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KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 42

Dnr 0176/07 - 000

DELGIVNING KF 2007-06-11
Ärendebeskrivning
a) Årsredovisning och koncernredovisning 2006 – Älvsbyns
Kommunföretag AB
b) Årsredovisning 2006 – Älvsbyns Fastigheter AB
c) Årsredovisning 2006 – Älvsbyns Energi AB
d) Länsrättens dom 2007-04-16 – besvären lämnas utan bifall (överklagat
beslut om höjning av fribelopp kopplad till pension)
e) Revisionsberättelse för Samordningsförbundet Consensus i Älvsbyn 2006
f) Ändring av datum för fullmäktiges sammanträde från 17/9 till 10/9
2007-06-11 Kommunfullmäktiges beslut
Godkänna redovisning av delgivningar.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 43

Dnr 0219/07 – 003

ÄNDRING AV LIVSMILJÖNÄMNDENS REGLEMENTE OCH
NAMNÄNDRING TILL FRITIDS- OCH KULTURNÄMNDEN
Ärendebeskrivning
Livsmiljönämnden har 2007-04-16 beslutat föreslå Kommunstyrelsen att
överföra ansvar för utvecklingsavdelningens planering, uppföljning och
utvärdering till Kommunstyrelsen. Samtidigt föreslår Livsmiljönämnden att få
återta sitt tidigare namn, d v s Fritids- och kulturnämnden.
Förslag till beslut
- Revidera Livsmiljönämndens reglemente så att utvecklingsavdelningens
verksamhet förs över till Kommunstyrelsens ansvarsområde. Förslag om
ändring gäller följande text som utgår ur Livsmiljönämndens reglemente:
”Nämnden ansvarar därutöver för kommunens verksamhet med syfte att
främja en gynnsam utveckling av näringslivet, sysselsättning, kommunikationer och befolkning. Verksamheten omfattar bl a allmänt näringslivsbefrämjande insatser, främjande och utveckling av företag, information –
turismfrågor, arbetsmarknadsfrågor, vuxenutbildningsfrågor, svenskundervisning för invandrare (SFI) samt EU-frågor och övriga frågor som
rör kommunens internationalisering.”
-

Ändra namnet Livsmiljönämnden till Fritids- och kulturnämnden,
ändringen gäller från 2007-07-01.

2007-05-21 KS § 119 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1) Revidera Livsmiljönämndens reglemente så att utvecklingsavdelningens
verksamhet förs över till Kommunstyrelsens ansvarsområde. Ändring
gäller följande text som utgår ur Livsmiljönämndens reglemente:
”Nämnden ansvarar därutöver för kommunens verksamhet med syfte att
främja en gynnsam utveckling av näringslivet, sysselsättning, kommunikationer och befolkning. Verksamheten omfattar bl a allmänt näringslivsbefrämjande insatser, främjande och utveckling av företag, information –
turismfrågor, arbetsmarknadsfrågor, vuxenutbildningsfrågor, svenskundervisning för invandrare (SFI) samt EU-frågor och övriga frågor som
rör kommunens internationalisering.”
2) Ändra namnet Livsmiljönämnden till Fritids- och kulturnämnden, ändringen gäller från 2007-07-01.
3) Anpassa Kommunstyrelsens reglemente med anledning av punkt 1 ovan.
_____
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 43

Dnr 0219/07 – 003 forts

ÄNDRING AV LIVSMILJÖNÄMNDENS REGLEMENTE OCH
NAMNÄNDRING TILL FRITIDS- OCH KULTURNÄMNDEN
2007-06-11 Kommunfullmäktige
Bill Nilsson (s) yrkar bifall till förslaget.
Maria Lundberg (c) och Matilda Wiklund (c) yrkar avslag på förslaget.
Proposition
Ordföranden ställer Kommunstyrelsens förslag och Maria Lundbergs förslag
mot varandra och finner att Kommunfullmäktige bifaller Kommunstyrelsens
förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
1) Revidera Livsmiljönämndens reglemente så att utvecklingsavdelningens
verksamhet förs över till Kommunstyrelsens ansvarsområde. Ändring
gäller följande text som utgår ur Livsmiljönämndens reglemente:
”Nämnden ansvarar därutöver för kommunens verksamhet med syfte att
främja en gynnsam utveckling av näringslivet, sysselsättning, kommunikationer och befolkning. Verksamheten omfattar bl a allmänt näringslivsbefrämjande insatser, främjande och utveckling av företag, information –
turismfrågor, arbetsmarknadsfrågor, vuxenutbildningsfrågor, svenskundervisning för invandrare (SFI) samt EU-frågor och övriga frågor som
rör kommunens internationalisering.”
2) Ändra namnet Livsmiljönämnden till Fritids- och kulturnämnden, ändringen gäller från 2007-07-01.
3) Anpassa Kommunstyrelsens reglemente med anledning av punkt 1 ovan.
Reservation
Matilda Wiklund (c) reserverar sig mot beslutet.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 44

Dnr 0194/06 - 008

MEDBORGARFÖRSLAG OM INRÄTTANDE AV "BESÖKSVÄN"
Ärendebeskrivning
Stig Eidsmo har inlämnat ett medborgarförslag om besökstjänst hos gamla
och ensamma. I Danmark har Röda Korset en verksamhet som går ut på att
människor som är ensamma eller handikappade kontaktar nämnda organisation och får en ”besöksvän” tilldelad.
Socialchef Birgit Nilsson avger yttrande i ärendet. Älvsby församling har tre
personer anställda som arbetar både i Vidsels- och Älvsbyområdet med uppsökande verksamhet hos äldre och handikappade människor. I Älvsbyn har
man träffar varje vecka på Fluxen, som lockar ungefär 50 personer. Diakonerna gör även hembesök hos enskilda människor. Vid samtal med diakon
Mikael Ågren framgår att utrymme för ytterligare besök finns, men att han då
måste bli kontaktad.
Med anledning av ovanstående finns inget skäl till att en parallell verksamhet
inrättas i kommunens regi.
Förslag till beslut
Avslå förslaget
2007-04-10 KS § 98 Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
Avslå medborgarförslaget med hänvisning till socialchef Birgit Nilssons
yttrande.
_____
2007-06-11 Kommunfullmäktige
Bill Nilsson (s) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Proposition
Ordföranden ställer Kommunstyrelsens förslag under proposition och finner
att Kommunfullmäktige bifaller förslaget.
Kommunfullmäktiges beslut
Avslå medborgarförslaget med hänvisning till socialchef Birgit Nilssons
yttrande.
_____
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 45

Dnr 0126/06 - 008

MOTION (C) - STÖDJER VI VÅRA NÄRINGAR I NORR?
Ärendebeskrivning
Matilda Wiklund (c) har inlämnat motionen – Stödjer vi våra näringar i norr?
enligt bilaga. Motionen mynnar ut i följande förslag:
1) att Älvsbyns kommun ser över sina upphandlingar av livsmedel i syfte att
se om denna är utformad så att lokala livsmedelsproducenter ges möjlighet att göra sig gällande.
2) att redovisa vilka miljöaspekter som tas hänsyn till i kommunens upphandling av livsmedel.
3) att motionen behandlas snarast.
Ekonomikontorets inköpsavdelning har yttrat sig i ärendet enligt bilaga.
Älvsbyns kommun har nyligen deltagit i en gemensam upphandling gällande
livsmedel med Piteå, Arvidsjaur och Arjeplogs kommuner.
2007-04-10 KS § 97 Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
Avslå motionen.
Reservation
Johan Johansson (c) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
_____
2007-06-11 Kommunfullmäktige
Matilda Wiklund (c) yrkar bifall till motionen.
Proposition
Ordföranden ställer Kommunstyrelsens förslag och Matilda Wiklunds förslag
mot varandra och finner att Kommunfullmäktige bifaller Kommunstyrelsens
förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
Avslå motionen.
Reservation
Matilda Wiklund (c) reserverar sig mot beslutet.
_____
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 46

Dnr 0200/06 – 008

MOTION (FP) ANGÅENDE CYKELVÄG BROARNA RUNT
Ärendebeskrivning
Doris Öberg (fp) har inlämnat motion om cykelväg broarna runt, se bilaga.
Motionen utmynnar i förslag att Kommunfullmäktige anlägger en cykelväg
”lilla brorundan” som går från centrum, över gamla järnvägsbron och runt till
bron på Norra byn vidare tillbaka till centrum som en första etapp, därefter
som en andra etapp, anlägger en anslutande cykelväg som går över
Nystrandsbron ”stora brorundan”. Öberg yrkar att Kommunfullmäktige
kraftfullt verkar för att cykelväg broarna runt etapp 1 och 2 blir verklighet
senast 2009.
Myndighetsnämnden har inkommit med yttrande över motionen enligt bilaga.
2007-04-04 MYN § 26 Myndighetsnämndens förslag till kommunstyrelsen
1) Uppvakta Vägverket avseende byggandet av cykelväg ”stora brorundan”
avseende sträckning längs väg 374 och väg 664.
2) Uppdra åt Älvsbyns Energi AB att utreda vilka kostnader som uppstår för
att iordningställa en cykelväg från Altuna till väg 374 över gamla järnvägsbron.
2007-05-21 KS § 121 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1) Bifalla motionen
2) Uppvakta Vägverket avseende byggandet av cykelväg ”stora brorundan”
avseende sträckning längs väg 374 och väg 664.
3) Uppdra till Älvsbyns Energi AB att utreda vilka kostnader som uppstår
för att iordningställa en cykelväg från Altuna till väg 374 över gamla
järnvägsbron.
_____
2007-06-11 Kommunfullmäktige
Ola Lindgren (fp) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Proposition
Ordföranden ställer Kommunstyrelsens förslag under proposition och finner
att Kommunfullmäktige bifaller förslaget.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2007-06-11
KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 46

Dnr 0200/06 – 008 forts

MOTION (FP) ANGÅENDE CYKELVÄG BROARNA RUNT
Kommunfullmäktiges beslut
1) Bifalla motionen
2) Uppvakta Vägverket avseende byggandet av cykelväg ”stora brorundan”
avseende sträckning längs väg 374 och väg 664.
3) Uppdra till Älvsbyns Energi AB att utreda vilka kostnader som uppstår
för att iordningställa en cykelväg från Altuna till väg 374 över gamla
järnvägsbron.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 47

Dnr 0125/06 – 008

MOTION (FP) GÄLLANDE TROTTOAR HANTVERKARGATAN
Ärendebeskrivning
Ola Lindgren (fp) har inlämnat en motion om att göra Hantverkargatans
trottoar trafiksäkrare, enligt bilaga. Föregående vinter innebar enligt Lindgren
stora problem med framkomligheten och vid vissa tillfällen uppkom halka, i
synnerhet på den trottoar som är närmast Konsum och dess parkering.
Myndighetsnämnden har inkommit med yttrande på motionen, enligt bilaga.
Ur miljö- och trafiksäkerhetssynpunkt samt ur tillgänglighetssynpunkt är det
mycket viktigt att trottoarer och cykelvägar prioriteras när det gäller snöröjning. I detta fall bör även trottoarens utformning förbättras så att den fungerar även för personer med funktionshinder.
2007-04-04 MYN § 19 Myndighetsnämndens förslag till Kommunstyrelsen
1) Uppdra till Älvsbyns Energi AB att vid upphandling av snöröjning
klargöra för entreprenören att trottoarer ska fungera för gående även
vintertid och att gång- och cykelvägar prioriteras före körbanor vid
snöröjningsarbeten.
2) Uppdra till Älvsbyns Energi AB att göra en kostnadsberäkning för en
breddning av trottoaren eller någon annan åtgärd så att full tillgänglighet
kan uppnås även vintertid.
2007-05-21 KS § 122 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1) Bifalla motionen.
2) Uppdra till Älvsbyns Energi AB att vid upphandling av snöröjning
klargöra för entreprenören att trottoarer ska fungera för gående även
vintertid.
3) Uppdra till Älvsbyns Energi AB att göra en kostnadsberäkning för en
breddning av trottoaren eller någon annan åtgärd så att full tillgänglighet
kan uppnås även vintertid.
_____
2007-06-11 Kommunfullmäktige
Ola Lindgren (fp) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Proposition
Ordföranden ställer Kommunstyrelsens förslag under proposition och finner
att Kommunfullmäktige bifaller förslaget.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 47

Dnr 0125/06 – 008 forts

MOTION (FP) GÄLLANDE TROTTOAR HANTVERKARGATAN
Kommunfullmäktiges beslut
1) Bifalla motionen.
2) Uppdra till Älvsbyns Energi AB att vid upphandling av snöröjning
klargöra för entreprenören att trottoarer ska fungera för gående även
vintertid.
3) Uppdra till Älvsbyns Energi AB att göra en kostnadsberäkning för en
breddning av trottoaren eller någon annan åtgärd så att full tillgänglighet
kan uppnås även vintertid.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 48

Dnr 0164/06 – 008

MOTION (V) ANGÅENDE FÖRLÄNGNING AV GÅNG- OCH
CYKELVÄG
Ärendebeskrivning
Birger Seger (v) har inlämnat en motion med förslag att gång- och cykelbanan från korsningen Nyvägen/Spontongatan förlängs till väg 664, samt att
kommunen uppvaktar Vägverket om en fortsättning av gång- och cykelväg
längs med väg 664 fram till väg 374.
Myndighetsnämnden har inkommit med yttrande på motionen, enligt bilaga.
2007-04-04 MYN § 18 Myndighetsnämndens förslag till Kommunstyrelsen
1) Uppdra till Älvsbyns Energi AB att ur trafiksäkerhetssynpunkt låta utreda
möjligheten att skapa en sammanhängande gång- och cykelväg fram till
väg 664. En dragning längs Nyvägen bör i en sådan utredning jämföras
med alternativ i anslutning till nuvarande cykelvägar genom bostadsområdena. Av utredningen bör även framgå om dessa cykelvägar genom
bostadsområdena kan utformas på ett bättre sätt, så att de uppfattas som
gång- och cykelvägar.
2) Kommunstyrelsen uppvaktar Vägverket för att få till stånd en gång- och
cykelväg längs väg 664 fram till väg 374.
2007-05-21 KS § 123 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1) Bifalla motionen.
2) Uppdra till Älvsbyns Energi AB att ur trafiksäkerhetssynpunkt låta utreda
möjligheten att skapa en sammanhängande gång- och cykelväg fram till
väg 664. En dragning längs Nyvägen bör i en sådan utredning jämföras
med alternativ i anslutning till nuvarande cykelvägar genom bostadsområdena. Av utredningen bör även framgå om dessa cykelvägar genom
bostadsområdena kan utformas på ett bättre sätt, så att de uppfattas som
gång- och cykelvägar.
3) Kommunstyrelsen uppvaktar Vägverket för att få till stånd en gång- och
cykelväg längs väg 664 fram till väg 94 (Arvidsjaursvägen).
_____
2007-06-11 Kommunfullmäktige
Proposition
Ordföranden ställer Kommunstyrelsens förslag under proposition och finner
att Kommunfullmäktige bifaller förslaget.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 48

Dnr 0164/06 – 008 forts

MOTION (V) ANGÅENDE FÖRLÄNGNING AV GÅNG- OCH
CYKELVÄG
Kommunfullmäktiges beslut
1) Bifalla motionen.
2) Uppdra till Älvsbyns Energi AB att ur trafiksäkerhetssynpunkt låta utreda
möjligheten att skapa en sammanhängande gång- och cykelväg fram till
väg 664. En dragning längs Nyvägen bör i en sådan utredning jämföras
med alternativ i anslutning till nuvarande cykelvägar genom bostadsområdena. Av utredningen bör även framgå om dessa cykelvägar genom
bostadsområdena kan utformas på ett bättre sätt, så att de uppfattas som
gång- och cykelvägar.
3) Kommunstyrelsen uppvaktar Vägverket för att få till stånd en gång- och
cykelväg längs väg 664 fram till väg 94 (Arvidsjaursvägen).
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 49

Dnr 0224/07 - 041

TILLÄGGSBUDGET 2007 - REVISIONEN
Ärendebeskrivning
Revisionen har begärt tilläggsanslag med 100 000 kronor för 2007 års verksamhet. Anledningen är ny lagstiftning med krav på minst fem förtroendevalda revisorer.
Fullmäktiges presidium, som är beredning, föreslår att kommunfullmäktige
tillstyrker anslaget.
2007-06-11 Kommunfullmäktige
Bill Nilsson (s) yrkar avslag på revisorernas begäran om tilläggsanslag.
Nilsson föreslår att revisorerna får i uppdrag att omförhandla avtalet med
Komrev.
Birger Seger (v) yrkar bifall till presidiets förslag.
Proposition
Ordföranden ställer presidiets förslag och Bill Nilssons förslag mot varandra
och finner att Kommunfullmäktige bifaller Nilssons förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
Avslå begäran om tilläggsanslag samt uppdra till revisorerna att omförhandla
avtalet med Komrev.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 50

Dnr 0216/07 - 042

DELÅRSRAPPORT PER DEN 30 APRIL 2007
Ärendebeskrivning
Stöd & Service, ekonomi har sammanställt delårsrapport per den 30 april
2007. Rapporten redovisas vid sammanträdet.
2007-05-21 KS § 125 Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
- Uppdra till förvaltningen att fortsätta arbetet med att försöka minimera
beräknade underskott inom IFO (individ- och familjeomsorg) och politisk
verksamhet.
- I övrigt lägga delårsrapporten till handlingarna.
_____
2007-06-11 Kommunfullmäktige
Ekonomichef Cåre Lundin föredrar ärendet.
Proposition
Ordföranden ställer Kommunstyrelsens förslag under proposition och finner
att Kommunfullmäktige bifaller förslaget.
Kommunfullmäktiges beslut
- Uppdra till förvaltningen att fortsätta arbetet med att försöka minimera beräknade underskott inom IFO (individ- och familjeomsorg) och politisk verksamhet.
- I övrigt lägga delårsrapporten till handlingarna.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 51

Dnr 0146/07 - 102

VAL AV FÖRVALTNINGSRÅD FÖR STORFORSENS NATURRESERVAT
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har att utse en ordinarie ledamot och en ersättare till
förvaltningsrådet för Storforsens naturreservat. Föregående mandatperiod
bestod förvaltningsrådet av representanterna;
Bo Lundberg (s) ordinarie ledamot och Ove Westin (v) ersättare.
2007-06-11 Kom valb § 4 Kommunala valberedningens förslag till
Kommunfullmäktige
Utse Bo Lundberg (s) till ordinarie ledamot och Lars Öhlund (c) till ersättare.
2007-06-11 Kommunfullmäktige
Proposition
Ordföranden ställer Kommunala valberedningens förslag under proposition
och finner att Kommunfullmäktige bifaller förslaget
Kommunfullmäktiges beslut
Utse Bo Lundberg (s) till ordinarie ledamot och Lars Öhlund (c) till ersättare i
förvaltningsråd för Storforsens Naturreservat.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2007-06-11
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 52

Dnr 0073/07 - 344

VATTENLÄCKA PÅ FASTIGHETEN ÄLVSBYN 26:115, NORRA
BYN
Ärendebeskrivning
Skrivelse har inkommit från Älvsbyns Energi AB gällande en större
vattenläcka på fastighet Älvsbyn 26:115, Norra Byn enligt bilaga.
Energibolaget föreslår en flyttning av vattenledningen till tomtgräns under
sommaren 2007. Risk finns att ny läcka uppstår som får till följd att
byggnaden på fastighet Älvsbyn 26:115 kommer att skadas på grund av
underminering, ras och sättningar i marken.
Förslag till beslut
Bevilja Energibolaget 100 000 kronor för flyttning av vattenledning till
tomtgräns under sommaren 2007.
2007-04-10 KS § 106 Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
Bevilja Älvsbyns Energi AB 100 000 kronor för flyttning av vattenledning till
tomtgräns under sommaren 2007. Medel för ändamålet anslås ur investeringsbudget 2007 ”Älvåkraskolans matsal”.
_____
2007-06-11 Kommunfullmäktige
Proposition
Ordföranden ställer Kommunstyrelsens förslag under proposition och finner
att Kommunfullmäktige bifaller förslaget.
Kommunfullmäktiges beslut
Bevilja Älvsbyns Energi AB 100 000 kronor för flyttning av vattenledning till
tomtgräns under sommaren 2007. Medel för ändamålet anslås ur investeringsbudget 2007 ”Älvåkraskolans matsal”.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 53

Dnr 0217/07 - 611

RESURSTILLDELNING - GRUNDSKOLAN
Ärendebeskrivning
Inför läsåret 2007-2008 beslutade Kommunfullmäktige 2006-11-27, § 100 att
förändra resursfördelningsmodellen inom grundskolan, innebärande att kostnaderna skulle reduceras med ca 1 miljon kronor på årsbasis.
Under hand har en diskussion skett om att inte genomföra förändringen
fr o m höstterminen 2007. Den ekonomiska konsekvensen 2007 blir en
kostnadsökning motsvarande 500 000 kronor.
Förslag till beslut
- Inte genomföra förändring av resursfördelningsmodellen inom
grundskolan från och med höstterminen 2007.
- Bevilja grundskolan ett tilläggsanslag på 500 000 kronor för höstterminen
2007.
2007-05-21 KS § 133 Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
Inte genomföra förändring av resursfördelningsmodellen inom grundskolan från och med höstterminen 2007.
- Bevilja grundskolan ett tilläggsanslag på 500 000 kronor för höstterminen
2007.
- Anvisa erforderliga medel, 500 000 kronor, ur avsatta medel för omstruktureringskostnader.
_____
-

2007-06-11 Kommunfullmäktige
Matilda Wiklund (c) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Proposition
Ordföranden ställer Kommunstyrelsens förslag under proposition och finner
att Kommunfullmäktige bifaller förslaget.
Kommunfullmäktiges beslut
Inte genomföra förändring av resursfördelningsmodellen inom grundskolan från och med höstterminen 2007.
- Bevilja grundskolan ett tilläggsanslag på 500 000 kronor för höstterminen
2007.
- Anvisa erforderliga medel, 500 000 kronor, ur avsatta medel för omstruktureringskostnader.
_____
-

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

