
 PROTOKOLL 1(23) 
 2013-06-17 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
Tid: Kl 13:00 – 15:35  
 Kl 13:10 – 14:50 sammanträdet ajourneras för information. 

♦ Tanja Jendersen CMER informerar om jämställdhets-
deklarationen. 

♦ VD Älvsbyns Fastigheter AB, Anders Nilsson och VD 
Älvsbyns Energi AB, Jan Sipola berättar om sina 
respektive bolag. 

Kl 14:25 – sammanträdet återupptas. 
 
Plats: Älvsby Folkhögskolas kapell 
 
 
Ledamöter: Se närvarolista  
 
 
Övriga: Magnus Nordström, kommunchef, föredragande 
 Lilian Johansson, kommunsekreterare 
 Ulla Lundberg, ekonomichef, § 48 
 Ingrid Karlsson, miljö- och byggchef, § 52 
 
 
Justeringsdag: 2013-06-24   
 
Paragrafer: § 38 - 52 
 
Justerare:  Magnus Danielsson Bill Nilsson    
 
 
 
Lilian Johansson Tommy Lindgren Magnus Danielsson Bill Nilsson   
kommunsekreterare ordförande justerare justerare 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 

ANSLAGSBEVIS 
Justeringen har tillkännagivits via anslag 

 
Organ Kommunfullmäktige 
 
Sammanträdesdatum 2013-06-17 
 
Protokollet är anslaget  2013-06-25 -- 2013-07-17     
  
Förvaringsplats för protokoll Kommunkansliet 
 
  
 Lilian Johansson 

 



 PROTOKOLL 2(23) 
 2013-06-17 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 

KF § 38 Dnr 0199/13 - 000 
 
DELGIVNINGAR KF 2013-06-17 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Ta del av redovisade delgivningar. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Handlingar i ärendet: 
1. Länsstyrelsen i Norrbottens län – Ny ledamot/ersättare (s) i 

kommunfullmäktige 
2. Synskadades Riksförbund Norrbotten – uttalande, SRF kräver rätten 

till ledsagning enligt LSS 
3. Älvsbyns kommun Överförmyndaren – Återrapportering efter 

inspektion – dnr 203-9693-12 
4. Motioner och medborgarförslag under beredning  
Anmälda vid kommunfullmäktige 2013-05-06   Beslut senast 
73/13 Medborgarförslag – skridskobana på Lomtjärn 4 nov 2013 KS 
104/13  Medborgarförslag – fiske/flugfiske i piteälven 4 nov 2013 KS 
116/13  Medborgarförslag – dans på Forum   4 nov 2013 KS 
141/13  Motion (v) uppföra flerfamiljehus på Lekentomten  25 nov 2013 KF 
164/13  Motion (c) utökning av särskilda boendeplatser inom äldre- 
 boendet   25 nov 2013 KF 
Anmälda vid kommunfullmäktige 2013-02-18 Beslut senast 
461/12 Motion – återinförande av hab-peng för psykiskt funktions- 
 hindrade  17 juni 2013 KF 
Anmälda vid kommunfullmäktige 2012-10-29 Beslut senast 
383/12 Motion (s) – Inrätta en socialinvesteringsfond återremiss 6 maj 2013 KF  
 
Förslag till beslut 
Ta del av redovisade delgivningar. 
_____ 
 
 
 



 PROTOKOLL 3(23) 
 2013-06-17 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 39 Dnr 0216/13 - 008 
 
MOTION (FP) - SOLCELLER FÖR ELPRODUKTION OCH 
VÄRME 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Motion om solceller för elproduktion och värme överlämnas till kommun-
styrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för beslut, första 
kommunfullmäktiges sammanträde 2014. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Lars-Ingvar Wendt (fp) har lämnat in en motion om solceller för elproduk-
tion och värme, enligt bilaga. 
 
Kommunfullmäktige 
Ordföranden föreslår att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för 
beredning och vidare till kommunfullmäktige för beslut, första kommun-
fullmäktiges sammanträde 2014. 
_____ 
 
 



 PROTOKOLL 4(23) 
 2013-06-17 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 40 Dnr 0217/13 - 008 
 
MOTION (FP) - LÅNGSIKTIGT BEVARANDE AV GAMLA 
JÄRNVÄGSBRON 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Motion om långsiktigt bevarande av gamla järnvägsbron överlämnas till 
kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för 
beslut, första kommunfullmäktiges sammanträde 2014. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Inger Lundberg (fp) har lämnat in en motion om långsiktigt bevarande av 
gamla järnvägsbron, enligt bilaga. 
 
Kommunfullmäktige 
Ordföranden föreslår att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för 
beredning och vidare till kommunfullmäktige för beslut, första kommun-
fullmäktiges sammanträde 2014. 
_____ 
 
 



 PROTOKOLL 5(23) 
 2013-06-17 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KF § 39 Dnr 0168/13 - 003 
 
ÄGARDIREKTIV ÄLVSBYNS KOMMUNFÖRETAG AB 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Fastställa upprättat förslag till ägardirektiv för Älvsbyns kommunföretag AB, 
enligt bilaga med redaktionell ändring under punkt 8 Underställningsplikt, 
sista meningen som avslutas enligt följande:  
 
….ska samråd ske med kommunstyrelsen. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har att fastställa årliga ägardirektiv för de helägda kom-
munala bolagen. 
 
Kommunchefen har upprättat förslag till ägardirektiv för Älvsbyns kommun-
företag AB. 
 
Älvsbyns kommunföretag AB har vid sammanträde den 20 maj 2013 behand-
lat ärendet och upprättat förslag till ägardirektiv, enligt bilaga. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll Älvsbyns kommunföretag AB, 20 maj 2013, § 19. 
Kommunstyrelsens protokoll 27 maj 2013, § 66. 
 
Förslag till beslut 
Godkänna upprättat förslag till ägardirektiv för Älvsbyns kommunföretag 
AB, enligt bilaga. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Fastställa upprättat förslag till ägardirektiv för Älvsbyns kommunföretag AB, 
enligt bilaga. 
_____ 
 
Kommunfullmäktige 
Göran Lundström (c) påtalar ett fel i dokumentet under punkten 8 Under-
ställningsplikt, sista meningen avslutas med …kommunstyrelsen. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag med redaktio-
nell rättelse under punkten 8. Kommunfullmäktige bifaller förslaget. 
_____ 
 
 



 PROTOKOLL 6(23) 
 2013-06-17 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 40 Dnr 0167/13 - 003 
 
BOLAGSORDNING ÄLVSBYNS KOMMUNFÖRETAG AB 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Fastställa upprättat förslag till bolagsordning för Älvsbyns kommunföretag 
AB, enligt bilaga. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunchefen har upprättat förslag till bolagsordning för Älvsbyns kom-
munföretag AB. 
 
Älvsbyns kommunföretag har behandlat ärendet vid sammanträde den 20 maj 
2013 och upprättat förslag till bolagsordning, enligt bilaga. 
 
Beslutsunderlag 
Älvsbyns kommunföretags protokoll 20 maj 2013, § 20. 
Kommunstyrelsens protokoll 27 maj 2013, § 67. 
 
Förslag till beslut 
Godkänna upprättat förslag till bolagsordning för Älvsbyns kommunföretag 
AB, enligt bilaga. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Fastställa upprättat förslag till bolagsordning för Älvsbyns kommunföretag 
AB, enligt bilaga. 
_____ 
 
Kommunfullmäktige 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att 
kommunfullmäktige bifaller förslaget. 
_____ 
 
 



 PROTOKOLL 7(23) 
 2013-06-17 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 41 Dnr 0170/13 - 003 
 
ÄGARDIREKTIV ÄLVSBYNS FASTIGHETER AB 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Fastställa upprättat förslag till ägardirektiv för Älvsbyns Fastigheter AB, enligt 
bilaga. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har att fastställa årliga ägardirektiv för de helägda kom-
munala bolagen. 
 
Kommunchefen har upprättat förslag till ägardirektiv för Älvsbyns Fastig-
heter AB. 
 
Älvsbyns kommunföretag AB har vid sammanträde den 20 maj 2013 
behandlat ärendet och upprättat förslag till ägardirektiv, enligt bilaga. 
 
Beslutsunderlag 
Älvsbyns kommunföretags protokoll 20 maj 2013, § 21. 
Kommunstyrelsens protokoll 27 maj 2013, § 68. 
 
Förslag till beslut 
Godkänna upprättat förslag till ägardirektiv för Älvsbyns Fastigheter AB, 
enligt bilaga. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Fastställa upprättat förslag till ägardirektiv för Älvsbyns Fastigheter AB, enligt 
bilaga. 
_____ 
 
Kommunfullmäktige 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att 
kommunfullmäktige bifaller förslaget. 
_____ 
 
 



 PROTOKOLL 8(23) 
 2013-06-17 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 42 Dnr 0169/13 - 003 
 
BOLAGSORDNING ÄLVSBYNS FASTIGHETER AB 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Fastställa upprättat förslag till bolagsordning för Älvsbyns Fastigheter AB, 
enligt bilaga. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunchefen har upprättat förslag till bolagsordning för Älvsbyns Fastig-
heter AB, enligt bilaga. 
 
Älvsbyns kommunföretag AB har behandlat ärendet vid sammanträde den 20 
maj 2013. 
 
Beslutsunderlag 
Älvsbyns kommunföretags protokoll 20 maj 2013, § 22. 
Kommunstyrelsens protokoll 27 maj 2013, § 69. 
 
Förslag till beslut 
Godkänna upprättat förslag till bolagsordning för Älvsbyns Fastigheter AB, 
enligt bilaga. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Fastställa upprättat förslag till bolagsordning för Älvsbyns Fastigheter AB, 
enligt bilaga. 
_____ 
 
Kommunfullmäktige 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att 
kommunfullmäktige bifaller förslaget. 
_____ 
 
 



 PROTOKOLL 9(23) 
 2013-06-17 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 43 Dnr 0172/13 - 003 
 
ÄGARDIREKTIV ÄLVSBYNS ENERGI AB 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Fastställa upprättat förslag till ägardirektiv för Älvsbyns Energi AB, enligt 
bilaga 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har att fastställa årliga ägardirektiv för de helägda 
kommunala bolagen. 
 
Kommunchefen har upprättat förslag till ägardirektiv för Älvsbyns Energi 
AB. 
 
Älvsbyns kommunföretag AB har vid sammanträde den 20 maj 2013 
behandlat ärendet samt upprättat förslag till ägardirektiv enligt bilaga. 
 
Beslutsunderlag 
Älvsbyns kommunföretags protokoll 20 maj 2013, § 23. 
Kommunstyrelsens protokoll 27 maj 2013, § 70. 
 
Förslag till beslut 
Godkänna upprättat förslag till ägardirektiv för Älvsbyns Energi AB, enligt 
bilaga. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Fastställa upprättat förslag till ägardirektiv för Älvsbyns Energi AB, enligt 
bilaga 
_____ 
 
Kommunfullmäktige 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att 
kommunfullmäktige bifaller förslagen. 
_____ 
 
 



 PROTOKOLL 10(23) 
 2013-06-17 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 44 Dnr 0171/13 - 003 
 
BOLAGSORDNING ÄLVSBYNS ENERGI AB 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Fastställa upprättat förslag till bolagsordning för Älvsbyns Energi AB, enligt 
bilaga. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunchefen har upprättat förslag till bolagsordning för Älvsbyns Energi 
AB. 
 
Älvsbyns kommunföretag AB har behandlat ärendet vid sammanträde den 20 
maj 2013 samt upprättat bolagsordning enligt bilaga.  
 
Beslutsunderlag 
Älvsbyns kommunföretags protokoll 20 maj 2013, § 24. 
Kommunstyrelsens protokoll 27 maj 2013, § 71. 
 
Förslag till beslut 
Godkänna upprättat förslag till bolagsordning för Älvsbyns Energi AB, enligt 
bilaga med tillägg att §§ 4 och 5 hänskjuts till kommunstyrelsen för bered-
ning.  
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Fastställa upprättat förslag till bolagsordning för Älvsbyns Energi AB, enligt 
bilaga. 
_____ 
 
Kommunfullmäktige 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att 
kommunfullmäktige bifaller detsamma. 
_____ 
 
 



 PROTOKOLL 11(23) 
 2013-06-17 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 45 Dnr 0166/13 - 004 
 
RUTINER FÖR ÄRENDEHANTERING I ÄLVSBYNS KOMMUN 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Fastställa rutiner för ärendehantering i Älvsbyns kommun, enligt bilaga. 
 
Protokollsanteckning 
Johan Johansson (c) lägger följande anteckning till protokollet: 
- Gällande medborgarförslag ska kommunfullmäktige utse kommun-

styrelsen eller annan nämnd att bereda och ge kommunfullmäktige förslag 
till beslut.  

- Direktjustering bör inte förekomma. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningskontoret, kansli har uppdaterat och omarbetat sin interna 
beskrivning av kommunens ärendehantering med anpassning till digitala, pappers-
fria sammanträden.  
 
Syftet med dokumentet är att kvalitetssäkra och skapa förståelse för ärende-
hanteringsprocessen, tydliggöra var ansvaret för dess olika delar ligger samt 
vilket regelverk som styr den.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 27 maj 2013, § 72. 
 
Förslag till beslut 
Fastställa rutiner för ärendehantering i Älvsbyns kommun, enligt bilaga. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Fastställa rutiner för ärendehantering i Älvsbyns kommun, enligt bilaga. 
_____ 
 
Kommunfullmäktige 
Johan Johansson (c) vill lägga följande anteckning till protokollet: 
- Gällande medborgarförslag ska kommunfullmäktige utse kommun-

styrelsen eller annan nämnd att bereda och ge kommunfullmäktige förslag 
till beslut.  

- Direktjustering bör inte förekomma. 
 
Helena Öhlund (s) bifaller kommunstyrelsens förslag. 
 
 
         forts 



 PROTOKOLL 12(23) 
 2013-06-17 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 45 Dnr 0166/13 – 003 forts 
 
RUTINER FÖR ÄRENDEHANTERING I ÄLVSBYNS KOMMUN 

 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att 
kommunfullmäktige bifaller förslaget.  
_____ 
 



 PROTOKOLL 13(23) 
 2013-06-17 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 46 Dnr 0159/13 - 042 
 
DELÅRSRAPPORT PER APRIL 2013 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
1) Godkänna upprättad delårsrapport per april 2013, enligt bilaga. 
 
2) Under driftredovisningen, en särskild redovisning av uppföljningen och 

analysen med verksamheter som visar underskott. Redovisningen ska 
innehålla åtgärdsplan och redovisas vid kommunstyrelsens sammanträde 
den 26 augusti 2013.  

_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen, ekonomi har på uppdrag av kommun-
styrelsen upprättat delårsrapport per april 2013, enligt bilaga.  
 
Delårsrapporter upprättas per april och augusti som en del i den löpande 
planlagda uppföljningen. 
 
I delårsrapporten per april har inga periodiseringar gjorts. 
 
Syftet med delårsrapporten är att vara; 
• en uppföljning av resultat och ställning för rapportperioden 
• en uppföljning av om verksamheten prognostiseras bedrivas inom 

fastställda ramar samt prognos för helåret 
• ett underlag för beslut 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 27 maj 2013, § 73. 
 
Förslag till beslut 
Godkänna upprättad delårsrapport per april 2013, enligt bilaga 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1) Godkänna upprättad delårsrapport per april 2013, enligt bilaga. 
 
2) Under driftredovisningen, en särskild redovisning av uppföljningen och 

analysen med verksamheter som visar underskott. Redovisningen ska 
innehålla åtgärdsplan och redovisas vid kommunstyrelsens sammanträde 
den 26 augusti 2013.  

_____ 
 
 
         forts 



 PROTOKOLL 14(23) 
 2013-06-17 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KF § 46 Dnr 0159/13 – 042 forts 
 
DELÅRSRAPPORT PER APRIL 2013 

 
Kommunfullmäktige 
Ekonomichef Ulla Lundberg föredrar ärendet. 
 
Helena Öhlund (s) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att 
kommunfullmäktige bifaller förslaget.  
_____ 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 15(23) 
 2013-06-17 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 47 Dnr 0461/12 - 008 
 
MOTION (NS) - ÅTERINFÖRANDE AV HABILITERINGSER-
SÄTTNING (HAB-PENG) FÖR PSYKISKT FUNKTIONSHIND-
RADE 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Bifall till att återinföra habiliteringsersättning om 20 kr/dag för psykiskt funk-
tionshindrade till en kostnad av 200 000 kr som inryms inom verksamhetens 
ram. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Jörgen Afvander (ns) och Viking Johansson (ns) har lämnat in motion om 

återinförande av habiliteringsersättning (hab-peng) för psykiskt funktions-
hindrade, enligt bilaga. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 18 februari 2013, § 6, att ärendet överlämnas 
till kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för 
beslut senast den 17 juni 2013. 
_____ 
 
Socialchef Hans Nyberg har yttrat sig i ärendet. 
 
Norrbottens Sjukvårdsparti har lämnat in en motion om att återinföra habili-
teringsersättningen för de psykiskt funktionshindrade på Aktivitetshuset.  
 
2005-03-23 beslutade socialnämnden att habiliteringsersättningen skulle tas 
bort. Anledningen till beslutet var besparingskrav inom socialtjänsten på 1,0 
miljoner kronor. Norrbottens sjukvårdsparti bedömer att kommunens 
ekonomi i dagsläget tillåter en höjning av hab-pengen. 
 
Att återinföra habiliteringsersättningen innebär en kostnad om ca 400 000 kr 
beräknat på en dagsersättning om 40 kr gånger 45 personer i daglig verksam-
het. 
 
I dagsläget pågår en förstudie av äldreomsorgen och utan att föregripa resul-
tatet av detta arbete, så kommer det troligen att innebära äskande av mer 
resurser i äldreomsorgen. Dessutom innebär de nya föreskrifterna om bi-
ståndsbedömning på särskilt boendes behov av ökade handläggareresurser. 
 
Bedömning är att ett återinförande av hab-pengen riskerar att negativt på-
verka möjligheterna att möta kommande krav och behov inom äldreom-
sorgen. 
         forts 



 PROTOKOLL 16(23) 
 2013-06-17 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 47 Dnr 0461/12 – 008 forts 
 
MOTION (NS) - ÅTERINFÖRANDE AV HABILITERINGSER-
SÄTTNING (HAB-PENG) FÖR PSYKISKT FUNKTIONSHIND-
RADE 

 
Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges protokoll 18 februari 2013, § 6. 
Kommunstyrelsens protokoll 27 maj 2013, § 82. 
 
Förslag till beslut 
Avslå förslaget att återinföra habiliteringsersättning för psykiskt funktions-
hindrade på grund av kommande krav och behov inom äldreomsorgen. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Bifall till att återinföra habiliteringsersättning om 20 kr/dag för psykiskt funk-
tionshindrade till en kostnad av 200 000 kr som inryms inom verksamhetens 
ram. 
_____ 
 
Kommunfullmäktige 
Helena Öhlund (s) och Harry Nyström (v) föreslår bifall till kommun-
styrelsens förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att 
kommunfullmäktige bifaller förslaget. 
_____ 
 
 



 PROTOKOLL 17(23) 
 2013-06-17 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 48 Dnr 0183/13 - 102 
 
VAL AV ORDFÖRANDE I ÄLVSBYNS KOMMUNFÖRETAG AB 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Utse Bill Nilsson (s) till ordförande i Älvsbyns kommunföretag AB. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Helena Öhlund (s) har avsagt sig uppdraget som ordförande i Älvsbyns 
kommunföretag AB. 
 
Kommunfullmäktige har att utse ny ordförande i Älvsbyns kommunföretag 
AB. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunala valberedningens protokoll 17 juni 2013, § 3. 
 
Kommunfullmäktige 
Helena Öhlund (s) redovisar kommunala valberedningens förslag att utse Bill 
Nilsson (s) till ordförande i Älvsbyns kommunföretag AB. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på valberedningens förslag och finner att 
kommunfullmäktige bifaller förslaget. 
_____ 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 18(23) 
 2013-06-17 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 49 Dnr 0103/13 - 106 
 
INVESTERINGAR I NORRBOTTEN AB 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
1.  Älvsbyns kommun förvärvar 28 aktier i Investeringar i Norrbotten AB av 

Norrbottens läns landsting till ett pris av 100 kr per aktie, totalt 2 800 kr. 
2.  Godkänner bolagsordningen för Investeringar i Norrbotten AB, enligt 

bilaga. 
3.  Antar aktieägaravtal mellan ägarna i Investering i Norrbotten AB, enligt 

bilaga. Enligt aktieägaravtalet förbinder sig Älvsbyns kommun att årligen 
tillföra ett ägartillskott i form av driftsbidrag, för år 2013 uppgående till  
75 000 kr. Beloppets storlek för de kommande åren behandlas och fast-
ställs årligen vid ägarsamråd. 

4.  Medel för aktieköpet, samt medel för kommande årliga ägartillskott tas 
från kostnadsställe 91200, kommunstyrelsen till förfogande. 

_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Näringslivschef Pär Jonsson har lämnat in en tjänsteskrivelse gällande del-
ägarskap i Investeringar i Norrbotten AB. 
 
Verksamheten inom Investeringar i Norrbotten föreslås att från och med 1 
juli 2012 övergå i ett aktiebolag ägt av Norrbottens läns landsting och 
Norrbottens kommuner. Verksamheten har tidigare drivits i projektform av 
Norrbottens läns landsting och tolv av länets kommuner och avslutas 2012-
06-30. Ett tydligt uppdrag i projektplanen har varit att hitta en organisering 
för ett fokuserat investeringsfrämjande arbete i regionen även efter projekt-
tiden. 
 
Investeringar i Norrbotten exporterar kunskap och kännedom om 
Norrbottens affärsmöjligheter, och importerar etablerare och investerare till 
länet. Bolaget kommer primärt att arbeta med 
• Koordinering för ökad samverkan såväl mellan regionala som kommunala 
aktörer. 

• Öka regionens attraktions- och konkurrenskraft samt offertförmåga genom 
gemensam paketering och proaktiv marknadsföring och försäljning mot 
valda målgrupper. 

• Part till Invest Sweden. 
• Uppsökande verksamhet mot internationella investerare och etablerare. 
• Mäkla investeringar till den kommunala nivån. 
• Stöd i konkret offertarbete för en enskild kommun. 
• Hantera gemensamma frågor som marknadsföring och försäljning, 
faktahantering, kundbesök, mässor, kompetensutveckling, benchmarking, 
omvärldsanalys, erfarenhetsutbyte etc.      forts 



 PROTOKOLL 19(23) 
 2013-06-17 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KF § 49 Dnr 0103/13 – 106 forts 
 
INVESTERINGAR I NORRBOTTEN AB 

 
Samordning av regionens utveckling är viktigt för Älvsbyns utveckling.   
 
Älvsbyns kommun har tidigare beslutat att bli delägare i bolaget Investeringar 
i Norrbotten, dnr 138/12.   
 
Bolaget bildades i oktober 2012 och fick formellt namnet Investeringar i 
Norrbotten AB (organisationsnummer 556903-8119). Bolaget har bildats med 
Norrbottens läns landsting som ägare till 100 % till en början. Målsättningen 
är att så många som möjligt av länets kommuner eller kommunala närings-
livsbolag ska bli delägare. 
 
Bolaget har totalt 2000 aktier till ett värde av 100 kr styck. Upplägget är att 
kommunerna köper lika stora aktieposter (1,4 %, tillika 28 aktier) men att de 
till invånarantal större kommunerna har erbjudits att köpa en större post  
(3,4 %, tillika 68 aktier). Det senare gäller Luleå, Boden, Piteå, Kiruna och 
Gällivare kommuner.  
 
Alla kommuner i länet har erbjudits att bli delägare. De som beslutat om att 
ingå delägarskap är Luleå, Boden, Älvsbyn, Arvidsjaur, Övertorneå, Över-
kalix, Kalix och Haparanda kommuner. Fortsatta samtal förs med övriga 
kommuner. Landstingsfullmäktige har 2013-02-21 (§ 9-2013, dnr 975-12) 
beslutat att avyttra aktier i Investeringar i Norrbotten AB till dessa kommuner 
samt anta en reviderad bolagsordning för bolaget och nytt aktieägaravtal 
mellan ägarna.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 27 maj 2013, 83. 
 
Förslag till beslut 
1.  Älvsbyns kommun förvärvar 28 aktier i Investeringar i Norrbotten AB av 

Norrbottens läns landsting till ett pris av 100 kr per aktie, totalt 2 800 kr. 
2.  Godkänner bolagsordningen för Investeringar i Norrbotten AB. 
3.  Antar aktieägaravtal mellan ägarna i Investering i Norrbotten AB. 
  Enligt aktieägaravtalet förbinder sig Älvsbyns kommun att årligen tillföra 

ett ägartillskott i form av driftsbidrag, för år 2013 uppgående till 75 000 
kr. Beloppets storlek för de kommande åren behandlas och fastställs år-
ligen vid ägarsamråd. 

4.  Medel för aktieköpet, samt medel för kommande årliga ägartillskott tas 
från kostnadsställe 91200, kommunstyrelsen till förfogande. 

 
 
         forts



 PROTOKOLL 20(23) 
 2013-06-17 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 49 Dnr 0103/13 – 106 forts 
 
INVESTERINGAR I NORRBOTTEN AB 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1.  Älvsbyns kommun förvärvar 28 aktier i Investeringar i Norrbotten AB av 

Norrbottens läns landsting till ett pris av 100 kr per aktie, totalt 2 800 kr. 
2.  Godkänner bolagsordningen för Investeringar i Norrbotten AB, enligt 

bilaga. 
3.  Antar aktieägaravtal mellan ägarna i Investering i Norrbotten AB, enligt 

bilaga. Enligt aktieägaravtalet förbinder sig Älvsbyns kommun att årligen 
tillföra ett ägartillskott i form av driftsbidrag, för år 2013 uppgående till  
75 000 kr. Beloppets storlek för de kommande åren behandlas och fast-
ställs årligen vid ägarsamråd. 

4.  Medel för aktieköpet, samt medel för kommande årliga ägartillskott tas 
från kostnadsställe 91200, kommunstyrelsen till förfogande. 

_____ 
 
Kommunfullmäktige 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att 
kommunfullmäktige bifaller förslaget. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 21(23) 
 2013-06-17 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 50 Dnr 0464/12 - 311 
 
TRAFIKUTREDNING - SÄKRA SKOLVÄGAR I ÄLVSBYN 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Tillskjuta investeringsbudgeten ett engångsanslag om 2 miljoner kr för att 
verkställa följande: 
1. Parkeringar efter gång- och cykelväg vid Knut Lundmarkskolan och på 

gaveln till Pärlans förskola tas bort.  
2. En helt ny infart ordnas till nuvarande parkering vid ishallen enligt tidi-

gare förslag.  
3. Avskiljare mellan bussfil och personbilsfil görs bredare och tydligare än i 

tidigare förslag och anordnas med vegetation och belysning. Barn som 
kommer i bil lämnas vid avskiljaren på bilsidan av parkeringen.  

4. Personalparkeringar kan behållas likt tidigare förslag och kan på så vis 
även kvällstid användas av besökande till ishallen/idrottsanläggningen. 
Om man helt tar bort dessa parkeringsplatser kommer inte parkerings-
platserna vid ishallen att räcka till när det är större evenemang vid idrotts-
platsen.  

5. Personalparkering vid badhuset och en provisorisk parkering på andra 
sidan Stationsgatan där det nya villaområdet planeras ska anordnas enligt 
tidigare förslag.  

6. Både Parkgatan och Stationsgatan avsmalnas för att göra det ”obekvämt” 
för bilisterna att stanna och därmed blockera gatan med undantag för en 
sträcka av Stationsgatan som anordnas så att barn kan släppas av. Trottoar 
anordnas.  

7. Myndighetsnämnden ser över om Stationsgatan kan enkelriktas utan att 
problem uppstår på Parkgatan där det redan finns klagomål från boende 
över att det är mycket trafik. 

_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 15 april 2013, § 62, återremittera ärendet ”säkra 
skolvägar i Älvsbyn” för ytterligare beredning. Förslag redovisas på kommun-
styrelsens sammanträden den 27 maj 2013. 
 
Socialdemokraternas åtgärdsförslag: 
1) Parkeringsområde vid ishallen avsätts helt till busstrafik. Anordna skild 

infart från Parkskolans infart. 
2) Personalparkeringar som redovisas inom tänkt bussområde, flyttas till 

parkeringsområde utanför ÄIF´s omklädningsrum. 
3) Ny parkering för personal på Knut Lundmarkskolan och Pärlans förskola 

anläggs provisoriskt på andra sidan vägen, enligt beredningsförslag. 
4) En långsiktig planering av parkeringen bör ha inriktning att anläggas på 

tomten mitt emot Pärlan.      forts 



 PROTOKOLL 22(23) 
 2013-06-17 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KF § 50 Dnr 0464/12 – 311 forts 
 
TRAFIKUTREDNING - SÄKRA SKOLVÄGAR I ÄLVSBYN 

 
5) Ny avstigningsplats för barn som skjutsas av föräldrar till Knut Lund-

markskolan och Parkskolan anläggs vid Stationsgatan mellan trottoar och 
”skog” väster om befintlig gång- och cykelväg. 

 
Folkpartiets 4-stegsprincip: 
1) Funktion för intressenter (pris, logistik och säkerhet) 
2) Förslag 
3) Samråd 
4) Rekommendation till kommunstyrelsen 
_____ 
 
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson har yttrat sig i ärendet enligt bilaga. 
Älvsbyns Energi AB har utarbetat två nya förslag till åtgärder som kan för-
bättra trafiksituationen på Parkgatan och Stationsgatan, enligt bilaga. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen anslår 1 947 000 kronor för anordning av parkering vid 
ishall/badhuset och 491 000 kronor till parkering vid Knut Lundmarkskolan, 
enligt förslag 1 i miljö- och byggchefens yttrande. 
 
Beslutsunderlag 
Rapport ”säkra skolvägar i Älvsbyn 
Kommunstyrelsens protokoll 15 april 2013, § 62. 
Nytt förlag Älvåkra- och Parkskolan 7 maj 2013. 
Kommunstyrelsens protokoll 27 maj 2013, § 85. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Tillskjuta investeringsbudgeten ett engångsanslag om 2 miljoner kr för att 
verkställa följande: 
1. Parkeringar efter gång- och cykelväg vid Knut Lundmarkskolan och på 

gaveln till Pärlans förskola tas bort.  
2. En helt ny infart ordnas till nuvarande parkering vid ishallen enligt tidi-

gare förslag.  
3. Avskiljare mellan bussfil och personbilsfil görs bredare och tydligare än i 

tidigare förslag och anordnas med vegetation och belysning. Barn som 
kommer i bil lämnas vid avskiljaren på bilsidan av parkeringen.  

4. Personalparkeringar kan behållas likt tidigare förslag och kan på så vis 
även kvällstid användas av besökande till ishallen/idrottsanläggningen. 
Om man helt tar bort dessa parkeringsplatser kommer inte parkerings-
platserna vid ishallen att räcka till när det är större evenemang vid idrotts-
platsen.  

forts 



 PROTOKOLL 23(23) 
 2013-06-17 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 50 Dnr 0464/12 – 311 forts 
 
TRAFIKUTREDNING - SÄKRA SKOLVÄGAR I ÄLVSBYN 

 
5. Personalparkering vid badhuset och en provisorisk parkering på andra 

sidan Stationsgatan där det nya villaområdet planeras ska anordnas enligt 
tidigare förslag.  

6. Både Parkgatan och Stationsgatan avsmalnas för att göra det ”obekvämt” 
för bilisterna att stanna och därmed blockera gatan med undantag för en 
sträcka av Stationsgatan som anordnas så att barn kan släppas av. Trottoar 
anordnas.  

7. Myndighetsnämnden ser över om Stationsgatan kan enkelriktas utan att 
problem uppstår på Parkgatan där det redan finns klagomål från boende 
över att det är mycket trafik. 

_____ 
 
Kommunfullmäktige 
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson föredrar ärendet. 
 
Johan Johansson (c) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Helena Öhlund (s) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att 
kommunfullmäktige bifaller förslaget. 
_____ 
 
 
 
 
 

 


