
 PROTOKOLL 1(25) 
 2010-04-12 
KOMMUNSTYRELSEN 
 
Tid: kl 10:00 – 16:35 
 
Plats: Bäcken 
 
Ledamöter: Bill Nilsson, s,  ordförande  
 Erika Sundström, s  
 Peter Eriksson, s 
 Helena Öhlund, s 
 Tommy Lindgren, s vice ordförande 
 Eva Westerlund, s  
 Camilla Wallin, s 
 Birger Seger, v  
 Matilda Wiklund, c 
 Eilert Isaksson, c  
 Jörgen Afvander, Ns 
Tjänstgörande ersättare: Anita Backman, s 
 Karin Markström, kd 
 
Övriga: Magnus Nordström  kommunchef 
 Lilian Johansson kommunsekreterare 
 Jan-Erik Backman, §§ 52-55 barn- och utbildningschef 
 Birgit Nilsson, § 44 socialchef 
 Christer Lundgren, § 44 IT-chef 
 Gunilla Lundin, § 50 adm.chef 
 Ulla Lundberg, §§ 45, 50-51 ekonomichef 
 Hans Nyberg, §44 chef arbete o integration 
 Anne-Britt Ferreira, § 44 integrationssamordnare 
 Anders Lindh, § 44 ÅSA-projektet 
 Maria Lindberg, § 44 fritidspedagog 
 
Justeringsdag: 2010-04-14   
 
Paragrafer: §  44 - 61 
 
Justerare: Peter Eriksson   
 
 
Lilian Johansson Bill Nilsson Peter Eriksson   
kommunsekreterare ordförande justerare 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 

ANSLAGSBEVIS 
Justeringen har tillkännagivits via anslag 

 
Organ Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 2010-04-12 
 
Protokollet är anslaget  2010-04-14 – 2010-05-05  
  
Förvaringsplats för protokoll Kommunkansliets arkiv 
 
 Astrid Edin 



 PROTOKOLL 2(25) 
 2010-04-12 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 44 Dnr 0121/10 - 000 
 
INFORMATION VID KOMMUNSTYRELSENS SAMMANTRÄDE 
2010-04-12 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Utse en grupp med uppdrag att utreda organisation för ungdomsgårds-
verksamhet. Gruppen består av Bill Nilsson, Magnus Nordström, Tommy 
Lindgren, Jan-Erik Backman och Kjell Tegnelund.  
 
Uppdra till kommunchefen att utse en styrgrupp som utreder hur många 
lägenheter som kan ställas till migrationsverkets förfogande.  
 
Ärendebeskrivning 
Kommunchef Magnus Nordström har sammanställt kommunövergripande 
information, enligt bilaga. 
 
Förslag till beslut 
Godkänna redovisad information och lägga den till handlingarna. 
 
Kommunstyrelsen 
Anders Lind, ÅSA-projektet och Maria Lindberg, fritidspedagog inleder 
sammanträdet med att informera om förslag till ”Ungdomsgård i skolan” för 
elever från årskurs 6 – årskurs 1 i gymnasiet.  
 
Kommunstyrelsen tackar för informationen samt beslutar att utse en grupp 
med uppdrag att diskutera frågan vidare. Gruppen består av Bill Nilsson, 
Magnus Nordström, Tommy Lindgren, Jan-Erik Backman och Kjell 
Tegnelund  
 
IT-chef Crister Lundgren redovisar ”Lägesrapport bättre IT”.  
- Samordning av IT   
- Gemensam IT-budget  
- Inventering av all IT-utrustning 
- Beslut Helpdesk, genomföra en användarenkät under våren  
- Elever med särskilda behov ska efter utredning få en dator inom 10 dagar  
- Datasal i f d lokal Älven 
 
Hans Nyberg, enhetschef arbete och integration samt integrationssamordnare 
Anne-Britt Ferreira informerar från sin verksamhet. 
- Missbruksstöd 
- Försörjningsstöd 
- Integrationsfrågor 
- Arbetsmarknadsfrågor 
           forts 



 PROTOKOLL 3(25) 
 2010-04-12 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 44 Dnr 0121/10 – 000  forts 
 
INFORMATION VID KOMMUNSTYRELSENS SAMMANTRÄDE 
2010-04-12 

 
 
Kommunstyrelsen beslutar uppdra till kommunchefen att utse en styrgrupp 
som utreder hur många lägenheter som kan ställas till förfogande för 
migrationsverket. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 4(25) 
 2010-04-12 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 45 Dnr 0122/10 - 042 
 
EKONOMISK REDOVISNING VID KOMMUNSTYRELSENS 
SAMMANTRÄDE 2010-04-12 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Godkänna den ekonomiska redovisningen och lägga den till handlingarna 
samt uppdra till kommunchefen att utarbeta ny modell för ekonomisk 
rapportering till kommunstyrelsen. 
 
Ärendebeskrivning 
Ekonomisk information redovisas av ekonomichef Ulla Lundberg. 
 
Kommunstyrelsen 
Ekonomichef Ulla Lundberg föredrar övergripande ekonomisk rapport. 
 
Utfallet av skatteintäkter och statsbidrag förväntas enligt senaste prognos från 
februari 2010 uppgå till 450,4 miljoner kronor vilket är en förbättring med 6,6 
miljoner kronor, jämfört med budgeterade skatteintäkter och statsbidrag. 
 
Vårpropositionen släpps den 15 april 2010 och ny skatteprognos kommer 
den 22 april 2010. 
 
Verksamheternas förbrukning januari – mars är 24 %, riktpunkten är 25 %. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 5(25) 
 2010-04-12 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 46 Dnr 0106/10 - 000 
 
DELGIVNINGAR KS 2010-04-12 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Godkänna redovisning av delgivningar. 
 
Ärendebeskrivning 
Handlingar i ärendet 
 
1 Älvsbyns kommun 
a) Fritids- och kulturchef – Uppsägning av avtal med ÄIF Fotboll avseende 
ungdomsgårdens skötsel och drift samt driftavtal för Älvåkra IP  
b) FKN § 5/10-02-24 – Uppföljning av nämndens styrkort 2009  
c) FKN § 7/10-02-24 – Grundspolning av isbanor i byarna 
d) Personalutskottets protokoll 2010-02-22 
e) Tekniska utskottets protokoll 2010-03-01 
f) SN § 19/10-03-17 – Strategisk plan 2011 
g) SN § 20/10-03-17 – Verksamhetsberättelser 2009 
h) Hälsoinspiratörerna – skrivelse om nyttjande av kvarvarande 
”hälsopengar” 
 
2 Kommunrevisionen – Revisionsberättelse för Stiftelsen Oanade Krafter 

2009  
 
3 Vägverket – Regeringsbeslut ang indragning från allmänt underhåll av 
 väg 659, Övre Tväråsel, Älvsbyns kommun  
 
4 Norrstyrelsen – ang bildande av Region Norrland 
 
5 Sverigefinska riksförbundet – Förverkligande av minoritetspolitiska 
 rättigheter för sverigefinnar 
_____ 
 



 PROTOKOLL 6(25) 
 2010-04-12 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 47 Dnr 0125/10 - 002 
 
DELEGATIONSRAPPORT KS 2010-04-12 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Godkänna redovisning av delegationsbeslut. 
 
Ärendebeskrivning 
Följande ärenden anmäls enligt Dnr 100/10, 2010-03-01 
 
Ärende  Delegat 
 
Kurser/konferenser Personalchef 
 
Förköp  Kommunchef 
Lill-Korsträsk 2:14 
Älvsbyn 23:27 
Laduberg 1:28 
Ulriksdal 3:2 
 
Skola/förskola 
Utökad tid i förskola (rapport nr 2) Rektor 
 
Styrdokument för Älvsbyns kommun, PU § 6 Personalutskottet 
 
Tillfällig markupplåtelse 
Avstängning Storgatan + fyrverkeri Lomtj parken Kommunchef/ 
Avstängning Storgatan vid 6 tillfällen 2010  Miljö- o byggchef 
 
Undertecknande av handlingar inom KS KS ordf 
(dnr 100/10, 002) 
 
Antagande av anbud för ny bro, höjning av bef  KS ordf 
bro, restaurering av broar och spänger, Storforsen 
(dnr 412/08, 142) 
 
Yttrande över samrådshandling av översiktsplan KS ordf 
för Jokkmokks kommun 2010 (dnr 43/10, 219) 
 
Yttrande över vindkraftsutredning för Arvidsjaurs KS ordf 
kommun, tillägg översiktsplan (dnr 44/10, 219) 
 
Ramavtal Operationell Leasing (dnr 59/10, 055) Kommunchef 
 
Förlängning hängavtal Livsmedel (dnr 88/10, 053) Kommunchef 
    forts 



 PROTOKOLL 7(25) 
 2010-04-12 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 47 Dnr 0125/10 – 002  forts 
 
DELEGATIONSRAPPORT KS 2010-04-12 

 
Notkopieringsavtal (dnr 93/10, 613) Kommunchef 
 
Hyreskontrakt Atea Finance AB (dnr 94/10, 534) Kommunchef 
 
Storforsens Kulturdagar 2010 (dnr 426/09, 109) Fritids- o kulturchef 
 
Projekt ”På andra sidan fjället” (avslag) Fritids- o kulturchef 
(dnr 61/10, 109) 
 
Projekt Samiskt centrum mot diskriminering och  Fritids- o kulturchef 
rasism (avslag) (dnr 13/10, 109) 
 
Gotlands Teater - förnyad prövning (avslag) Fritids- o kulturchef  
(dnr 120/09, 109) 
 
Bidragsfördelning 2010 – föreningsbidrag Fritids- o kulturchef 
(dnr 27/10, 109) 
 
Hyres-/driftbidrag Företagarna i Älvsbyn 2010  Näringslivschef 
(dnr 28/10, 109) 
 
Byautvecklingspeng  Näringslivssekr 
Sågfors-Lillkorsträsk byaförening (dnr 65/10, 109)  
Granträsk byaförening (dnr 112/10, 109) 
_____ 
 



 PROTOKOLL 8(25) 
 2010-04-12 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 48 Dnr 0102/10 - 003 
 
REDOVISNING AV FRITIDS- OCH KULTURNÄMNDENS 
MÅLUPPFYLLELSE 2009 ENLIGT STYRKORTET 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Godkänna fritids- och kulturnämndens utvärdering av styrkort 2009, enligt 
bilaga. 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt kommunstyrelsens uppföljningsplan 2009 ska respektive nämnd 
återredovisa sin måluppfyllelse 2009 enligt styrkorten.  
 
Fritids- och kulturnämndens uppföljning av styrkort 2009, enligt bilaga. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna fritids- och 
kulturnämndens utvärdering av styrkort 2009, enligt bilaga. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 9(25) 
 2010-04-12 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 49 Dnr 0073/10 - 003 
 
ÖVERSYN AV ARVODESREGLEMENTE INFÖR KOMMANDE 
MANDATPERIOD 2011-2014 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Tillsätta en arbetsgrupp med uppgift att se över det kommunala arvodes-
reglementet inför ny mandatperiod 2011-2014. Arbetsgruppen består av Bo 
Johansson (s) sammankallande, Peter Eriksson (s), Kerstin Nilsson (v), 
Eilert Isaksson (c) och Karin Markström (kd). 
  
Förslag till arvodesreglemente för mandatperioden 2011-2014 redovisas vid 
kommunstyrelsens sammanträde den 8 november 2010.  
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade den 8 mars 2010, § 27, tillsätta en parlamen-
tarisk arbetsgrupp med uppgift att se över det kommunala arvodesregle-
mentet inför ny mandatperiod 2011-2014. Socialdemokraterna överlåter en 
s-plats till vänsterpartiet och partierna lämnar namnförslag till kommunsek-
reteraren senast den 22 mars 2010. 
 
Namnförslag har inkommit från partierna enligt följande: 
Bo Johansson, s sammankallande 
Peter Eriksson, s 
Kerstin Nilsson, v 
Eilert Isaksson, c 
Karin Markström, kd 
 
Förslag till beslut 
Följande personer utses att ingå i arbetsgruppen: Bo Johansson (s) samman-
kallande, Peter Eriksson (s), Kerstin Nilsson (v), Eilert Isaksson (c) och 
Karin Markström (kd). 
 
Förslag till arvodesreglemente för mandatperioden 2011-2014 redovisas vid 
kommunstyrelsens sammanträde den 8 november 2010.  
_____ 
 



 PROTOKOLL 10(25) 
 2010-04-12 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 50 Dnr 0068/10 - 042 
 
BOKSLUT OCH ÅRSREDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET 
2009 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Godkänna årsredovisningen för verksamhetsåret 2009 med ett överskott om 
5 373 000 kronor.  
 
Kommunstyrelsens beslut 
Fastställa resultatet för kommunstyrelsens budgetområden för verksamhets-
året 2009 enligt nedan. Verksamheterna redovisar sammantaget ett under-
skott om 4 335 200 kronor. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunledningskontoret, ekonomi har sammanställt underlag för att fast-
ställa resultat för styrelsen verksamhetsåret 2009 enligt bilaga. 
 
2010-03-23 Bokslutsberedningen 
Ekonomichef Ulla Lundberg föredrar ärendet. Årets resultat för kommunen 
som helhet uppgår till 5 373 000 kronor. Detta är 2,2 miljoner kronor lägre än 
budgeterat, främst beroende på lägre skatteintäkter än beräknat. 
  
Driftredovisningen 
Resultatet för samtliga verksamheter renderade ett underskott om 4 335 200 
kronor. Resultatutvecklingen har dock förbättrats jämfört med 2008 både för 
kommunen och för koncernen.  
 
En balanskravsutredning är upprättad enligt kommunallagens krav. 4,2 mil-
joner kronor har avsatts till en pensionsreserv. Detta innebär att om kommu-
nen framgent redovisar ett negativt årsresultat finns inget krav att återställa 
den del av underskottet som är att hänföra till ökade pensionskostnader. 
Pensionsreserven tas då i anspråk.  
 
Gymnasiet redovisar ett underskott om 5 371 300 kronor varav 2,9 miljoner 
kronor utgörs av ökade interkommunala kostnader.  
 
Gatu- och va-verksamheten redovisar ett underskott om 2 457 000 kronor. 
Inom socialtjänstens område redovisar omsorgen om funktionshindrade ett 
överskott om 1 013,300 kronor. Äldreomsorgen och individ- och familje-
omsorgen redovisar smärre överkott: 117 000 kronor respektive 257 100 
kronor.  
 
 
          forts 



 PROTOKOLL 11(25) 
 2010-04-12 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 50 Dnr 0068/10 – 042  forts 
 
BOKSLUT OCH ÅRSREDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET 
2009 

 
Kommunövergripande verksamhet redovisar ett överskott om 2 914 600 
kronor varav Kommunledningskontoret står för 1,0 miljon kronor. Detta 
som ett resultat av allmän restriktivitet och aktiva åtgärder för kostnads-
minskningar då uppföljningen i april månad signalerade ett underskott för 
kommunens verksamheter som helhet. 
  

        Budget     Utfall              Avvikelse Avvikelse 

Driftsredovisning (Tkr)       % 

Kommunövergripande verksamhet 29 697 26 782   2 915   9,8 

Politisk verksamhet     4 301 4 423   -122   -2,8 

Miljö-, bygg och räddningsverksamhet 8 292 8 809   -517   -6,2 

Näringslivsutveckling     8 693 7 477   1 216   14,0 

Information     1 741 1 737   4   0,2 

Förskola       27 232 26 943   289   1,1 

Grundskola     76 146 76 241   -95   -0,1 

Gymnasieskola     43 916 49 287   -5 371   -12,2 

Äldreomsorgen     92 508 92 391   117   0,1 

Omsorg om funktionshindrade   35 065 34 051   1 014   2,9 

Individ och familjeomsorg   16 676 16 419   257   1,5 

Kulturverksamhet     4 291 4 047   244   5,7 

Fritidsverksamhet     3 042 3 010   32   1,1 

Kostverksamhet     13 890 13 764   126   0,9 

Gatu och VA-verksamhet   11 069 13 526   -2 457   -22,2 

Fastighetsdrift     47 452 48 653   -1 201   -2,5 

Vuxenutbildning     3 268 4 054   -786   -24,1 

Verksamhetens ramar   427 279 431 614   -4 335   -1,0 

               

Centralt budgeterat     4 427 -1 158   5 585   126,2 

               

Summa nettokostnader   431 706 430 456   1 250   0,3 

               
 

 
Bokslutsberedningens förslag till kommunstyrelsen 
Fastställa resultatet för kommunstyrelsens budgetområden för verksamhets-
året 2009 enligt ovan. Verksamheterna redovisar sammantaget ett underskott 
om 4 335 200 kronor.       forts 



 PROTOKOLL 12(25) 
 2010-04-12 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 50 Dnr 0068/10 – 042  forts 
 
BOKSLUT OCH ÅRSREDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET 
2009 

 
Bokslutsberedningens förslag till kommunfullmäktige 
Godkänna årsredovisningen för verksamhetsåret 2009 med ett överskott om 
5 373 000 kronor.  
 
Kommunstyrelsen 
Ekonomichef Ulla Lundberg föredrar bokslut och årsredovisning för verk-
samhetsåret 2009. Kommunen uppnår god ekonomisk hushållning, utifrån 
sin egen norm, i det finansiella perspektivet då 6 av 9 långsiktiga finansiella 
målsättningar uppnås. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 13(25) 
 2010-04-12 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 51 Dnr 0126/10 - 042 
 
ANSLAGSÖVERFÖRING FRÅN 2009 TILL 2010 ÅRS INVESTER-
INGSBUDGET 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Godkänna anslagsöverföring om 10 019 000 kronor från 2009 till 2010 års 
investeringsbudget enligt bilaga. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunledningskontoret, ekonomi har sammanställt äskanden om över-
föring av anslag från 2009 till 2010 års investeringsbudget enligt bilaga. 
 
Budgetberedningen 
Ekonomichef Ulla Lundberg föredrar ärendet. Totalt har 10 141 000 kronor 
äskats för anslagsöverföring mellan åren 2009 och 2010.  
 
Budgetberedningens förslag till kommunfullmäktige 
Godkänna anslagsöverföring om 10 019 000 kronor från 2009 till 2010 års 
investeringsbudget enligt bilaga. 
 
Kommunstyrelsen 
Ekonomichef Ulla Lundberg föredrar ärendet. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 14(25) 
 2010-04-12 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 52 Dnr 0164/09 - 008 
 
MOTION (FP) RÖRANDE PLANERING AV KOMMUNENS 
SKOLLOKALER 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Anse motionen om planering av kommunens skollokaler vara besvarad. 
 
Ärendebeskrivning 
Ola Lindgren (fp) har lämnat in en motion beträffande planering av kommu-
nens skollokaler, enligt bilaga. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 15 februari 2010, § 17 att bygga en ny skola 
på Parkskoleområdet, en ersättningsbyggnad för den nedbrunna Lekenskolan.  
 
Barn- och utbildningschef Jan-Erik Backman har yttrat sig i ärendet, enligt 
nedan. 
 
Förutsättningarna från politiskt håll har, förutom lokaliseringen, varit att den 
nya skolan ska ha kapacitet för en parallell, d v s en klass per årskurs skolår 1-
5, två förskoleklasser samt två förskoleavdelningar. Dessutom ska klassrum 
för specialundervisning och tillgång till fritidshem tillgodoses i den nya 
skolan.  
 
En tjänstemannagrupp har tillsammans med Arkitekthuset Monarken tagit 
fram ett antal skisser som underlag till beslut om nybyggnation. Dessa skisser 
har endast utgjort ett arbetsmaterial om hur en tänkbar skola kan komma att 
se ut. 
 
Det fortsatta arbetet kommer att ledas av kommunstyrelsen som tillika är 
styrgrupp. VD för Älvsbyns Fastigheter AB är projektledare. Referensgrupp 
till styrgrupp och projektledare är barn- och utbildningschef, rektor i grund-
skolan och förskolan samt vid behov personal från för- och grundskolan. 
Som stöd till referensgruppen tillkommer arbetstagarorganisationerna, 
personal från skolan, barn- och familjeenheten, miljö- och bygg, kost, städ, 
fastighet, elevråden etc. Referensgruppernas uppgift är att bevaka det egna 
specialområdet vilket kommer att innebära att dessa utgör remissinstans till 
styrgrupp och referensgrupp.  
 
Den nya skolenheten beräknas kunna stå klar för verksamhetsstart under 
höstterminen 2011 förutsatt att det inledande arbetet kan ske utan dröjsmål 
för projektgruppen. Fram till dess kommer verksamheten att fortsatt bedrivas 
i Bäckskolans och Parkskolans lokaler. Någon förändring i form av att bussa 
elever till mindre skolenheter utanför tätorten är inte aktuellt i nuläget.  
      forts 



 PROTOKOLL 15(25) 
 2010-04-12 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 52 Dnr 0164/09 – 008  forts 
 
MOTION (FP) RÖRANDE PLANERING AV KOMMUNENS 
SKOLLOKALER 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige bifalla motionen. 
 
Kommunstyrelsen 
Barn- och utbildningschef Jan-Erik Backman föredrar ärendet. 
 
Erika Sundström (s) föreslår att motionen anses vara besvarad. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 16(25) 
 2010-04-12 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 53 Dnr 0098/10 - 630 
 
BARNOMSORGSPENG FÖR ÄLVSBYNS KOMMUN ÅR 2010 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Fastställa barnomsorgspeng för Älvsbyns kommun år 2010, enligt nedan 
 
Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningschef Jan-Erik Backman har lämnat in en skrivelse om 
fastställande av barnomsorgspeng i Älvsbyns kommun.  

Barnomsorgspengen är ett kommunalt bidrag till enskild godkänd förskole-
verksamhet och skolbarnsomsorg. Kommunerna är från och med 1 juli 2009 
skyldiga att, förutom till förskolor och fritidshem, även lämna bidrag till 
godkända former av pedagogisk omsorg. Det kommunala bidraget följer 
därmed barnet till den verksamhet som föräldrarna själva väljer. 

Barnomsorgspengen i Älvsbyns kommun är för 2010 framtagen enligt nedan: 
 
Totala kostnader för barnomsorg enligt budget 24 929 200 kronor 
Kostnader för måltider och personal    5 291 800 kronor 
Lokalkostnader       4 118 000 kronor 
Summa grundkostnader    34 339 000 kronor 
 
Totalt antal platser i förskolan     365 st 
 
Kommunens barnomsorgspeng år 2010 
Kostnad per barn och år (grundbelopp)         94 079 kronor  
Administration 3 % på grundbeloppet          2 822 kronor 
Summa            96 902 kronor 
Månadskostnad             8 075 kronor 
 
Bidrag till enskild verksamhet 
Moms 6 % på grundbeloppet           5 645 kronor 
Summa          102 547 kronor 
Månadskostnad             8 546 kronor 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa barnom-
sorgspeng för Älvsbyns kommun år 2010.  
 
Kommunstyrelsen 
Barn- och utbildningschef Jan-Erik Backman föredrar ärendet. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 17(25) 
 2010-04-12 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 54 Dnr 0251/09 - 008 
 
MOTION (C) - GENOMFÖRANDE AV BARNOMSORGSPENG 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Bifalla motionen om att införa barnomsorgspeng i kommunen. 
 
Ärendebeskrivning 
Matilda Wiklund (c) har inlämnat motion om att införa barnomsorgspeng i 
kommunen, enligt bilaga. 
 
Barn- och utbildningschef Jan-Erik Backman har yttrat sig i ärendet, se KS § 
53. 

Barnomsorgspengen är ett kommunalt bidrag till enskild godkänd förskole-
verksamhet och skolbarnsomsorg. Kommunerna är från och med 1 juli 2009 
skyldiga att, förutom till förskolor och fritidshem, även lämna bidrag till 
godkända former av pedagogisk omsorg. Det kommunala bidraget följer 
därmed barnet till den verksamhet som föräldrarna själva väljer. 

Kommunstyrelsen behandlar införande och fastställande av barnomsorgs-
peng i Älvsbyns kommun den 12 april 2010, KS § 53.  
 
Information om riktlinjer för att bedriva pedagogisk omsorg finns att ta del 
av via kommunens hemsida. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige bifalla motionen 
 
Kommunstyrelsen 
Barn- och utbildningschef Jan-Erik Backman föredrar ärendet. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 18(25) 
 2010-04-12 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 55 Dnr 0029/10 - 106 
 
MEDFINANSIERING AV REGIONALT UTVECKLINGS-
CENTRUM - RUC 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beviljar medfinansiering av Regionalt utvecklingscentrum  
t o m år 2012. Kostnaden belastar konto 601, gemensamma kostnader BUN. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunförbundet Norrbotten har skickat in en rekommendation till 
medlemskommunerna om att vara med och finansiera Regionalt utvecklings-
centrum – RUC med 80 öre per invånare till och med 2012. 

Barn- och utbildningschef Jan-Erik Backman har yttrat sig i ärendet, enligt 
nedan. 

Regionalt utvecklingscentrum RUC är en mötesplats för skolan i Norrbotten 
och lärarutbildningen vid Luleå tekniska universitet. RUCs uppdrag är att i 
samarbete med regionens skolor bidra till långsiktig utveckling och förnyelse 
inom skolan och lärarutbildningen.  

Interaktionen och möjligheten till att arbeta med utvecklingsfrågor i ett regio-
nalt perspektiv är en viktig del i kommunens arbete med att skapa goda för-
utsättningar för ökad måluppfyllelse. Via RUC sker interaktionen direkt till 
Luleå tekniska universitet LTU. Verksamheten får en bra möjlighet att ta del 
av vetenskapliga frågeställningar, där kopplingen till det erfarenhetsmässiga 
arbetet ger goda förutsättningar, för en hållbar kompetensutveckling. Detta är 
gynnsamt för såväl barn, elever och pedagoger inom vårt verksamhetsom-
råde.  

Kostnaden för medfinansiering av RUC är framförallt en kvalitativ kompe-
tensinvestering för verksamheten i kommunen. Älvsbyns kommun bör också 
fortsättningsvis medfinansiera verksamheten vid RUC för att säkerställa en 
god utveckling av kommunen och regionens skolutvecklingsfrågor.  
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget till att medfinansiera verksam-
heten inom RUC med 80 öre/invånare till och med 2012. Kostnaden för 
detta tas ur barn- och utbildningschefens verksamhet. 
 
Kommunstyrelsen 
Barn- och utbildningschef Jan-Erik Backman föredrar ärendet. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 19(25) 
 2010-04-12 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 56 Dnr 0046/10 - 109 
 
BIDRAG FÖR 2010 - KVINNOJOUREN PÄRLAN 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Bevilja Kvinnojouren Pärlan ett verksamhetsbidrag för 2010 om 30 000 kro-
nor. Medel anvisas ur konto 027 till kommunstyrelsens förfogande. 
 
Reservation 
Birger Seger (v) reserverar sig mot beslutet. 
 
Ärendebeskrivning 
Kvinnojouren Pärlan har ansökt om verksamhetsbidrag på 340 000 kronor 
för år 2010. För 2009 beviljades Kvinnojouren Pärlan ett verksamhetsbidrag 
om 30 000 kronor. 
 
Enhetschef Arbete och integration Hans Nyberg har yttrat i ärendet. 
 
Arbete och integration har inte utrymme i budget för verksamhetsbidrag till 
ideella föreningar och därmed föreslår Nyberg avslag på ansökan  
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beviljar Kvinnojouren Pärlan ett verksamhetsbidrag för 
2010 om 30 000 kronor. Medel anvisas ur konto 027 till kommunstyrelsens 
förfogande. 
 
Kommunstyrelsen 
Ordföranden Bill Nilsson informerar om att kommunen bidrar Kvinnojouren 
Pärlan med halva hyran, ca 2 500 kronor/månad. 
 
Kommunen köper skydd för utsatta kvinnor med ca 17-19 000 kronor/år. 
 
Helena Öhlund (s) yrkar bifall till beredningsförslaget. 
 
Birger Seger (v) bifaller beredningsförslaget med tillägg att kommunen betalar 
hela hyran vilket medför en ytterligare kostnad om ca 30 000 kronor/år. 
Pengarna anvisas ur konto 027 till kommunstyrelsens förfogande. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer Helena Öhlunds förslag under proposition och finner att 
kommunstyrelsen bifaller förslaget. 
 
Vidare ställer ordföranden Birger Segers tilläggsförslag under proposition och 
finner att kommunstyrelsen avslår förslaget. 
_____ 



 PROTOKOLL 20(25) 
 2010-04-12 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 57 Dnr 0020/10 - 111 
 
BEGÄRAN OM FOLKOMRÖSTNING ANGÅENDE NEDLÄGG-
NING AV KOMMUNALA MUSIKSKOLAN 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Bordlägga ärendet folkomröstning om nedläggning av kommunala musik-
skolan, till kommunstyrelsens sammanträde den 24 maj 2010. 
 
Reservation 
Birger Seger (v), Matilda Wiklund (c), Karin Markström (kd) och Jörgen 
Afvander (Ns) reserverar sig mot beslutet. 
 
Ärendebeskrivning 
Föreningen Musikskolans Vänner begär i skrivelse till Älvsbyns kommun 
2010-01-19, folkomröstning angående nedläggning av kommunala musik-
skolan.   
 
Föreningen Musikskolans vänner: 
- har bedrivit namninsamling för att begära folkomröstning så att med-

borgarna i Älvsbyns kommun får möjlighet att visa vad man anser om 
nedläggningen av kommunala musikskolan. 

- vill att medborgarna ska få svara på frågan ”Anser du att vi ska ha kvar 
alternativt återupprätta Kommunala Musikskolan?” 

- påtalar även att om beslut tas före valdagen att kommunala musikskolan 
ska bevaras, så återtar de sin begäran om folkomröstning. Föreningen 
Musikskolans Vänner kräver att miniminivån på musikskolan blir enligt 
deras skrivelse 2010-01-02. 

- har samlat in 1597 underskrifter till stöd för sin begäran och dessa är 
korrekt skrivna (innehåller läsliga namn, adress och är folkbokförd i 
kommunen). Dessa motsvarar 23,3 % av de röstberättigande i kommunen 
(2006-års val). 

 
Kommunchef Magnus Nordström beskriver i yttrande om kommunallagens 
regler beträffande kommunala folkomröstningar, enligt bilaga. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen diskuterar Föreningen Musikskolans Vänners begäran om 
folkomröstning och tar därefter ställning till vilket beslut som kommunfull-
mäktige ska föreslås fatta i frågan. 
 
Kommunstyrelsen 
Kommunchef Magnus Nordström föredrar ärendet. 
 
Jörgen Afvander (Ns), Matilda Wiklund (c) och Birger Seger (v) föreslår 
bifalla begäran om att genomföra en folkomröstning.  forts 



 PROTOKOLL 21(25) 
 2010-04-12 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 57 Dnr 0020/10 – 111  forts 
 
BEGÄRAN OM FOLKOMRÖSTNING ANGÅENDE NEDLÄGG-
NING AV KOMMUNALA MUSIKSKOLAN 

 
Ajournering 
Ordföranden Bill Nilsson (s) begär ajournering av sammanträdet och kom-
munstyrelsen godkänner förslaget. Förhandlingarna återupptas efter ca 20 
minuter. 
 
Matilda Wiklund (c) begär också ajournering av sammanträdet och kommun-
styrelsen godkänner detsamma. Förhandlingarna återupptas efter ca 15 minu-
ter. 
 
Yrkanden 
Tommy Lindgren (s) yrkar på bordläggning av ärendet till nästa kommun-
styrelsesammanträde den 24 maj 2010. 
 
Birger Seger (v) yrkar att ärendet ska avgöras på dagens sammanträde. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer Tommy Lindgrens och Birger Segers förslag mot 
varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller Tommy Lindgrens förslag. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 22(25) 
 2010-04-12 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 58 Dnr 0119/10 - 283 
 
ÄLVSBYNS FASTIGHETER AB:S KÖP AV FASTIGHETEN 
ASPEN 20 I ÄLVSBYN 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Godkänna Älvsbyns Fastigheter AB:s köp av fastigheten Aspen 20 i Älvsbyn. 
 
Ärendebeskrivning 
VD Älvsbyns Fastigheter AB, Anders Nilsson har begärt kommunfullmäk-
tiges yttrande om köp av fastigheten Aspen 20 i Älvsbyn. 
 
BRG Fastighets KB har via anbudsförfarande haft fastigheten Aspen 20 ute 
till försäljning. Älvsbyns Fastigheter AB har då lämnat det förmånligaste 
anbudet. BRG Fastighets KB har därför erbjudit Älvsbyns Fastigheter AB att 
köpa fastigheten för den lämnade anbudssumman (16 300 000 kr). 
 
Älvsbyns Fastigheter AB har i ägardirektiven som mål att erbjuda bra service 
och bra bostäder samt aktivt verka för en utveckling och förnyelse av exis-
terande utbud. Bolaget har för närvarande inga lägenheter med centrala och 
attraktiva lägen och kan med detta köp få tillgång till detta. Köpet gör att 
bolaget blir mindre sårbart exempelvis om Migrationsverket som hyr 15 % av 
befintliga lägenheter skulle minska/avveckla sin verksamhet. Det är mycket 
lättare att hyra ut om man har många lägen och typer av lägenheter. Det finns 
ständigt kö på AA-lägen.  
 
Med den överenskomna köpeskillingen ger fastigheten en för marknaden 
normal avkastning. Styrelsen i Älvsbyns Fastigheter AB har beslutat att köpa 
fastigheten under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner affären. 
Enligt ägardirektiven ska kommunfullmäktige ges möjlighet att ta ställning i 
frågor av större vikt som köp av fast egendom över 2 miljoner. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna Älvsbyns Fastig-
heter AB:s köp av fastigheten Aspen 20 i Älvsbyn. 
 
Kommunstyrelsen 
Helena Öhlund (s) yrkar bifall till förslaget. 
 
Matilda Wiklund (c) yrkar bifall till förslaget. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 23(25) 
 2010-04-12 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 59 Dnr 0273/09 - 512 
 
BEGÄRAN OM TRAFIKSÄKERHETSHÖJANDE ÅTGÄRDER VID 
TREVÄGSKORSNING YTTERVÄGEN-STRYCKSELSGATAN-
STÄLLVERKSVÄGEN 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Inte vidta några trafiksäkerhetshöjande åtgärder vid trevägskorsning Ytter-
vägen – Stryckselsgatan - Ställverksvägen. 
 
Ärendebeskrivning 
Betty Vikberg har vänt sig till myndighetsnämnden med anledning av att 
fordon vid flera tillfällen under årens lopp har kört in på deras tomt. Tomten 
ligger i ett av hörnen i en trevägskorsning där gatorna Yttervägen – Stryck-
selsgatan - Ställverksvägen möts. Ställverksvägen är en rak bred gata där 
farterna ofta har tendens att bli för höga. En kurva i slutet av raksträckan gör 
att det kan vara svårt att hinna få ned farten innan man kör in i kurvan och i 
den aktuella korsningen. De aktuella gatorna trafikeras av många oskyddade 
trafikanter och det finns ett övergångsställe. 
 
Myndighetsnämnden beslutade 11 juni 2009, § 44, att föreslår kommun-
styrelsen att uppdra åt Älvsbyns Energi AB att snarast låta utreda hur trafik-
säkerheten kan höjas i den aktuella trevägskorsningen med syfte att finna 
någon form av fysiska åtgärder. 
 
VD Älvsbyns Energi AB Jan Sipola har yttrat sig i ärendet och anser att den 
hårt ansträngda budgeten för gatuverksamheten i nuläget ej medger möjlighet 
till rubricerade utredning. 
 
Tekniska utskottet beslutade 1 mars 2010, § 7, föreslå kommunstyrelsen att 
inte vidta några åtgärder. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att inte vidta några åtgärder. 
 
Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att inte vidta några åtgärder. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 24(25) 
 2010-04-12 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 60 Dnr 0274/09 - 512 
 
HASTIGHETSBEGRÄNSNING TILL 30 KM/TIM PÅ 
BÄCKGATAN I ÄLVSBYN 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Inte vidta någon hastighetsbegränsning till 30 km/tim på Bäckgatan i 
Älvsbyn. 
 
Ärendebeskrivning 
Boende längs Bäckgatan har hos myndighetsnämnden ansökt om begräns-
ning av hastigheten på Bäckgatan till 30 km/tim. De boende anser att fordon 
framförs med en hastighet som överstiger gällande hastighetsbegränsning 
som är 50 km/tim. Det saknas trottoar längs gatan som trafikeras av barn och 
vuxna som ska till skolor och idrottsanläggningar samt av tung trafik som 
exempelvis skolbussar. De sökande vill även att blomlådor sätts ut. 
 
Myndighetsnämnden beslutade den 11 juni 2009, § 43, att  
- föreslå kommunstyrelsen uppdra åt Älvsbyns Energi AB att ta fram ett 

förslag till permanenta fysiska åtgärder som ökar trafiksäkerheten på 
Bäckgatan 

- hos Älvsbyns Energi AB begära utsättning av tillfälliga farthinder till dess 
att en permanent lösning kan utföras 

- avslå ansökan om sänkt hastighet samt utplacering av blomlådor på 
Bäckgatan 

 
VD Älvsbyns Energi AB Jan Sipola har yttrat sig i ärendet och anser att den 
hårt ansträngda budgeten för gatuverksamheten i nuläget inte medger möjlig-
het till framtagande av förslag beträffande s k timglaspassager alternativt 
avskiljning mellan gång- och cykeltrafikanter och bilar på sidan mot bäcken.  
 
Förslag till beslut 
Tekniska utskottet beslutar 1 mars 2010, § 6, föreslå att kommunstyrelsen 
inte vidtar några åtgärder. 
 
Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att inte vidta några åtgärder. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 25(25) 
 2010-04-12 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 61 Dnr 0458/09 - 714 
 
STATSBIDRAG FÖR PERSONLIGA OMBUD FÖR ÅR 2010 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Godkänna redovisningen samt ansöka om bidrag för verksamhet med 
Personligt ombud. 
 
Ärendebeskrivning 
Inför beslut om statsbidrag för år 2010 vill Länsstyrelsen få en redogörelse av 
verksamheten med Personliga ombud samt vilka planer som finns för 2010 
års verksamhet. Länsstyrelsen vill även ta del av nämndens egen uppföljning 
av verksamheten samt en ekonomisk redovisning av hur statsbidraget för 
2009 har använts. 
 
Områdeschef Gun-Britt Texvall har sammanställt beskrivning av verksamhet 
med Personligt ombud, enligt bilaga. Redovisningen ligger till grund för fort-
satt utbetalning av statsbidrag till personliga ombudens verksamhet. Den 
största delen av deras kostnad finansieras av stadsbidrag.  
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av verksamhet med Personligt 
ombud och skickar den vidare till Länsstyrelsen. 
 
Kommunstyrelsen 
Godkänna redovisningen samt ansöka om bidrag för verksamhet med 
Personligt ombud. 
_____ 
 
 

 


