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 PROTOKOLL 2(18) 
 2011-11-28 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

 

KS § 213 Dnr 0468/11 - 003 
 
ÄNDRING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES ARBETSORDNING, § 
30 MEDBORGARFÖRSLAG 

 
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. 
 
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 
behandlar 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. 
 
Kommunstyrelsen 
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 beredningsförslaget. 
 
 
 
 
         forts 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



 PROTOKOLL 3(18) 
 2011-11-28 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 213 Dnr 0468/11 – 003 forts 
 
ÄNDRING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES ARBETSORDNING, § 
30 MEDBORGARFÖRSLAG 

 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer Matilda Wiklunds förslag mot Helena Öhlunds och 
finner att kommunstyrelsen bifaller Helena Öhlunds förslag. 
 
 
 
Paragrafen justeras omedelbart. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 4(18) 
 2011-11-28 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

KS § 214 Dnr 0422/11 - 041 
 
JUSTERING DRIFTBUDGET 2012 

 
2011-11-28 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1) Driftbudgeten fördelas på 19 verksamhetsramar, se specifikation 

ramjusteringar i bilaga 1.  
2) Verksamheternas ramar fastställs till 431 975 000 kronor för 

verksamhetsåret 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.  

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

 
Reservation 
Matilda Wiklund (c) sig mot beslutet om budgetprocessens utformning till 
förmån för Johan Johanssons förslag. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige fastställde 2011-06-20 driftbudgeten för verksamhets-
året 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 
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. 
 



 PROTOKOLL 5(18) 
 2011-11-28 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 214 Dnr 0422/11 – 041  forts 
 
JUSTERING DRIFTBUDGET 2012 

 
Nya skolan driftsätts höstterminen 2012 och medför en förändring av skol-
strukturen 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 

 
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. 
  
 



 PROTOKOLL 6(18) 
 2011-11-28 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 214 Dnr 0422/11 – 041  forts 
 
JUSTERING DRIFTBUDGET 2012 

 
Yrkanden 
Ordföranden föreslår omföringar enligt specifikation ramjusteringar bilaga 1 
och 2. Specifikationen inkluderar finansiering av handlingsplanen för 
förbättrat 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 underligg-
ande 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 
förslaget. 
 
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 ram-

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

hetsåret 2012 fördelad enligt tabell. 
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  
 
Reservation 
Harry Nyström reserverar sig mot beslutet om nyttjande av Bäckskolan till 
förmån för eget förslag.      forts 



 PROTOKOLL 7(18) 
 2011-11-28 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 214 Dnr 0422/11 – 041  forts 
 
JUSTERING DRIFTBUDGET 2012 

 
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 

utemiljö) 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 fritids-

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

bereds under hösten och beslutas i fullmäktiges sammanträde under 
november, 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 proposi-
tion 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 kommun-
styrelsesammanträde och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
♦ Ärendet kompletteras med följande underlag:  
- Kostnader och finansiering för anpassning och utrustning (inne och 

utemiljö) på Bäckskolan inför att börja användas som förskola fr o m 
2012. 

- Kostnader och finansiering för flytt av biblioteket till Forum 2013.   forts 



 PROTOKOLL 8(18) 
 2011-11-28 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 214 Dnr 0422/11 – 041  forts 
 
JUSTERING DRIFTBUDGET 2012 

 
- 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 
samordnas vid nya skolan/Parkskolan och att förskoleverksamheten vid 
Stigen, Älvsn 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 

Bäckskolan. 
 
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. 
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 9(18) 
 2011-11-28 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 214 Dnr 0422/11 – 041  forts 
 
JUSTERING DRIFTBUDGET 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 
_____ 
 



 PROTOKOLL 10(18) 
 2011-11-28 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 215 Dnr 0467/11 - 041 
 
INVESTERINGAR GATOR 2012 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
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      forts 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 215 Dnr 0467/11 – 041 forts 
 
INVESTERINGAR GATOR 2012 

 
Summa     1 600 tkr 
 
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. 
         forts 



 PROTOKOLL 12(18) 
 2011-11-28 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 215 Dnr 0467/11 – 041 forts 
 
INVESTERINGAR GATOR 2012 

 
Ajournering 
Kommunstyrelsen beslutar att ajournera sammanträdet kl 10.30 och 
återupptar förhandlingarna 11.40. 
 
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. 
 
 
 
 
Paragrafen justeras omedelbart. 
_____ 
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KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KS § 216 Dnr 0464/11 - 048 
 
ÄLVSBYNS ENERGI AB - KOMMUNAL BORGEN  

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
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 inne-
bär 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.  
 
Kommunstyrelsen 
Ordföranden yrkar bifall till beredningsförslaget och finner att kommun-
styrelsen bifaller detsamma. 
 
 
 
Paragrafen justeras omedelbart. 
_____ 
 
 

 
 



 PROTOKOLL 14(18) 
 2011-11-28 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 
 

KS § 217 Dnr 0470/11 - 048 
 
ÄLVSBYNS FASTIGHETER AB - KOMMUNAL BORGEN 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
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. 
 
Kommunstyrelsen 
Ordföranden yrkar bifall till beredningsförslaget och finner att kommun-
styrelsen bifaller detsamma. 
 
 
 
Paragrafen justeras omedelbart. 
_____ 
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KOMMUNSTYRELSEN 
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KS § 218 Dnr 0463/11 - 106 
 
KOMMUNENS DELTAGANDE 2012 I FINANSIELLA SAMORD-
NINGSFÖRBUNDET CONSENSUS 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
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 finans-
iella samordningen. Medel anvisas ur verksamhet 027 till kommunstyrelsens 
förfogande. 
         forts 
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KS § 218 Dnr 0463/11 – 106 forts 
 
KOMMUNENS DELTAGANDE 2012 I FINANSIELLA SAMORD-
NINGSFÖRBUNDET CONSENSUS 

 
Kommunstyrelsen 
Helena Öhlund (s) föredrar ärendet och föreslår att kommunstyrelsen beviljar 
200 000 kr för år 2012 som kommunens del i den finansiella samordningen. 
Medel anvisas ur verksamhet 027 till kommunstyrelsens förfogande. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Helena Öhlunds förslag och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detsamma. 

    

 
Paragrafen justeras omedelbart. 
_____ 
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KS § 219 Dnr 0466/11 - 452 
 
RENHÅLLNINGSTAXA 2012 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Fastställa den nya renhållningstaxan, att gälla från 1 januari 2012 enligt bilaga 
Med tillägg av 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 för-
bättrad sortering och byggnation av nya ÅVC under tre år kunnat hålla ren-
hållningstaxan stilla på 2009 års nivå. Renhållningskostnaderna regleras via 
Renhållningsindex 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. 
 
Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att ajournera sammanträdet 10:30 och återupptar 
förhandlingarna 11.30 
 
VD Älvsbyns Energi AB Jan Sippola föredrar ärendet. 
 
Yrkanden 
Matilda Wiklund (c) föreslår tillägg i renhållnigstaxan på sid 3. brännbart 
hushållsavfall. Hämtningsintervall varannan månad. 
 
 
         forts 
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KS § 219 Dnr 0466/11 – 452 forts 
 
RENHÅLLNINGSTAXA 2012 

 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslagen 1-4 var för sig och 
finner att kommunstyrelsen bifaller samtliga. 
 
Ordföranden ställer Matilda Wiklunds tilläggsförslag under proposition och 
finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget. 
 
 
 
 
Paragrafen justeras omedelbart. 
_____ 

 


