     3 998 tkr 
 
Kommunstyrelsen 
Ekonomichef Ulla Lundberg föredrar ärendet. 
 
Ajournering 
Kommunstyrelsen beslutar att ajournera sammanträdet kl 10.30 och 
återupptar förhandlingarna 11.40.     forts 



 PROTOKOLL 36(58) 
 2011-11-28 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 127 Dnr 0467/11 – 041 forts 
 
INVESTERINGAR GATOR 2012 

 
VD för Älvsbyns Energi AB Jan Sippola föredrar ärendet. 
 
Yrkanden 
Ordföranden yrkar bifall till anslagsöverföringar från 2010 om 2 398 000 kr 
avseende Björkgatan och Villagatan. 
 
Ordföranden föreslår att stryka anslagen för Lönn- Lövgatan och Skogsgatan 
om totalt 1 600 000 kr. 
 
Vidare föreslår ordföranden hänskjuta beslut om anslagsöverföring avseende 
Klockarvägen och Idrottsgatan till bokslutsberedningen 2011. 
 
Därutöver yrkar ordföranden bifall till nytt investeringsprojekt avseende 
Fluxenvägen om 500 000 kr. 
 
Slutligen föreslår ordföranden justering av den sammantagna investerings-
budgeten 2012 enligt beslut ovan vilket medför en ny total investeringsram 
om 13 055 000 kr. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer vart och ett av förslagen under proposition och finner att 
kommunstyrelsen bifaller samtliga förslag. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 2011-11-28 
1) Bifalla anslagsöverföringar från 2010 om 2 398 000 kr avseende Björk-

gatan och Villagatan. 
  
2) Anslagen för Lönn- Lövgatan och Skogsgatan stryks motsvarande 

1 600 000 kr . 
 

3) Hänskjuta beslut om anslagsöverföring avseende Klockarvägen och  
Idrottsgatan till bokslutsberedningen 2011.  

 
4) Bifalla anslag till nytt investeringsprojekt avseende  Fluxenvägen om 

500 000 kr.  
 

5) Den sammantagna investeringsbudgeten 2012 fastställs enligt beslut ovan 
vilket medför en ny total investeringsram om 13 055 000 kr. 

_____ 
 
 
         forts 



 PROTOKOLL 37(58) 
 2011-11-28 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 127 Dnr 0467/11 – 041 forts 
 
INVESTERINGAR GATOR 2012 

 
Kommunfullmäktige 
Ordföranden yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och finner att kom-
munfullmäktige bifaller detsamma. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 28 november 2011, § 215. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 38(58) 
 2011-11-28 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KF § 128 Dnr 0464/11 - 048 
 
ÄLVSBYNS ENERGI AB - KOMMUNAL BORGEN  

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Att kommunen såsom för egen skuld ingår borgen för Älvsbyns Energi AB:s 
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 195 mkr jämte därpå 
löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på 
skuldebrevets respektive ursprungligt lånebelopp. 
_____  
 
Ärendebeskrivning 
Ekonomichef Ulla Lundberg har lämnat in skrivelse om kommunal borgen 
för Älvsbyns Energi AB. 
 
Älvsbyns Energi AB:s sammantagna låneskuld uppgår idag till 194 mkr kr. 
2009-11-23 behandlade kommunfullmäktige en egentlig utökning av bor-
gensåtagandet på 20 mkr. Kommunens sammantagna borgensåtagande gent-
emot Älvsbyns Energi AB har efter beslutet behandlats som om det uppgår 
till 195 mkr (175 mkr avser borgens beslut som behandlats tidigare än 2009-
11-29 av kommunfullmäktige samt 20 mkr som behandlades 2009-11-23).  
 
I samband med att Älvsbyns Energi AB nu ser över sina lån har det fram-
kommit att kommunfullmäktiges beslutsformulering från 2009-11-23 innebär 
att beslut från kommunfullmäktige endast finns för ett borgensåtagande om 
20 mkr till Älvsbyns Energi AB. 
 
Förslag till beslut 
Att kommunen såsom för egen skuld ingår borgen för Älvsbyns Energi AB:s 
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 195 mkr jämte därpå 
löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på 
skuldebrevets respektive ursprungligt lånebelopp.  
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 2011-11-28 
Att kommunen såsom för egen skuld ingår borgen för Älvsbyns Energi AB:s 
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 195 mkr jämte därpå 
löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på 
skuldebrevets respektive ursprungligt lånebelopp. 
_____  
 
Kommunfullmäktige 
Ordföranden yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och finner att kom-
munfullmäktige bifaller detsamma. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 28 november 2011, § 216. 
_____ 



 PROTOKOLL 39(58) 
 2011-11-28 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KF § 129 Dnr 0470/11 - 048 
 
ÄLVSBYNS FASTIGHETER AB - KOMMUNAL BORGEN 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Att kommunen såsom för egen skuld ingår borgen för Älvsbyns Fastigheter 
AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högst lånebelopp om 100 mkr, jämte 
därpå löpande ränta och kostnader. Det högsta totala lånebeloppet ska beräk-
nas på skuldebrevets ursprungliga lånebelopp. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Ekonomichef Ulla Lundberg har inkommit med skrivelse om kommunal 
borgen för Älvsbyns Fastigheter AB. 
 
Älvsbyns Fastigheter AB ser över sin låneportfölj och i samband med detta 
har det framkommit synpunkter från kreditgivare på beslutet kring 
kommunens borgensåtagande. 
 
2004-05-03 beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott om en generell borgen 
på 115 mkr till Älvsbyns Fastigheter AB.  
 
För närvarande uppgår Älvsbyns Fatigheter AB:s externa låneskuld till 76,7 
mkr. Älvsbyns Fastigheter AB bedömer nu att kommunens generella borgen 
kan minskas med 15 mkr till 100 mkr. 
 
Förslag till beslut 
Att kommunen såsom för egen skuld ingår borgen för Älvsbyns Fastigheter 
AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högst lånebelopp om 100 mkr, jämte 
därpå löpande ränta och kostnader. Det högsta totala lånebeloppet ska beräk-
nas på skuldebrevets ursprungliga lånebelopp. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 2011-11-28 
Att kommunen såsom för egen skuld ingår borgen för Älvsbyns Fastigheter 
AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högst lånebelopp om 100 mkr, jämte 
därpå löpande ränta och kostnader. Det högsta totala lånebeloppet ska beräk-
nas på skuldebrevets ursprungliga lånebelopp. 
_____ 
 
Kommunfullmäktige 
Ordföranden yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och finner att kom-
munfullmäktige bifaller detsamma. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 28 november 2011, § 217. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 40(58) 
 2011-11-28 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 
 
 

KF § 130 Dnr 0450/11 – 102 
 
VAL AV REVISOR OCH ERSÄTTANDE REVISOR TILL SAM-
ORDNINGSFÖRBUNDET CONSENSUS 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
För innevarande mandatperiod 2011-2014 utse Greger Andersson (c) till 
ordinarie revisor i Consensus och Harry Nyström (v) som ersättare. 
_____  
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har att utse revisor och ersättande revisor till sam-
ordningsförbundet Consensus.  
 
Innevarande period har Greger Andersson c, varit revisor i Consensus. 
 
Kommunala valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
Utse Greger Andersson (c) till ordinarie revisor i Consensus och Harry 
Nyström (v) som ersättare. 
 
Kommunfullmäktige 
Ordföranden yrkar bifall till kommunala valberedningens förslag och finner 
att kommunfullmäktige bifaller detsamma. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunala valberedningens protokoll 28 november, 2011, § 5. 
_____ 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 41(58) 
 2011-11-28 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 131 Dnr 0463/11 - 106 
 
KOMMUNENS DELTAGANDE 2012 I FINANSIELLA SAM-
ORDNINGSFÖRBUNDET CONSENSUS 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Bevilja Consensus 200 000 kr för år 2012 som kommunens del i den finans-
iella samordningen. Medel anvisas ur verksamhet 027 till kommunstyrelsens 
förfogande. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Ordförande i Concensus, Helena Öhlund har inkommit med ansökan om 
kommunens del 2012, i finansiella samordningsförbundet Consensus. 
 
Samordningsförbundets verksamhet genomsyras av ett brukar- och med-
borgarperspektiv där individen står i centrum.Förbundets arbete ska stimulera 
och utveckla samverkan och nya samarbetsformer. Parterna i förbundet 
består av försäkringskassan, arbetsförmedlingen, landstinget och kommunen. 
Varje part bidrar finansiellt med samma belopp. Försäkringskassan söker de 
statliga pengarna och övriga parter söker i respektive myndighet. I 
Norrbotten finns tre finansiella samordningsförbund, Luleå Pyramis, Piteå 
Activus och Älvsbyn Consensus. 
 
Consensus mål är att fyrtio procent av deltagarna ska påbörja studier, arbets-
prövning eller erhålla tillträde till arbetsmarknaden inom 6 mån från avslutad 
insats. Målet är uppfyllt i Consensus, femtio procent har kommit till egen för-
sörjning. Vilket är en stor vinst för individen men även för parterna i samord-
ningsförbundet. 
 
Den 7 november rekvirerade försäkringskassan och arbetsförmedlingen 
pengar för Consensus 750 000 kr för 2012. Landstinget och kommunen ska 
bidra med 375 000 kr vardera. 
 
Landstinget har sagt upp avtalet i alla förbund men har 2012 som uppsäg-
ningsår. NLL kommer att se över verksamhet som har bedrivits i samtliga tre 
finansiella samordningsförbund. 
 
Ansöker om kommunens del i den finansiella samordningen  375 000 kr 
 
Förslag till beslut 
Bevilja Consensus 375 000 kr för år 2012 som kommunens del i den 
finansiella samordningen. Medel anvisas ur verksamhet 027 till 
kommunstyrelsens förfogande. 
 
         forts



 PROTOKOLL 42(58) 
 2011-11-28 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 131 Dnr 0463/11 – 106 forts 
 
KOMMUNENS DELTAGANDE 2012 I FINANSIELLA SAM-
ORDNINGSFÖRBUNDET CONSENSUS 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 2011-11-28 
Bevilja Consensus 200 000 kr för år 2012 som kommunens del i den finans-
iella samordningen. Medel anvisas ur verksamhet 027 till kommunstyrelsens 
förfogande. 
_____ 
 
Kommunfullmäktige 
Helena Öhlund (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att 
kommunfullmäktige bifaller förslaget. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 28 november 2011, § 218. 
_____ 
 
 



 PROTOKOLL 43(58) 
 2011-11-28 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 132 Dnr 0247/11 - 106 
 
BILDANDE AV REGIONAL KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHET 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Godkänna bildandet av regional kollektivtrafikmyndighet samt ingå för 
ändamålet i ett kommunalförbund med länets samtliga kommuner och 
landstinget. 
_____   
 
Ärendebeskrivning 
Lag om kollektivtrafik, SFS 2010:1065, börjar gälla från och med 
2012-01-01. I varje län ska det finnas en regional kollektivtrafikmyndighet. 
Myndigheten ansvarar för regional kollektivtrafik, enligt Lag om 
kollektivtrafik, SFS 2010:1065 och EU:s kollektivtrafikförordning, (EG) 
1370/2007. 
 
En politisk styrgrupp arbetar med frågan om bildande av kollektivtrafik-
myndigheten i Norrbottens län.  
Eftersom enighet inte kunde uppnås kring tidigare förslag måste myndigheten 
enligt kollektivtrafiklagen organiseras i form av ett kommunalförbund, med 
länets samtliga kommuner och landstinget. Nuvarande finansieringsmodell 
kommer att tillämpas. 
 
Beredning 
Näringslivssekreterare Randolf Eriksson har yttrat sig i ärendet om bildande 
av regional kollektivtrafikmyndighet i Norrbottens län. 
 
Kommunerna och landstinget måste fatta beslut i fullmäktige senast i 
december avseende bildande av myndighet. Samtliga kommuner och lands-
tinget måste fatta samstämmiga beslut enligt utskick från Kommunförbundet 
Norrbotten.  
 
Kommuner som tidigare uppdragit till Länstrafiken i Norrbotten AB att 
ansvara för färdtjänst och riksfärdtjänst samt samordna skolskjutsar kan fort-
sättningsvis överlåta detta till kollektivtrafikmyndigheten under förutsättning 
att beslut fattas i kommunfullmäktige under 2011.  
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att Älvsbyns Kommun godkänner bildandet av 
regional kollektivtrafikmyndighet samt ingår för ändamålet i ett 
kommunalförbund med länets samtliga kommuner och landstinget.   
 
 
 
         forts



 PROTOKOLL 44(58) 
 2011-11-28 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KF § 132 Dnr 0247/11 – 106 forts 
 
BILDANDE AV REGIONAL KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHET 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Godkänna bildandet av regional kollektivtrafikmyndighet samt ingå för ända-
målet i ett kommunalförbund med länets samtliga kommuner och landstinget. 
_____   
 
Kommunfullmäktige 
Ordföranden yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och finner att kom-
munfullmäktige bifaller detsamma. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 7 november 2011, § 204. 
_____ 
 
 
 
  
 
 



 PROTOKOLL 45(58) 
 2011-11-28 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 133 Dnr 0456/09 - 212 
 
ÖVERSIKTSPLAN 2010 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Anta en ny översiktsplan för Älvsbyns kommun enligt upprättat förslag, med 
tillägg på sidan 29 (kursiv stil) …ett visst ansvar vilar även på andra aktörer, 
exempelvis kommunen. Allt ideellt engagemang för att skapa mötesplatser t ex via 
byaföreningar, ideella föreningar m fl har stort värde och bör uppmuntras.   
 
Reservation 
Matilda Wiklund (c) reserverar sig mot beslutet avseende eget förslag 1 och 2. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Ett förslag till översiktsplan för Älvsbyns kommun har tagits fram och har 
varit utställt oktober – december 2010. Efter utställning har planförslaget 
bearbetats utifrån de synpunkter som har kommit in med hjälp av MAF 
Arkitektkontor och i samverkan med miljö- och byggkontoret.  
 
Samråd har skett med politiska företrädare vid två möten till vilka samtliga 
gruppledare har fått kallelse via e-post under färdigställandet av planförslaget. 
Gjorda ändringar framgår av utställningsutlåtandet som finns med som bilaga 
till planförslaget.  
 
Antagandehandling finns på Älvsbyns kommuns hemsida, www.alvsbyn.se, se 
under politik – kommunfullmäktige - översiktsplan. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta en ny översiktsplan 
för Älvsbyns kommun enligt upprättat förslag.  
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Anta en ny översiktsplan för Älvsbyns kommun enligt upprättat förslag, med 
tillägg på sidan 27 (kursiv stil) …ett visst ansvar vilar även på andra aktörer, 
exempelvis kommunen. Allt ideellt engagemang för att skapa mötesplatser t ex via 
byaföreningar, ideella föreningar m fl har stort värde och bör uppmuntras.   
 
Reservation 
Johan Johansson (c) reserverar sig mot beslutet avseende förslag 1 och 2. 
_____ 
 
Kommunfullmäktige 
Bill Nilsson (s) och Agneta Burman (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag. 
         forts 



 PROTOKOLL 46(58) 
 2011-11-28 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 133 Dnr 0456/09 – 212 forts 
 
ÖVERSIKTSPLAN 2010 

 
Matilda Wiklund (c) föreslår ändringar (kursiv stil) i översiktsplanen enligt 
följande 
1) Sid. 25, Både storskalig och småskalig samhällsservice, offentlig och privat, 

behövs och viss service kan få lov att bedrivas i privat regi. Byars 
engagemang för olika lösningar för samhällsservice bör uppmuntras och prövas.  

2) Sid. 26, Någon form av boende för äldre ska finnas i de större byarna, så 
att de äldre kan stanna kvar i sin by samt att det kan skapa flyttkedjor som 
frigör villor till förmån för exempelvis barnfamiljer som kan flytta in till 
byn. Generationsboende kan vara ett alternativ.    

3) Sid. 29, … ett visst ansvar vilar även på andra aktörer, exempelvis 
kommunen. Allt ideellt engagemang för att skapa mötesplatser t ex via byaför-
eningar, ideella föreningar m fl har stort värde och bör uppmuntras.    

 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer Matilda Wiklunds förslag till ändringar, var för sig under 
proposition och finner att kommunfullmäktige avslår förslag 1 och 2 samt 
bifaller förslag 3. 
 
Ordföranden ställer förslag till översiktsplanen i övrigt under proposition och 
finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 7 november 2011, § 206. 
_____ 

 
 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 47(58) 
 2011-11-28 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 134 Dnr 0393/11 - 253 
 
UPPHÄVANDE AV BESLUT OM ENKRONASTOMTER 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Upphäva besluten KF § 73/2002-011-08 samt § 27 2003-04-28 om enkronas-
tomter samt reducerad anslutningsavgift för vatten och avlopp för dessa 
tomter.  
 
Fastställa tomtpriset för samtliga villatomter inom tätorterna till 120 kronor 
per kvadratmeter. Beslutet föreslås gälla från och med den 1 januari 2012 
med årlig omräkning enligt konsumentprisindex.  
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Myndighetsnämnden beslutade 2011-09-15 § 89 föreslå kommunfullmäktige 
upphäva beslut om enkronastomter och att fastställa tomtpriset för samtliga 
villatomter inom tätorterna till 120 kronor per kvadratmeter. Beslutet föreslås 
gälla från och med den 1 januari 2012 med årlig omräkning enligt 
konsumentprisindex.  
  
Anledningen till beslutet är att endast en tomt av de aktuella tomterna har 
sålts sedan beslutet fattades. Det finns för närvarande en ökande efterfrågan 
på tomter men det låga priset gör att tomterna kan upplevas mindre attrak-
tiva.  
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige upphäver besluten KF § 73/2002-011-08 samt § 27 
2003-04-28 om enkronastomter samt reducerad anslutningsavgift för vatten 
och avlopp för dessa tomter.  
 
Kommunfullmäktige beslutar fastställa tomtpriset för samtliga villatomter 
inom tätorterna till 120 kronor per kvadratmeter. Beslutet föreslås gälla från 
och med den 1 januari 2012 med årlig omräkning enligt konsumentprisindex.  
 
Beslutsunderlag 
Myndighetsnämndens protokoll 15 september 2011, § 89. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Upphäva besluten KF § 73/2002-011-08 samt § 27 2003-04-28 om 
enkronastomter samt reducerad anslutningsavgift för vatten och avlopp för 
dessa tomter.  
 
Fastställa tomtpriset för samtliga villatomter inom tätorterna till 120 kronor 
per kvadratmeter. Beslutet föreslås gälla från och med den 1 januari 2012 
med årlig omräkning enligt konsumentprisindex.     forts  



 PROTOKOLL 48(58) 
 2011-11-28 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
  

KF § 134 Dnr 0393/11 – 253 forts 
 
UPPHÄVANDE AV BESLUT OM ENKRONASTOMTER 

_____ 
 
Kommunfullmäktige 
Rikard Granström (fp) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att 
kommunfullmäktige bifaller förslaget. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 7 november 2011, § 207 
_____ 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 49(58) 
 2011-11-28 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 135 Dnr 0403/11 - 283 
 
ÄLVSBYNS FASTIGHETER AB:S KÖP AV RESTERANDE DEL 
AV FASTIGHETEN ASPEN 21, SPARBANKSHUSET  

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Avslå Älvsbyns Fastigheter AB:s köp av resterande del av Sparbankshuset, 
Aspen 21, då kommunen inte har ekonomiska möjligheter under rådande 
konjunkturläge. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
VD Älvsbyns Fastigheter AB anhåller om kommunens ställningstagande till 
köp av resterande del av fastigheten Aspen 21, Sparbankshuset. 
 
Älvsbyns Fastigheter AB köpte 47 % av Sparbankshuset sommaren 2009. 
Nu har Nilssons Fastigheter AB erbjudit Älvsbyns Fastigheter AB att köpa 
den resterande delen av fastigheten (53 %), antingen som ett rent 
fastighetsköp eller som köp av ett bolag som endast äger den delen av 
fastigheten.  
 
Beredning 
VD för fastighetsbolaget ser ett antal fördelar med fastighetsförvärvet vilket 
framgår av yttrande enligt bilaga. Enligt ägardirektiven ska Älvsbyns 
Fastigheter AB ”förvärva, avyttra, äga, bebygga och förvalta fastigheter eller tomträtter 
med bostäder, affärslägenheter”. ”Bolaget ska vidare aktivt medverka för en utveckling och 
förnyelse av det existerande utbudet”.   
 
Älvsbyns Fastigheter AB:s  styrelse är positiv till att köpa fastigheten, under 
förutsättning att kommunfullmäktige godkänner affären och att köpeskill-
ingen inte blir högre per m2 än den första delen, som bolaget köpt. 
 
Ekonomichef Ulla Lundberg har yttrat sig i ärendet  
Budgetberedningen föreslår kommunfullmäktige att återkräva delar av 
kommunens villkorade aktieägartillskott från bolaget för att finansiera ett 
energisparprojekt i kommunens fastigheter. Ett eventuellt återkrav kommer 
att innebära att fastighetsbolaget kommer att belastas med räntekostnader 
som är att hänföra till bolagets verksamhet. Dessa räntekostnader bärs idag 
av skattekollektivet. Ett eventuellt köp av fastigheten kommer att påverka 
bolagets likviditet negativt. 
 
Förslag till beslut 
VD för Älvsbyns Fastigheter AB föreslår kommunstyrelsen besluta att 
rekommendera kommunfullmäktige att ställa sig positiva till Älvsbyns 
Fastigheter AB:s köp av resterande del av Sparbankshuset, Aspen 21. 
         forts  



 PROTOKOLL 50(58) 
 2011-11-28 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 135 Dnr 0403/11 – 283 forts 
 
ÄLVSBYNS FASTIGHETER AB:S KÖP AV RESTERANDE DEL 
AV FASTIGHETEN ASPEN 21, SPARBANKSHUSET  

 
Ekonomichef Ulla Lundberg föreslår att kommunstyrelsen värderar 
informationen och beaktar de koncernövergripande ekonomiska konse-
kvenser ett eventuellt köp kan medföra. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Avslå Älvsbyns Fastigheter AB:s köp av resterande del av Sparbankshuset, 
Aspen 21, då kommunen inte har ekonomiska möjligheter under rådande 
konjunkturläge. 
 
Reservation 
Lars-Ingvar Wendt (fp) och Harry Nyström (v) reserverar sig mot beslutet. 
_____ 
 
Kommunfullmäktige 
Harry Nyström (v) yrkar bifall till Älvsbyns Fastigheter AB´s köp av 
fastigheten Aspen 21. 
 
Johan Johansson (c) och Helena Öhlund (s) yrkar bifall till kommun-
styrelsens förslag. 
 
Ajournering 
Kommunfullmäktige beslutar att ajournera sammanträdet kl 16.25 och åter-
upptar förhandlingarna 16.35. 
 
Jäv 
Rikard Granström (fp), Ulf Östman (c), Henry Larsson (s) och Ulf 
Lundberg (v) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer Harry Nyströms förslag och kommunstyrelsens förslag 
mot varandra och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens 
förslag. 
 
Omröstning 
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: 
- den som röstar ja bifaller kommunstyrelsens förslag 
- den som röstar nej bifaller Harry Nyströms förslag 
 
 
 
   forts 



 PROTOKOLL 51(58) 
 2011-11-28 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KF § 135 Dnr 0403/11 – 283 forts 
 
ÄLVSBYNS FASTIGHETER AB:S KÖP AV RESTERANDE DEL 
AV FASTIGHETEN ASPEN 21, SPARBANKSHUSET  

 
Omröstningsresultat 
Med 18 ja-röster, 7 nej-röster, 1 frånvarande, 1 som avstår och 4 som anmält 
jäv, enligt bifogad sammanträdeslista, beslutar kommunfullmäktige att bifalla 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 7 november 2011, § 208. 
_____ 
 
 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 52(58) 
 2011-11-28 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 136 Dnr 0466/11 - 452 
 
RENHÅLLNINGSTAXA 2012 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Fastställa den nya renhållningstaxan, att gälla från 1 januari 2012 enligt bilaga 
med tillägg om hämtningsintervall för brännbart hushållsavfall till varannan 
månad. 
_____  
 
Ärendebeskrivning 
VD Älvsbyns Energi AB har inlämnat förslag till revidering av renhållnings-
taxan 2012, enligt bilaga. 
 
Kommunfullmäktige har beslutat att självkostnad ska gälla för renhållnings-
verksamheten. Kunderna och Älvsbyns Energi AB har främst genom förbätt-
rad sortering och byggnation av nya ÅVC under tre år kunnat hålla renhåll-
ningstaxan stilla på 2009 års nivå. Renhållningskostnaderna regleras via Ren-
hållningsindex R77:4 eller KPI. Avgifterna för slamtömning har inte följt 
kostnadsutvecklingen under de senaste tre åren. 
 
Förslag till ändringar för år 2012; 
1) Renhållningstaxan justeras med 5,4 %. 
2) Fast avgift därutöver fördelas på renhållningskollektivet med 365 tkr 
3) Tömningsavgift för material som innebär intäkter för renhållningsverk 
    samheten, t.ex träavfall, tas bort vid avlämning på nya ÅVC 
4) Avgift för slamtömning av enskilda brunnar höjs med 14 %. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att fastställa den 
nya renhållningstaxan, att gälla från 1 januari 2012. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 2011-11-28 
Fastställa den nya renhållningstaxan, att gälla från 1 januari 2012 enligt bilaga 
Med tillägg av hämtningsintervall för brännbart hushållsavfall till varannan 
månad. 
_____  
 
Kommunfullmäktige 
Jäv 
Lars-Ingvar Wendt (fp) anmäler jäv och deltar inte i handläggning av ärendet. 
 
Matilda Wiklund (c) föreslår tillägg i renhållnigstaxan på sidan 3, brännbart 
hushållsavfall: Hämtningsintervall varannan månad. 
 
         forts  



 PROTOKOLL 53(58) 
 2011-11-28 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KF § 136 Dnr 0466/11 – 452 forts 
 
RENHÅLLNINGSTAXA 2012 

 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer Matilda Wiklunds tilläggsförslag under proposition och 
finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget. 
 
Därefter ställer ordföranden proposition på kommunstyrelsens förslag i 
övrigt och finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 28 november 2011, § 219. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 54(58) 
 2011-11-28 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 137 Dnr 0432/11 - 730 
 
TILLÄMPNINGSREGLER VID SÄRSKILT BOENDE 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Anta nedanstående tillämpningsregel och upphäva kommunfullmäktiges 
beslut 2010-12-07 § 21, Tillämpningsregler avgiftstaxa äldreomsorg. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Socialchef Hans Nyberg har lämnat förslag om tillämpningsregel vid särskilt 
boende. 
 
I dagsläget tillämpas ingen reducering av avgiften för matkostnad när 
omsorgstagare vistas hos anhöriga. Nuvarande tillämpningsregler innebär att 
avdrag på avgiftstaxan sker vid sjukhusvård för boende vid Nyberga och 
Ugglan. Vid annan frånvaro görs inget avdrag. 
 
En ändring av denna tillämpningsregel föreslås enligt följande: 
Omsorgstagare som bor i särskilt boende får sin matkostnad reducerad med 
1/30 del per dag vid vistelse hos anhöriga minst 5 dagar i följd.  
 
Avbeställning av mat ska meddelas senast 1 vecka innan frånvaro. 
 
I och med detta beslut upphör fullmäktiges beslut från 2010-12-07 att gälla. 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige antar ovanstående tillämpningsregel. Därmed upphävs 
kommunfullmäktiges beslut 2010-12-07 § 21, Tillämpningsregler avgiftstaxa 
äldreomsorg. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Anta nedanstående tillämpningsregel och upphäva kommunfullmäktiges 
beslut 2010-12-07 § 21, Tillämpningsregler avgiftstaxa äldreomsorg. 
_____ 
 
Kommunfullmäktige 
Helena Öhlund (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att 
kommunfullmäktige bifaller förslaget. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 7 november 2011, § 210. 
_____ 



 PROTOKOLL 55(58) 
 2011-11-28 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 138 Dnr 0457/11 - 008 
 
MOTION (FP) ATT SKAPA SOMMARFESTIVAL PÄRLSPELEN 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Motion (fp) om att skapa sommarfestival Pärlspelen, enligt bilaga, överlämnas 
till kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för 
beslut senast den 18 juni 2012. 
 
Ärendebeskrivning 
Folkpartiet Älvsbyliberalerna, Rikard Granström har lämnat in en motion  
om att skapa sommarfestival Pärlspelen, enligt bilaga. 
 
Kommunfullmäktige 
Ordföranden föreslår att kommunfullmäktige överlämnar ärendet till kom-
munstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för beslut 
senast den 18 juni 2012 Kommunfullmäktige bifaller förslaget. 
_____ 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 56(58) 
 2011-11-28 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 139 Dnr 0482/11 - 008 
 
MOTION (FP) OM SKÖRDEFEST I ÄLVSBYN 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Motion (fp) om skördefest i Älvsbyn, enligt bilaga, överlämnas till kommun-
styrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för beslut senast 
den 18 juni 2012 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Folkpartiet Älvsbyliberalerna, Rikard Granström har lämnat in en motion om 
skördefest i Älvsbyn, enligt bilaga. 
 
Kommunfullmäktige 
Ordföranden föreslår att kommunfullmäktige överlämnar ärendet till 
kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för beslut 
senast den 18 juni 2012 Kommunfullmäktige bifaller förslaget. 
_____ 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 57(58) 
 2011-11-28 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 140 Dnr 0445/11 - 008 
 
MEDBORGARFÖRSLAG OM NEDSKRÄPNING OCH HUND-
SKIT 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Medborgarförslag om nedskräpning och hundskit, enligt bilaga överlämnas 
till kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för 
beslut senast den 18 juni 2012. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Jörgen Afvander har lämnat in ett medborgarförslag om nedskräpning och 
hundskit, enligt bilaga. 
 
Kommunfullmäktige 
Ordföranden föreslår att kommunfullmäktige överlämnar ärendet till kom-
munstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för beslut 
senast 18 juni 2012. Kommunfullmäktige bifaller förslaget. 
_____ 
 
 
 



 PROTOKOLL 58(58) 
 2011-11-28 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 141 Dnr 0446/11 - 008 
 
MEDBORGARFÖRSLAG ANGÅENDE EJ BEHÖRIGA LÄRARE 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Medborgarförslag angående ej behöriga lärare, enligt bilaga överlämnas till 
kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för beslut 
senast den 18 juni 2012.   
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Veronica Burström har lämnat in ett medborgarförslag angående ej behöriga 
lärare, enligt bilaga. 
 
Kommunfullmäktige 
Ordföranden föreslår att kommunfullmäktige överlämnar ärendet till 
kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för beslut 
senast den 18 juni 2012. Kommunfullmäktige bifaller förslaget. 
_____ 
 
 
 

 


