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 PROTOKOLL 2(32) 
 2015-10-26 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 74 Dnr 0412/15 - 008 
 
MOTION (SD) OM FÖRBÄTTRAD REDOVISNING AV VERK-
SAMHET 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Motion om förbättrad redovisning av verksamhet överlämnas till kom-
munstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för beslut i 
februari 2016. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Sören Nilsson (sd) har lämnat in en motion om förbättrad redovisning av 
verksamhet, enligt bilaga. 
 
Kommunfullmäktige 
Ordföranden föreslår att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för bered-
ning och vidare till kommunfullmäktige för beslut i februari 2016. Kommun-
fullmäktige bifaller förslaget. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 3(32) 
 2015-10-26 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 75 Dnr 0436/15 - 008 
 
MOTION (FP) OM KOMMUNAL HANDLINGSPLAN FÖR ATT 
UPPTÄCKA VÅLDSBEJAKANDE EXTREMISM 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Motion om kommunal handlingsplan för att upptäcka våldsbejakande 
extremism överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och till kom-
munfullmäktige för beslut i februari 2016. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Inger Lundberg och Johannes Granström (fp) har lämnat in en motion om 
upprättande av kommunal handlingsplan för att upptäcka våldsbejakande 
extremism, enligt bilaga. 
 
Kommunfullmäktige 
Ordföranden föreslår att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för bered-
ning och till kommunfullmäktige för beslut i februari 2016 vilket kommun-
fullmäktige bifaller. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 4(32) 
 2015-10-26 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 76 Dnr 0437/15 - 008 
 
ENKEL FRÅGA OM ATT BEHANDLA MOTION SKYNDSAMT 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Enkel fråga om skyndsam behandling av motion anses vara besvarad. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Inger Lundberg (fp) har lämnat in en enkel fråga till presidiets ordförande 
Peter Eriksson.  Kan Folkpartiet Älvsbyliberalernas motion om ”kommunal 
handlingsplan för att upptäcka våldsbejakande extremism” kan behandlas 
skyndsamt, med tanke på den förfärliga och tragiska händelsen i Trollhättan? 
 
Kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktiges ordförande svarar nej på frågan. Eftersom det är så tätt 
mellan kommande sammanträden, så finns inte möjlighet att skynda på kom-
munstyrelsens beredning av motionen. 
 
Inger Lundberg (fp) tackar för svaret. 
 
Helena Öhlund (s) meddelar att arbetet redan pågår och att samordnare finns. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att frågan därmed anses vara besvarad vilket kommun-
fullmäktige bifaller. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 5(32) 
 2015-10-26 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 77 Dnr 0330/15 - 008 
 
MEDBORGARFÖRSLAG ATT INFÖRA "TOP OF ÄLVSBYN" 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Medborgarförslag om att införa ”Top of Älvsbyn” överlämnas till kom-
munstyrelsen för beredning och till kommunfullmäktige för beslut i februari 
2016. 
_____  
 
Sammanfattning av ärendet 
Anne Labba har skickat in ett medborgarförslag om att införa ”Top of 
Älvsbyn” på liknande sätt som gjorts i Arjeplog och Arvidsjaur, enligt bilaga. 
 
Kommunfullmäktige 
Ordföranden föreslår att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för bered-
ning och till kommunfullmäktige för beslut i februari 2016. Kommunfull-
mäktige bifaller förslaget. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 6(32) 
 2015-10-26 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 78 Dnr 0332/15 - 008 
 
MEDBORGARFÖRSLAG OM OMRÅDE FÖR KOLONILOTTER 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Medborgarförslag om upplåtande av markområde för kolonilotter överlämnas 
till kommunstyrelsen för beredning och beslut. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ann-Britt L-Strandlund och Susanne Lundquist har skickat in ett medborgar-
förslag om upplåtande av markområde för kolonilotter, enligt bilaga. 
 
Kommunfullmäktige 
Ordföranden föreslår att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för bered-
ning och beslut vilket kommunfullmäktige bifaller. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 7(32) 
 2015-10-26 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 79 Dnr 0340/15 - 008 
 
MEDBORGARFÖRSLAG ATT BYGGA OM EN SKOLBYGGNAD I 
VIDSEL TILL TRYGGHETSBOENDE 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Medborgarförslag om att bygga om en skolbyggnad i Vidsel till trygghets-
boende överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och beslut. 
_____  
 
Sammanfattning av ärendet 
Börje Andersson har skickat in ett medborgarförslag om att bygga om en 
skolbyggnad i Vidsel till trygghetsboende, enligt bilaga. 
 
Kommunfullmäktige 
Börje Andersson redogör för sitt medborgarförslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för bered-
ning och beslut vilket kommunfullmäktige bifaller. 
_____ 
 
 



 PROTOKOLL 8(32) 
 2015-10-26 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 80 Dnr 0384/15 - 008 
 
MEDBORGARFÖRSLAG OM UPPRUSTNING AV SPORTHAL-
LEN I VIDSEL 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Medborgarförslag om upprustning av sporthallen i Vidsel överlämnas till 
kommunstyrelsen för beredning och beslut. 
_____  
 
Sammanfattning av ärendet 
Laila Pettersson har skickat in ett medborgarförslag om upprustning av sport-
hallen i Vidsel, enligt bilaga. 
 
Kommunfullmäktige 
Ordföranden föreslår att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för bered-
ning och beslut vilket kommunfullmäktige bifaller. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 9(32) 
 2015-10-26 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 81 Dnr 0403/15 - 000 
 
DELGIVNINGAR KF 2015-10-26 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Ta del av redovisade delgivningar. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Handlingar i ärendet. 
 
Länsstyrelsen  
- Meddelande – Länsstyrelsens tillsyn av överförmyndarverksamheten 

(övrig post) 
 
Älvsbyns kommun/Trafikverket 
Svar på ”medborgarförslag” om inaktuell skylt. (Dnr 248/15-008) 
 
Arbete och omsorgsutskottet – Statistikrapport ej verkställda beslut enligt 
SoL och LSS – kvartal 1 och 2 2015 (dnr 205/15-709 och 314/15-709) 
 
Protest mot nedläggning av högstadiet i Vidsel (dnr 388/15, 041) 
 
Protest mot nedläggning av skolan i Korsträsk (dnr 406/15, 041) 
 
Förslag till beslut 
Ta del av redovisade delgivningar. 
 
Kommunfullmäktige 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommunfull-
mäktige bifaller. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 10(32) 
 2015-10-26 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 82 Dnr 0423/14 - 003 
 
ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE - ÄNDRING 
AV § 46 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktiges arbetsordning ändras genom att § 46 stryks helt.  
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktiges ordförande Peter Eriksson meddelade vid kommun-
fullmäktige den 15 maj 2015, gällande ändring i fullmäktiges arbetsordning § 
46. 
”Tanken var inte att begränsa medias möjlighet att dokumentera från full-
mäktiges sammanträde och att presidiet kommer att se över arbetsordningen 
till kommunfullmäktiges sammanträde den 26 oktober 2015”. 
_____ 
 
Kommunchef Magnus Nordström har yttrat sig i ärendet. 
 
Våra grundläggande fri- och rättigheter är grundlagsskyddade och det finns 
inget principiellt förbud mot att ta upp ljud och bild vid allmänna och öppna 
tillställningar. Utvecklingen av socialmedia har dock gjort att diskussionen om 
begränsningar av möjligheten att fritt få ta upp ljud och bild har pågått under 
att antal år. Utgångspunkten har då varit att skydda enskilda mot intrång i den 
personliga integriteten, vilken också är grundlagsskyddad.  
 
Frågan är komplex och en entydig rättspraxis saknas. 
 
Med detta som utgångspunkt föreslås att § 46 i kommunfullmäktiges arbets-
ordning revideras och att utgångspunkten är tillåtande. Uppstår problem äger 
fullmäktiges ordförande rätt att tillrättavisa och i värsta fall utvisa. 
 
Förslag till beslut 
Fastställa följande ändring i kommunfullmäktiges arbetsordning gällande 
fotografering mm: 
 
Arbetsordningens § 46 ändras enligt följande (tidigare ordalydelse stryks i sin 
helhet):  
Fotografering, filmning och ljudupptagning är tillåten vid kommunfullmäktiges samman-
träden. Upplevs fotograferingen, filmningen eller ljudupptagningen som ordningsstörande 
eller lagstridig äger ordförande rätt att tillrättavisa. Ordföranden kan utvisa den som inte 
rättar sig efter tillsägelse. 
 
 
         forts 



 PROTOKOLL 11(32) 
 2015-10-26 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 82 Dnr 0423/14 – 003 forts 
 
ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE - ÄNDRING 
AV § 46 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktiges arbetsordning ändras genom att § 46 stryks helt.  
_____ 
 
Kommunfullmäktige 
Ordföranden ställer proposition på eget kommunstyrelsens förslag vilket 
kommunfullmäktige bifaller. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 12(32) 
 2015-10-26 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 83 Dnr 0281/15 - 008 
 
MOTION (SD) OM ÄNDRING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES 
ARBETSORDNING 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Avslå motionen om ändring av kommunfullmäktiges arbetsordning § 46. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Sören Nilsson (sd) har lämnat in en motion om ändring av tidigare antagen 
arbetsordning för kommunfullmäktige, enligt bilaga. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 15 juni 2015 att överlämna ärendet till kom-
munstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för beslut 
senast den 26 oktober 2015. 
_____ 
 
Kommunchef Magnus Nordström har yttrat sig i ärendet. 
 
Sverigedemokraterna i Älvsbyn anser att § 46 i den nya arbetsordningen ska 
ändras och få en annan lydelse. Sverigedemokraterna påtalar att det är helt fel 
att ta beslut som inskränker rätten till information i kommunens högsta 
beslutande organ. Vidare anser sverigedemokraterna att det inte råder någon 
tvekan att detta förbud att dokumentera i bild eller ljud inskränker allmän-
hetens och medias möjligheter till säker och saklig information från den poli-
tik som framförs i fullmäktige. Sverigedemokraterna föreslår en förändring 
med följande lydelse:    
 
”Då demokrati/politik och öppenhet är viktiga styrord bör det alltid finnas 
möjlighet att seriöst dokumentera från Älvsbyns kommunfullmäktige. Om 
någon bedriver dokumentation som inte håller för en prövning enligt offent-
lighetsprincipen eller annan lagprövning, får ordförande utvisa från full-
mäktiges möte.” 
 
Beredning 
Våra grundläggande fri- och rättigheter är grundlagsskyddade och det finns 
inget principiellt förbud mot att ta upp ljud och bild vid allmänna och öppna 
tillställningar. Utvecklingen av socialmedia har dock gjort att diskussionen om 
begränsningar av möjligheten att fritt få ta upp ljud och bild har pågått under 
att antal år. Utgångspunkten har då varit att skydda enskilda mot intrång i den 
personliga integriteten, vilken också är grundlagsskyddad.  
 
Frågan är komplex och en entydig rättspraxis saknas. 
         forts 
 



 PROTOKOLL 13(32) 
 2015-10-26 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 83 Dnr 0281/15 – 008 forts 
 
MOTION (SD) OM ÄNDRING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES 
ARBETSORDNING 

 
Med detta som utgångspunkt föreslås att § 46 i kommunfullmäktiges arbets-
ordning revideras och att utgångspunkten är tillåtande. Uppstår problem äger 
fullmäktiges ordförande rätt att tillrättavisa och i värsta fall utvisa. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att delvis bifalla motionen.  
 
Genomförandet av ändring bifalls, men Sverigedemokraternas förslag till 
ordalydelse avslås. 
 
Arbetsordningens § 46 ändras enligt följande (tidigare ordalydelse stryks i sin 
helhet):  
Fotografering, filmning och ljudupptagning är tillåten vid kommunfullmäktiges samman-
träden. Upplevs fotograferingen, filmningen eller ljudupptagningen som ordningsstörande 
eller lagstridig äger ordförande rätt att tillrättavisa. Ordföranden kan utvisa den som inte 
rättar sig efter tillsägelse. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Avslå motionen om ändring av kommunfullmäktiges arbetsordning § 46. 
_____ 
 
Kommunfullmäktige 
Sören Nilsson (sd) redogör för sin motion samt yrkar bifall till kommun-
styrelsens förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag vilket kom-
munfullmäktige bifaller. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 14(32) 
 2015-10-26 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 84 Dnr 0344/15 - 007 
 
REVISIONSRAPPORT - GRANSKNING AV BISTÅNDSHAND-
LÄGGNING OCH VERKSTÄLLIGHET 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Granskningsrapporten överlämnas till kommunstyrelsen för yttrande senast 
den 19 november 2015. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunrevisionen har genomfört granskning av biståndshandläggning och 
verkställighet inom äldreomsorgen, enligt bilaga. Biståndshandläggning är 
myndighetsutövning och en mycket viktig funktion i den kommunala verk-
samheten. 
 
Syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunstyrelsen och 
förvaltningen bedriver en ändamålsenlig och effektiv biståndshandläggning 
och verkställighet av insatser inom äldreomsorgen. 
 
Förslag till beslut 
Granskningsrapporten överlämnas till kommunstyrelsen för yttrande senast 
den 19 november 2015. 
 
Kommunfullmäktige 
KPMG:s revisor Kristian Damlin föredrar ärendet. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på revisionens förslag vilket kommunfull-
mäktige bifaller. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 15(32) 
 2015-10-26 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 85 Dnr 0289/15 - 008 
 
SVAR PÅ INTERPELLATION - PLACERING I ÖPPNA JÄM-
FÖRELSER, GRUNDSKOLAN 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Interpellation om placering i Öppna Jämförelser, grundskolan anses vara 
besvarad. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Göran Lundström (c) har lämnat in en interpellation om placering i öppna 
jämförelser grundskolan, enligt bilaga. Centerpartiets frågor: 
- Anser Älvsbyns kommun att Älvsbyn är rankad som 4:e bästa 

skolkommun av 290? 
- Om svaret är ja, på vilka grunder? 
- Om svaret är nej, varför vidhölls denna ståndpunkt på senaste KS? 
 
Kommunfullmäktige beslutade 15 juni 2015 § 51 att överlämna ärendet till 
kommunstyrelsens ordförande att besvara vid kommunfullmäktiges samman-
träde den 26 oktober 2015. 
 
Kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsens ordförande Helena Öhlund (s) svarar på frågorna som 
ställs i interpellationen, enligt bilaga. 
  
Göran Lundström (c) kommenterar svaret och tackar för detsamma. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden föreslår därmed att interpellationen anses vara besvarad och 
finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget. 
_____ 
 
 



 PROTOKOLL 16(32) 
 2015-10-26 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 86 Dnr 0288/15 - 008 
 
RAPPORT UTVÄRDERING WEBB-SÄNDNING AV KOMMUN-
FULLMÄKTIGE 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Rapport utvärdering webb-sändning av kommunfullmäktige överlämnas till 
kommunstyrelsen för ytterligare beredning och åter till kommunfullmäktige 
för beslut februari 2016. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Informatör Peter Lundberg har genomfört en utvärdering av webb-sändning 
av kommunfullmäktig. 
 
Livesändning av kommunfullmäktige (via företaget REC Media) 
Kostnad: 6000 kr/kommunfullmäktige 
Testlivesändningen kostade 6 000 kr för tre-kameraproduktion med grafik 
och livestream av bild och ljud. Detta pris är väldigt lågt i jämförelse med 
andra företags priser som är från 13 500 kr + livestreamkostnad. 
 
Antal livetittare: 
Man kunde bara se antal tittare ”live” och inte få något om max eller min 
tittare. Vid koll ett antal gånger under sändningen var det som minst 32 tittare 
och som mest 41 tittare. Vid nästan alla tillfällen var det 35 eller 36 tittare. 
Det är nog flera som har testat gå in bara för att se hur det ser ut med direkt-
sändningen och sen inte tittat vidare. 242 gånger har någon öppnat sänd-
ningssidan under sändning (exempelvis så var undertecknad in tre av dessa 
gånger för att testa att se hur det såg ut). 
31 personer (IP-adresser) har varit in och öppnat sändningssidan från en 
kommundator. 
 
Extern feedback: 
Ljudet försvann vid ett fåtal tillfällen (eventuellt kan det varit att högtalar-
anläggningen klippte ljudet när ingen pratade). Test att titta via mobiltelefon 
fungerade bra. 
 
Tittare i efterhand på Älvsbyns Youtube-kanal:  
(www.youtube.com/alvsbyn) Kommunfullmäktige på Youtube är uppdelat 
efter dagordningens punkter. Efter två veckor har det klipp som setts minst 
antal gånger visats 13 gånger (punkt 19, Val av ersättare (s) i myndighets-
nämnden och Älvsbyns kommunföretag AB). Det klipp som visats flest antal 
gånger i dagordningen har visats 60 gånger (punkt 1, Inkomna medborgar-
förslag). Det klipp som visats flest antal gånger har visats 88 gånger (Utdel-
ning av stipendier) och av dessa har 52 personer sett längre än 1 minut av 
klippets 4,47 minuter.       forts 

http://www.youtube.com/alvsbyn


 PROTOKOLL 17(32) 
 2015-10-26 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 86 Dnr 0288/15 – 008 forts 
 
RAPPORT UTVÄRDERING WEBB-SÄNDNING AV KOMMUN-
FULLMÄKTIGE 

 
Inspelning och utläggning av kommunfullmäktige 
Filmning av kommunfullmäktige gjordes med en kamera och lades ut direkt 
efter på Älvsbyns Youtube-kanal. 
 
Kostnad: 4 500 kr/kommunfullmäktige 
Arbetstid för filmning kommunfullmäktige + encodning + uppdelning av 
ärenden + utläggning av material på Älvsbyns Youtube-kanal var 6 timmar * 
750 kr/timme = 4 500 kr. 
 
Tittare i efterhand på Älvsbyns Youtube-kanal:  
(www.youtube.com/alvsbyn) 
Efter två veckor har det klipp på dagordningen som setts minst antal gånger 
visats 4 gånger och det som visats mest 47 gånger. Det klipp som visats flest 
gånger utanför dagordningen är informationen från Boliden angående Laver-
gruvan som visats 186 gånger. Skälet att det klippet har så mycket mer vis-
ningar är att just det klippet har delats av flera personer på Facebook. 
 
Övrigt/Summering 
Kostnad vid livesändning via företaget REC Media: 
Totalkostnaden per livesändning inklusive produktion och streaming 
 6 000 kr/kommunfullmäktige. 
 
Kostnad vid livesändning med egen utrustning och streamingtjänst: 
Månadskostnaden ligger mellan 3 750 kr till 4 900 kr för en livestreaming-
tjänst, alltså en årskostnad på mellan 45 000 kr till 58 800 kr (för detaljerad 
information se yttrandet diarienummer: 0412/11) 
 
Kostnad för efterhandsvisning på webben: 
Just nu används Youtube för videoklipp på Älvsbyns kommuns Youtube-
kanal. Kostnaden är 0 kr. 
 
Enbart ljud: 
Om man istället skulle sända kommunfullmäktige utan video med bara ljud, 
typ radio, kommer kostnaden bli ungefär densamma som video. Detta efter-
som teknik och arbetsinsatsen är snarlik och arbetsmomenten utförs på 
samma sätt. 
 
Svar från Medialärarna på gymnasiet: 
De kan tillsammans med eleverna sköta videoinspelningen av ett kommun-
fullmäktige per år, men inte fler.     forts 
 



 PROTOKOLL 18(32) 
 2015-10-26 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KF § 86 Dnr 0288/15 – 008 forts 
 
RAPPORT UTVÄRDERING WEBB-SÄNDNING AV KOMMUN-
FULLMÄKTIGE 

 
Förslag till beslut 
Spela in kommunfullmäktige med en videokamera och lägga ut på Älvsbyns 
kommuns Youtube-kanal. Kommunens informatör ser till att detta blir gjort 
och kostnaden belastar verksamheten 00100 kommunfullmäktige med 4 500 
kr/kommunfullmäktige. 
 
Kommunfullmäktige 
Informatör Peter Lundberg föredrar ärendet. 
 
Ordföranden föreslår att rapporten överlämnas till kommunstyrelsen för 
ytterligare beredning och åter till kommunfullmäktige för beslut februari 
2016. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på eget förslag vilket kommunfullmäktige 
bifaller. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 19(32) 
 2015-10-26 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 87 Dnr 0362/15 - 042 
 
DELÅRSRAPPORT PER AUGUSTI 2015 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
- Godkänna delårsrapporten per 31 augusti 2015 enligt bilaga. 
- Fortsätta arbetet med att få en budget i balans. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ekonomiavdelningen har sammanställt delårsrapport per den 31 augusti 
2015, enligt bilaga. Delårsrapporter upprättas per april och augusti som en del 
i den löpande uppföljningen. 
 
Syftet med delårsrapporten är att vara: 

 en uppföljning av resultat och ställning för rapportperioden 

 en uppföljning av verksamheten 

 ett underlag till beslut 
 
För verksamhetens ramar prognostiseras ett underskott på -13,7 mkr. Under-
skottet förklaras av att den verksamhet som bedrivs inom ramarna inte är i 
fas med budget. För de centralt budgeterade verksamheterna prognostiseras 
ett överskott på 7,5 mkr. Det sammantagna underskottet för verksamhetens 
nettokostnader beräknas därmed till -6,3 mkr.  
 
Periodresultatet per augusti uppgår till 15,5 mkr. En förbättring med 0,9 mkr 
sedan föregående år. För 2015 beräknas ett budgetunderskott avseende 
skatte- och statsbidragsintäkterna på 4,6 mkr. 
 
För 2015 beräknas resultatet till -8,8 mkr att jämföras med det budgeterade 
på 1,4 mkr. Den beräknade budgetavvikelsen för årets resultat beräknas 
därmed till -9,4 mkr. 
 
Ett negativt årsresultat ska hanteras efter gällande lagstiftning. Av lagstift-
ningen samt av propositionen (God ekonomisk hushållning i kommuner och 
landsting, prop 2003/04:105) framgår att fullmäktige ska anta en åtgärdsplan 
för hur återställande ska ske om ett negativt ekonomiskt resultat konstateras. 
Beslut om åtgärdsplan bör fattas snarast efter det att ett negativt årsresultat 
konstateras och resultatet ska återställas senast det tredje året efter det år det 
negativa resultatet uppstått.  
 
 
Periodens investeringar uppgår till 8,5 mkr. Den budgeterade investerings-
volymen för 2015 uppgår till 17,9 mkr, och budgetavvikelsen för pågående 
projekt beräknas till -0,4 mkr.     forts 
 



 PROTOKOLL 20(32) 
 2015-10-26 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 87 Dnr 0362/15 – 042 forts 
 
DELÅRSRAPPORT PER AUGUSTI 2015 

 
Förslag till beslut 
Rapporten överlämnas till kommunstyrelsen för bedömning av nödvändiga 
åtgärder i syfte att anpassa den verksamhet som bedrivs till av kommunfull-
mäktige beslutade budgetramar.  
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
- Godkänna delårsrapporten per 31 augusti 2015 enligt bilaga. 
- Fortsätta arbetet med att få en budget i balans. 
_____ 
 
Kommunfullmäktige 
Ekonomichef Ulla Lundberg föredrar ärendet. 
 
Kommunens lekmannarevisor Bo Johansson föredrar revisionens bedömning 
av delårsrapporten. 
 
Helena Öhlund (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag vilket kom-
munfullmäktige bifaller. 
_____ 
 
 
 



 PROTOKOLL 21(32) 
 2015-10-26 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 88 Dnr 0365/15 - 041 
 
REVISORERNAS BUDGETÄSKANDEN 2016 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Revisionen tilldelas oförändrad budgetram d v s 702 000 kr.  
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Revisionen har lämnat in budgetäskande om 746 000 kronor för verksam-
hetsåret 2016. 
 
Kommunfullmäktiges presidium har gått igenom ekonomiskt utfall för år 
2013 och 2014 och funnit att revisionen inte förbrukat tilldelad budget för 
dessa år. Presidiet har även följt upp ekonomiskt utfall för 2015-09. 
 
Förslag till beslut 
Vid sammanträde den 15 september 2015 beslutar presidiet föreslå kommun-
fullmäktige att för verksamhetsår 2016 ska revisionen tilldelas oförändrad 
budgetram d v s 702 000 kr. 
 
Kommunfullmäktige 
Ordföranden föredrar ärendet och lämnar förslag att kommunfullmäktige 
beslutar enligt presidiets förslag. Kommunfullmäktige bifaller förslaget. 
_____ 
 
 



 PROTOKOLL 22(32) 
 2015-10-26 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KF § 89 Dnr 0360/15 - 041 
 
BUDGETRAMAR FÖR VERKSAMHETEN 2016 SAMT PLAN FÖR 
2017 OCH 2018 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Budgetramar för verksamheten 2016 samt plan för 2017 och 2018 återremit-
teras till kommunstyrelsen för ytterligare beredning.  
 
Ärendet återremitteras för att ytterligare utreda om förslaget att flytta hög-
stadiet i Vidsel och grundskolan i Korsträsk, till centralorten kan återtas.  
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningskontoret ekonomi har sammanställt budgetramar för verk-
samheten 2016 samt plan för 2017 och 2018, enligt bilaga. 
 
Handlingar skickas/publiceras efter budgetberedningens sammanträde den 24 
september 2015.  
 
Budgetberedningens förslag till kommunstyrelsen 
Fastställa budgetramar för verksamheten 
för 2016 till 476 756 tkr 
för 2017 till 472 637 tkr 
för 2018 till 472 637 tkr enligt bilaga. 
 
Reservation 
Göran Lundström (c) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag 
gällande Vidsels högstadium. ”Kompensation kostnadsökningar sänks från 
2 800 tkr till 1 022 tkr samt genomförande av gemensam administration för 
kommun och kommunföretagen.” 
 
Robert Andersson (kd) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag 
gällande Vidsels högstadium. ”Kompensation kostnadsökningar sänks till  
1 % mot i förslaget angivna 1,5 %. Ger en besparing på ca 900 tkr i 2016 års 
budget.” 
 
Kristina Sandsten (v) reserverar sig mot beslutet gällande upphandling per-
sonlig assistans.   
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad 
_____ 
 
Kommunstyrelsen 
Ekonomichef Ulla Lundberg föredrar ärendet.  
 
        forts 



 PROTOKOLL 23(32) 
 2015-10-26 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KF § 89 Dnr 0360/15 – 041 forts 
 
BUDGETRAMAR FÖR VERKSAMHETEN 2016 SAMT PLAN FÖR 
2017 OCH 2018 

 
Yrkanden 
Ordföranden yrkar bifall till budgetberedningens förslag. 
 
Göran Lundström (c) bifaller budgetberedningens förslag med undantag för 
samordning av högstadiet i Vidsel och centralorten.  
- Kompensation kostnadsökningar sänks från 2 800 tkr till 1 022 tkr.  
- Sparprojekt startas av skolan i Vidsel tillsammans med lokalsamhället 

Vidsel, Bredsel och Vistträsk.  
- Genomföra gemensam administration för kommunen och kommun-

företagen. 
- Plan för 2017 och 2018 utarbetas nästa år. 
 
Inger Lundberg (fp) föreslår en övergripande besparing om 5 % inom alla 
verksamhetsramar i ett år under 2016 samt uppdra till extern konsult eller 
liknande att se över alla kommunens verksamheter. 
 
Lena Hedman (ns) bifaller Inger Lundbergs (fp) förslag. 
 
Anneli Johansson (s) yrkar bifall till budgetberedningens förslag. 
 
Sören Nilsson (sd) föreslår en besparing om 1 % på alla budgetramars netto-
kostnader = 4 800 tkr. 
- Utöka skolans budget för att klara byaskolorna  3 300 tkr 
- Tilläggsanslag till vård och omsorg för äldre och barn 1 500 tkr 
- Översyn och effektivisering av leasingfordon 600 tkr som tillförs kom-

munstyrelsen för oförutsedda kostnader. 
- Plan för 2017 och 2018. Avvakta med övertagande av Vägverkets som-

mar- och vinterunderhåll som planeras och inte finns budgeterade för år 
2017-18. 

  
Kristina Sandsten (v) bifaller budgetberedningens förslag med undantag gäll-
ande upphandling personlig assistans, vilket ska finansieras från ”Kompensa-
tion kostnadsökningar” 2016-2018. 

  
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på samtliga förslag var för sig och finner att 
kommunstyrelsen bifaller budgetberedningens förslag. 
 
 
         forts 



 PROTOKOLL 24(32) 
 2015-10-26 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KF § 89 Dnr 0360/15 – 041 forts 
 
BUDGETRAMAR FÖR VERKSAMHETEN 2016 SAMT PLAN FÖR 
2017 OCH 2018 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Fastställa budgetramar för verksamheten 
för 2016 till 476 756 tkr 
för 2017 till 472 637 tkr 
för 2018 till 472 637 tkr enligt bilaga. 
_____ 
 
Kommunfullmäktige 
Yrkanden 
Kristina Sandsten (v) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med reserva-
tion gällande upphandling av personlig assistans. 
 
Helena Öhlund (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och till Kristina 
Sandstens (v) reservation gällande personlig assistans. Helena Öhlund (s) 
lägger vidare ett tilläggsförslag att högstadiet i Vidsel flyttas till låg- och mel-
lanstadiets lokaler. Övrig undervisning samordnas med högstadiet i Älvsbyn. 
Ingen förändring inom KS ram. 
 
Berit Hardselius (c) tillsammans med övriga oppositionen lägger nytt förslag 
där skolan i Korsträsk och högstadiet blir kvar, enligt bilaga. Vidare återremit-
teras ärendet till kommunstyrelsen för ytterligare beredning och 
genomförande av konsekvensanalys. 
 
Sören Nilsson (sd), Robert Andersson (kd), Inger Lundberg (fp) och Lena 
Hedman (ns) bifaller Berit Hardselius förslag. 
 
Tomas Egmark (s) bifaller Helena Öhlunds (s) och Kristina Sandstens (v) 
förslag. 
 
Johan Johansson (c) och Matilda Wiklund (c) bifaller oppositionens förslag. 
 
Ajournering 
Ordföranden ajournerar sammanträdet för fikarast. Sammanträdet återupptas 
efter ca 20 minuter. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på oppositionens förslag om återremiss av 
ärendet, för att ytterligare utreda om förslaget att flytta högstadiet i Vidsel och 
grundskolan i Korsträsk, till centralorten kan återtas. Kommunfullmäktige 
beslutar genom minoritetsåterremiss att återremittera ärendet. 
_____  



 PROTOKOLL 25(32) 
 2015-10-26 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 90 Dnr 0297/15 - 045 
 
KOMMUNINVEST - SÄRSKILD MEDLEMSINSATS ÅR 2015 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
1) Kommunen ska under 2015 betala in en särskild insats till Kommuninvest 

ekonomisk förening så att kommunen uppnår den stadgemässigt högsta 
insatsnivån på 900 kronor per invånare räknat på invånarantalet vid 2015 
års ingång. Detta insatsbelopp motsvarar ca 2 680 tkr.  

 
2) Meddela Kommuninvest ekonomisk förening att kommunen önskar 

betala en extra insats upp till den stadgemässigt högsta nivån på 900 
kronor per invånare under 2015,  

 
3) Uppdra till ekonomichefen att under 2015 efter anfordran från Kommun-

invest utbetala ca 2 680 tkr som andelskapital.  
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ekonomichef Ulla Lundberg har lämnat in en tjänsteskrivelse om Kommun-
invest och särskild medlemsinsats år 2015, enligt bilaga. 
 
Från Kommuninvest ekonomisk förening har inkommit en skrivelse daterad 
2015-05-21 där föreningen med hänvisning till föreningsstämmans beslut 
2015-04-16 om nya stadgar för Kommuninvest ekonomisk förening vill höra 
hur respektive medlem vill utnyttja den nya möjligheten att kunna betala en 
särskild medlemsinsats i år. Kommunens svar är bindande.  
 
I stadgarna för föreningen har bl a tillkommit en möjlighet för medlemmarna 
att på eget initiativ och i egen takt betala en eller flera särskilda insatser för att 
snabbare fullgöra den obligatoriska insatsskyldighet som följer av medlem-
skapet.  
 
Förslag till beslut 
1) Kommunen ska under 2015 betala in en särskild insats till Kommuninvest 

ekonomisk förening så att kommunen uppnår den stadgemässigt högsta 
insatsnivån på 900 kronor per invånare räknat på invånarantalet vid 2015 
års ingång. Detta insatsbelopp motsvarar ca 2 680 tkr.  

 
2) Meddela Kommuninvest ekonomisk förening att kommunen önskar 

betala en extra insats upp till den stadgemässigt högsta nivån på 900 
kronor per invånare under 2015,  

 
3) Uppdra till ekonomichefen att under 2015 efter anfordran från Kommun-

invest utbetala ca 2 680 tkr som andelskapital.    forts 
 



 PROTOKOLL 26(32) 
 2015-10-26 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KF § 90 Dnr 0297/15 – 045 forts 
 
KOMMUNINVEST - SÄRSKILD MEDLEMSINSATS ÅR 2015 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1) Kommunen ska under 2015 betala in en särskild insats till Kommuninvest 

ekonomisk förening så att kommunen uppnår den stadgemässigt högsta 
insatsnivån på 900 kronor per invånare räknat på invånarantalet vid 2015 
års ingång. Detta insatsbelopp motsvarar ca 2 680 tkr.  

 
2) Meddela Kommuninvest ekonomisk förening att kommunen önskar 

betala en extra insats upp till den stadgemässigt högsta nivån på 900 
kronor per invånare under 2015,  

 
3) Uppdra till ekonomichefen att under 2015 efter anfordran från Kommun-

invest utbetala ca 2 680 tkr som andelskapital.  
_____ 
 
Kommunfullmäktige 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag vilket kom-
munfullmäktige bifaller. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 27(32) 
 2015-10-26 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 91 Dnr 0405/15 - 102 
 
VAL AV LEDAMOT (V) OCH VICE ORDFÖRANDE I ÄLVSBYNS 
ENERGI AB 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Utse Birger Wallgren (v) till ledamot tillika vice ordförande i Älvsbyns Energi 
AB. 
 
Reservation 
Johan Johansson (c) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 
 
Inger Lundberg (fp) reserverar sig mot beslutet och överlämnar en skriftlig 
reservation, enligt bilaga. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Åke Engman (v) har avsagt sig uppdraget som ledamot tillika vice ordförande 
i Älvsbyns Energi AB. 
 
Kommunfullmäktige har att utse ny ledamot (v) och vice ordförande i 
Älvsbyns Energi AB. 
 
Förslag till beslut 
Utse ny ledamot (v) och vice ordförande i Älvsbyns Energi AB. 
 
Kommunfullmäktige 
Helena Öhlund (s) redovisar kommunala valberedningens förslag att utse 
Birger Wallgren (v) till ledamot tillika vice ordförande i Älvsbyns Energi AB. 
 
Johan Johansson (c) föreslår att utse Jan Öberg (c) till vice ordförande i 
Älvsbyns Energi AB. 
 
Inger Lundberg (fp) yrkar bifall till Johan Johanssons förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på valberedningens förslag om ny ledamot i 
Älvsbyns Energi AB. Kommunfullmäktige bifaller förslaget. 
 
Vidare ställer ordföranden valberedningens förslag och Johan Johanssons 
förslag mot varandra, gällande vice ordförande i Älvsbyns Energi AB. Kom-
munfullmäktige bifaller valberedningens förslag. 
 
 
 
         forts 



 PROTOKOLL 28(32) 
 2015-10-26 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 91 Dnr 0405/15 – 102 forts 
 
VAL AV LEDAMOT (V) OCH VICE ORDFÖRANDE I ÄLVSBYNS 
ENERGI AB 

 
Omröstning 
Omröstning begärs. Ordföranden beslutar att omröstning ska genomföras. 
Omröstningen är sluten eftersom ärendet avser personval. Ledamöterna 
Stefan Hortlund (s) och Agneta Nilsson (c) utses till rösträknare. De röstande 
avger efter upprop enligt kommunfullmäktiges sammanträdeslista, sina val-
sedlar i en valurna. Kommunsekreteraren prickar av de röstande. 
 
Omröstningsresultat 
Antalet avgivna röster är 30. Samtliga valsedlar är giltiga. Valsedlarna räknas. 
Med 18 röster för Birger Wallgren (v) och 12 röster för Jan Öberg (c), 
beslutar kommunfullmäktige utse Birger Wallgren (v) till vice ordförande i 
Älvsbyns Energi AB.  
_____ 
 
 



 PROTOKOLL 29(32) 
 2015-10-26 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 92 Dnr 0316/15 - 106 
 
KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN (RKM) – ÅRSREDOVIS-
NING VERKSAMHETSÅRET 2014 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Bevilja Kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet, 
RKM ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna i den-
samma. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet, (RKM) 
Översänder underlag till fullmäktige i respektive medlemskommun och till 
fullmäktige i Norrbottens läns landsting för beslut om ansvarsfrihet för dir-
ektionen och de enskilda ledamöterna för år 2014. 
 
Beslutsunderlag 
Årsredovisning RKM 2014 
Revisionsberättelse och granskning RKM 2014 
Årsredovisning Länstrafiken 2014 
Årsstämmoprotokoll Bussgods 
Årsstämmoprotokoll Busstationsfastigheter i Norrbotten 
Årsstämmoprotokoll Länstrafiken 
 
Förslag till beslut 
Alt 1) Bevilja ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna i 
densamma. 
Alt 2) Inte bevilja ansvarsfrihet. 
 
Kommunfullmäktige 
Helena Öhlund (s) föredrar ärendet samt yrkar bifall till alternativ 1, bevilja 
ansvarsfrihet. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Helena Öhlunds förslag vilket kommun-
fullmäktige bifaller. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 30(32) 
 2015-10-26 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 93 Dnr 0270/15 - 210 
 
ÄNDRAD BESLUTSORDNING FÖR DETALJPLANER MED 
STANDARDFÖRFARANDE 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Delegera beslutanderätten för detaljplaner som handlagts med standard-
förfarande till kommunstyrelsen. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Miljö- och byggkontoret föreslår att detaljplaner som handläggs med 
standardförfarande får beslutas av kommunstyrelsen. Eftersom kommun-
fullmäktige inte har så många sammanträden per år skulle planprocessen 
kunna snabbas upp något med en ändrad beslutsordning. 
 
För att detaljplaner ska kunna handläggas med standardförfarande ska de vara 
förenliga med kommunens översiktsplan och länsstyrelsens gransknings-
yttrande. De får inte vara av betydande intresse för allmänheten eller av 
principiell betydelse. De får inte heller innebära betydande miljöpåverkan. 
 
Förslag till beslut 
För att effektivisera planprocessen föreslår miljö- och byggnämnden kom-
munfullmäktige delegera beslutanderätten för detaljplaner som handlagts med 
standardförfarande till kommunstyrelsen. 
 
Miljö- och byggnämndens förslag till kommunfullmäktige 
Delegera beslutanderätten för detaljplaner som handlagts med standardför-
farande till kommunstyrelsen. 
_____  
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Delegera beslutanderätten för detaljplaner som handlagts med standard-
förfarande till kommunstyrelsen. 
_____ 
 
Kommunfullmäktige 
Tomas Egmark (s) föredrar ärendet samt yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag vilket kom-
munfullmäktige bifaller. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 31(32) 
 2015-10-26 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KF § 94 Dnr 0355/15 - 706 
 
AVGIFT FÖR TRYGGHETSLARM ÄNDRAS 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Ändra avgifter för digitala trygghetslarm enligt förslag nedan.  
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Socialchef Hans Nyberg har lämnat in en tjänsteskrivelse om förslag till 
ändrade avgifter för trygghetslarm. 
 
Under hösten kommer de analoga trygghetslarmen i ordinärt boende succes-
sivt att bytas ut och ersättas av digitala trygghetslarm. Den analoga tekniken 
kommer successivt att försvinna och för att säkra trygghetslarmens funktio-
ner kommer alla larm att ersättas med digital teknik. I och med detta byte så 
minimerar vi riskerna med tjänsten trygghetslarm för de brukare som är i 
behov av denna insats. 
 
Beräknad kostnadsökning för den nya tekniken är beräknad till 150 000 kr på 
årsbasis. För att finansiera kostnadsökningen bör avgiften för trygghetslarm 
justeras. I dagsläget betalar den enskilde 178 kr/månad.  
 
För att täcka de ökade kostnaderna för den nya tekniken föreslås att avgiften 
justeras för digitala trygghetslarm till 250 kr/månad.  
 
Vidare föreslås att den enskilde själv ska ersätta borttappad larmknapp till 
rådande självkostnadspris. 
 
Avslutningsvis föreslås att i de fall två personer i samma hushåll har var sin 
larmknapp ska en avgift på 50 kr debiteras för den andra knappen. 
 
Kostnader förenade med bytet av trygghetslarmen, det vill säga personalkost-
nader samt installation och driftskostnader, finansieras inom befintlig ram. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelen beslutar enligt förslag till förändrade avgifter för Trygg-
hetslarm. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Ändra avgifter för digitala trygghetslarm enligt förslag nedan.  
_____ 
 
Kommunfullmäktige 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag vilket kom-
munfullmäktige bifaller. 
_____ 



 PROTOKOLL 32(32) 
 2015-10-26 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 95 Dnr 0366/15 - 829 
 
ÄNDRADE TAXOR PÅ KANIS OCH BADHUSET DECEMBER 
2015-2017 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Bifall till förslag om ändrade taxor på Kanis och badhuset enligt bilaga. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
VD Älvsbyns Fastigheter AB Lennart Lundgren har lämnat in en skrivelse 
om förslag till ändrade taxor på Kanis och badhuset december 2015-2017. 
 
Taxorna har inte justerats på två år. Badhuset har likvärdiga taxor i förhåll-
ande till liknande anläggningar, på andra orter. På Kanis har taxorna legat låga 
för att locka tillbaka kunder. Priserna på campingen har också varit låga, då 
Älvsbyns Fastigheter AB inarbetat nytt varumärke, i form av en bra vinter-
camping.  
 
El-priserna har inte täckt de verkliga kostnaderna det sista året.  
 
Anläggningen är nu attraktiv då varumärket Kanis implementerats, som en 
attraktiv vinteranläggning. 
 
Dessa taxor är fortfarande konkurrenskraftiga i jämförelse med andra anlägg-
ningar. 
 
Älvsbyns Fastigheter AB måste fortsätta göra investeringar i området, som 
kan motivera fortsatta prisjusteringar. 
 
Förslag till beslut 
Älvsbyns Fastigheter AB föreslår att kommunstyrelsen/fullmäktige bifaller 
förslag till ändrade taxor på Kanis och badhuset enligt bilaga. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Bifall till förslag om ändrade taxor på Kanis och badhuset enligt bilaga. 
_____ 
 
Kommunfullmäktige 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag vilket kom-
munfullmäktige bifaller. 
_____ 
 
 
 

 


