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 PROTOKOLL 2(33) 
 2013-02-18 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 
Justerandes signatur 
 

Utdragsbestyrkande 

 

 

KF § 1 Dnr 0042/13 - 000 
 
DELGIVNINGAR KF 2013-02-18 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Godkänna redovisade delgivningar. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Handlingar i ärendet: 
1. Arbete och omsorgsutskottet – Statistikrapport ej verkställda beslut 

enligt SoL och LSS – kvartal 3 2012 (dnr 377/12-709) 
 
2. Revisionsrapport – Granskning av arbetsmiljön – uppföljning av tidigare 

granskning (dnr 23/13-007) 
 
3. Länsstyrelsen Norrbotten  
- Inspektion hos överförmyndaren i Älvsbyns kommun enligt 19 kap. 17 § 

föräldrabalken och 20-24 §§ förmynderskapsförordningen (dnr 466/12-199) 
- Ny ledamot/ersättare för Vänsterpartiet i kommunfullmäktige (dnr 469/12-

102) 
 
Förslag till beslut 
Godkänna redovisade delgivningar 
_____ 
 
 



 PROTOKOLL 3(33) 
 2013-02-18 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 
Justerandes signatur 
 

Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 2 Dnr 0025/13 - 008 
 
MEDBORGARFÖRSLAG - DAGVERKSAMHET I VIDSEL 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Medborgarförslag om dagverksamhet i Vidsel överlämnas till kommun-
styrelsen för beredning och beslut senast 27 maj 2013. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Lena Hedman och Laila Pettersson har lämnat in medborgarförslag om 
dagverksamhet i Vidsel, enligt bilaga. 
 
Kommunfullmäktige 
Förslagsställarna Lena Hedman och Laila Pettersson föredrar sitt förslag. 
 
Ordföranden föreslår att kommunfullmäktige överlämnar ärendet till kom-
munstyrelsen för beredning och beslut senast 27 maj 2013. Kommunfull-
mäktige bifaller förslaget. 
_____ 
 
 
 



 PROTOKOLL 4(33) 
 2013-02-18 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 
Justerandes signatur 
 

Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 3 Dnr 0032/13 - 008 
 
MEDBORGARFÖRSLAG OM STÖRRE ELEVSKÅP PÅ 
ÄLVÅKRASKOLAN 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Medborgarförslag om större elevskåp på Älvåkraskolan överlämnas till kom-
munstyrelsen för beredning och beslut senast den 27 maj 2013. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Olivia Sandberg, Olivia Hamsch och Caroline Bengtsson har lämnat in ett 
medborgarförslag om större elevskåp på Älvåkraskolan, enligt bilaga. 
 
Kommunfullmäktige 
Ordföranden föreslår att kommunfullmäktige överlämnar ärendet till kom-
munstyrelsen för beredning och beslut senast den 27 maj 2013. Kommunfull-
mäktige bifaller förslaget. 
_____ 
 
 
 



 PROTOKOLL 5(33) 
 2013-02-18 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 
Justerandes signatur 
 

Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 4 Dnr 0027/13 - 008 
 
MEDBORGARFÖRSLAG SOM RÖR FÖREBYGGANDE HEM-
BESÖK 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Medborgarförslag som rör förebyggande hembesök överlämnas till kommun-
styrelsen för beredning och beslut senast 27 maj 2013. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Sören Nilsson har lämnat in ett medborgarförslag som rör förebyggande 
hembesök, enligt bilaga. 
 
Kommunfullmäktige 
Förslagsställaren Sören Nilsson föredrar sitt förslag. 
 
Ordföranden föreslår att kommunfullmäktige överlämnar ärendet till kom-
munstyrelsen för beredning och beslut senast 27 maj 2013. Kommunfull-
mäktige bifaller förslaget. 
_____ 
 
 
 



 PROTOKOLL 6(33) 
 2013-02-18 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 
Justerandes signatur 
 

Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 5 Dnr 0057/13 - 008 
 
MEDBORGARFÖRSLAG - DAGVERKSAMHET FÖR ÄLDRE I 
VIDSEL 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Medborgarförslag om dagverksamhet för äldre i Vidsel överlämnas till kom-
munstyrelsen för beredning och beslut senast den 27 maj 2013. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Distriktsköterska Eva Boman har lämnat in ett medborgarförslag om dag-
verksamhet för äldre i Vidsel, enligt bilaga. 
 
Kommunfullmäktige 
Ordföranden föreslår att kommunfullmäktige överlämnar ärendet till kom-
munstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för beslut 
senast den 17 juni 2013. 
_____ 
 
 
 



 PROTOKOLL 7(33) 
 2013-02-18 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 
Justerandes signatur 
 

Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 6 Dnr 0461/12 - 008 
 
MOTION (NS) - ÅTERINFÖRANDE AV HABILITERINGSER-
SÄTTNING (HAB-PENG)  FÖR PSYKISKT FUNKTIONS-
HINDRADE 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Motion om återinförande av habiliteringsersättning (hab-peng) för psykiskt 
funktionshindrade överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och vidare 
till kommunfullmäktige för beslut senast den 17 juni 2013. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Jörgen Afvander och Viking Johansson (ns) har lämnat in motion om åter-
införande av habiliteringsersättning (hab-peng) för psykiskt funktions-
hindrade, enligt bilaga. 
 
Kommunfullmäktige 
Ordföranden föreslår att kommunfullmäktige överlämnar ärendet till kom-
munstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för beslut 
senast den 17 juni 2013. 
_____ 
 
 
 



 PROTOKOLL 8(33) 
 2013-02-18 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 
Justerandes signatur 
 

Utdragsbestyrkande 

 

 

KF § 7 Dnr 0405/12 - 003 
 
CHEFS- OCH LEDNINGSPOLICY INKL ANSTÄLLNINGSAVTAL 
/CHEFSFÖRORDNANDE 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Fastställa chefs- och ledningspolicy inkl anställningsavtal/chefsförordnande 
enligt bilaga.  
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunchef Magnus Nordström har utarbetat en ny chefs- och lednings-
policy inkl anställningsavtal/chefsförordnande, enligt bilaga. Chefs- och led-
ningspolicyn ersätter tidigare Ledningspolicy daterad 2000-05-15. 
 
Förslag till beslut 
Fastställa chefs- och ledningspolicy inkl anställningsavtal/chefsförordnande 
enligt bilaga. 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Ärendet chefs- och ledningspolicy inkl anställningsavtal/chefsförordnande 
utgår och flyttas till kommunstyrelsens sammanträde den 17 december 2012.   
_____ 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Fastställa chefs- och ledningspolicy inkl anställningsavtal/chefsförordnande 
enligt bilaga, under förutsättning att arbetsgivaren fullgjort sin förhandlings-
skyldighet enligt MBL. 
_____ 
 
Kommunfullmäktige 
Kommunchef Magnus Nordström föredrar ärendet och tillägger att arbets-
givaren har fullgjort sin plikt gällande MBL förhandling den 24 januari 2013. 
 
Bill Nilsson (s) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att 
kommunfullmäktige bifaller förslaget. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll MBL 24 januari 2013. 
Kommunstyrelsens protokoll 17 december 2012, § 215. 
Kommunstyrelsens protokoll 5 november 2012, § 182. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 9(33) 
 2013-02-18 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 
Justerandes signatur 
 

Utdragsbestyrkande 

 

 

KF § 8 Dnr 0015/13 - 003 
 
KOMMUNSTYRELSENS REGLEMENTE - ÄNDRING 2013 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Fastställa upprättat förslag till reglemente för kommunstyrelsen, enligt bilaga 
med följande ändringar och tillägg:   
 
§ 9, tillägg i femte strecksatsen, - kommunens vapen (logga) 
 
§ 18, tillägg i andra stycket, kallelsen ska vara skriftlig (digital) och …. 
 
§ 28, ändring i första stycket, Ersättare kallas in att tjänstgöra om ordinarie ledamot 
är förhindrad att tjänstgöra. Närvarande ersättare som inte tjänstgör har inte rätt att 
ställa yrkande eller få sin mening antecknad till protokollet.  
 
Reservation 
Berit Hardselius (c) reserverar sig mot förslaget till förmån för eget förslag. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade 17 december 2012, § 214, att från och med 1 
januari 2013 inrätta ett personalutskott bestående av tre ledamöter. 
 
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till reviderat reglemente för 
kommunstyrelsen, enligt bilaga. 
 
Förslag till beslut 
Fastställa upprättat förslag till reglemente för kommunstyrelsen, enligt bilaga. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Fastställa upprättat förslag till reglemente för kommunstyrelsen, enligt bilaga 
med följande ändringar och tillägg:   
 
§ 9, tillägg i femte strecksatsen, - kommunens vapen (logga) 
 
§ 18, tillägg i andra stycket, kallelsen ska vara skriftlig (digital) och …. 
 
§ 28, ändring i första stycket, Ersättare kallas in att tjänstgöra om ordinarie ledamot 
är förhindrad att tjänstgöra. Närvarande ersättare som inte tjänstgör har inte rätt att 
ställa yrkande eller få sin mening antecknad till protokollet.  
 
Reservation 
Berit Hardselius (c) reserverar sig mot förslaget. 
_____ 
         forts 



 PROTOKOLL 10(33) 
 2013-02-18 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 
Justerandes signatur 
 

Utdragsbestyrkande 

 

 

KF § 8 Dnr 0015/13 – 003 forts 
 
KOMMUNSTYRELSENS REGLEMENTE - ÄNDRING 2013 

 
Kommunfullmäktige 
Helena Öhlund (s) och Bill Nilsson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens för-
slag. 
 
Berit Hardselius (c) föreslår följande ändring: 
§ 18, ändring i fjärde stycket, Texten, ”Ordföranden bestämmer i vilken 
utsträckning” tas bort. Stycket får följande lydelse: 
Kallelsen ska följas av föredragningslista. Handlingar som tillhör ett ärende på föredrag-
ningslistan ska göras tillgängliga (digitalt) för ledamot och ersättare.  
 
Göran Lundström (c) yrkar bifall till Berit Hardselius förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Berit Hardselius förslag och finner att 
kommunstyrelsen avslår förslaget. 
 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att 
kommunfullmäktige bifaller förslaget. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 28 januari 2013, § 4. 
_____ 
 
 
 



 PROTOKOLL 11(33) 
 2013-02-18 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 
Justerandes signatur 
 

Utdragsbestyrkande 

 

 

 

KF § 9 Dnr 0019/13 - 003 
 
PLAN VISION 2030 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Fastställa plan Vision 2030 samt för arbetets genomförande anvisa 500 000 kr 
ur verksamhet 00110 fullmäktigeberedningar. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Tf enhetschef kommunledningskontoret Crister Lundgren har lämnat in 
tjänsteutlåtande gällande plan Vision 2030. 
 
Kommunens nuvarande vision fastställdes av fullmäktige 2005-11-28 och den 
sträcker sig fram till år 2014. Vid kommunstyrelsens strategidag 2012-05-04 
beslutades att en planeringsgrupp skulle tillsättas med uppdrag att ta fram ett 
förslag till plan för att utarbeta en ny Vision för Älvsbyns kommun. 
 
Planeringsgruppens uppdrag var att ta fram ett förslag till plan för arbetet 
med Vision 2030. Alla partier inbjöds att delta i arbetet. Planen skulle inne-
hålla upplägg i stort, struktur och finansiering. I bilaga redovisas planerings-
gruppens förslag till plan. 
 
Förslag till beslut 
Fastställa plan för visionsarbete och avdela 500 000 kr för arbetets genomför-
ande 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Fastställa plan Vision 2030 samt för arbetets genomförande anvisa 500 000 kr 
ur verksamhet 00110 fullmäktigeberedningar. 
_____ 
 
Kommunfullmäktige 
Tf enhetschef kommunledningskontoret Crister Lundgren föredrar ärendet. 
 
Helena Öhlund (s), Bill Nilsson (s) och Rikard Granström (fp) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att 
kommunfullmäktige bifaller förslaget. 
 
 
         forts 



 PROTOKOLL 12(33) 
 2013-02-18 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 
Justerandes signatur 
 

Utdragsbestyrkande 

 

 

KF § 9 Dnr 0019/13 – 003 forts 
 
PLAN VISION 2030 

 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 28 januari 2013, § 6. 
Tf enhetschefs tjänsteskrivelse 15 januari 2013. 
Plan Vision 2030 4 januari 2013. 
_____ 
 
 
 



 PROTOKOLL 13(33) 
 2013-02-18 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 
Justerandes signatur 
 

Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 10 Dnr 0211/12 - 008 
 
MOTION (FP) - ÖPPNA VÅRA BADSJÖAR OCH IORDNING-
STÄLL BADPLATSERNA 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
1) Anse motionen om att öppna våra badsjöar och iordningställa badplatser 

vara besvarad. 
2) Uppdra till kommunchefen att föra dialog med föreningarna om natur-

badplatser utan bryggor. Återrapport senast den 27 maj 2013. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Lars-Ingvar Wendt (fp) har lämnat in motion om att öppna våra badsjöar och 
iordningställa badplatserna, enligt bilaga. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 26 april 2012, § 34, att överlämna ärendet till 
kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för beslut 
senast den 29 oktober 2012.  
_____ 
 
Kommunstyrelsen beslutade 1 oktober 2012, § 165, att återremittera ärendet 
till fritid- och kultur för ytterligare beredning. 
_____ 
 
Fritid & Kultur har på uppdrag av kommunstyrelsen tillskrivit byaförening-
arna i Vistträsk, Korsträsk, Manjärv, Granträsk, Pålsträsk, och Krokträsk/ 
Laduberg samt Vidsels IK om: 
 
”Vill ni i Er byaförening iordningställa en badplats med bryggor och utrust-
ning som behövs samt drifta badplatsen och i så fall till vilken kostnad för 
kommunen.” 
 
Vistträsk byaförening 
Man betonar att badplatsen inte varit högprioriterad av föreningen men att 
det kunde vara ett plus att kunna hänvisa badsugna till en fin och välutrustad 
badplats. Man tycker också att en badplats kunde klara sig utan bryggor och 
arrangemang i vattnet. Dessa ger i många fall upphovet till olyckor. Det kan 
räcka med enkel toalettbyggnad och räddningsbåt. Tillsynen kan kombineras 
med den kommunala gräsklippningen som ändå verkställs i byarna. Om 
kommunen beslutar att satsa på fullt utrustade badplatser så är inte fören-
ingen ovillig att ta på sig skötseln av denna om inte några kostnader läggs på 
föreningen och att ansvarsfrågan inte läggs på föreningen vid en olycka. 
Ersättningskrav: 50 000 kr/år. 
         forts 



 PROTOKOLL 14(33) 
 2013-02-18 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 
Justerandes signatur 
 

Utdragsbestyrkande 

 

 

KF § 10 Dnr 0211/12 – 008 forts 
 
MOTION (FP) - ÖPPNA VÅRA BADSJÖAR OCH IORDNING-
STÄLL BADPLATSERNA 

 
Korsträsk 
Korsträsk byaförening är inte främmande för att sköta badplatsen. Men man 
är inte beredd att ta på sig huvudansvaret för badplatsen eftersom premien 
för en ansvarsförsäkring skulle ruinera föreningen. Man vill att Älvsbyns 
kommun samlar föreningarna för en gemensam genomgång av förutsätt-
ningar och presenterar ett avtal samt att kommunen står för ansvarsförsäk-
ring. Korsträsk byaförening har även tagit del av Fritid Skellefteås badplats-
råd. 
 
Manjärv 
Manjärvs byaförening har beslutat tacka nej till förfrågan om att iordningställa 
och sköta driften av badplats. 
 
Granträsk 
Granträsk byaförening är positiv till att ställa i ordning badstranden. Man 
menar att marknadsvärdet för byn och kommunen höjs. Åtgärden skapar en 
naturlig samlingsplats för sommaraktiviteter. Man utgår från att badplatsens 
drift sker på uppdrag av kommunen och att ansvarsförsäkringen tecknas av 
kommunen. I kommande avtal kring driften förutsätts en detaljerad beskriv-
ning av ansvarsfördelning och uppdragets omfattning mellan kommunen och 
byaföreningen. 
 
Kostnader för badplatsiordningställande i Granträsk (Kostnadsansvarig kom-
munen) 
Bryggor       35 000,- 
Upprustning av badhytter       3 000,- 
Uppsättning av skyltar som tillhandahålls av kommunen   1 000,- 
Till detta tillkommer: Komplettering av fyllnadsmaterial för väg till badstrand 
Borttagning av stenar ca 5 m ut i vattnet 
Komplettering av sand till strandlinjen 
Planering och insådd av gräsmatta 
Nödvändiga skyltar 
Säkerhetsutrustning 
Sopkärl 
 
Drift av badplatsen 
(Kostnadsansvarig kommunen) 
Daglig tillsyn inkl gräsklippning, buskröjning, städning  5 000,- per säsong 
Underhåll av bryggor och badhytter från år 2  1 000,- per säsong 
Ett sandlass per år till strandlinjen 
Kommunal sophämtning       forts 



 PROTOKOLL 15(33) 
 2013-02-18 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 
Justerandes signatur 
 

Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 10 Dnr 0211/12 – 008 forts 
 
MOTION (FP) - ÖPPNA VÅRA BADSJÖAR OCH IORDNING-
STÄLL BADPLATSERNA 

 
Pålsträsk 
Pålsträsk driftar redan badplatsen vid Sandudden i Pålsträsk med tillhörande 
omklädningsrum. Byaföreningen är inte intresserad av att iordningställa 
bryggor eller annan utrustning. 
 
Krokträsk/Laduberg 
Att investera i badbryggor, båt, omklädningshytter, toaletter, skyltning, för-
säkring är inget som byaföreningen har ekonomi till. Om kommunen kan 
sköta detta så kan byaföreningen ta på sig att sköta drift och underhåll mot en 
skälig ersättning. Man vill ha en träff för att reda ut vad som gäller. 
 
Sammanfattning 
Det som med säkerhet kan sägas utifrån byaföreningarnas svar är: Att dra 
igång verksamheten med de ambitioner som finns i motionen ”Öppna våra 
badsjöar och iordningställ badplatserna!” kommer att bli en kostsam historia 
för kommunen. 
 
Undertecknad har frågat Älvsbyns Fastigheters VD Anders Nilsson om 
ansvarsförsäkringen ingår i kommunens försäkring och hans svar är: 
”Som jag uppfattar läget så ingår badplatserna i kommunens försäkring, men för att 
försäkringen ska gälla så är det villkorat till att man följer alla säkerhetsföreskrifter runt 
detta. Det ska finnas säkerhetsutrustning, rätt skyltning och det viktigaste daglig tillsyn."  
 
I Älvsbyns Fastigheters yttrande daterat 2012-08-13 säger VD Anders 
Nilsson: 
”För att iordningställa badplatserna och för att finansiera daglig tillsyn och skötsel så 
måste det investeras badbryggor och räddningsutrustning. För att ha möjlighet att sköta 
badplatserna bör Älvsbyns Fastigheter AB´s driftbudget ökas rejält. Enbart att åka runt 
och ha daglig tillsyn av badplatserna kräver både arbetstid och fordon. Att investera i 
badbryggor, båt, omklädningshytter, toaletter, skyltning m.m. kostar mellan 150-350 
tkr/badplats (det finns 5 st kommunala badplatser). Att ha daglig tillsyn på dessa 
bedöms lågt räknat till ca 2 500kr/dag för en heltidsanställd inkl kostnader för ren-
hållning, latrintömning, småreparationer etc. Det räcker ofta inte med småreparationer 
utan badplatser utsätts många gånger för vandalisering, vilket medför högre kostnader.” 
 
Förslag till beslut 
Med stöd av det samlade intrycket av byaföreningarnas underlag och 
Älvsbyns Fastigheters yttrande föreslår Fritid & Kultur att motionen avslås. 
Det blir kostsamt med både byaföreningar och med Älvsbyns Fastigheter 
som ansvarig för välutrustade badplatser.     forts 



 PROTOKOLL 16(33) 
 2013-02-18 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 
Justerandes signatur 
 

Utdragsbestyrkande 

 

 

KF § 10 Dnr 0211/12 – 008 forts 
 
MOTION (FP) - ÖPPNA VÅRA BADSJÖAR OCH IORDNING-
STÄLL BADPLATSERNA 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1) Anse motionen om att öppna våra badsjöar och iordningställa badplatser 

vara besvarad. 
2) Uppdra till kommunchefen att föra dialog med föreningarna om natur-

badplatser utan bryggor. 
_____ 
 
Kommunfullmäktige 
Lars-Ingvar Wendt (fp) föreslår bifall till motionen. 
 
Helena Öhlund (s) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Johan Johansson (c) föreslår att återrapportering ska ske senast den 27 maj 
2013. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Lars-Ingvar Wendts förslag och finner att 
kommunfullmäktige avslår förslaget. 
 
Vidare ställer ordföranden proposition på kommunstyrelsens förslag och 
Johan Johanssons tilläggsförslag och finner att kommunfullmäktige bifaller 
förslagen. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 28 januari 2013, § 7. 
Tjänsteskrivelse fritid- och kulturchef, 5 december 2012. 
Kommunstyrelsens protokoll 1 oktober 2012, § 165. 
Tjänsteskrivelse Älvsbyns Fastigheter AB, 31 augusti 2012. 
Tjänsteskrivelse Älvsbyns Fastigheter AB, 3 juli 2012. 
Kommunfullmäktiges protokoll 26 april 2012, § 34. 
Motion (c) 26 april 2012. 
_____ 
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 2013-02-18 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 
Justerandes signatur 
 

Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 11 Dnr 0282/12 - 008 
 
MOTION FRÅN C, KD OCH FP - LOV I ÄLVSBYNS KOMMUN 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
1) Anse motionen om lagen om valfrihet (LOV) vara besvarad. 
2) Delrapport av utredning om eventuellt införande av LOV, redovisas vid 

kommunstyrelsen den 27 maj 2013. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Centerpartiet, Kristdemokraterna och Folkpartiet har lämnat in en gemensam 
motion om lagen om valfrihet (LOV) i Älvsbyn kommun, enligt bilaga. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 18 juni 2012, § 58, att överlämna ärendet till 
kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för beslut 
senast första sammanträdet 2013. 
_____ 
 
Socialchef Hans Nyberg har yttrat sig i ärendet. 
 
Älvsbyns kommun har sökt och blivit beviljad 500 000 kr i stimulansmedel 
till att utreda förutsättningar och att förbereda för ett eventuellt införande av 
LOV (lagen om valfrihet) i Älvsbyns kommun. 
 
Elisabet Hamsch Westbom är anställd som projektledare och utreder möjlig-
heterna för ett införande av LOV i Älvsbyns kommun inom hemtjänsten och 
dagverksamheten. Ett förslag till beslut för ett eventuellt införande av LOV i 
kommunen kommer att presenteras till KS den 4/11 2013.  
 
Förslag till beslut 
Motionen anses vara besvarad. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1) Anse motionen om lagen om valfrihet (LOV) vara besvarad. 
2) Delrapport av utredning om eventuellt införande av LOV, redovisas vid 

kommunstyrelsen den 27 maj 2013. 
_____ 
 
Kommunfullmäktige 
Stefan Hortlund (s) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Göran Lundström (c) föreslår att motionen bordläggs till dess att utredning är 
genomförd. 
         forts 
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MOTION FRÅN C, KD OCH FP - LOV I ÄLVSBYNS KOMMUN 

 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag och Göran Lundströms 
förslag mot varandra och finner att kommunfullmäktige bifaller kommun-
styrelsens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 28 januari 2013, § 8. 
Socialchefens tjänsteskrivelse, 10 januari 2013. 
Kommunfullmäktiges protokoll 18 juni 2012, § 58. 
Motion (c, kd och fp), 18 juni 2012. 
_____ 
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KF § 12 Dnr 0284/12 - 008 
 
MOTION (C) - LAGA MAT PÅ FÖRSKOLAN 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Avslå motionen om att tillaga mat på fler förskolor än vad som görs idag. 
 
Reservation 
Berit Hardselius (c) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Matilda Wiklund (c) har lämnat in en motion om att laga mat på förskolan, 
enligt bilaga. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 18 juni 2012, § 60, att överlämna ärendet till 
kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för beslut 
senast första sammanträdet 2013. 
_____ 
 
Kostchef Åsa Fahlén har yttrat sig i ärendet. 
 
När motionen ”Laga mat på förskolan” skrevs i juni 2012 fanns 3 tillagnings-
kök inom förskolan (Timmersvansen, Åsen och Västermalm) och 7 mottag-
ningskök (Vidsel, Vistträsk, Korsträsk, Älvan, Stigen, Blåbär och Lingon). I 
ungefär samma veva som motionen lämnades in beslutades att Älvan, Stigen, 
Blåbär och Lingon skulle avvecklas som förskoleenheter och istället skulle 
dåvarande Bäckskolan byggas om till en förskola med 4-5 avdelningar. För 
kostverksamhetens del skulle det innebära besparingar såväl i personalkost-
nader som i transportkostnader. Kostverksamheten hade ett sparkrav om 
totalt 950 000 kronor. För att genomföra ombyggnationen av Bäckskolan 
beslutades om en fast budget och redan från första början var det ett mot-
tagningskök som planerades på den nya förskolan. Frågan om ett tillagnings-
kök väcktes aldrig och kanske hade det att göra med att budgeten redan var 
beslutad. Utrustningsmässigt skiljer sig mottagningskök och tillagningskök 
markant från varandra, i tillagningskök måste det finnas både kokgryta och 
konvektionsugn. Vidare måste ventilationen vara tillräcklig och det måste 
också finnas en väl tilltagen diskmaskin, utöver det måste det finnas skal-
maskin och hack/rivmaskin mm. Utrustning till produktionskök är mycket 
kostsamt och hade inte inrymts i den beslutade budgeten.  
 
Nya förskolan (Pärlan) är nu igång och maten dit produceras vid Timmer-
svansens kök som är det största förskoleköket i kommunen. Älvans förskola 
kommer att finnas kvar under vt 2013 p g a många barn men ska sedan av- 
         forts 
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KF § 12 Dnr 0284/12 – 008 forts 
 
MOTION (C) - LAGA MAT PÅ FÖRSKOLAN 

 
vecklas. Stigen, Blåbär och Lingon är avvecklade. Vad gäller enheterna i 
Korsträsk och Vistträsk så finns de kvar och maten dit produceras vid 
Älvåkraköket och transporteras dit tillsammans med maten som ska till de 
närliggande skolorna. Frågan har varit upp huruvida Vistträsk skola och för-
skola eventuellt ska kunna samsas i skolans lokaler, detta p g a minskat elev-
underlag. I dagsläget är det oklart om och när en sådan förändring ska ske. I 
Vidsel tillagas skol- och förskolematen i skolköket och transporten till för-
skolan är endast den lilla biten över skolgården; under loven är förskole-
barnen välkomna att äta i skolmatsalen.  
 
Älvsbyns kommun är en relativt liten kommun och att ha 3 tillagningskök 
och 5 (på sikt kanske endast 3-4) mottagningskök känns som en bra för-
delning och det är idag en väl fungerande verksamhet. I motionen nämns inte 
något om vad som skulle ske med de ekonomibiträden som idag arbetar vid 
mottagningsköken om dessa skulle göras om till tillagningskök. Som det är nu 
ligger allt tillagningsansvar på utbildade kokerskor/kockar och det är mycket 
svårt att få tag på utbildade vikarier vid frånvaro. Vid mottagningsköken 
arbetar ekonomibiträden och där är det också lättare att få tag på vikarier. 
Vad som är värt att nämna är att så sent som vt 2012 förhandlades om ny 
bemanning inom Kostverksamheten (avseende antalet ekonomibiträdes-
tjänster), anpassad efter den nya skol- och förskoleorganisationen. 
 
Som nämndes ovan i samband med Pärlans förskola så återfinns samma 
problematik i de övriga mottagningsköken, d v s avsaknad av utrustning för 
tillagning. Inget av de nuvarande mottagningsköken är heller tillräckligt stort 
för att inrymma den utrustning som skulle behövas för egen produktion.  
 
I motionen så nämns bakning på förskolan som ett positivt exempel, och 
precis som det står där, så finns inget hinder att kunna göra detta med barnen 
så länge det finns utarbetade rutiner och hygienen är god. På Pärlans förskola 
finns ett särkilt kök som är tänkt att användas av pedagogerna tillsammans 
med barnen. 
 
Vad gäller de andra fördelarna som centerpartiet räknar upp i sin motion, t ex 
att kunna odla egna grönsaker på sin förskola så är det självklart positivt om 
det skulle vara möjligt. Detta borde i så fall först testas på de förskolor där 
maten tillagas på plats redan nu, men det är viktigt att komma fram till vem 
det är som ska ansvara. Ska det ligga på kökspersonalen eller den pedagogiska 
personalen? Ska det ingå i den dagliga pedagogiska aktiviteten eller ska mer 
resurser tillsättas för att detta ska vara praktiskt genomförbart? 
         forts 
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MOTION (C) - LAGA MAT PÅ FÖRSKOLAN 

 
Någon intresseförfrågan till personal och föräldrar avseende fler tillagnings-
kök inom förskolan i Älvsbyn är inte gjord. Det är viktigt att förstå konse-
kvenser och kostnader av ett sådant beslut innan frågan får gå vidare. Att 
känna doften av nylagad mat är absolut något positivt men man måste också 
förstå att det inte är möjligt på alla förskolor utifrån nuvarande förutsätt-
ningar. 
 
Älvsbyns kommun ska för närvarande inte utöka antalet tillagningskök inom 
förskolan.  
 
Bakning tillsammans med barnen i pedagogiskt syfte ska på de förskolor där 
det är möjligt uppmuntras och ges möjlighet till. 
 
Förslag till beslut 
Avslå motionen om att tillaga mat på fler förskolor än vad som görs idag. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Avslå motionen om att tillaga mat på fler förskolor än vad som görs idag. 
 
Reservation 
Berit Hardselius (c) reserverar sig mot förslaget. 
_____ 
 
Kommunfullmäktige 
Helena Öhlund (s) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Berit Hardselius (c) föreslår bifall till motionen. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Berit Hardselius förslag och finner att 
kommunfullmäktige avslår förslaget. 
 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att 
kommunfullmäktige bifaller förslaget. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 28 januari 2013, § 9. 
Kostchefens tjänsteskrivelse, 14 januari 2013. 
Kommunfullmäktiges protokoll 18 juni 2012, § 60. 
Motion (c), 18 juni 2012. 
_____  
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MOTION (C) - UPPMÄRKSAMMA GODA FÖREBILDER 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Bifall till motionen om att uppmärksamma goda förebilder. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Matilda Wiklund (c) har lämnat in en motion om att uppmärksamma goda 
förebilder, enligt bilaga. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 18 juni 2012, § 59, att överlämnar ärendet till 
kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för beslut 
senast första sammanträdet 2013. 
_____ 
 
Informatör Peter Lundberg har yttrat sig i ärendet. 
 
1) "Älvsbyns kommun ska på sin hemsida eller via andra externa sätt från och 
med i år visa upp en sammanställning av goda förebilder som finns, gärna 
med intervjuer mm. Detta för att marknadsföra internt och externt." 
 
Under nationaldagen lyfts ett antal goda förebilder fram och premieras med 
stipendium av olika slag. Älvsbyns kommuns Kultur och fritid är sedan år 
1983 engagerad i några av dessa stipendier och de kan sätta upp en webbsida 
där kommunens goda förebilder/stipendiater presenteras varje år med 
beskrivningar från den lista de har. När en ny god förebild/stipendiat läggs in 
på sidan kan det även läggas upp på kommunens startsida som en nyhet. 
Webbsidan kommer att placeras under Fritid och kultur på www.alvsbyn.se. 
På denna sida kan även länkar läggas in till de olika medier som bevakar dessa 
händelser med referat och intervjuer. 
 
Fritid och kultur gör även andra insatser för att lyfta goda förebilder, de har 
även regelbundna föreningsträffar. 
 
Det finns även andra tillfällen där goda förebilder systematiskt visas upp av 
Älvsbyns kommun. Exempelvis lyfter näringslivskontoret fram och riktar 
strålkastarljus på goda förebilder inom näringslivet. Detta görs tillsammans 
med Företagarna, köpmännen och LRF på orten genom Älvsbyns 
näringslivsgalas priser. Dessa förebilder presenteras även på kommunens 
webb och på andra ställen. 
 
2) "De goda förebilderna bör komma från en varierad bakgrund och ha er-
farenheter från olika områden i samhället."   forts 
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MOTION (C) - UPPMÄRKSAMMA GODA FÖREBILDER 

 
Kultur och fritid tar hänsyn till detta idag när de tar fram stipendiaterna. 
 
3) "Föreningar, organisationer och privatpersoner kan skicka in förslag till 
kommunen." 
 
Detta går redan idag att göra. Förslag på goda förebilder/stipendiater skickas 
in till Fritid och kultur via en blankett under sökvägen www.alvsbyn.se, Fritid 
och kultur, Föreningar och studieförbund. 
 
Näringslivskontoret föreslår att kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt Fritid 
och kultur att sätta upp en webbsida där kommunens goda förebilder/stipen-
diater presenteras varje år med beskrivningar från den lista de har. När en ny 
god förebild/stipendiat läggs in på sidan läggs det även upp på kommunens 
startsida som en nyhet. Webbsidan placeras under Fritid och kultur på 
www.alvsbyn.se. På denna sida kan även länkar läggas in till de olika medier 
som bevakar dessa händelser med referat och intervjuer. 
 
Förslag till beslut 
Bifall till motionen om att uppmärksamma goda förebilder. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Bifall till motionen om att uppmärksamma goda förebilder. 
_____ 
 
Kommunfullmäktige 
Tomas Egmark (s) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att 
kommunfullmäktige bifaller förslaget. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 28 januari 2013, § 10. 
Informatörens tjänsteskrivelse, 10 januari 2013. 
Kommunfullmäktiges protokoll 18 juni 2012, § 59. 
Motion (c), 18 juni 2012. 
_____ 
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BUDGETDIREKTIV FÖR 2014 ÅRS BUDGET SAMT PLAN 2015 
OCH 2016 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Fastställa budgetdirektiven för 2014 års budget samt för plan 2015 och 2016 
enligt bilaga, med ändring i budgetdirektivet gällande budgetprocessen: 
 
Sid 1, första stycket, Verksamhetens budgetramar, mål och riktlinjer ska 
årligen fastställas av kommunfullmäktige innan oktober månads utgång.  
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Ekonomichef Ulla Lundberg har lämnat in tjänsteutlåtande gällande budget-
direktiv för 2014 års budget samt plan 2015 och 2016. 
 
Verksamhetens budgetramar ska årligen fastställas av kommunfullmäktige 
innan juni månads utgång. Vidare ska även verksamhetens mål och riktlinjer 
samt speciella uppdrag behandlas av kommunfullmäktige innan juni månads 
utgång. 
 
Beslut om utdebitering för 2014 ska enligt kommunallagen behandlas senast 
sista november 2013. I samband med detta ska även fullmäktige behandla 
resultat-, balans-, finans- och investeringsbudgeterna. 
 
Tidplan för budgetberedningens sammanträden 2013 har antagits av kom-
munfullmäktige under hösten 2012. 
 
Förslag till beslut 
Fastställa budgetdirektiven för 2014 års budget samt för plan 2015 och 2016 
enligt bilaga. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Fastställa budgetdirektiven för 2014 års budget samt för plan 2015 och 2016 
enligt bilaga. 
_____ 
 
Kommunfullmäktige 
Helena Öhlund (s) föreslår en ändring i budgetdirektivet gällande budget-
processen, sid 1, första stycket, Verksamhetens budgetramar, mål och 
riktlinjer ska årligen fastställas av kommunfullmäktige innan oktober månads 
utgång.  
 
         forts 
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BUDGETDIREKTIV FÖR 2014 ÅRS BUDGET SAMT PLAN 2015 
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Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Helena 
Öhlunds ändringsförslag och finner att kommunfullmäktige bifaller förslagen. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 28 januari 2013, § 11 
Budgetdirektiv, 15 januari 2013. 
_____ 
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REGLEMENTE FÖR ÖVERFÖRMYNDAREN 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Fastställa reglemente för överförmyndaren enligt bilaga. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Överförmyndare Ingemar Larsson har lämnat in förslag på reglemente för 
överförmyndaren, enligt bilaga. 
 
Överförmyndaren ansvarar för att överförmyndarverksamheten i kommunen 
bedrivs i enlighet med vad som föreskrivs i föräldrabalkens 19 kap, förmynd-
erskapsförordningen (1995:379) samt andra författningar som reglerar frågor 
knutna till överförmyndarverksamheten. 
 
Överförmyndaren har upprättat förslag till reglemente för överförmyndaren. 
 
Förslag till beslut 
Fastställa reglemente för överförmyndaren enligt bilaga. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Fastställa reglemente för överförmyndaren enligt bilaga. 
_____ 
 
Kommunfullmäktige 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att 
kommunfullmäktige bifaller förslaget. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 17 december 2012, § 221. 
_____ 
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DETALJPLAN FÖR PRÄSTGÄRDAN, DEL AV ÄLVSBYN 22:1 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Anta ny detaljplan för del av Älvsbyn 22:1 – Prästgärdan enligt bilagda antag-
andehandlingar. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson har lämnat in tjänsteutlåtande om antag-
ande av detaljplan för del av fastigheten Älvsbyn 22:1 m fl – Prästgärdan. 
 
Älvsbyns kommun har upprättat ett förslag till detaljplan för del av fastig-
heten Älvsbyn 22:1 m.fl. – Prästgärdan. Förslaget har varit utställt för gransk-
ning under perioden 2012-09-28 – 2012-10-26.  
 
För att säkerställa en sammanhållen bebyggelsetyp liknande den som redan 
finns i området har detaljplanen kompletterats med en planbestämmelse om 
minsta tillåtna taklutning 21 grader. På detta sätt undviks byggnader med 
platta tak eller flacka pulpettak. Tillåten taklutning får vara mellan 21-45 
grader.  
 
Vissa redaktionella ändringar samt förtydliganden har gjorts i planhand-
lingarna. 
 
VD Älvsbyns Fastigheter AB, Anders Nilsson, har lämnat in tjänsteutlåtande 
gällande budgetkostnader för geoteknisk undersökning, markprojektering och 
miljöteknisk utredning för nya tomter avseende detaljplan Prästgärdan. 
 
Sammanfattningsvis fördelas budgeten enligt nedan: 
Geoteknisk undersökning   156 tkr 
Markprojektering   160 tkr 
Totalt    316 tkr 
 
Förslag till beslut 
1) Anta ny detaljplan för del av Älvsbyn 22:1 – Prästgärdan enligt bilagda 

antagandehandlingar. 
2) Anslå 316 000 kr för geoteknisk undersökning och markprojektering för 

de nya tomterna på Prästgärdan. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Anta ny detaljplan för del av Älvsbyn 22:1 – Prästgärdan enligt bilagda 
antagandehandlingar.        
_____         forts 
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Kommunfullmäktige 
Tomas Egmark (s) och Johan Johansson (c) föreslår bifall till kommun-
styrelsens förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att 
kommunfullmäktige bifaller förslaget. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 28 januari 2013, § 19. 
Älvsbyns Fastigheter AB, VD tjänsteskrivelse, budgetkostnader 15 januari 
2013. 
Planbeskrivning, 11 september 2012. 
Plankarta 
Granskningsutlåtande 
_____ 
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DETALJPLAN FÖR ALTUNA-ÖVRABYN, DEL AV ÄLVSBYN 24:1 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Anta ny detaljplan för del av Älvsbyn 24:1 – Altuna-Övraby enligt bilagda 
antagandehandlingar med ändring: 
1) ”högsta total höjd 7 m” ändras till byggnadshöjd 8 m för bostadshus samt tillåta 

tvåvåningsbyggnad B II. 
2) Tomtstorlek ska vara minst 1 200 m².  
3) Inriktning att den genomsnittliga tomtstorleken bör vara ca 1 400 m². 
 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson har lämnat in tjänsteutlåtande om 
antagande av detaljplan för del av fastigheten Älvsbyn 24:1 – Altuna – 
Övraby. 
 
Älvsbyns kommun har upprättat ett förslag till detaljplan för del av fastig-
heten Älvsbyn 24:1 – Altuna-Övraby. Förslaget har varit utställt för gransk-
ning under perioden 2012-09-28 – 2012-10-26.  
 
Inga ändringar har gjorts efter granskningen. 
 
Under planens samrådsskede lämnade följande in yttranden som inte 
beaktades:  
 
Älvsbyhus AB, avseende högsta tillåtna byggrätt.  
 
Älvsbyns arbetarekommun och Älvsbyns socialdemokrater, avseende högsta 
tillåtna byggrätt. 
 
VD Älvsbyns Fastigheter AB Anders Nilsson har lämnat in tjänsteutlåtande 
gällande budgetkostnader för geoteknisk undersökning, markprojektering och 
miljöteknisk utredning för nya tomter avseende detaljplan Altuna. 
 
Sammanfattningsvis fördelas budgeten enligt nedan: 
Geoteknisk undersökning   720,5 tkr 
Markprojektering   704,5 tkr 
Totalt    1 425 tkr 
 
Förslag till beslut 
1) Anta ny detaljplan för del av Älvsbyn 24:1 – Altuna-Övraby enligt bilagda 

antagandehandlingar. 
forts 

 



 PROTOKOLL 30(33) 
 2013-02-18 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 
Justerandes signatur 
 

Utdragsbestyrkande 

 

 

KF § 17 Dnr 0069/12 – 214 forts 
 
DETALJPLAN FÖR ALTUNA-ÖVRABYN, DEL AV ÄLVSBYN 24:1 

 
2) Anslå 1 425 000 kr för geoteknisk undersökning och markprojektering 

för de nya tomterna på Altuna. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Anta ny detaljplan för del av Älvsbyn 24:1 – Altuna-Övraby enligt bilagda 
antagandehandlingar med ändring: 
1) ”högsta total höjd 7 m” ändras till byggnadshöjd 8 m samt tillåta tvåvånings-

byggnad B II. 
2) Tomtstorlek ska vara minst 1 500 m². 

 
Reservation 
Robert Andersson (kd), Agneta Nilsson (c) och Rikard Granström (fp) 
reserverar sig mot beslutet. 
_____ 
 
Kommunfullmäktige 
Tomas Egmark (s) föreslår en ändring i tidigare lagda förslag enligt följande: 
 
Anta ny detaljplan för del av Älvsbyn 24:1 – Altuna-Övraby enligt bilagda 
antagandehandlingar med ändring: 
1) ”högsta total höjd 7 m” ändras till byggnadshöjd 8 m för bostadshus samt tillåta 

tvåvåningsbyggnad B II. 
2) Tomtstorlek ska vara minst 1 200 m²  
3) Inriktning att den genomsnittliga tomtstorleken bör vara ca 1 400 m². 
 
Johan Johansson (c) och Helena Öhlund (s) föreslår bifall till Tomas 
Egmarks förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Tomas 
Egmarks ändringsförslag och finner att kommunfullmäktige bifaller för-
slagen. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 28 januari 2013, § 17. 
Älvsbyns Fastigheter AB, VD tjänsteskrivelse, budgetkostnader 15 januari 
2013  
Planbeskrivning 9 november 2012 
Plankarta 
Granskningsutlåtande 
_____ 
 



 PROTOKOLL 31(33) 
 2013-02-18 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 
Justerandes signatur 
 

Utdragsbestyrkande 

 

 
 
 

KF § 18 Dnr 0070/12 - 214 
 
DETALJPLAN FÖR NYA VÄSTERMALM, DEL AV ÄLVSBYN 25:1 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Anta ny detaljplan för del av Älvsbyn 25:1 – Nya Västermalm enligt bilagda 
antagandehandlingar med ändring:  
 
1) Byggnadshöjd för bostadshus ändras till 8 m. 
2) Inriktning att den genomsnittliga tomtstorleken bör vara ca 1 400 m². 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson har lämnat in tjänsteutlåtande om an-
tagande av detaljplan för del av Älvsbyn 25:1 – Nya Västermalm. 
 
Älvsbyns kommun har upprättat ett förslag till detaljplan för del av fastig-
heten Älvsbyn 25:1 m.fl. – Nya Västermalm. Förslaget har varit utställt för 
granskning under perioden 2012-09-28 – 2012-10-26.  
 
Med anledning av inkomna synpunkter har planhandlingarna ändrats på följ-
ande punkter:  
 
• En ny planbestämmelse, a1, har införts med villkor att inget bygglov får 

medges förrän eventuella markföroreningar avlägsnats.  
• En ny planbestämmelse, a2, har införts med villkor att inget bygglov får 

medges förrän en geoteknisk undersökning genomförts och nödvändiga 
skydds- eller förstärkningsåtgärder vidtagits.  

• Placeringen av de föreslagna bebyggelseområdena söder om Frejgatan har 
ändrats. Naturområdet som bildar ett släpp mellan de föreslagna nya 
fastigheterna har flyttats österut och bytt plats med en av fastigheterna. På 
detta sätt berörs färre nya fastigheter av eventuella risker för ras och 
skred.  

• Detaljplanen har kompletterats med planbestämmelse som medger tak-
kupor utöver angivet våningstal för envåningshus.  

• För att säkerställa en mer sammanhållen bebyggelsetyp har detaljplanen 
kompletterats med en planbestämmelse om minsta tillåtna taklutning på 
21 respektive 35 grader för enplans- respektive tvåplanshus. På detta sätt 
undviks byggnader med platta tak eller flacka pulpettak. 

 
VD Älvsbyns Fastigheter AB, Anders Nilsson, har lämnat in tjänsteutlåtande 
gällande budgetkostnader för geoteknisk undersökning, markprojektering 
och miljöteknisk utredning för nya tomter avseende detaljplan Västermalm. 
         forts 



 PROTOKOLL 32(33) 
 2013-02-18 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 
Justerandes signatur 
 

Utdragsbestyrkande 

 

 

KF § 18 Dnr 0070/12 – 214 forts  
 
DETALJPLAN FÖR NYA VÄSTERMALM, DEL AV ÄLVSBYN 25:1 

 
Sammanfattningsvis fördelas budgeten enligt nedan: 
Geoteknisk undersökning    240 tkr 
Markprojektering    340 tkr 
Miljöteknisk undersökning  120 tkr 
Totalt     700 tkr 
 
Förslag till beslut 
1) Anta ny detaljplan för del av Älvsbyn 25:1 – Nya Västermalm enligt 

bilagda antagandehandlingar. 
 
2) Anslå 700 000 kr för geoteknisk undersökning, markprojektering och 

miljöteknisk undersökning för de nya tomterna på Västermalm. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Anta ny detaljplan för del av Älvsbyn 25:1 – Nya Västermalm enligt bilagda 
antagandehandlingar med ändring: Byggnadshöjd ändras till 8 m och tomt-
storlek ska vara minst 1 500 m². 

 
Reservation 
Rikard Granström (fp), Robert Andersson (kd) och Johan Johansson (c) re-
serverar sig mot beslutet. 
_____ 
 
Kommunfullmäktige 
Tomas Egmark (s) föreslår ändring från tidigare lagda förslag: 
Anta ny detaljplan för del av Älvsbyn 25:1 – Nya Västermalm enligt bilagda 
antagandehandlingar med ändring:  
1) Byggnadshöjd ändras till 8 m. 
2) Inriktning att den genomsnittliga tomtstorleken bör vara ca 1 400 m². 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Tomas 
Egmarks ändringsförslag och finner att kommunfullmäktige bifaller 
förslagen. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 28 januari 2013, § 17. 
Älvsbyns Fastigheter AB, VD tjänsteskrivelse, budgetkostnader 15 januari 
2013. 
Planbeskrivning 9 november 2012 
Plankarta och granskningsutlåtande 
_____ 



 PROTOKOLL 33(33) 
 2013-02-18 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 
Justerandes signatur 
 

Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 19 Dnr 0448/12 - 452 
 
RENHÅLLNINGSTAXA 2013 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Fastställa ny renhållningstaxa, enligt bilaga, att gälla från 1 april 2013.  
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
VD Älvsbyns Energi AB Jan Sipola har lämnat in förslag till ny renhåll-
ningstaxa för år 2013, enligt bilaga. 
 
Kommunfullmäktige har tidigare beslutat att självkostnad ska gälla för 
renhållningsverksamheten. Renhållningskostnaderna mot entreprenörer och 
mottagare av avfall regleras via Renhållningsindex R77:4 eller KPI. 
 
Ändringar för år 2013: 
- Renhållningstaxan justeras med 2,3 %, enligt index ovan 
- Avgift för slamtömning av enskilda brunnar höjs med 2,3 % 
 
Förslag till beslut 
Fastställa den nya renhållningstaxan, att gälla från 1 januari 2013. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Fastställa ny renhållningstaxa att gälla från 1 januari 2013.  
_____ 
 
Kommunfullmäktige 
Ordföranden förtydligar att en taxa inte kan fastställas retroaktivt. Nytt 
datum blir 1 april 2013. 
 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag med ändring 
att taxan ska gälla från 1 april 2013. Kommunfullmäktige bifaller förslaget. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 17 december 2012, § 226. 
_____ 
 

 


