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PROTOKOLL
2008-06-16
KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 13

Dnr 0228/08 - 000

DELGIVNING KF 2008-06-16
Ärendebeskrivning
a) Årsredovisning och koncernredovisning 2007 – Älvsbyns
Kommunföretag AB
b) Årsredovisning 2007 – Älvsbyns Fastigheter AB
c) Årsredovisning 2007 – Älvsbyns Energi AB
d) Regeringsrättens beslut – ej provningstillstånd på överklagat ärende från
kammarrätten (skolorganisationen i centralorten)
2008-06-16 Kommunfullmäktige
Kommunchef Magnus Nordström föredrar ärendet.
Kommunfullmäktiges beslut
Godkänna redovisning av delgivningar.
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

2(43)

PROTOKOLL
2008-06-16

3(43)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 14

Dnr 0027/08 - 003

REVIDERING AV LOKAL ORDNINGSSTADGA FÖR ÄLVSBYNS
KOMMUN
Ärendebeskrivning
Diskussioner har skett om nödvändigheten att revidera kommunens
ordningsstadga, i första hand avseende § 13 som reglerar alkoholförtäring på
allmän plats.
Kommunchef Ralph Forsberg har fått i uppdrag att redovisa förslag på en
utökning av förbudsområdena. Synpunkter i ärendet har inhämtats från polis
och socialtjänst.
Förslag till beslut
Revidera lokala ordningsstadgan § 13 enligt förslag, innebärande att förbudsområdena för förtäring av alkoholhaltiga drycker utökas enligt bifogad karta.
2008-02-18 KS § 20 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Revidera och fastställa lokala ordningsstadgan § 13 enligt förslag, innebärande
att förbudsområdena för förtäring av alkoholhaltiga drycker utökas enligt
bifogad karta.
_____
2008-06-16 Kommunfullmäktige
Kommunchef Magnus Nordström föredrar ärendet.
Proposition
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag under proposition och finner
att kommunfullmäktige bifaller förslaget.
Kommunfullmäktiges beslut
Revidera och fastställa lokala ordningsstadgan § 13 enligt förslag, innebärande
att förbudsområdena för förtäring av alkoholhaltiga drycker utökas enligt
bifogad karta.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 15

Dnr 0199/08 - 003

REVIDERING AV REGLEMENTE FÖR ÄLVSBYNS KOMMUNS
REVISORER
Ärendebeskrivning
Reglementet för Älvsbyns kommuns revisorer ska revideras avseende antal
revisorer i aktiebolag se § 5. Ny lydelse föreslås;
Reglementet för Älvsbyns kommuns revisorer, enligt bilaga.
§5
För att främja ett fullt samordnat revisionsarbete utser fullmäktige en av
kommunens revisorer att även fungera som lekmannarevisor i de kommunala
bolagen samt kommunens stiftelser.
2008-05-26 KS § 81 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Revidera Reglementet för Älvsbyns kommuns revisorer se § 5. Ny lydelse;
För att främja ett fullt samordnat revisionsarbete utser fullmäktige en av
kommunens revisorer att även fungera som lekmannarevisor i de kommunala
bolagen samt kommunens stiftelser.
_____
2008-06-16 Kommunfullmäktige
Kommunchef Magnus Nordström föredrar ärendet.
Proposition
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag under proposition och finner
att kommunfullmäktige bifaller förslaget.
Kommunfullmäktiges beslut
Revidera Reglementet för Älvsbyns kommuns revisorer se § 5. Ny lydelse;
För att främja ett fullt samordnat revisionsarbete utser fullmäktige en av
kommunens revisorer att även fungera som lekmannarevisor i de kommunala
bolagen samt kommunens stiftelser.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2008-06-16
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 16

Dnr 0034/08 - 008

MOTION (FP) - UTVÄRDERING AV DEN NYA ORGANISATIONEN, BÅDE POLITISKA OCH TJÄNSTEMANNAORGANISATIONEN
Ärendebeskrivning
Ola Lindgren (fp) har inkommit med motion om förslag att göra en utvärdering av den nya organisationen, både den politiska och tjänstemannaorganisationen.
Kommunchef Magnus Nordström har yttrat sig i ärendet. Efter dialog med
Helena Lundberg, certifierad kommunal revisor, framgår det att revisionen
har grovplanerat 2008, och där kommer troligtvis inte utvärdering av den nya
organisationen att ingå. Revisionen bedömer att de vid eventuell anledning
ska granska hela organisationen inklusive de kommunala bolagen. I årets
ansvarsutövandegranskning har revisionen tagit upp och frågat nämnderna
och styrelsen hur de upplever den nya organisationen och därigenom erhållit
en översiktlig bild av organisationen. Den samlade bedömningen är att
organisationen är relativt ny och behöver ytterligare tid innan den fungerar
fullt tillfredsställande.
Förslag till beslut
Att motionen anses vara besvarad.
2008-05-26 KS § 82 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Anse motionen vara besvarad.
_____
2008-06-16 Kommunfullmäktige
Kommunchef Magnus Nordström föredrar ärendet.
Ola Lindgren (fp) yrkar bifall till motionen.
Bill Nilsson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Proposition
Ordföranden ställer Ola Lindgrens och Bill Nilssons förslag mot varandra
och finner att kommunfullmäktige bifaller Nilssons förslag.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2008-06-16
KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 16

Dnr 0034/08 – 008 forts

MOTION (FP) - UTVÄRDERING AV DEN NYA ORGANISATIONEN, BÅDE POLITISKA OCH TJÄNSTEMANNAORGANISATIONEN
Kommunfullmäktiges beslut
Anse motionen vara besvarad.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
2008-06-16

7(43)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 17

Dnr 0198/07 - 019

HANDLINGSPROGRAM FÖR FUNKTIONSHINDRADE TIDIGARE HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen återremitterade 2007-12-10 förslaget till handikappolitiskt
program till verksamhetsutvecklaren för omsorgen om funktionshindrade för
ytterligare utredning vad gäller andra aktörer än kommunen. Vidare beslutade
kommunstyrelsen att programmet ska behandlas vid socialnämndens
sammanträde den 19 mars 2008 innan beslut tas i kommunstyrelsen.
Verksamhetsutvecklaren för omsorgen om funktionshindrade, Elisabeth
Hamsch Westbom, har i bilaga avgivit yttrande när det gäller andra aktörer än
kommunen.
Verksamhetsutvecklaren föreslår också att namnet på programmet ändras till
”Politiskt handlingsprogram för funktionshindrade” med anledning av
Socialstyrelsens rekommendation att vi inte ska använda begreppet
handikapp.
Socialnämndens förslag till kommunstyrelsen
1. Överlämna verksamhetsutvecklarens för omsorgen om funktionshindrade
yttrande över andra aktörer inom kommunen enligt bilaga.
2. Namnet på programmet ändras till ”Politiskt handlingsprogram för
funktionshindrade” med anledning av Socialstyrelsens rekommendation
att inte använda begreppet handikapp.
3. Fastställa Politiskt handlingsprogram för funktionshindrade med följande
ändringar:
a) Sid 1 rubriken Uppföljning – Tillägg Kommunstyrelsen har det
operativa och strategiska ansvaret för programmet.
b) Sid 2 rubriken Ökad medvetenhet.
Tredje punkten KHPR….ändras kommunstyrelsen till kommunen.
Fjärde punkten - Utbildning ändras till Utbildning/information likaså i
nästa mening.

forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 17

Dnr 0198/07 – 019 forts

HANDLINGSPROGRAM FÖR FUNKTIONSHINDRADE TIDIGARE HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM
c) Sid 3 rubriken Tillgänglighet.
Första punkten stryks.
Andra punkten ändras till Kommunen reviderar tillgänglighetsplanen och
handikappguiden i samverkan med handikapp- och pensionärsorganisationerna.
Tredje punkten ändras statlig sektor till arbetsförmedling och försäkringskassa.
Fjärde punkten tillgänglighetsaspekten ändras till allergi- och tillgänglighetsaspekten.
Femte punkten stryks.
d) Sid 4 rubriken Arbete.
Första punkten ändras till Kommunen verka för att ge personer med
funktionshinder samma möjligheter till arbete som andra. Det vill säga att
arbetsplatserna ska anpassas efter var och ens behov och arbetstider
utifrån arbetsförmåga.
Tillägg ny punkt – Det ska finnas en god samverkan med olika aktörer
som försäkringskassan, arbetsförmedlingen och egna företagare.
e) Sid 5 rubriken Religion. Tillägg efter sista meningen - En god samverkan ska finnas mellan socialtjänsten och kyrkan.
f) Sid 6 rubriken Älvsbyn ett samhälle för alla. Fjärde stycket – sista
meningen stryks Det ska även framgå……
g) Under samtliga delavsnitt stryks texten Ansvar:
_____
2008-04-07 KS § 59 Kommunstyrelsens beslut
Tillsätta en arbetsgrupp för kompletterande förslag till handlingsprogram för
funktionshindrade bestående av
Birger Seger, v
Eilert Isaksson, c
Sture Nordin, s
Helena Öhlund, s.
_____
Arbetsgruppen har utarbetat kompletterande förslag till handlingsprogram för
funktionshindrade, enligt bilaga.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 17

Dnr 0198/07 – 019 forts

HANDLINGSPROGRAM FÖR FUNKTIONSHINDRADE TIDIGARE HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM
2008-05-26 KS § 84 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Fastställa utarbetat förslag till handlingsprogram för funktionshindrade, enligt
bilaga.
_____
2008-06-16 Kommunfullmäktige
Kommunchef Magnus Nordström föredrar ärendet.
Helena Öhlund (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Proposition
Ordföranden ställer Helena Öhlunds förslag under proposition och finner att
kommunfullmäktige bifaller förslaget.
Kommunfullmäktiges beslut
Fastställa utarbetat förslag till handlingsprogram för funktionshindrade, enligt
bilaga.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2008-06-16
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 18

Dnr 0187/08 - 041

BUDGETDIREKTIV VERKSAMHETSÅRET 2009
Ärendebeskrivning
Stöd & Service, ekonomi har upprättat underlag för budgetdirektiv
verksamhetsåret 2009.
2008-04-28 Budgetberedningen
Ekonomichef Mats Björk föredrar ärendet.
Kommunstyrelsen beslutade vid ett extra sammanträde 2008-04-25 att
uppdra till kommunchefen att genomföra ett antal utredningar.
Ordföranden föreslår förlänga budgetprocessen så att de särskilda
utredningsuppdrag som åvilar kommunchefen ska vara genomförda när
beslut fattas om budgetdirektiven.
Proposition
Ordföranden ställer eget förslag under proposition och finner att
budgetberedningen bifaller förslaget.
Budgetberedningens förslag till kommunstyrelsen
Revidera tidplanen för det fortsatta budgetarbetet enligt bilaga.
_____
2008-05-26 Kommunstyrelsen
Ekonomichef Mats Björk föredrar ärendet.
Ordföranden föreslår bifall till budgetberedningens förslag.
Proposition
Ordföranden ställer eget förslag under proposition och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
2008-05-26 KS § 85 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Revidera tidplanen för det fortsatta budgetarbetet enligt bilaga.
_____
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 18

Dnr 0187/08 – 041 forts

BUDGETDIREKTIV VERKSAMHETSÅRET 2009
2008-06-16 Kommunfullmäktige
Kommunchef Magnus Nordström föredrar ärendet.
Proposition
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag under proposition och finner
att kommunfullmäktige bifaller förslaget.
Kommunfullmäktiges beslut
Revidera tidplanen för det fortsatta budgetarbetet enligt bilaga.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2008-06-16
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 19

Dnr 0098/08 - 041

ANSLAGSÖVERFÖRING FRÅN 2007 TILL 2008 – INVESTERINGSBUDGET
Ärendebeskrivning
Stöd & Service, ekonomi har sammanställt de kommunala verksamheternas
äskanden om anslagsöverföring, enligt bilaga.
2008-03-10 Bokslutsberedningens förslag till kommunfullmäktige
Godkänna anslagsöverföring om 6 355 200 kronor enligt bilaga.
_____
2008-04-07 Kommunstyrelsen
Budgetkamrer Margaretha Holmström föredrar ärendet.
Ordföranden föreslår godkänna anslagsöverföring om 6 355 200 kronor
enligt bilaga.
Proposition
Ordföranden ställer eget förslag under proposition och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
2008-04-07 KS § 60 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Godkänna anslagsöverföring om 6 355 200 kronor enligt bilaga.
_____
2008-06-16 Kommunfullmäktige
Kommunchef Magnus Nordström föredrar ärendet.
Proposition
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag under proposition och finner
att kommunfullmäktige bifaller förslaget.
Kommunfullmäktiges beslut
Godkänna anslagsöverföring om 6 355 200 kronor enligt bilaga.
_____
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2008-06-16
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 20

Dnr 0205/08 - 042

BEGÄRAN OM OMFÖRDELNING AV RESURSER MELLAN
VERKSAMHETSRAMAR
Ärendebeskrivning
I samband med den årliga resursfördelningen inom framförallt grundskolan
fördelas även verksamhetens resurser kopplade till den specialpedagogiska
verksamheten. För att kunna efterleva barn- och utbildningsnämndens handlingsplan för tidiga insatser måste resurser omfördelas från de senare åren till
de tidigare. För tillfället finns alltför stora specialpedagogiska resurser bundna i de senare åren (7-9 och gymnasiet). Vid årets fördelning har en första
ansats tagits för att förändra den obalans som råder, både resurs- och kompetensmässigt. Den långsiktiga ambitionen är att tidigt kunna sätta in resurser
för att på så sätt minska behovet i de senare åren, och naturligtvis förbättra de
pedagogiska resultaten i Älvsbyns kommun.
Kommunchef Magnus Nordström har yttrat sig i ärendet och med anledning
av den föreslagna förändringen av verksamheten föreslår Nordström att
kommunfullmäktige beslutar om en ramförändring.
Förslag till beslut
Överföra 450 000 kronor (en årsarbetskraft) från verksamhet 6511
(gymnasiet) till verksamhet 6714 (förskolan).
2008-05-26 KS § 87 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Överföra 450 000 kronor (en årsarbetskraft) från verksamhet 6511
(gymnasiet) till verksamhet 6714 (förskolan).
_____
2008-06-16 Kommunfullmäktige
Kommunchef Magnus Nordström föredrar ärendet.
Proposition
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag under proposition och finner
att kommunfullmäktige bifaller förslaget.
Kommunfullmäktiges beslut
Överföra 450 000 kronor (en årsarbetskraft) från verksamhet 6511
(gymnasiet) till verksamhet 6714 (förskolan).
_____
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2008-06-16
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 21

Dnr 0151/08 - 042

REVISIONEN - REVISIONSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2007
Ärendebeskrivning
Revisorerna har upprättat revisionsberättelse för verksamhetsåret 2007 enligt
bilaga. Granskningen har inriktats mot kommunstyrelsens och nämndernas
styrning och interna kontroll. Revisionsplanen för året har genomförts i sin
helhet.
Förslag till beslut
- Bevilja nämnder och styrelser samt enskilda förtroendevalda i dessa organ
ansvarsfrihet för år 2007.
- Godkänna kommunens årsredovisning för 2007.
2008-06-16 Kommunfullmäktige
Kommunens lekmannarevisor Sigvard Lundgren föredrar revisionsberättelsen och föreslår att kommunfullmäktige bifaller förslaget.
Proposition
Ordföranden ställer revisionens förslag under proposition och finner att
Kommunfullmäktige bifaller förslaget.
Kommunfullmäktiges beslut
Bevilja nämnder och styrelser samt enskilda förtroendevalda i dessa organ
ansvarsfrihet för år 2007.
- Godkänna kommunens årsredovisning för 2007.
_____
-

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 22

Dnr 0097/08 - 042

ÅRSREDOVISNING 2007
Ärendebeskrivning
Stöd & Service, ekonomi har sammanställt underlag för att fastställa resultat
för styrelser och nämnder verksamhetsåret 2007 enligt bilaga.
2008-03-10 Bokslutsberedningen
Budgetkamrer Margaretha Holmström föredrar ärendet. Årets resultat uppgår
till 7 889 100 kronor, vilket innebär att balanskravet enligt kommunallagen är
infriat. I förhållande till budget betyder resultatet ett överskott om 5 160 500
kronor.
Resultatet för samtliga verksamheter renderade ett underskott om
5 511 800 kronor. Individ- och familjeomsorgen redovisar ett underskott om
6 137 900 kronor, som i huvudsak förklaras av ökade kostnader inom försörjningsstödet och kostnader för institutionsplaceringar för barn- och ungdom.
Äldreomsorgen redovisar ett underskott om 1 714 400 kronor. Grundskolan
redovisar ett underskott om 1 691 000 kronor. Fastighetsdriften och Näringslivsutveckling redovisar ett överskott om 2 260 200 kronor respektive
1 167 300 kronor.
Bokslutsberedningens förslag till kommunstyrelsen
1) Fastställa resultatet för kommunstyrelsens budgetområden för verksamhetsåret 2007 enligt nedan;

Se tabell på nästa sida.

forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 22

Dnr 0097/08 – 042 forts

ÅRSREDOVISNING 2007
Verksamhetsområde

Budget
år 2007

Bokfört
år 2007

Återstår

Förbrukn
%

Äldreomsorg
Handikappomsorg
Individ- och familjeomsorg
Barnomsorg
Grundskola
Gymnasieskola
Vuxenutbildning
Gatu- och VA-verksamhet
Fastighetsdrift
Näringslivsutveckling
Information
Kulturverksamhet
Fritidsverksamhet
Ungdomsverksamhet
Folkhälsa
Politisk verksamhet
Miljö-bygg-räddning
Kommunövergripande verks
Nytt lönesystem

86 270,4
31 638,8
15 834,1
29 618,9
80 706,5
42 774,4
6 412,6
10 949,5
46 283,7
6 615,7
1 540,8
4 167,0
3 162,8
474,8
625,3
3 550,0
7 667,5
28 969,8
1 569,7

87 984,8
31 450,7
21 952,9
29 405,1
82 397,5
42 691,7
6 451,4
11 631,3
44 023,5
5 448,4
1 537,4
4 100,6
2 812,2
408,3
286,9
4 191,9
7 907,3
27 428,4
2 214,7

-1 714,4
188,1
-6 137,9
213,8
-1 691,0
82,7
-38,8
-681,8
2 260,2
1 167,3
3,4
66,4
350,6
66,5
338,4
-641,9
-239,8
1 541,4
-645,0

102
99
139
99
102
100
101
106
95
82
100
98
89
86
46
118
103
95
141

408 832,3

414 325,0

-5 511,8

101

Summa

2) Föreslå kommunfullmäktige besluta att de kommunala bolagen (Älvsbyns
Energi AB och Älvsbyns Fastigheter AB) får bära med sig 2007 års underskott resp överskott till verksamhetsåret 2008.
3) Föreslå fullmäktige godkänna årsredovisningen för år 2007 med ett överskott om totalt 7 889 100 kronor.
_____
2008-04-07 Kommunstyrelsen
Budgetkamrer Margaretha Holmström föredrar ärendet.
Ordföranden föreslår fastställa resultatet för kommunstyrelsens budgetområden för verksamhetsåret 2007 enligt budgetberedningens förslag.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 22

Dnr 0097/08 – 042 forts

ÅRSREDOVISNING 2007
Proposition
Ordföranden ställer eget förslag under proposition och finner att
kommunstyrelsen bifaller förslaget.
Kommunstyrelsens beslut
Fastställa resultatet för kommunstyrelsens budgetområden för verksamhetsåret 2007 enligt nedan;
Verksamhetsområde

Budget
år 2007

Bokfört
år 2007

Återstår

Förbrukn
%

Äldreomsorg
Handikappomsorg
Individ- och familjeomsorg
Barnomsorg
Grundskola
Gymnasieskola
Vuxenutbildning
Gatu- och VA-verksamhet
Fastighetsdrift
Näringslivsutveckling
Information
Kulturverksamhet
Fritidsverksamhet
Ungdomsverksamhet
Folkhälsa
Politisk verksamhet
Miljö-bygg-räddning
Kommunövergripande verks
Nytt lönesystem

86 270,4
31 638,8
15 834,1
29 618,9
80 706,5
42 774,4
6 412,6
10 949,5
46 283,7
6 615,7
1 540,8
4 167,0
3 162,8
474,8
625,3
3 550,0
7 667,5
28 969,8
1 569,7

87 984,8
31 450,7
21 952,9
29 405,1
82 397,5
42 691,7
6 451,4
11 631,3
44 023,5
5 448,4
1 537,4
4 100,6
2 812,2
408,3
286,9
4 191,9
7 907,3
27 428,4
2 214,7

-1 714,4
188,1
-6 137,9
213,8
-1 691,0
82,7
-38,8
-681,8
2 260,2
1 167,3
3,4
66,4
350,6
66,5
338,4
-641,9
-239,8
1 541,4
-645,0

102
99
139
99
102
100
101
106
95
82
100
98
89
86
46
118
103
95
141

408 832,3

414 325,0

-5 511,8

101

Summa

Ordföranden yrkar bifall till bokslutsberedningens förslag om att de kommunala bolagen (Älvsbyns Energi AB och Älvsbyns Fastigheter AB) får bära
med sig 2007 års underskott resp överskott till verksamhetsåret 2008 samt att
föreslå fullmäktige godkänna årsredovisningen för år 2007 med ett överskott
om totalt 7 889 100 kronor.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2008-06-16

18(43)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 22

Dnr 0097/08 – 042 forts

ÅRSREDOVISNING 2007
Proposition
Ordföranden ställer eget förslag under proposition och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1) De kommunala bolagen (Älvsbyns Energi AB och Älvsbyns Fastigheter
AB) får bära med sig 2007 års underskott resp överskott till verksamhetsåret 2008.
2) Godkänna årsredovisningen för år 2007 med ett överskott om totalt
7 889 100 kronor.
_____
2008-06-16 Kommunfullmäktige
Kommunchef Magnus Nordström föredrar ärendet.
Sedan bolagens bokslut färdigställts, blir det totala överskottet för kommunen
7 606 300 kronor. Samtliga bolag redovisade överskott.
Bill Nilsson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Proposition
Ordföranden ställer Bill Nilssons förslag under proposition och finner att
kommunfullmäktige bifaller förslaget.
Kommunfullmäktiges beslut
1) De kommunala bolagen (Älvsbyns Energi AB och Älvsbyns Fastigheter
AB) får bära med sig 2007 års överskott till verksamhetsåret 2008.
2) Godkänna årsredovisningen för år 2007 med ett överskott om totalt
7 606 300 kronor.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2008-06-16

19(43)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 23

Dnr 0202/08 - 042

DELÅRSRAPPORT JAN - APRIL 2008
Ärendebeskrivning
Stöd & Service, ekonomi har sammanställt delårsrapport per den 30 april
2008. Rapporten redovisas vid sammanträdet.
2008-05-26 Kommunstyrelsen
Ekonomichef Mats Björk föredrar ärendet, enligt bilaga. Älvsbyns kommun
redovisar ett resultat per den 30 april 2008 om 955 000 kronor. Det budgeterade resultatet enligt den av kommunfullmäktige fastställda årsbudgeten
uppgår till 8,1 miljoner kronor. Helårsprognosen pekar mot ett resultat på ca
2,2 miljoner kronor dvs 5,9 miljoner kronor lägre än budgeterat.
Orsaken till resultatmässiga budgetavvikelsen är dels negativa avvikelser från
verksamheterna samt ett lägre utfall avseende skatte- och statsbidragsintäkter
bl.a beroende på en större befolkningsminskning än beräknat.
I delårsrapporten per augusti kommer en mer fullständig uppföljning av
kommunfullmäktiges fastställda mål att göras.
Ordföranden föreslår godkänna rapporten med komplettering av ytterligare
siffermaterial.
Proposition
Ordföranden ställer eget förslag under proposition och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
2008-05-26 KS § 89 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Godkänna delårsrapport med kompletterat siffermaterial.
_____
2008-06-16 Kommunfullmäktige
Kommunchef Magnus Nordström föredrar ärendet.
forts

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2008-06-16

20(43)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 23

Dnr 0202/08 – 042 forts

DELÅRSRAPPORT JAN - APRIL 2008
Proposition
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag under proposition och finner
att kommunfullmäktige bifaller förslaget.
Kommunfullmäktiges beslut
Godkänna delårsrapport med kompletterat siffermaterial.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2008-06-16
KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 24

Dnr 0049/08 - 102

AVSÄGELSE AV UPPDRAG SOM KOMMUNAL REVISOR I
ÄLVSBYNS FOLKETSHUSFÖRENING
Ärendebeskrivning
Lars Hedberg (s) avsäger sig uppdraget som kommunal revisor i Älvsbyns
Folketshusförening.
Kommunfullmäktige har att utse ny kommunal revisor i Älvsbyns Folketshusförening.
2008-06-16 Kom valb § 3 Kommunala valberedningens förslag till
kommunfullmäktige
Utse Sigvard Lundgren (s) som kommunal revisor i Älvsbyns Folketshusförening.
2008-06-16 Kommunfullmäktige
Kommunchef Magnus Nordström föredrar ärendet.
Bill Nilsson (s) yrkar bifall till kommunala valberedningens förslag.
Proposition
Ordföranden ställer Bill Nilssons förslag under proposition och finner att
kommunfullmäktige bifaller förslaget.
Kommunfullmäktiges beslut
Utse Sigvard Lundgren (s) som kommunal revisor i Älvsbyns Folketshusförening.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

21(43)

PROTOKOLL
2008-06-16

22(43)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 25

Dnr 0173/08 - 171

REVIDERING AV TAXA FÖR BRANDSKYDDSKONTROLL
ENLIGT LAGEN OM SKYDD MOT OLYCKOR
Ärendebeskrivning
Revidering av taxa för brandskyddskontroll enligt Lagen om skydd mot
olyckor ska ske. Förslag har utarbetats gemensamt av räddningscheferna i
länet och i samråd med skorstensfejarmästarna.
Räddningschef Leif Öhlund har inkommit med skrivelse enligt bilaga.
Förslag till beslut
Fastställa reviderad taxa för brandskyddskontroll i Älvsbyns kommun
gällande från 2008-04-01 till 2009-03-31.
2008-05-26 KS § 92 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige.
Fastställa reviderad taxa för brandskyddskontroll i Älvsbyns kommun enligt
bilaga, gällande från 2008-04-01 till 2009-03-31.
_____
2008-06-16 Kommunfullmäktige
Kommunchef Magnus Nordström föredrar ärendet.
Proposition
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag under proposition och finner
att kommunfullmäktige bifaller förslaget.
Kommunfullmäktiges beslut
Fastställa reviderad taxa för brandskyddskontroll i Älvsbyns kommun enligt
bilaga, gällande från 2008-04-01 till 2009-03-31.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2008-06-16

23(43)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 26

Dnr 0096/08 - 406

MYNDIGHETSNÄMNDENS ANSVAR ATT UTFÖRA KONTROLL ENLIGT LAGEN OM DETALJHANDEL MED NIKOTINLÄKEMEDEL SAMT TAXA FÖR KONTROLL ENLIGT SAMMA
LAG
Ärendebeskrivning
Den 1 mars 2008 inträder en ny lag (2007:1455) och förordning (2008:30) om
detaljhandel med nikotinläkemedel. Apotekets monopol upphör i syfte att
göra nikotinläkemedel mer tillgängliga så att rökningen i samhället minskar.
För att få sälja produkter som innehåller nikotin krävs att företagen som ska
sälja produkten gör en anmälan till den kommun där handeln ska bedrivas.
Kommunen ska underrätta Läkemedelsverket så snart en anmälan har
kommit in. Kommunen ska kontrollera att;
-

den näringsidkare som säljer nikotinläkemedel har gjort en anmälan till
kommunen om detta
nikotinläkemedel inte säljs till den som är under 18 år
skyltar om att den som är under 18 år inte får köpa produkterna, finns
uppsatta i lokaler där detaljhandel med nikotinläkemedel bedrivs
handlarna har en egenkontroll och ett upprättat egenkontrollprogram
endast information som framgår av produkternas bipacksedel lämnas till
konsumenterna

Kommunen har rätt att ta ut kontrollavgift för att granska att lagen och
förordningen följs, förslag på taxa enligt bilaga.
Förslag till beslut
- Uppdra åt myndighetsnämnden att utföra kontroll enligt lag och förordning om detaljhandel med nikotinläkemedel.
- Med stöd av 10 § lagen (2007:1455) om detaljhandel med nikotinläkemedel besluta fastställa taxa enligt bilagt förslag.
2008-03-17 KS § 46 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Uppdra åt myndighetsnämnden att utföra kontroll enligt lag och förordning om detaljhandel med nikotinläkemedel.
- Med stöd av 10 § lagen (2007:1455) om detaljhandel med nikotinläkemedel besluta fastställa taxa enligt bilagt förslag.
_____
-

forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2008-06-16

24(43)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 26

Dnr 0096/08 – 406 forts

MYNDIGHETSNÄMNDENS ANSVAR ATT UTFÖRA KONTROLL ENLIGT LAGEN OM DETALJHANDEL MED NIKOTINLÄKEMEDEL SAMT TAXA FÖR KONTROLL ENLIGT SAMMA
LAG
2008-06-16 Kommunfullmäktige
Kommunchef Magnus Nordström föredrar ärendet.
Proposition
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag under proposition och finner
att kommunfullmäktige bifaller förslaget.
Kommunfullmäktiges beslut
Uppdra åt myndighetsnämnden att utföra kontroll enligt lag och förordning om detaljhandel med nikotinläkemedel.
- Med stöd av 10 § lagen (2007:1455) om detaljhandel med nikotinläkemedel besluta fastställa taxa enligt bilagt förslag.
_____
-

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2008-06-16

25(43)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 27

Dnr 0110/08 - 532

UNDERHÅLL AV JÄRNVÄGSRÄLS MOT ÄLVSBYHUS
Ärendebeskrivning
Älvsbyns Energi AB, VD Jan Sipola, har aktualiserat frågan om underhåll av
järnvägsräls mot Älvsbyhus. Beräknad kostnad är 400 000 kronor.
Tekniska utskottets förslag till kommunfullmäktige 2008-03-18 TU § 12, är
att bevilja Älvsbyns Energi AB tilläggsanslag med 400 000 kronor för underhåll av järnvägsräls mot Älvsbyhus industriområde samt anvisa erforderliga
medel, 400 000 kronor ur kommunens likvida medel.
_____
2008-04-07 KS § 69 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Bevilja Älvsbyns Energi AB tilläggsanslag med 400 000 kronor för underhåll
av järnvägsräls mot Älvsbyhus industriområde samt anvisa erforderliga
medel, 400 000 kronor ur kommunens likvida medel.
_____
2008-06-16 Kommunfullmäktige
Kommunchef Magnus Nordström föredrar ärendet.
Proposition
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag under proposition och finner
att kommunfullmäktige bifaller förslaget.
Kommunfullmäktiges beslut
Bevilja Älvsbyns Energi AB tilläggsanslag med 400 000 kronor för underhåll
av järnvägsräls mot Älvsbyhus industriområde samt anvisa erforderliga
medel, 400 000 kronor ur kommunens likvida medel.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2008-06-16

26(43)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 28

Dnr 0203/08 - 706

AVGIFTER FÖR LSS-INSATSER
Ärendebeskrivning
Älvsbyns kommun har elever som går sin gymnasieutbildning på särgymnasiet på annan ort. Skolan köper utbildningsplatsen och omsorgen om
funktionshindrade betalar för elevhemsboendet.
Enligt regelverket i LSS §§ 18-20 kan avgifter för kost och logi för vissa
elever som bor i elevhem tas ut. Områdeschef LSS, Sara Wennberg, redogör i
bilaga för regelverket och de avgifter som kan tas ut i samband med LSSinsats.
2008-05-07, SN § 51, Socialnämndens förslag till kommunfullmäktige
Fastställa tillämpningsregler till avgift för LSS-insats för elever som går
gymnasieutbildning på särgymnasiet på annan ort, enligt nedan:
För elever vid Rh-anpassad utbildning, som har rätt till bidrag enligt förordningen SFS 1995:667, tas avgift ut för både kost och logi/månad med
totalt 3 000 kronor - (1 500 kronor för kost och 1 500 kronor för logi).
För elever som går särgymnasium och är under 18 år och inte uppbär
aktivitetsersättning eller motsvarande tas avgift ut för kost/månad, enligt
Konsumentverkets beräkningar av kostnad av barn i hushåll 14-17 år, med
upp till 1 500 kronor för läsåret 2008/2009.
Om en elev på grund av studieavbrott eller annan orsak inte använt elevhemsplatsen under mer än 14 dagar i följd under terminstid, ska avgiften för
kost och logi reduceras med hälften från den femtonde dagen och så länge
frånvaron fortgår eller har fortgått. Om en elev beviljas studieuppehåll för
resten av en termin eller återstoden av ett läsår, ska eleven inte betala någon
avgift för kost och logi räknat från den femtonde dagen av studieuppehållet.
Avgifterna räknas upp årligen enligt indexreglering.
2008-05-26 KS § 97 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Fastställa tillämpningsregler till avgift för LSS-insats för elever som går
gymnasieutbildning på särgymnasiet på annan ort, enligt nedan:
För elever vid Rh-anpassad utbildning, som har rätt till bidrag enligt förordningen SFS 1995:667, tas avgift ut för både kost och logi/månad med
totalt 3 000 kronor - (1 500 kronor för kost och 1 500 kronor för logi).
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2008-06-16

27(43)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 28

Dnr 0203/08 – 706 forts

AVGIFTER FÖR LSS-INSATSER
För elever som går särgymnasium och är under 18 år och inte uppbär
aktivitetsersättning eller motsvarande tas avgift ut för kost/månad, enligt
Konsumentverkets beräkningar av kostnad av barn i hushåll 14-17 år, med
upp till 1 500 kronor för läsåret 2008/2009.
Om en elev på grund av studieavbrott eller annan orsak inte använt elevhemsplatsen under mer än 14 dagar i följd under terminstid, ska avgiften för
kost och logi reduceras med hälften från den femtonde dagen och så länge
frånvaron fortgår eller har fortgått. Om en elev beviljas studieuppehåll för
resten av en termin eller återstoden av ett läsår, ska eleven inte betala någon
avgift för kost och logi räknat från den femtonde dagen av studieuppehållet.
Avgifterna räknas upp årligen enligt indexreglering.
_____
2008-06-16 Kommunfullmäktige
Kommunchef Magnus Nordström föredrar ärendet.
Proposition
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag under proposition och finner
att kommunfullmäktige bifaller förslaget.
Kommunfullmäktiges beslut
Fastställa tillämpningsregler till avgift för LSS-insats för elever som går
gymnasieutbildning på särgymnasiet på annan ort, enligt nedan:
För elever vid Rh-anpassad utbildning, som har rätt till bidrag enligt förordningen SFS 1995:667, tas avgift ut för både kost och logi/månad med
totalt 3 000 kronor - (1 500 kronor för kost och 1 500 kronor för logi).
För elever som går särgymnasium och är under 18 år och inte uppbär
aktivitetsersättning eller motsvarande tas avgift ut för kost/månad, enligt
Konsumentverkets beräkningar av kostnad av barn i hushåll 14-17 år, med
upp till 1 500 kronor för läsåret 2008/2009.

forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2008-06-16

28(43)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 28

Dnr 0203/08 – 706 forts

AVGIFTER FÖR LSS-INSATSER
Om en elev på grund av studieavbrott eller annan orsak inte använt elevhemsplatsen under mer än 14 dagar i följd under terminstid, ska avgiften för
kost och logi reduceras med hälften från den femtonde dagen och så länge
frånvaron fortgår eller har fortgått. Om en elev beviljas studieuppehåll för
resten av en termin eller återstoden av ett läsår, ska eleven inte betala någon
avgift för kost och logi räknat från den femtonde dagen av studieuppehållet.
Avgifterna räknas upp årligen enligt indexreglering.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2008-06-16

29(43)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 29

Dnr 0243/08 - 106

ÅTERSTÄLLANDE AV UPPDRAGSERSÄTTNING FÖR
ÄLVSBYNS FOLKETSHUSFÖRENING
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade i budgeten för 2008 att reducera den
kommunala uppdragsersättningen till Älvsbyns Folketshusförening med
340 000 kronor per år.
Revisionsfirman Ernst&Young har tillsammans med föreningens revisorer
granskat föreningens räkenskaper och konstaterat att verksamheten drivits
med förlust under 2007 med 326 000 kronor samt att de tre föregående årens
ackumulerade underskott uppgick till 1 374 000 kronor.
Älvsbyns Folketshusförenings ekonomi har urholkats väsentligt och personalstyrkan har reducerats med 1,5 tjänst under år 2007.
Revisorerna konstaterar i sitt revisions PM att om den av kommunfullmäktige
beslutade neddragningen av uppdragsersättningen med 340 000 kronor blir
verklighet, ”är det sannolikt att föreningens betalningsförmåga utraderas och
att kommunen därmed skulle bli tvungen att överta ansvaret för fastigheten
och dess drift”.
Ekonomichef Mats Björk har tillsammans med VD för Älvsbyns Fastigheter
AB påbörjat utredning av ett eventuellt övertagande av Folketshusföreningens fastighet. Utredningen kommer att presenteras för kommunens
budgetberedning efter sommaren.
Förslag till beslut
- Kommunfullmäktige ändrar sitt tidigare beslut om en minskning av uppdragsersättningen med 340 000 kronor.
- Kommunstyrelsen får i uppdrag att inför kommunfullmäktiges beslut om
budget för 2009, redovisa konsekvenser av ett övertagande av Folketshusföreningens fastighet.
2008-06-16 Kommunstyrelsen
Ekonomichef Mats Björk föredrar ärendet.
Matilda Wiklund (c) yrkar på att ärendet återremitteras till kommunstyrelsens
sammanträde den 25 augusti 2008 samt kompletteras med fullständiga underlag som krävs för beslut.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2008-06-16

30(43)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 29

Dnr 0243/08 – 106 forts

ÅTERSTÄLLANDE AV UPPDRAGSERSÄTTNING FÖR
ÄLVSBYNS FOLKETSHUSFÖRENING
Sture Nordin (s) yrkar bifall till beredningsförslaget.
Proposition
Ordföranden ställer Wiklunds och Nordins förslag mot varandra och finner
att kommunstyrelsen bifaller Nordins förslag.
2008-06-16 KS § 102 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
-

Kommunfullmäktige ändrar sitt tidigare beslut om en minskning av
uppdragsersättningen med 340 000 kronor.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att inför kommunfullmäktiges beslut om
budget för 2009, redovisa konsekvenser av ett övertagande av Folketshusföreningens fastighet.

Reservation
Matilda Wiklund (c) reserverar sig mot beslutet, enligt bilaga.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
_____
2008-06-16 Kommunfullmäktige
Kommunchef Magnus Nordström föredrar ärendet.
Bill Nilsson (s), Bo Johansson (s) och Sture Nordin (s) yrkar samtliga bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Matilda Wiklund (c), yrkar att ärendet återremitteras till kommunstyrelsens
sammanträde den 25 augusti 2008 samt kompletteras med fullständiga
underlag som krävs för beslut.
Ola Lindgren (fp) och Per-Erik Johansson (kd) yrkar bifall till Matilda
Wiklunds förslag om återremiss av ärendet.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på Matilda Wiklunds, Ola Lindgrens och
Per-Erik Johanssons återremissyrkande och finner att kommunstyrelsen
avslår densamma.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2008-06-16

31(43)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 29

Dnr 0243/08 – 106 forts

ÅTERSTÄLLANDE AV UPPDRAGSERSÄTTNING FÖR
ÄLVSBYNS FOLKETSHUSFÖRENING
Omröstning begärs
Följande omröstningsordning uppläses och godkänns; Den som röstar för
Matilda Wiklunds återremissyrkande röstar ja och den som röstar för Bill
Nilssons bifallsyrkande röstar nej.
Kommunfullmäktige beslutar om minoritetsåterremiss, vilket innebär att en
tredjedel av de närvarande ledamöter kan driva igenom en återremiss (KL
5:36)
Genomförd omröstning visar att Matilda Wiklunds återremissyrkande får 10
ja-röster och Bill Nilssons bifallsyrkande får 20 nej-röster, som framgår av till
protokollet bifogad sammanträdeslista.
Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet återremitteras till kommunstyrelsens sammanträde den 25 augusti
2008 samt kompletteras med fullständiga underlag som krävs för beslut.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2008-06-16

32(43)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 30

Dnr 0118/08 - 008

MOTION (V) - OM UTÖKAD BUDGETBEREDNING
Ärendebeskrivning
Birger Seger (v) har inkommit med motion om utökad budgetberedning, där
samtliga partier bör ingå, enligt bilaga.
2008-06-16 Kommunfullmäktiges beslut
Överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2008-06-16
KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 31

Dnr 0119/08 - 008

MOTION (V) - OM REPLOKALER
Ärendebeskrivning
Birger Seger (v) har inkommit med motion om replokaler för utövande av
musikaktiviteter i kommunen, enligt bilaga.
2008-06-16 Kommunfullmäktiges beslut
Överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

33(43)

PROTOKOLL
2008-06-16

34(43)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 32

Dnr 0120/08 - 008

MOTION (V) - OM ÖPPNA KOMMUNSTYRELSEMÖTEN
Ärendebeskrivning
Birger Seger (v) har inkommit med motion om att kommunstyrelsens möten
ska vara öppna för allmänheten, enligt bilaga.
2008-06-16 Kommunfullmäktiges beslut
Överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2008-06-16

35(43)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 33

Dnr 0234/08 - 008

MOTION (S) - OM ATT ÅTGÄRDA ”SURDIKE” MELLAN
STATIONSGATAN OCH KORSTRÄSKBÄCKEN
Ärendebeskrivning
Lars Hedberg (s) har inkommit med motion om åtgärdande av ett ”surdike”
som går mellan Stationsgatan och Korsträskbäcken, enligt bilaga.
2008-06-16 Kommunfullmäktiges beslut
Överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2008-06-16

36(43)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 34

Dnr 0129/08 - 008

MEDBORGARFÖRSLAG OM BÅTRAMP I PANSIKÅN I VIDSEL
Ärendebeskrivning
Håkan Lundh har inkommit med ett medborgarförslag om iordningställande
av en båtramp där Pansikån i Vidsel rinner ut i Piteälven, enligt bilaga.
2008-06-16 Kommunfullmäktiges beslut
Överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2008-06-16
KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 35

Dnr 0178/08 - 008

MEDBORGARFÖRSLAG OM UPPRUSTNING AV UTEBADPLATSER
Ärendebeskrivning
Gunnel Nilsson har inkommit med ett medborgarförslag om översyn och
upprustning av kommunens utebadplatser, enligt bilaga.
2008-06-16 Kommunfullmäktiges beslut
Överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

37(43)

PROTOKOLL
2008-06-16

38(43)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 36

Dnr 0179/08 - 008

MEDBORGARFÖRSLAG OM INVENTERING AV IDROTTSPROFILERS DIPLOM OCH PRISER
Ärendebeskrivning
Eina Öberg och Gunnel Nilsson har inkommit med ett medborgarförslag om
en inventering av kommunens idrottsprofilers diplom och priser, enligt
bilaga.
2008-06-16 Kommunfullmäktiges beslut
Överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2008-06-16

39(43)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 37

Dnr 0209/08 - 008

MEDBORGARFÖRSLAG OM UPPRUSTNING AV LOMTJÄRNSPARKEN
Ärendebeskrivning
Fanny Westerlund, Tobias Tyrbo-Flodström, Ellen Lennahl och Ida
Sundström har inkommit med ett medborgarförslag gällande upprustning av
Lomtjärnsparken, enligt bilaga.
2008-06-16 Kommunfullmäktiges beslut
Överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2008-06-16

40(43)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 38

Dnr 0210/08 - 008

MEDBORGARFÖRSLAG OM YTTERLIGARE EN SPORTHALL I
CENTRALORTEN
Ärendebeskrivning
Amanda Lundström, Mikael Nordmark, Johanna Björk och William
Westbom har inkommit med ett medborgarförslag om ytterligare en sporthall
i centralorten, enligt bilaga.
2008-06-16 Kommunfullmäktiges beslut
Överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2008-06-16
KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 39

Dnr 0211/08 - 008

MEDBORGARFÖRSLAG ATT NYFORSBADET SKA VARA
ÖPPET HELA SOMMAREN
Ärendebeskrivning
Moa Berg, Sabina Lind, Emil Henriksson, Marcus Vesterlund och Rasmus
Eriksson har inkommit med ett medborgarförslag gällande att Nyforsbadet
ska vara öppet hela sommaren, enligt bilaga.
2008-06-16 Kommunfullmäktiges beslut
Överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

41(43)

PROTOKOLL
2008-06-16
KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 40

Dnr 0225/08 - 008

MEDBORGARFÖRSLAG ATT BYGGA EN LEKPARK VID
LOMTJÄRN
Ärendebeskrivning
Saga Nyholm har inkommit med ett medborgarförslag om att bygga en
lekpark i Lomtjärnsparken, enligt bilaga.
2008-06-16 Kommunfullmäktiges beslut
Överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

42(43)

PROTOKOLL
2008-06-16
KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 41

Dnr 0245/08 - 008

MEDBORGARFÖRSLAG OM ATT UTLYSA FOTOTÄVLING
"BÄSTA BILD I STORFORSEN"
Ärendebeskrivning
Elfrid Lindberg har inkommit med ett medborgarförslag om att utlysa en
fototävling i ”Bästa bild av Storforsen”, enligt bilaga.
2008-06-16 Kommunfullmäktiges beslut
Överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

43(43)

