
 PROTOKOLL 1(28) 
 2010-01-25 
KOMMUNSTYRELSEN 
 
Tid: kl 08:30 – 16:00 
 
Plats: Lokal Bäcken 
 
Ledamöter: Bill Nilsson, s,  ordförande  
 Erika Sundström, s  
 Helena Öhlund, s 
 Tommy Lindgren, s vice ordförande 
 Eva Westerlund, s  
 Camilla Wallin, s 
 Birgitta Lundberg, s  
 Birger Seger, v  
 Matilda Wiklund, c 
 Eilert Isaksson, c  
 Per-Erik Johansson, kd 
 Jörgen Afvander, Ns 
Ersättare: Inger Granqvist, s 
 
Övriga: Magnus Nordström  kommunchef 
 Lilian Johansson kommunsekreterare 
 Ulla Lundberg, § 2 ekonomichef 
 Gunilla Lundin, § 13 administrativ chef 
 Ann-Louise Öberg, § 13 områdeschef 
 Crister Lundgren, § 13 IT-chef 
 Annacaisa Engström, § 14 personalchef 
 Erik Andersson, § 17 samhällsplanerare 
 Ingrid Karlsson, § 17 miljö- och byggchef 
 Jan-Erik Backman, § 18 barn- och utbildn.chef 
 Anders Nilsson, § 18 VD Älvsbyns Fastigheter AB 
 Birgit Nilsson, § 20 socialchef 
 
Justeringsdag: 2010-02-01   
 
Paragrafer: §  1 - 21 
 
Justerare: Erika Sundström   
 
 
Lilian Johansson Bill Nilsson Erika Sundström   
kommunsekreterare ordförande justerare 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

ANSLAGSBEVIS 
Justeringen har tillkännagivits via anslag 

 
Organ Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 2010-01-25 
 
Protokollet är anslaget  2010-02-01 – 2010-02-22  
  
Förvaringsplats för protokoll Kommunkansliets arkiv 
 
 
 Astrid Edin 



 PROTOKOLL 2(28) 
 2010-01-25 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 1 0004/10 - 000 
 
INFORMATION VID KOMMUNSTYRELSENS SAMMANTRÄDE 
2010-01-25 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Godkänna redovisad information och lägga den till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunchef Magnus Nordström har sammanställt kommunövergripande 
information, enligt bilaga. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 3(28) 
 2010-01-25 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 2 0005/10 - 042 
 
EKONOMISK REDOVISNING VID KOMMUNSTYRELSENS 
SAMMANTRÄDE 2010-01-25 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Ekonomisk information redovisas av ekonomichef Ulla Lundberg. 
 
Kommunstyrelsen 
Ekonomichef Ulla Lundberg föredrar ärendet. 
 
Budgeterat resultat för år 2009 är positivt och beräknas till + 7,6 mkr. Vid 
kommunstyrelsens sammanträde den 8 mars 2010 kommer alla siffror att 
redovisas. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 4(28) 
 2010-01-25 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 3 0006/10 - 000 
 
DELGIVNINGAR KS 2010-01-25 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Godkänna nedanstående redovisning av delgivningar. 
 
Ärendebeskrivning 
Handlingar i ärendet: 
 
1 Personalutskottet 2009-12-09 

a) PU § 19 – Information vid personalutskottets sammanträde,  
dnr 452/09, 000 

b) PU § 20 – Sammanträdes- och arbetsplan för 2010, dnr 454/09, 006 
 

2 Fritids- och kulturnämndens protokoll 2009-11-25  
 
3 Socialnämnden 2009-12-09 

a) SN § 126 – Medarbetarenkät 
b) SN § 130 – Barn- och ungdomsärenden 

 
4 Personal på Ugglan 2 A-B 

a) Ang besparingar inom särskilda boendena, dnr 485/09, 705 
b) Yttrande från socialchefen, dnr 485/09, 705  
 

5 Nystrands Byggnadsförening – Ej intresserade av att äga fastigheten 
(ang KS beslut § 197/09-12-14 att skänka Nystrands bygdegård till 
föreningen), dnr 430/09, 284 

 
6 Skolgruppen för Högstadieskolan Vidsel – Handlingsplan för 

Skolgruppen Högstadieskolan i Vidsel 2009-10-01, dnr 158/09, 041 
 
7 Personal på Älvsby Dagcenter, personligt ombud, vardagsstöd – 

Skrivelse för daglig verksamhet angående habiliteringsersättning 
 
8 FUB-Älvsbyn – Daglig verksamhet, habiliteringsersättning 
 
9 Statens folkhälsoinstitut – Tobaksuppdraget 
_____ 



 PROTOKOLL 5(28) 
 2010-01-25 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 4 0007/10 - 002 
 
DELEGATIONSRAPPORT KS 2010-01-25 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Godkänna nedanstående redovisning av delegationsbeslut. 
 
Ärendebeskrivning 
Följande ärenden anmäls enligt KS § 185/2009-12-14 
 
Ärende  Delegat 
Förköp  Kommunchef 
Trångfors 1:36 
Riddarhällan 2:24 
Älvsbyns 25:69 ½ av 
Övre Tväråsel 18:4 
Lillträsk 1:41 
 
Markupplåtelse 
Upplåtelse av torgplats Näringslivssekr 
 
Beslut ang bidrag till värmepumpar (avslag) Fritids- o kulturchef 
Beslut om Disco Alive 15/1 2010  Fritids- o kulturchef 
 
Byautvecklingspeng 
Vistträsk byaförening Näringslivssekr 
 
Reglering av hyror, uppdragsersättning samt  
skulder – Älvsbyns folketshusförening Ekonomichef 
 
Uppsägning av hyresavtal samt avtal avseende   
uppdragsersättning samt periodiskt underhåll - 
Älvsbyns folketshusförening Ekonomichef 
 
Prolongering av avtal om enklare sjukvård KS ordf 
 
Avtal för filmsalen i Storforsens naturreservat KS ordf 
 
Förlängningsavtal ”Mobiler med kringutrustning 
2008”   Kommunchef 
 
Yttrande ang kameraövervakning Kommunchef 
 
Försäljning av Tväråns skola (Tvärån 3:20) vd fastighetsbolaget 
 
Påbörjade lotterier 2009 ass kom.ledn.kont 
_____ 



 PROTOKOLL 6(28) 
 2010-01-25 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 5 0503/09 - 001 
 
POLITISK ORGANISATION FÖR ÄLVSBYNS KOMMUN 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Utveckla den politiska organisationen med utskott under kommunstyrelsen 
och tillfällig beredning under kommunfullmäktige, enligt priogruppens 
förslag, bilaga 2, med ändring: 
 
1) Arbete- & Omsorgsutskottet 
2) Barn- & Fritidsutskottet 
3) Budgetberedningen (hanterar även ärenden som rör näringsliv och tillväxt)  
 
Reservation 
Matilda Wiklund (c), Birger Seger (v) och Jörgen Afvander (Ns) reserverar sig 
mot beslutet. 
 
Ärendebeskrivning 
Priogruppen fick av kommunstyrelsen den 25 maj 2009, § 66, uppdrag att 
med Öhrlings utvärdering som grund se över den politiska organisationen 
och utarbeta konkreta utvecklingsförslag till kommunstyrelsens sammanträde 
den 14 december 2009.   
 
Avgränsning 
Priogruppen har inte tagit med de kommunala bolagen i sin översyn. 
I de två alternativa förslag som presenteras i bilaga finns inte Kommunala 
handikapp- och pensionärsrådet och Folkhälsorådet med. Kommunstyrelsen 
får lägga förslag i detta hänseende. 
- - - 
 
Priogruppen har konstaterat att som organisationen är definierad idag finns 
oklarheter i gränsdraganingar mellan framförallt kommunstyrelsen och 
nämndernas uppdrag. Detta försvårar en tydlig ledning och styrning. Dessa 
intryck förstärktes även av den föreläsning i ämnet som hölls av Axel 
Danielson. Föreläsaren poängterade att Älvsbyn idag står inför 2 alternativ. 
Antingen går man tillbaka till den organisation som gällde före 2007 eller så 
utvecklar man den nuvarande organisationen.   
 
Priogruppen konstaterar vidare att en förändring behövs för att klargöra 
dessa otydligheter. Priogruppen har tittat på tre tänkbara 
organisationsmodeller.  
 -    Den ena modellen bygger på att man har ett antal utskott under  
 kommunstyrelsen som i varierande grad kan ha nämndernas uppgifter.  
- Den andra modellen bygger på att man har ett antal beredningar direkt   

under fullmäktige. 
           forts 



 PROTOKOLL 7(28) 
 2010-01-25 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 5 0503/09 – 001   forts 
 
POLITISK ORGANISATION FÖR ÄLVSBYNS KOMMUN 

 
- En tredje modell är att behålla nämnderna men att deras reglemente  
  revideras för att tydliggöra uppdraget.  
 
De olika modellerna har både för- och nackdelar men Priogruppen konsta-
terar att modellen med att behålla nämnderna har en stor nackdel då det 
försvårar ett nytt tankesätt både hos politiker och tjänstemän. Priogruppen 
konstaterar att oavsett vilken modell vi slutligen väljer så är det väldigt viktigt, 
att vi tydligt beskriver de olika "organens" arbetsuppgifter.  
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 14 december redovisas remissvaren 
som inkommit i ärendet och kommunstyrelsen får tillfälle att diskutera frågan 
i plena. Därefter tas ärendet upp vid Kommunstyrelsens sammanträde den 25 
januari 2010 och förslag till beslut ska ligga på fullmäktiges bord den 15 feb-
ruari. 
 
Priogruppens beslut 2009-11-09 
Framtagna utvecklingsförslag skickas på remiss till de politiska partierna. 
Remissvaren skall vara kommunledningskontoret tillhanda 10 december för 
redovisning på kommunstyrelsen den 14 december 2009. 
  
Priogruppens förslag till Kommunstyrelsen  
Ärendet tas upp i kommunstyrelsen den 25 januari 2010 för slutligt förslag till 
kommunfullmäktige den 15 februari 2010. 
 
Kommunstyrelsen beslutar den 14 december 2009, § 186, bifalla priogrup-
pens förslag att ärendet behandlas i kommunstyrelsens sammanträde den 25 
januari för slutligt förslag till kommunfullmäktige den 15 februari 2010. 
 
Remissvar har inkommit från socialdemokraterna och folkpartiet Älvsby 
liberalerna, enligt bilaga. 
 
Kommunstyrelsen 
Ordföranden föredrar ärendet. 
 
Yrkanden 
Matilda Wiklund (c) yrkar på återgång till föregående organisation. 
 
Birger Seger (v) och Jörgen Afvander (Ns) yrkar på återgång till föregående 
organisation och hänvisar till inlämnade motioner från respektive parti. 
 
Erika Sundström (s) yrkar bifall till priogruppens förslag bilaga 2, Politisk 
organisation med utskott, med ändring:      forts 



 PROTOKOLL 8(28) 
 2010-01-25 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 5 0503/09 – 001   forts 
 
POLITISK ORGANISATION FÖR ÄLVSBYNS KOMMUN 

 
 
1) Arbete- & Omsorgsutskottet 
2) Barn- & Fritidsutskottet 
3) Budgetberedningen (hanterar även ärenden som rör näringsliv och tillväxt) 
4) Tillfällig beredning under kommunfullmäktige 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer Matilda Wiklunds m fl förslag och Erika Sundströms 
förslag mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller Erika Sund-
ströms förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 25 maj 2009, § 66 
PM Priogruppen 9 november 2009  
Kommunstyrelsens protokoll 14 december 2009, § 186 
_____ 
 



 PROTOKOLL 9(28) 
 2010-01-25 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 6 0180/09 - 003 
 
STRATEGISK PLAN FÖR ÄLVSBYNS KOMMUN 2010-2012 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
I den strategiska planen infoga rubriker och text för enheterna Barn- och 
familjeenheten (BoF) och Enheten för arbete och integration (AoI), enligt 
bilaga, med tillägg till AoI, under rubriken ”särskilda uppdrag”, infoga texten: 
”I samråd med Älvsbyns vårdcentral inleda arbetet med alkoholrådgivning för att 
tillsammans på ett tidigt stadium fånga upp och stödja människor som har ett riskbruk.” 
och därefter fastställa Strategisk plan för Älvsbyns kommun 2010-2012. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade 23 november 2009, § 83, uppdra till kommun-
chefen att till kommunstyrelsens sammanträde 14 december 2009 lämna för-
slag på rubriker och text för de två nya enheterna, Barn- och familjeenheten 
och Enheten för arbete och integration, som ska infogas i den strategiska 
planen. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 14 december 2009, § 188, att ärendet återremit-
teras till kommunchefen för att till kommunstyrelsens sammanträde den 25 
januari 2010 lämna nytt förslag på rubriker och text för de två nya enheterna.  
 
Förslag till beslut 
Infoga rubriker och text för de två nya enheterna, Barn- och familjeenheten 
och Enheten för arbete och integration, i den strategiska planen, enligt för-
slag, och därefter fastställa Strategisk plan för Älvsbyns kommun 2010-2012. 
 
Kommunstyrelsen 
Helena Öhlund (s) yrkar bifall till förslaget med tillägg till texten för Enheten 
för arbete och integration, under rubrik ”särskilda uppdrag” infoga texten:  
”I samråd med Älvsbyns vårdcentral inleda arbetet med alkoholrådgivning för att 
tillsammans på ett tidigt stadium fånga upp och stödja människor som har ett riskbruk.” 
 
Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges protokoll 23 november 2009, § 83 
Kommunstyrelsens protokoll 14 december 2009, § 188 
_____ 



 PROTOKOLL 10(28) 
 2010-01-25 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 7 0012/10 - 003 
 
KOMMUNSTYRELSENS UPPFÖLJNINGSPLAN 2010 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Anta utarbetad uppföljningsplan enligt bilaga, med ändring att: 
1) Vid kommunstyrelsens sammanträde den 27 september 2010 samt första 

kommunstyrelsesammanträdet 2011 redovisar nämnderna sin målupp-
fyllelse enligt strategiska planen. 

2) Delgivning från personalutskottet (PU) och tekniska utskottet (TU) sker 
vid nästkommande kommunstyrelsesammanträde. 

3) Ta bort texten vid ***(3) och ****(4), sist i uppföljningsplanen. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunchef Magnus Nordström har utarbetat förslag till kommun-
styrelsens uppföljningsplan 2010, enligt bilaga. 
 
Förslag till beslut 
Anta utarbetad uppföljningsplan. 
 
Kommunstyrelsen 
Erika Sundström (s) bifaller utarbetad uppföljningsplan  med ändring:   
1) Vid kommunstyrelsens sammanträde den 27 september 2010 samt första 

kommunstyrelsesammanträdet 2011 redovisar nämnderna sin målupp-
fyllelse enligt strategiska planen. 

2) personalutskottet (PU) och tekniska utskottet (TU) delger 
kommunstyrelsen vid nästkommande kommunstyrelsesammanträde 

3) ta bort texten vid *** och ****, sist i uppföljningsplanen 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens uppföljningsplan 6 januari 2010 
_____ 



 PROTOKOLL 11(28) 
 2010-01-25 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 8 0003/10 - 004 
 
DOKUMENTHANTERINGSPLAN 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Fastställa upprättad dokumenthanteringsplan med tillägg ”Skolsocial verk-
samhet och skolhälsovård - Barn- och familjeenheten”, enligt bilaga, att gälla 
fr o m 2010-01-01. 
 
Planen kommer under 2010 att kompletteras med kommunledningskontoret - 
IT´s handlingar.  
 
Redaktionella ändringar i dokumenthanteringsplanen kommer att ske. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunledningskontoret har upprättat dokumenthanteringsplan för kom-
munstyrelsens verksamheter, enligt bilaga. De gallringsförslag som anges i 
planen är hämtade ur Sveriges Kommuner och Landstings gallringsråd 
”Bevara eller gallra?” 
 
Dokumenthanteringsplanen talar om vilka handlingar som förekommer i 
verksamheten, hur de förvaras, vilka handlingar som ska bevaras eller gallras. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen fastställer upprättad dokumenthanteringsplan att gälla från 
2010-01-01. 
 
Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen fastställer upprättad dokumenthanteringsplan inkl tillägg 
Skolsocial verksamhet och skolhälsovård - Barn- och familjeenheten, enligt 
bilaga, att gälla fr o m 2010-01-01. 
 
Planen kommer under 2010 att kompletteras med kommunledningskontoret - 
IT´s handlingar. 
 
Redaktionella ändringar kommer att ske. 
_____ 



 PROTOKOLL 12(28) 
 2010-01-25 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 9 0011/10 - 004 
 
GALLRINGSBESLUT 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Godkänna nedanstående gallringsbeslut. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen är kommunens arkivmyndighet. Som sådan ska kommun-
styrelsen medge gallringsbeslut för handlingar som idag finns i arkivet men 
som inte behöver bevaras enligt Sveriges kommuner och landstings gallrings-
råd. 
 
För att bereda plats i arkiven vill kommunledningskontoret, kansli att kom-
munstyrelsen beslutar om gallring av följande handlingar: 
 
”Kansliarkivet” 
Förköpsärenden (delegationsbeslut att ej utöva förköpsrätt) fr o m 1990. Nya 
rekommendationer är 2 år. Förteckning över berörda fastigheter bevaras 
årsvis.  
 
”Skolarkivet” 
Klassbok med uppgift om elevs namn och närvaromarkering för elever i 
Älvsbyns kommuns grundskolor fr o m läsår 63/64 t o m läsår 69/70. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar medge ovanstående gallringsbeslut. 
_____ 



 PROTOKOLL 13(28) 
 2010-01-25 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 10 0415/09 - 007 
 
REVISIONSRAPPORT OM GRANSKNING AV BUDGET-
PROCESSEN 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen ställer sig positiv till bifogat yttrande. 
 
Ärendebeskrivning 
På uppdrag av kommunens revisorer granskade KPMG under hösten 2009 
kommunens budgetprocess, enligt bilaga. Rapporten föredrogs för kommun-
fullmäktige oktober 2009 och kommunens revisorer önskade i samband med 
att rapporten överlämnades, ett yttrande över revisionsrapporten senast den 
30 januari 2010. 
 
Ekonomichef Ulla Lundberg har yttrat sig i ärendet, enligt bilaga. 
 
Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen ställer sig positiv till bifogat yttrande. 
 
Beslutsunderlag 
Ekonomichefens yttrande 8 januari 2010 
_____ 



 PROTOKOLL 14(28) 
 2010-01-25 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 11 0363/09 - 008 
 
MOTION (C) - KANIS 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Avslå motionen om att konkurrensutsätta driften av Kanisområdet. 
 
Reservation 
Matilda Wiklund (c) reserverar sig mot beslutet. 
 
Ärendebeskrivning 
En motion från centerpartiet har lämnats in om att konkurrensutsätta driften 
av Kanisområdet, enligt bilaga. 
 
VD för Älvsbyns Fastigheter AB, Anders Nilsson har yttrat sig i ärendet, 
enligt bilaga. Nilsson bedömer att det behövs ytterligare investeringar för att 
göra Kanisområdet attraktivare.  
 
Vintern 2009/10 har Älvsbyns Fastigheter AB ett avtal för restaurangen med 
en entreprenör som på sikt vill utveckla restaurangen och hela området men 
inte ta över driften av backen. 
 
Älvsbyns Fastigheter AB driver Kanisområdet som en del i övrig kommunal 
fastighets- och park/fritidsdrift. Skidbacken är stommen i vinterarbetena. Att 
bryta ut skidbacken på Kanis ur uppdraget från Älvsbyns kommun, innebär 
förmodligen uppsägning av åretruntpersonal och fler säsongsanställningar.  
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen arrenderar inte ut Kanisbacken till andra aktörer. 
 
Kommunstyrelsen 
Ordföranden föredrar ärendet. 
 
Yrkanden 
Matilda Wiklund (c) och Per-Erik Johansson (kd) yrkar bifall till motionen. 
 
Erika Sundström (s) och Birger Seger (v) yrkar avslag på motionen. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer Matilda Wiklunds och Erika Sundströms förslag mot 
varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller Erika Sundströms förslag. 
 
Beslutsunderlag 
VD Älvsbyns Fastigheter AB, yttrande 3 december 2009 
_____ 



 PROTOKOLL 15(28) 
 2010-01-25 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 12 0466/09 - 009 
 
JÄMSTÄLLDHETSPRIS - KRITERIER 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Fastställa kriterier för jämställdhetspriset enligt bilaga.  
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade 10 september 2007, § 65, bifalla motion från 
centerpartiet om instiftande av jämställdhetspris om 5 000 kronor som årligen 
delas ut av kommunfullmäktige. 
 
Kommunstyrelsen utsåg den 9 mars 2009, § 34, jury som väljer mottagare av 
jämställdhetspris. Juryn består av Bill Nilsson, Eva Westerlund och Matilda 
Wiklund.  
 
Jämställdhetsjuryn har utarbetat kriterier för Älvsbyns kommuns jämställd-
hetspris enligt bilaga. 
 
Förslag till beslut 
Fastställa kriterier för jämställdhetspriset enligt bilaga.  
 
Kommunstyrelsen 
Erika Sundström (s) bifaller förslaget att fastställa kriterier för jämställdhets-
priset.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges protokoll 11 september 2007, § 65 
Kommunstyrelsens protokoll 9 mars 2009, 34 
Tjänsteutlåtande jämställdhetsjuryn – kriterier, 13 januari 2010 
_____ 
 



 PROTOKOLL 16(28) 
 2010-01-25 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 13 0308/09 - 020 
 
PROJEKTUPPDRAG - SAMORDNING AV POOLPERSONAL OCH 
VIKARIER - SPOV 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Uppdra till kommunchefen att införa vikariehantering enligt SPOV´s slut-
rapport. Resurser till ledningsfunktionen i införandeprojektet anvisas ur 
befintlig budget och intern rekrytering sker. Utvärdering av införandepro-
jektet sker den 31 mars 2011.  
 
Ärendebeskrivning 
Projekt samordnad personalpool och vikariehantering initierades av kom-
munchef Magnus Nordström den 11 augusti 2009. 
 
Bakgrund till uppgiften 
Inom kommunen är det huvudsakligen skolan och socialtjänsten som regel-
bundet använder sig av vikarier. I dag hanteras vikarier både av vikarieför-
medlarna och av arbetslagen ute i verksamheten. I brist på helhetssyn och 
systemstöd så anställs vikarier in i personalpoolen samtidigt som övertalighet 
finns inom andra delar av verksamheten. Överlag är hanteringen präglad av 
manuella/bristfälliga rutiner samt dubbelarbete. 
 
Under 2009 har viss samordning påbörjats, bland annat har de båda förmed-
larna numera rummen intill varandra. Exait har även genomfört en förstudie 
med ett antal åtgärdsförslag. Dock saknas gemensamma arbetsrutiner som 
stöds av avtal och styrdokument samt systemstöd för detta. 
 
Syfte 
Syftet med projektet är att skapa en samordnad och resurseffektiv vikarieför-
medling.  
Inledningsvis utreds: 
- arbetsprocesser och rutiner för vikarieförmedling 
- organisatoriskt ansvar för vikarieförmedling, och därmed tillhörighet för  
förmedlarna 
- personalpoolens storlek och tillhörighet 
- anpassningsbehov för avtal och styrdokument 
- systemstöd 
Därefter implementeras ovanstående i verksamheten. 
 
Mål 
När projektet är genomfört tillgodoses organisationens behov av vikarier från 
en organisatorisk enhet. Arbetsrutinerna är gjorda så bra som möjligt och 
dokumenterade, avtal och styrdokument är anpassade efter det nya arbets-
sättet. Nuvarande personalpool är storleksmässigt anpassad och dess tillhörig-
het och ledningsförhållande klarlagt.     Forts 



 PROTOKOLL 17(28) 
 2010-01-25 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 13 0308/09 – 020   forts 
 
PROJEKTUPPDRAG - SAMORDNING AV POOLPERSONAL OCH 
VIKARIER - SPOV 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen uppdrar till kommunchefen att införa en vikariehantering 
enligt avsikterna i  SPOV´s slutrapport. 
 
Kommunstyrelsen 
Administrativ chef Gunilla Lundin, områdeschef Ann-Louise Öberg och IT-
chef Crister Lundgren föredrar ärendet. 
 
Yrkanden 
Helena Öhlund (s) föreslår att kommunstyrelsen uppdrar till kommunchefen 
att införa vikariehantering enligt SPOV´s slutrapport. Resurser till lednings-
funktionen i införandeprojektet anvisas ur befintlig budget och intern rekry-
tering sker. Utvärdering av införandeprojektet sker den 31 mars 2011.  
 
Matilda Wiklund (c) yrkar bifall till Helena Öhlunds förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunchefens tjänsteutlåtande 11 augusti 2009 
Förhandlingsprotokoll 17 december 2009 
_____ 
 



 PROTOKOLL 18(28) 
 2010-01-25 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 14 0433/09 - 023 
 
SKRIVELSE OM VIKARIATSANSTÄLLNINGAR 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsebeslut från 9 mars 2009, § 30, står fast. 
 
Kommunstyrelsen hänvisar till gällande kollektivavtal. 
 
Ärendebeskrivning 
Skrivelser om anställning av vikarier ute i verksamheterna har inkommit från 
Helena Ljungqvist och från hemtjänstgruppen Kristallen, enligt bilaga. 
 
Personalchef Annacaisa Engström och ordförande i personalutskottet Erika 
Sundström har svarat på skrivelserna, enligt bilaga. 
 
Personalutskottet föreslår kommunstyrelsen 9 december 2009, § 21, att göra 
förändringar i tidigare kommunstyrelsebeslut från den 9 mars 2009, § 30, 
avseende anställningsform: allmän visstidsanställning används när extra 
personal anställs och anställningsformen vikariat ska användas när personen i 
fråga ersätter ordinarie personal. 
 
Kommunstyrelsen 
Personalchef Annacaisa Engström föredrar ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 9 mars 2009, § 30 
Skrivelse, 5 november 2009 
Skrivelse, 19 november 2009 
Svar från personalchef och ordförande i personalutskottet, 9 december 2009 
Personalutskottets protokoll 9 december 2009, § 21 
_____ 
 



 PROTOKOLL 19(28) 
 2010-01-25 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 15 0158/09 - 041 
 
UTREDNINGSUPPDRAG BETRÄFFANDE ALTERNATIV 
FLYTT AV ÅK 6-9 I VIDSEL TILL TÄTORTEN (DRIFTBUDGET 
VERKSAMHETSÅRET 2010, PUNKT 3) 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Inte verkställa beslutet att flytta elever i år 6-9 från Vidsel till tätorten. 
Finansiering av detta sker genom en omfördelning mellan budgetramar i 
2010-års driftsbudget enligt nedan: 
 
Kommunstyrelsens förfogande - 400 000 kronor 
Näringsliv    - 300 000 kronor 
Fritid- och kultur   - 300 000 kronor 
Miljö- bygg och räddning  - 300 000 kronor 
Kommunövergripande  - 200 000 kronor 
Grundskolan   1 500 000 kronor 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade 6 juli 2009, § 36 ”Driftbudget verksamhets-
året 2010 med balans-, resultat- och finansieringsbudget 2010-2012”, punkt 3, 
uppdra till kommunchefen att utreda möjligheten att med hjälp av modern 
teknik och en översyn av lokaler åstadkomma en besparing motsvarande det 
belopp som en flytt av elever i årskurs 6-9 från Vidsel till tätorten skulle ge. 
Besparingen ska verkställas inom verksamheten för årskurs 6-9 Vidsel. Om 
besparingen inte kan nås, verkställs budgetberedningens förslag om flyttning 
av elever från Vidsel höstterminen 2010. Kommunchefens utredningsupp-
drag föreläggs kommunstyrelsen för beslut den 14 december 2009. 
 
Protestlistor ”Nej till avveckling av högstadiet i Vidsel” har lämnats in,  
totalt ca 924 namn. 
 
Gunnar Bergman, Marianne Stenvall och Marina Eklund har genomfört 
utredning ”Förslag till kostnadsbesparingar för klasserna 6-9 på Vidsel-
skolan”, enligt bilaga. 
 
Med anledning av utredningens resultat är det inte möjligt att bedriva under-
visning i Vidsels rektorsområde för skolår 6-9 om de föreslagna besparing-
arna genomförs.Utredningen har dock påvisat andra möjligheter att 
genomföra kostnadseffektiviseringar motsvarande ca 760 000 kronor. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 14 december 2009, § 192, att flytta ärendet till 
kommunstyrelsens sammanträde den 25 januari 2010. Den allmänna inställ-
ningen hos samtliga partier företrädda i kommunstyrelsen är att årskurs 6-9 
ska vara kvar i Vidsel.      forts 



 PROTOKOLL 20(28) 
 2010-01-25 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 15 0158/09 – 041   forts 
 
UTREDNINGSUPPDRAG BETRÄFFANDE ALTERNATIV 
FLYTT AV ÅK 6-9 I VIDSEL TILL TÄTORTEN (DRIFTBUDGET 
VERKSAMHETSÅRET 2010, PUNKT 3) 

 
Kommunstyrelsen 
Ordföranden föredrar ärendet och yrkar att kommunstyrelsen föreslår kom-
munfullmäktige inte verkställa beslutet att flytta elever i år 6-9 från Vidsel till 
tätorten. Finansiering av detta sker genom en omfördelning mellan 
budgetramar i 2010-års driftsbudget enligt nedan:  
Kommunstyrelsens förfogande - 400 000 kronor 
Näringsliv    - 300 000 kronor 
Fritid- och kultur   - 300 000 kronor 
Miljö- bygg och räddning  - 300 000 kronor 
Kommunövergripande  - 200 000 kronor 
Grundskolan   1 500 000 kronor 
 
Matilda Wiklund (c), Per-Erik Johansson (kd), Jörgen Afvander (Ns) och 
Birger Seger (v) föreslår följande omfördelning av medel: 
Kommunstyrelsens förfogande - 400 000 kronor 
Näringsliv    - 200 000 kronor 
Fritid- och kultur   - 200 000 kronor 
Miljö- bygg- och räddning  - 300 000 kronor 
Kommunövergripande  - 400 000 kronor 
Grundskolan   1 500 000 kronor 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer eget förslag och övriga partiers förslag mot varandra och 
finner att kommunstyrelsen bifaller eget förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges protokoll 6 juli 2009, § 36 
Utredning 26 oktober 2009 
Protestlistor 13 november 2009 
Barn- och utbildningschefens missiv 2 december 2009 
Kommunstyrelsens protokoll 14 december 2009, § 192 
_____ 



 PROTOKOLL 21(28) 
 2010-01-25 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 16 0509/09 - 060 
 
KOMMUNENS YTTRANDE OM FÖRKÖPSRÄTT – FASTIG-
HETEN ÄLVSBYN ÄLVSBYN 26:58 (BERGSPARKEN) 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar att nyttja sin rätt till förköp av fastigheten 
Älvsbyn 26:58 (Bergsparken) för att kunna påverka fastighetens framtida 
nyttjande. Finansiering anvisas ur verksamheten likvida medel. 
 
Ärendebeskrivning 
Begäran om yttrande angående nyttjande av kommunens förköpsrätt har 
inkommit gällande fastigheten Älvsbyn 26:58 (Bergsparken). 
 
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson har yttrat sig i ärendet. 
”Fastigheten Älvsbyn 26:58 ligger utanför detaljplanelagt område. Den ligger i 
Brukte utanför område för samlad bebyggelse. Fastighetens area är 
30 835 m². Den är klassad som Hyreshusenhet, huvudsakligen lokaler. 
Fastigheten gränsar inte till kommunens mark. 
 
Kommunen sålde fastigheten 2003 till IB:s Konditori i Älvsbyn AB. Vid 
försäljningen ingick villkor att verksamhet skulle bedrivas enligt av ägaren 
inlämnat koncept, bedrivande av värdshusverksamhet med mat och dryck 
samt friskvårdsinriktade aktiviteter och arrangemang m m. 
 
Arbete med översiktsplanen pågår där den berörda fastigheten bedöms vara 
lämplig som område för bostäder i attraktivt läge. Bedömningen är att kom-
munen bör nyttja sin rätt till förköp av den aktuella fastigheten för att kunna 
påverka fastighetens framtida nyttjande.” 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att nyttja sin rätt till förköp av den aktuella fastig-
heten för att kunna påverka fastighetens framtida nyttjande. 
 
Kommunstyrelsen 
Ordföranden föredrar ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige att nyttja sin rätt till förköp av den aktuella fastigheten 
med hänvisning till pågående översiktsplanearbete för att kunna påverka 
fastighetens framtida nyttjande. Finansiering sker ur verksamheten likvida 
medel. 
 
Matilda Wiklund (c) ställer sig positiv till förslaget. 
 
Beslutsunderlag 
Miljö- och byggchefens yttrande 4 januari 2010 
_____ 



 PROTOKOLL 22(28) 
 2010-01-25 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 17 0456/09 - 212 
 
ÖVERSIKTSPLAN 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Låta översiktsplanen gå ut på samråd med justering av påtalade förändringar.  
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade den 14 december 2009, § 195, att fastställa 
områden för landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS-områden) samt 
områden för storskalig vindkraft inom Älvsbyns kommun. 
 
Kommunstyrelsen har att besluta om att låta översiktsplanen gå ut på samråd, 
enligt bilaga.  
 
Kommunstyrelsen 
Samhällsplanerare Erik Andersson och miljö- och byggchef Ingrid Karlsson 
föredrar ärendet. 
 
Erika Sundström (s) påtalar redaktionella ändringar på sidorna 6, 9, 22 och 
23. Miljö- och byggchefen noterar förändringarna och reviderar planen innan 
den ställs ut. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 23(28) 
 2010-01-25 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 18 0213/09 - 291 
 
PLANERING AV NY GRUNDSKOLA (F-5) - ERSÄTTNING FÖR 
LEKENSKOLAN 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Bygga en ny skola på Parkskoleområdet. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Föreslå kommunfullmäktige att bygga en ny skola på Parkskoleområdet. 
Uppdra till kommunchefen att fortsätta uppdraget. 
 
Reservation 
Matilda Wiklund (c) och Birger Seger (v) reserverar sig mot beslutet. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade enhälligt den 9 mars 2009, § 44, att bygga en ny 
skola efter branden på Lekenskolan samt utse en projektgrupp ”skolgrupp”, 
Bill Nilsson (s), Per-Erik Johansson (kd) och Matilda Wiklund (c), med 
uppdrag att lämna förslag på tänkbar placering och skolans storlek m m. 
 
Skolgruppen har undersökt prognoser för elevantalet i framtiden och kons-
taterat att till år 2012 kommer det att finnas ca 70 barn i varje åldersgrupp. 
Det betyder att från förskoleklass t o m åk 5 kommer det att finnas ca 420 
elever. Behov finns av 3 st parallellklasser inom skolan. Utöver detta för-
beredelseklass, särskola, Nornaskolan m m. 
 
Skolgruppen konstaterade att det inom nuvarande Parkskolan är rimligt att 
driva 2 st parallellklasser i årskurs F-5.  
 
Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet 2009-07-06, presenterade 
skolgruppen två alternativ för den fortsatta hanteringen av ärendet. Kom-
munfullmäktige beslutade då att ärendet skulle återremitteras för vidare 
beredning.  
 
Skolgruppens prognoser för elevantalet i framtiden kvarstår som framgår 
ovan. Gruppen konstaterar att det inom nuvarande Parkskolan är rimligt att 
bedriva 2 parallellklasser i årskurserna F-5. 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 26 oktober 2009, § 170, att med utgångs-
punkt från de uppgifter som skolgruppen tagit fram, om antal elever i 
framtiden, uppdra till kommunchefen att:  
- starta den interna samrådsprocessen för att kartlägga det exakta 

lokalbehovet för att ersätta Lekenskolan. 
- upprätta skiss och budgetkalkyl på en tänkt skolbyggnad som även ska 

innehålla två förskoleavdelningar     forts 



 PROTOKOLL 24(28) 
 2010-01-25 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 18 0213/09 – 291   forts 
 
PLANERING AV NY GRUNDSKOLA (F-5) - ERSÄTTNING FÖR 
LEKENSKOLAN 

 
- redovisa framtida lokalanvändning i befintliga lokaler på Parkskolan 
- redovisa uppdraget vid kommunstyrelsens sammanträde 14 december 

2009. 
    

Matilda Wiklund (c) och Birger Seger (v) reserverade sig mot beslutet.  
 
Kommunstyrelsen 
Barn- och utbildningschef Jan-Erik Backman och VD Älvsbyns Fastigheter 
AB, Anders Nilsson föredrar ärendet. Jan-Erik Backman redovisar utskickat 
ritningsmaterial, enligt bilaga.  
 
Arkitekt från fastighetshuset Monarken har tillsammans med barn- och 
utbildningschef, VD Älvsbyns Fastigheter AB, rektor för Bäckskolans 
rektorsområde och rektor för Åsens rektorsområde tagit fram tre olika förslag 
på ersättningsbyggnad för Lekenskolan.  
 
Jan-Erik Backman har yttrat sig i ärendet och menar att en exakt kostnadsbild 
är svår att presentera i detta stadium av processen. Det kan konstateras att 
kostnaden per m2 är ca 20 000 kronor vid en nybyggnation på Parkskole-
området. Anledning till den tämligen höga kostnadsbilden är att kostnader för 
grundsättning, utemiljö samt anslutningar tillkommer. I de förslag som är 
utskickat ligger kostnaderna för en nybyggnation på mellan 55-60 mkr där 
den ”halvcirkelformade” skolan är billigast. I underlaget är alternativ fyra det 
mest kostnadsneutrala. Detta alternativ är tänkt på gamla Lekenområdet, på 
befintlig grund och beräknas uppgå till ca 40 mkr. 
 
Försäkringsbolaget kommer att betala ca 30 mkr till Älvsbyns kommun för 
uppförande av ersättningsbyggnad för Lekenskolan. 
 
Yrkanden 
Erika Sundström (s) yrkar på att ny skola ska byggas på Parkskoleområdet 
Om kommunfullmäktige beslutar enligt förslag uppdra till kommunchefen att 
fortsätta uppdraget. 
 
Matilda Wiklund (c) föreslår ombyggnad av befintliga skolbyggnader Park-
skolan eller Bäckskolan. 
 
Birger Seger (v) yrkar bifall till Matilda Wiklunds förslag. 
 
Jörgen Afvander (Ns) yrkar bifall till Erika Sundströms förslag. 

forts 



 PROTOKOLL 25(28) 
 2010-01-25 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 18 0213/09 – 291   forts 
 
PLANERING AV NY GRUNDSKOLA (F-5) - ERSÄTTNING FÖR 
LEKENSKOLAN 

 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer Erika Sundströms förslag och Matilda Wiklunds förslag 
mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller Erika Sundströms 
förslag. 
           
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 9 mars 2009, § 44 
Kommunfullmäktiges protokoll 6 juli 2009, § 36 
Kommunstyrelsens protokoll 26 oktober 2009, § 170 
_____ 
 



 PROTOKOLL 26(28) 
 2010-01-25 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 19 0132/09 - 299 
 
LÄGESRAPPORT - UTREDNING ÄGANDE AV FASTIGHETEN 
FORUM 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Godkänna redovisad information kring Folketshusföreningens fastighet. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har den 27 oktober 2008, § 57, gett kommunstyrelsen 
uppdrag att redovisa konsekvenserna av ett övertagande av Folketshus-
föreningens fastighet. 
 
För att processen mellan kommunen och Folketshusföreningen ska fortsätta 
behövs ytterligare beslut av kommunstyrelsen. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 26 oktober 2009, § 180, uppdra till kommun-
styrelsens ordförande att inleda förhandlingar med Folketshusföreningens 
styrelse om att kommunen övertar ägandet av Folketshusföreningens fastig-
het samt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 23 november 2009 
redovisa hur långt processen kommit. 
 
Kommunstyrelsen 
Ordföranden föredrar ärendet.  
 
Avtal med Folketshusföreningen går ut den 1 januari 2011. Alla gällande avtal 
är uppsagda. Kommunen är intresserad av att köpa fastigheten Forum, så för-
handlingar med Folketshusföreningen fortskrider. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges protokoll 27 oktober 2008, § 57 
Kommunstyrelsens protokoll 26 oktober 2009, § 180 
_____ 



 PROTOKOLL 27(28) 
 2010-01-25 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 20 0451/09 - 720 
 
MOTTAGANDE AV ENSAMKOMMANDE BARN 2010 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Ställa sig positiv till att ta emot ensamkommande barn och uppdra till kom-
munchefen att inleda förhandling med Migrationsverket, gällande avtal ses 
över samt planeringsgrupp för mottagandet tillsätts. 
 
Ärendebeskrivning 
Integrationsansvarig Anne-Britt Ferreira har lämnat in ett tjänsteutlåtande om 
mottagande av ensamkommande barn 2010, enligt bilaga. 
 
Älvsbyns kommun har sedan 1988 nästan oavbrutet tagit emot flyktingar i ett 
organiserat mottagande genom avtal med Migrationsverket. För närvarande 
saknas ett stort antal platser i kommunerna i Sverige för att kunna bereda de 
ensamkommande barnen en dräglig tillvaro. 
 
Ett mottagande innebär att kommunen ska ordna: Boende, personal, god 
man, barnavårdsutredning enligt SoL 11:1 och skolgång. 
 
Om Älvsbyns kommun beslutar om att ta emot ca 15 ensamkommande barn 
under 2010 beräknas kostnaden per år bli 6 000 000 kronor och intäkterna  
uppskattas till 10 683 000 kronor. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att göra en överenskommelse med Migrationsver-
ket om att ta emot 15 ensamkommande barn under 2010 samt tillsätta en 
planeringsgrupp för mottagandet. 
 
Kommunstyrelsen 
Socialchef Birgit Nilsson föredrar ärendet. 
 
Yrkanden 
Helena Öhlund (s) föreslår att kommunstyrelsen ställer sig positiv till att ta 
emot ensamkommande barn. Förhandling med Migrationsverket inleds, 
gällande avtal ses över och planeringsgrupp för mottagandet tillsätts. 
 
Matilda Wiklund (c) och Birger Seger (v) bifaller Helena Öhlunds förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Integrationsansvarigs yttrande, 23 november 2009 
_____ 
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KOMMUNSTYRELSEN 
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KS § 21 0015/10 - 053 
 
UPPHANDLING KONTORSVAROR 2010-2012 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Teckna avtal gällande kontorsvaror med Kontore. Avtalstid 2010-02-01 – 
2012-01-31 med option på 1 år. 
 
Ärendebeskrivning 
Älvsbyns kommun har infordrat anbud på kontorsvaror 2010-2012. Vid 
anbudstidens utgång har fyra anbud inkommit.  
 
Kommunstyrelsen 
Kommunchef Magnus Nordström redovisar utvärdering av inkomna anbud 
som inköpare/controller Ann-Christine Nilsson har sammanställt. 
 
Enligt utvärderingsunderlag har Kontore det ekonomiskt mest fördelaktiga 
anbudet och föreslås för avtalsskrivning med en avtalstid fr o m 2010-02-01 
t o m 2012-01-31 med option på 1 år. Utvärdering enligt bilaga. 
 
Beslutsunderlag 
Inköpare/controller Älvsbyns Fastigheter AB, tjänsteutlåtande/utvärdering 
14 januari 2010 
_____ 
 
 

 


