
 PROTOKOLL 1(38) 
 2014-02-17 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 

 
Tid: Kl 13:00 - 15:40  

 Kl 13:10 – 13:45 sammanträdet ajourneras för information av 
miljö- och byggchef Ingrid Karlsson som informerar om 
gruvetablering. 
 

Plats: Forsen 
 
 
Ledamöter: Se närvarolista  
 
 
Övriga: Magnus Nordström, kommunchef, föredragande 
 Lilian Johansson, kommunsekreterare 
 
 
Justeringsdag: 2014-02-24 
 
Paragrafer: § 1 - 23 
 
Justerare: Bill Nilsson Harry Nyström 
 
 
 
Lilian Johansson Tommy Lindgren Bill Nilsson Harry Nyström 
kommunsekreterare ordförande justerare justerare 
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 

ANSLAGSBEVIS 
Justeringen har tillkännagivits via anslag 

 
Organ Kommunfullmäktige 
 
Sammanträdesdatum 2014-02-17 
 
Protokollet är anslaget  2014-02-25  -- 2014-03-19  
  
Förvaringsplats för protokoll Kommunkansliet 
 
 
 Lilian Johansson 

 
 



 PROTOKOLL 2(38) 
 2014-02-17 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KF § 1 Dnr 0039/14 - 008 
 
INKOMNA MEDBORGARFÖRSLAG 2014 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Överlämna ärenden till kommunstyrelsen för beredning och vidare till kom-
munfullmäktige för beslut senast 27 oktober 2014. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Handlingar i ärendet, medborgarförslag: 
- att måla om sporthallen i Vidsel (dnr 426/13-008) 
- om att förbättra vattenkvalitéten i Lomtjärn (dnr 428/13-008) 
- om ny sporthall vid f d Bäckskolan (dnr 1/14-008) 
- om utsmyckning av Knut Lundmarkskolan (dnr 10/14-008) 
- om upprustning av Övrabysön (Länkön) (dnr 12/14-008) 
- att anordna en båtläggningsplats i Piteälven (dnr 13/14-008) 
- om införande av trådbunden internet- och telefonuppkoppling i skolor 

och förskolor i Älvsbyns kommun (dnr 27/14-008) 
- om att ta tillvara spillvatten från vattentornet till Lomtjärn (dnr 35/14-

008) 
- om en uterink någonstans i centrala Älvsbyn (dnr 36/14-008) 
- om gatulysen efter industrileden (dnr 56/14-008) 
 
Förslag till beslut 
Överlämna ärenden till kommunstyrelsen för beredning och vidare till kom-
munfullmäktige för beslut senast 27 oktober 2014. 
 
Kommunfullmäktige 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget och finner att kom-
munfullmäktige bifaller förslaget. 
 
Ewa Berg föredrar sitt medborgarförslag om införande av trådburen inter-
net- och telefonuppkoppling i skolor och förskolor. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 3(38) 
 2014-02-17 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 2 Dnr 0040/14 - 008 
 
INKOMNA MOTIONER 2014 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Överlämna nedanstående motioner till kommunstyrelsen för beredning och 
vidare till kommunfullmäktige för beslut senast 27 oktober 2014. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Handlingar i ärendet: 
- motion (c) inrätta ”gala för eldsjälar” (dnr 45/14-008) 
- motion (c) giftfri vardag kräver handling (dnr 46/14-008) 
- motion (fp) äldreboende 60 millioner (dnr 64/14-008) 
 
Förslag till beslut 
Överlämna ärenden till kommunstyrelsen för beredning och vidare till kom-
munfullmäktige för beslut senast 27 oktober 2014. 
 
Kommunfullmäktige 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget och finner att kom-
munfullmäktige bifaller förslaget. 
_____ 
 
 



 PROTOKOLL 4(38) 
 2014-02-17 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 3 Dnr 0041/14 - 008 
 
INKOMNA INTERPELLATIONER OCH ENKLA FRÅGOR 2014 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Interpellation (c) angående läkemedel för äldre, överlämnas till kommun-
styrelsens ordförande att besvara vid kommunfullmäktiges sammanträde den 
28 april 2014. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Agneta Nilsson (c), Göran Lundström (c) och Gun-Britt Johansson (c) har 
lämnat in en interpellation angående läkemedel för äldre (dnr 59/14-008) 
 
Kommunfullmäktige 
Ordföranden föreslår att ärendet överlämnas till kommunstyrelsens ord-
förande att besvara vid kommunfullmäktiges sammanträde den 28 april 2014. 
Kommunfullmäktige bifaller förslaget. 
_____ 
 
 



 PROTOKOLL 5(38) 
 2014-02-17 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 4 Dnr 0037/14 - 000 
 
DELGIVNINGAR KF 2014-02-17 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Ta del av redovisade delgivningar. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Handlingar i ärendet: 
1. Arbete och omsorgsutskottet – Statistikrapport ej verkställda beslut 

enlig SoL och LSS – kvartal 3 2013 (dnr 334/13-709) 
 
2. Myndighetsnämnden – Avslutat ärende, flyttning av övergångsställe 

samt farthinder på Östermalmsleden vid Västanäsgatan. (dnr 49/11-008) 
 
Förslag till beslut 
Ta del av redovisade delgivningar. 
_____ 
 

 
 



 PROTOKOLL 6(38) 
 2014-02-17 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 5 Dnr 0377/11 - 001 
 
FÖRSLAG TILL POLITISK ORGANISATION MANDATPERIOD-
EN 2015-2018 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Inför mandatperiod 2015-2018 behålla nuvarande politiska organisation med 
ändring att myndighetsnämnden byter namn till miljö- och byggnämnden. 
 
Uppdra till kommunchefen att till kommunfullmäktiges sammanträde i dec-
ember 2014 redovisa en reviderad delegationsordning i enlighet med bered-
ningens intentioner.   
 
Reservation 
Harry Nyström (v) reserverar sig mot beslutet. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Under 2010 lämnade Jörgen Afvander (Ns) in en motion om förändrad po-
litisk organisation. Motionen behandlades vid kommunfullmäktiges sam-
manträde 21 februari 2011, § 10, där motionen bifölls och det beslutades om 
att tillsätta parlamentarisk grupp för att utarbeta förslag till förändring av nu-
varande politiska organisation.  
 
Syftet med beredningen är att arbeta fram ett underlag till ett beslut om fram-
tidens politiska organisation i Älvsbyns kommun att gälla mandatperioden 
2015-2018.  
 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 25 november 2013 redovisade Lars-
Ingvar Wendt beredningens slutrapport. Kommunfullmäktige beslutade över-
lämna rapporten till kommunstyrelsen för beredning och vidare till kom-
munfullmäktige för beslut den 17 februari 2014.  
 
Kommunchef Magnus Nordström har yttrat sig i ärendet. 
 
Politisk organisation 
Beredningen föreslår att kommunen inför kommande mandatperiod behåller 
nuvarande politiska organisation. 
 
Kommunstyrelsen 
Beredningen har diskuterat kommunstyrelsens storlek, om den ska bestå av 
13 eller 11 ledamöter. Vänsterpartiet har föreslagit 11 ledamöter, samt att det 
inrättas ett arbetsutskott bestående av 5 ledamöter. 
 
         forts 



 PROTOKOLL 7(38) 
 2014-02-17 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 5 Dnr 0377/11 – 001 forts 
 
FÖRSLAG TILL POLITISK ORGANISATION MANDATPERIOD-
EN 2015-2018 

 
Under 2013 har, efter den politiska beredningens sammanträde, gruppledare 
för de politiska partierna blivit kallade för genomgång av kommunstyrelsens 
dagordning och de ärenden som kommer att behandlas i kommunstyrelsen. 
 
Majoriteten av beredningen har upplevt detta som mycket positivt och vill att 
man fortsätter med detta. 
 
En majoritet av beredningen föreslår att det även fortsättningsvis ska vara 13 
ledamöter i kommunstyrelsen och att inte inrätta ett arbetsutskott. 
 
Utskotten 
När det gäller utskotten föreslår beredningen att arbete och omsorgsutskottet  
barn- och fritidsutskottet samt personalutskottet behålls. Beredningen före-
slår även att delegationsordningen bör revideras, så att fler ärenden kan av-
göras i respektive utskott. Det kan gälla exempelvis vissa ekonomiska frågor 
och regler kring förskola. Uppdraget att se över delegationsordningen bör 
lämnas till kommunchefen. 
 
Budgetberedningen 
Utöver de 5 ordinarie ledamöterna har de partier som saknar ordinarie leda-
mot rätt att närvara med gruppledaren för sitt parti. 
 
Tillfälliga beredningar ska redovisa resultatet av uppdraget till fullmäktige. 
 
Myndighetsnämnden 
Beredningen föreslår att myndighetsnämnden ändrar namn till miljö- och 
byggnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges protokoll 25 november 2013, § 94. 
Kommunstyrelsens protokoll 27 januari 2014, § 4. 
 
Förslag till beslut 
 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att inför kommande man-
datperiod behålla nuvarande politiska organisation med ändring: 
1. Myndighetsnämnden byter namn till miljö- och byggnämnden. 
 
2. Uppdra till kommunchefen att till kommunfullmäktiges sammanträde i  
 december 2014 redovisa en reviderad delegationsordning i enlighet med 

beredningens intentioner.       forts 



 PROTOKOLL 8(38) 
 2014-02-17 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 5 Dnr 0377/11 – 001 forts 
 
FÖRSLAG TILL POLITISK ORGANISATION MANDATPERIOD-
EN 2015-2018 

 
Kommunfullmäktiges förslag till kommunfullmäktige 
Inför mandatperiod 2015-2018 behålla nuvarande politiska organisation med 
ändring att myndighetsnämnden byter namn till miljö- och byggnämnden. 
 
Uppdra till kommunchefen att till kommunfullmäktiges sammanträde i de-
cember 2014 redovisa en reviderad delegationsordning i enlighet med bered-
ningens intentioner.   
 
Reservation 
Harry Nyström (v) reserverar sig mot beslutet. 
_____ 
 
Kommunfullmäktige 
Kommunchef Magnus Nordström föredrar ärendet. 
 
Harry Nyström (v) föreslår 11 ledamöter i kommunstyrelsen, samt att det 
inrättas ett arbetsutskott bestående av 5 ledamöter. 
 
Helena Öhlund (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Harry 
Nyströms förslag var för sig och finner att kommunfullmäktige bifaller kom-
munstyrelsens förslag. 
 
Reservation 
Harry Nyström (v) reserverar sig mot beslutet. 
_____ 
 
 
  
 



 PROTOKOLL 9(38) 
 2014-02-17 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 6 Dnr 0387/13 - 103 
 
ARBETSORDNING FÖR FOLKHÄLSOARBETET I KOMMUNEN 
- FOLKHÄLSORÅDET 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Fastställa föreslagen arbetsordning för folkhälsoarbetet i Älvsbyns kommun 
med ändring under rubrik sammansättning – 1 repr från varje parti som repre-
senteras i kommunfullmäktige. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Säkerhetssamordnare Margareta Lundberg har lämnat in tjänsteskrivelse om 
arbetsordning för folkhälsoarbetet i kommunen.  
 
Kommunfullmäktige beslutade 20 februari 2012 att tillsätta en tillfällig bered-
ning som fick i uppdrag att upprätta ett förslag på arbetsordning för folk-
hälsorådet. Beredningen har nu arbetat fram ett förslag. 
 
Förslag till arbetsordning  
Kommunfullmäktige har ansvar för folkhälsoarbetet i kommunen. 
 
Folkhälsorådet är ett råd som ska utveckla det lokala folkhälsoarbetet. Rådet 
ska arbeta med de nationella folkhälsomålen och skapa samhälleliga förut-
sättningar för en god hälsa både fysisk och psykisk och på lika villkor. 
 
Arbetsuppgifter  
- Utse lokalt prioriterade områden som utgår från de 11 nationella folk- 

hälsomålen. 
- Bevaka, kommunicera folkhälsoaspekten i olika forum (närings- och 

föreningsliv) och införa prioriteringar. 
- Ta initiativ till och aktivt verka för bättre folkhälsa och öka jämlikheten i 

hälsa mellan olika grupper i samhället. 
- Vara uppdaterad om nya rön inom folkhälsoområdet. 
- Utveckla arbetet med välfärdsbokslut i årsredovisningen. 
- Vara remissinstans i ärenden som rör folkhälsofrågor. 
 
Sammansättning 
- Kommunstyrelsens ordförande,  ordförande 
- Kommunchef,     vice ordförande 
- Hälsocentralens chef 
- Folktandvårdens chef 
- Repr från Arbetsförmedlingen 
- Polisen 
- Repr från näringslivet      forts 



 PROTOKOLL 10(38) 
 2014-02-17 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 6 Dnr 0387/13 – 103 forts 
 
ARBETSORDNING FÖR FOLKHÄLSOARBETET I KOMMUNEN 
- FOLKHÄLSORÅDET 

 
- Repr från föreningslivet 
- 1 repr från varje parti, V, Fp, Kd, C och Ns 
- Säkerhetssamordnaren 
 
Rådet har möjlighet att adjungera kompetens vid behov. 
 
Beredningsgrupp 
- Kommunstyrelsens ordförande 
- Kommunchef 
- Säkerhetssamordnaren 
 
Arbetsformer 
- Folkhälsorådet sammanträder 4 ggr/år. Sammanträdesschema fastställs 

vid årets sista sammanträde inför nästkommande år. 
- Ordförande leder och ansvarar för kallelser och minnesanteckningar. 

Kallelsen skickas senast 7 dagar innan sammanträdet. 
Säkerhetssamordnaren ansvarar för sekreterarskapet i rådet. 
Minnesanteckningar förs vid möten. 

- Sammanträdesarvoden och i förekommande fall reseersättning betalas av 
respektive organisation och följer kommunens regler för förtroendevalda. 

 
Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges protokoll 25 november 2013, § 93. 
Kommunstyrelsens protokoll 27 januari 2014, § 5. 
 
Förslag till beslut 
Fastställa föreslagen arbetsordning för folkhälsoarbetet i Älvsbyns kommun. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Fastställa föreslagen arbetsordning för folkhälsoarbetet i Älvsbyns kommun 
med ändring under rubrik sammansättning – 1 repr från varje parti som 
representeras i kommunfullmäktige. 
_____ 
 
Kommunfullmäktige 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att 
kommunfullmäktige bifaller förslaget. 
_____ 
 
 



 PROTOKOLL 11(38) 
 2014-02-17 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 7 Dnr 0019/13 - 003 
 
PLAN VISION 2030 - FÖRLÄNGD TIDPLAN 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Förlänga arbetsgruppens tidplan så att kommunfullmäktige kan fatta beslut 
om ny vision 28 april 2014. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Tf chef kommunledningskontoret Crister Lundgren har lämnat in en tjänste-
skrivelse om förlängd tidplan gällande visionsarbetet Plan Vision 2030. 
 
Under 2013 har den politiskt sammansatta arbetsgruppen arbetat med att ta 
fram ett förslag till Vision 2030. Den metod som använts för att ta fram en 
ny vision bygger på stor delaktighet bland medborgare och organisationer i 
samhället. Totalt har ca 100-150 personer deltagit i så kallade samråds-
grupper. Vald metod har inneburit att arbetet tagit längre tid än den bedöm-
ning som gjordes när arbetet startade. I den fastställda planen ska arbets-
gruppens förslag till ny vision redovisas för fullmäktige den 17 februari 2014.  
 
Arbetsgruppens förslag är att tidplanen för Vision 2030 förlängs så att kom-
munfullmäktige kan fatta beslut 28 april 2014. 
 
Förslag till beslut 
Förlänga arbetsgruppens tidplan så att kommunfullmäktige fattar beslut om 
ny vision 28 april 2014. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Förlänga arbetsgruppens tidplan så att kommunfullmäktige kan fatta beslut 
om ny vision 28 april 2014. 
_____ 
 
Kommunfullmäktige 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att 
kommunfullmäktige bifaller förslaget. 
_____ 
 
 
 



 PROTOKOLL 12(38) 
 2014-02-17 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 8 Dnr 0425/13 - 007 
 
REVISIONSRAPPORT - LEKMANNAREVISION ÄLVSBYNS 
ENERGI AB 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Förlänga handläggningstiden. Överlämna ärendet till kommunstyrelsen för 
beredning och vidare till kommunfullmäktige för beslut den 28 april 2014. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunchef Magnus Nordström har lämnat in yttrande om förlängd 
svarstid på granskningsrapporten. 
 
KPMG har på uppdrag av Älvsbyns kommunkoncerns lekmannarevisorer 
granskat redovisningen i Älvsbyns Energi AB. 
 
Rapporten inkom den 27 november 2013. 
 
Revisorerna önskar att kommunstyrelsen, Älvsbyns kommunföretag AB och 
Älvsbyns Energi AB lämnar ett yttrande senast den 27 februari 2014. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 25 november 2013, § 87 att fastställa sam-
manträdesplan 2014.   
 
Älvsbyns kommunföretag AB har sitt första sammanträde den 26 mars 2014 
och därefter sammanträder kommunstyrelsen den 14 april 2014. 
 
Förslag är att handläggningstiden förlängs så att kommunstyrelsen kan lämna 
yttrande vid sammanträde den 14 april 2014. 
 
Förslag till beslut 
Förlänga handläggningstiden så att kommunstyrelsen kan lämna yttrande vid 
sammanträde den 14 april 2014. 
 
Kommunfullmäktige 
Kommunens lekmannarevisor Sigvard Lundgren föredrar ärendet. 
 
Johan Johansson (c) föreslår att tidplanen förlängs ytterligare och beslut fattas 
i kommunfullmäktige den 28 april. 
 
Helena Öhlund (s) yrkar bifall till beredningsförslaget om yttrande till kom-
munstyrelsen den 14 april. 
 
         forts 



 PROTOKOLL 13(38) 
 2014-02-17 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 8 Dnr 0425/13 – 007 forts 
 
REVISIONSRAPPORT - LEKMANNAREVISION ÄLVSBYNS 
ENERGI AB 

 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer Johan Johanssons förslag mot Helena Öhlunds förslag 
och finner att kommunfullmäktige bifaller Johanssons förslag. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 14(38) 
 2014-02-17 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 9 Dnr 0411/13 - 008 
 
SVAR PÅ INTERPELLATION OM BÄTTRE BESLUTSUNDER-
LAG OCH LÅNGSIKTIGA GENOMTÄNKTA BESLUT. HUR SKA 
VI POLITIKER FIXA DET? 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Interpellation om bättre beslutsunderlag och långsiktiga genomtänkta beslut 
anses vara besvarad. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Folkpartiet Älvsbyliberalerna, Inger Lundberg, har lämnat in en interpellation 
om bättre beslutsunderlag och långsiktiga genomtänkta beslut, enligt bilaga. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 25 november 2013, § 84 att överlämna ären-
det till kommunstyrelsens ordförande att besvara vid kommunfullmäktiges 
sammanträde den 17 februari 2014. 
_____ 
 
Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges protokoll 25 november 2013, § 84. 
 
Kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsens ordförande Helena Öhlund redogör för sitt svar, enligt 
bilaga. 
 
Inger Lundberg (fp) tackar för svaret. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden föreslår därmed interpellationen vara besvarad. Kommunfull-
mäktige bifaller förslaget. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 15(38) 
 2014-02-17 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 10 Dnr 0311/13 - 008 
 
MEDBORGARFÖRSLAG ATT PLANTERA VÄXTÄTANDE 
KARPAR I LOMTJÄRN 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Avslå medborgarförslag om inplantering av gräskarp i Lomtjärn.  
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Det har kommit in ett medborgarförslag om att plantera växtätande gräskarp 
i Lomtjärn för att motverka att tjärnen växer igen. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 28 oktober 2013, § 55, att överlämna ärendet 
till kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för 
beslut senast 28 april 2014. 
 
VD för Älvsbyns Fastigheter AB Anders Nilsson har yttrat sig i ärendet. 
 
Enligt forskningar är erfarenheten av inplantering av gräskarp inte bra, 
speciellt i nordligare delar av landet. Det är också restriktioner mot inplan-
tering av gräskarp då det inte är en naturlig miljö för dessa. Gräskarpen kan 
inte heller övervintra i Lomtjärn då det är stor risk för bottenfrysning.  
 
För att råda bot på att tjärnen växer igen bedöms bästa åtgärden vara att för-
se Lomtjärn med mer färskvatten. Detta förslag har tidigare presenterats flera 
gånger men det har inte prioriterats som en viktig fråga i kommunens inves-
teringsbudget. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges protokoll 28 oktober 2013, § 55. 
Kommunstyrelsens protokoll 16 december 2013, § 153. 
 
Förslag till beslut 
Älvsbyns Fastigheter AB föreslår kommunstyrelsen/kommunfullmäktige att 
med detta svar avslå medborgarförslaget. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Avslå medborgarförslag om inplantering av gräskarp i Lomtjärn.  
_____ 
 
Kommunfullmäktige 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att 
kommunfullmäktige bifaller förslaget. 
_____ 



 PROTOKOLL 16(38) 
 2014-02-17 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 11 Dnr 0383/12 - 008 
 
MOTION (S) INRÄTTA EN SOCIALINVESTERINGSFOND 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Avslå motion om att inrätta en social investeringsfond enligt Norrköpings 
kommuns modell i Älvsbyns kommun.  
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Socialdemokraterna i Älvsbyn har till kommunfullmäktige inkommit med en 
motion om att inrätta en social investeringsfond enligt Norrköpings kom-
muns modell i Älvsbyns kommun.  
 
Kommunfullmäktige beslutade 29 oktober 2012, § 86 att överlämna ärendet 
till kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för 
beslut senast den 6 maj 2013. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 27 maj 2013, § 81 att återremittera motionen till 
ekonomichefen för ytterligare beredning. 
 
Yttrande 
Ekonomichef Ulla Lundberg har yttrat sig i ärendet. 
 
Under de senaste åren har diskussioner förts inom kommuner i Sverige kring 
vikten av förebyggande insatser vars effekter är att kommunens kostnader ska 
minska samtidigt som mänskliga vinster görs. 
 
Syftet med så kallade sociala investeringar är att genom förebyggande arbete 
bryta negativa händelseförlopp i ett tidigt skede för att t ex kunna undvika 
kostnader för insatser i skolan och kostnader för placeringar av barn och ung-
domar. 

Den modell som används i Norrköpings kommun innebär att uppbyggandet 
av investeringskapital lösts genom öronmärkning av driftsresultat i kom-
munens balanskravsutredning. Den sociala investeringsfonden ska användas 
till investeringar i förebyggande arbete som på sikt ger minskade kommunala 
kostnader. För varje beslut om investering måste därmed en tidsperiod fast-
ställas som kostnadsminskningen kan beräknas på. Genom att göra årliga av-
skrivningar/utgiftsminskningar på de verksamheter där kostnadsminskningen 
uppstår under den definierade perioden återbetalas investeringen till fonden 
och fondens kapital återställs därmed och kapitalet kan användas till nya 
investeringar 

 
         forts 



 PROTOKOLL 17(38) 
 2014-02-17 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 11 Dnr 0383/12 – 008 forts 
 
MOTION (S) INRÄTTA EN SOCIALINVESTERINGSFOND 

 
Modellen bygger således helt på att årliga kostnadsminskningar uppstår i 
verksamheterna samt att vinsterna från dessa kan möta avskrivningen (åter-
betalningen till fonden).  
 
Ekonomiavdelningen bedömer att en stor kommun har bättre förutsättningar 
än en mindre kommun att hantera sociala investeringar i en modell där årliga 
kostnadsminskningar och därmed vinsterna av investeringar möts av avskriv-
ningar.  För en mindre kommun är ett alternativ att skapa utrymme i drifts-
budgeten till riktade insatser avseende det förebyggande arbetet för att bryta 
negativa händelseförlopp med sikte på minskande kostnader och mänskliga 
vinster. 
 
Initialt måste dock ett utrymme skapas inom kommunens driftsbudget för att 
bygga upp fonden alternativt att ett utrymme skapas inom driftsbudget till 
riktade insatser avseende ett förebyggande arbete. Ekonomiavdelningen be-
dömer att ekonomiskt utrymme för eventuella riktade insatser bör behandlas 
av budgetberedningen i den ordinarie processen avseende kommunens 
budget. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges protokoll 29 oktober 2012, § 86. 
Kommunstyrelsens protokoll 27 maj 2013, § 81. 
Kommunstyrelsens protokoll 16 december 2013, § 152. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Avslå motion om att inrätta en social investeringsfond enligt Norrköpings 
kommuns modell i Älvsbyns kommun.  
_____ 
 
Kommunfullmäktige 
Helena Öhlund (s) föredrar sin motion samt yrkar bifall till kommun-
styrelsens förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att 
kommunfullmäktige bifaller detsamma. 
_____ 
 
 
 



 PROTOKOLL 18(38) 
 2014-02-17 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 12 Dnr 0164/13 - 008 
 
MOTION (C) OM UTÖKNING AV SÄRSKILDA BOENDEPLATS-
ER INOM ÄLDREBOENDET 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen om utökning av särskilda boendeplatser inom äldreboendet ska 
anses vara besvarad.  
 
Motionens intentioner ska finnas med i kommunchefens fortsatta utred-
ningar. 
 
Reservation 
Centerpartiet reserverar sig mot beslutet. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Agneta Nilsson (c) och Göran Lundström (c) har lämnat in en motion om ut-
ökning av särskilda boendeplatser inom äldreboendet, enligt bilaga. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 6 maj 2013, § 24 att överlämna ärendet 
till kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för 
beslut senast den 25 november 2013. 
 
Socialchef Hans Nyberg har yttrat sig i ärendet. 
 
Centerpartiet har i sin motion beskrivit en rad förslag och yrkanden i sam-
band med att beslut ska tas om byggande av fler särskilda boendeplatser i 
kommunen. I dagsläget pågår förstudien av äldreomsorgen där en slutrapport 
kommer att presenteras vid kommunstyrelsens sammanträde 16 december 
2013. I denna förstudie genomlyses flera av de områden samt yrkanden som 
centern beskriver i sin motion. Innan beslut tas gällande motionen bör 
slutrapporten från äldreberedningen inväntas.  
 
När rapporten har presenterats finns ett underlag som beskriver förslag till 
den framtida inriktningen inom äldreomsorgen i Älvsbyn sett ur ett helhets-
perspektiv. Dessa förslag till beslut finns då med i ett underlag med fler 
perspektiv på behoven inom framtidens äldreomsorg, vilket underlättar ett 
ställningstagande till de yrkanden som centern beskriver. 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 4 november 2013, § 130 att bordlägga 
motionen i väntan på slutrapport från förstudien inom äldreomsorgen. 
Motionen bereds vid kommunstyrelsens sammanträde i januari 2014. 
 
         forts 



 PROTOKOLL 19(38) 
 2014-02-17 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 12 Dnr 0164/13 – 008 forts 
 
MOTION (C) OM UTÖKNING AV SÄRSKILDA BOENDEPLATS-
ER INOM ÄLDREBOENDET 

 
Kommunstyrelsen beslutade 16 december 2013, § 166 att uppdra till kom-
munchefen att se till att 14 stycken tillfälliga särskilt boendeplatser blir iord-
ningställda. Uppföljning sker vid kommunstyrelsens sammanträde den 16 
december 2014. 
_____ 
 
Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges protokoll 6 maj 2013, § 24. 
Kommunstyrelsens protokoll 4 november 2013, § 130. 
Kommunstyrelsens protokoll 16 december 2013, 166. 
Kommunstyrelsens protokoll 27 januari 2014. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Motionen om utökning av särskilda boendeplatser inom äldreboendet ska 
anses vara besvarad.  
 
Motionens intentioner ska finnas med i kommunchefens fortsatta utred-
ningar. 
_____ 
 
Kommunfullmäktige 
Göran Lundström (c) och Matilda Wiklund (c) yrkar bifall till motionen. 
 
Helena Öhlund (s), Inger Lundberg (fp) och Robert Andersson (kd) yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Göran 
Lundströms förslag var för sig och finner att kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Reservation 
Centerpartiet reserverar sig mot beslutet. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 20(38) 
 2014-02-17 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

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

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Uppdra till kommunchefen att föra dialog med trafikverket och länsstyrelsen 
om bevarande av järnvägsbron. 
 
Motion om långsiktigt bevarande av gamla järnvägsbron anses därmed vara 
besvarad. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet  
Inger Lundberg (fp) har lämnat in en motion om långsiktigt bevarande av 
gamla järnvägsbron. I motionen yrkas:  
- att ta fram flera alternativ för att bevara gamla järnvägsbron för all framtid  
 
Kommunfullmäktige beslutade 17 juni 2013, § 40 att överlämna ärendet till 
kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för beslut 
den 17 februari 2014. 
 
Jan Sipola, VD Älvsbyns Energi AB, har yttrat sig i ärendet. 
 
Ärendet  
Älvsbyns Energi har via Trafikverket gjort en första besiktning av bron under 
sommaren 2013, för ett möjligt nyttjande enligt tidigare avtal under minst 10 
år. Trafikverket hävdar att med blästring av hela stålkonstruktionen och er-
forderlig ytbehandling kan ytterligare 100 års nyttjande garanteras. Denna ut-
redning behöver kompletteras med konsultinsatser. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges protokoll 17 juni 2013, § 40. 
Kommunstyrelsens protokoll 27 januari 2014, 9. 
 
Förslag till beslut  
- Uppdra åt kultur- och fritidsförvaltningen (sammankallande) att bjuda in till 
ett arbete med framtagande av flera alternativ, för att bevara gamla järnvägs-
bron under 100 år.  
- Anslå medel för utredning av målningsbehandling av gamla järnvägsbron 
för att säkerställa möjligt nyttjande i 100 år.  
Konsultinsatser för detta arbete är bedömda till minst 50 000 kr för upp-
rättande av förfrågningsunderlag för blästringsarbeten och målningsbehand-
ling. Säkerhetsarbeten med broplank och skyddsnät behöver även ingå i detta.  
         forts 



 PROTOKOLL 21(38) 
 2014-02-17 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 13 Dnr 0217/13 – 008 forts 
 
MOTION (FP) - LÅNGSIKTIGT BEVARANDE AV GAMLA JÄRN-
VÄGSBRON 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Uppdra till kommunchefen att föra dialog med trafikverket och länsstyrelsen 
om bevarande av järnvägsbron. 
 
Motion om långsiktigt bevarande av gamla järnvägsbron anses därmed vara 
besvarad. 
_____ 
 
Kommunfullmäktige 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att 
kommunfullmäktige bifaller förslaget. 
_____ 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 22(38) 
 2014-02-17 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 14 Dnr 0216/13 - 008 
 
MOTION (FP) - SOLPANELER FÖR ELPRODUKTION OCH 
VÄRME 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Bifall till motionens två första strecksatser och avslag på tredje strecksatsen. 
 
Uppdra till Älvsbyns Energi AB att inom budgetram undersöka möjligheterna 
att kombinera produktion av el och fjärrvärme genom att nyttja solen som 
energikälla samt undersöka gällande bidrag för anskaffning av solpanelsan-
läggning.  
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Lars-Ingvar Wendt (fp) har lämnat in en motion om solceller för elproduk-
tion och värme. I motionen yrkas:  
- undersöka möjligheterna att kombinera produktion av el och fjärrvärme 

genom att nyttja solen som energikälla  
- undersöka gällande bidrag för anskaffning av solcellsanläggning  
- kommunen anslår medel för att genomföra en kostnads-/nyttoanalys avse- 

ende solenergi inom kommunen 
 
Kommunfullmäktige beslutade 17 juni 2013, § 39 att överlämna ärendet till 
kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för beslut 
den 17 februari 2014. 
 
Jan Sipola, VD Älvsbyns Energi AB, har yttrat sig i ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges protokoll 17 juni 2013, § 39. 
Kommunstyrelsens protokoll 27 januari 2014, 10. 
 
Förslag till beslut  
Anslå medel för utredning av solpaneler enligt motionen. Konsultinsatser 
behövs för detta arbete och är bedömda till minst 250 000 kr, efter upprätt-
ande av kravspecifikationer samt offertinhämtning.  
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Bifall till motionens två första strecksatser och avslag på tredje strecksatsen. 
 
Uppdra till Älvsbyns Energi AB att inom budgetram undersöka möjligheterna 
att kombinera produktion av el och fjärrvärme genom att nyttja solen som 
energikälla samt undersöka gällande bidrag för anskaffning av solpanelsan-
läggning.          forts 



 PROTOKOLL 23(38) 
 2014-02-17 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KF § 14 Dnr 0216/13 – 008 forts 
 
MOTION (FP) - SOLPANELER FÖR ELPRODUKTION OCH 
VÄRME 

_____ 
 
Kommunfullmäktige 
Helena Öhlund (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att 
kommunfullmäktige bifaller förslaget. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 24(38) 
 2014-02-17 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 15 Dnr 0398/13 - 008 
 
MOTION (KD) OM ATT AVLASTA MILJÖ- OCH BYGGCHEFEN 
VIA UTÖKAT AVTAL MED PITEÅ KOMMUN 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Bifall till motionen om att avlasta miljö- och byggchefen via utökat avtal med 
Piteå kommun. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Robert Andersson (kd) har lämnat in en motion om att avlasta miljö- och 
byggchefen via utökat avtal med Piteå kommun. Motionären yrkar på att: 
- Rollen som personal- och budgetansvarig chef för räddningstjänsten lyfts 

av chefen för miljö/bygg/räddning. 
- Rollen som personal- och budgetansvarig chef för räddningstjänsten förs 

över till nuvarande chef för räddningstjänsten via avtal med Piteå 
kommun. 

 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 25 november 2013, § 82, be-
slutades att motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och 
vidare till kommunfullmäktige för beslut senast 28 april 2014. 
 
Kommunchef Magnus Nordström har yttrat sig i ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
Under de senaste åren har frågan om vem som ska utöva arbetsgivaransvaret 
över räddningstjänsten med jämna mellanrum diskuterats. Under 2013 har en 
dialog med Piteå kommun genomförts. Ambitionen från Älvsbyns kommun 
har varit att inom avtalet utöka tjänsteköpet till att även omfatta arbetsgivar-
ansvaret för räddningstjänsten. En överenskommelse om att utöka tjänste-
köpet har slutits.  
 
Mot bakgrund av att miljö och bygg för närvarande har en mycket stor ar-
betsbelastning blir båda verksamheterna lidande. Genom att göra räddnings-
tjänsten till en egen resultatenhet avlastas miljö och bygg och förutsättningar 
skapas för att öka effektiviteten ytterligare. Miljö- och byggchefen har person-
ligen inget att erinra mot denna lösning.   
 
Kommunchefen har genomfört en uppdragsdialog med både Piteå kommuns 
räddningschef och Älvsbyns kommuns nuvarande enhetschef. Parterna är 
överens om att denna förändring kommer gynna båda verksamheterna.  
 
Ett nytt avtal med Piteå kommun är under beredning. Avtalsförändringen  
         forts 



 PROTOKOLL 25(38) 
 2014-02-17 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 15 Dnr 0398/13 – 008 forts 
 
MOTION (KD) OM ATT AVLASTA MILJÖ- OCH BYGGCHEFEN 
VIA UTÖKAT AVTAL MED PITEÅ KOMMUN 

 
kommer innebära en kostnadsökning med 60 000 kronor per år. Under 2014 
görs inga förändringar i budgetstrukturen, men inför budget 2015 föreslås 
räddningstjänsten bli en egen budgetram. 
 
Förhandling med berörda arbetstagarorganisationer är inledd. Parterna är 
överens om att räddningstjänsten bör bli en egen resultatenhet med en egen 
resultatenhetschef och att förändringen ska vara verkställd under första 
kvartalet 2014.  
 
Förändringen är förankrad hos berörd personal och en konsekvensbedöm-
ning av arbetsmiljön vid förändring är genomförd. 
 
Tillsyn och prövning enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) och lagen om 
brandfarliga och explosiva varor (LBE) kommer alltjämt att ligga under myn-
dighetsnämnden men ärenden ska fortsättningsvis handläggas av räddnings-
chefen.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges protokoll 25 november 2013, § 82. 
Kommunstyrelsens protokoll 27 januari 2014, § 11. 
 
Förslag till beslut 
Bifall till motionen om att avlasta miljö- och byggchefen via utökat avtal med 
Piteå kommun. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Bifall till motionen om att avlasta miljö- och byggchefen via utökat avtal med 
Piteå kommun. 
_____ 
 
Kommunfullmäktige 
Kommunchef Magnus Nordström föredrar ärendet. 
 
Robert Andersson (kd) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att 
kommunfullmäktige bifaller förslaget. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 26(38) 
 2014-02-17 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 16 Dnr 0449/13 - 041 
 
BUDGETDIREKTIV FÖR 2015 ÅRS BUDGET SAMT PLAN FÖR 
2016 OCH 2017 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Fastställa budgetdirektiven för 2015 års budget samt plan för 2016 och 2017, 
enligt bilaga. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ekonomikontoret har sammanställt budgetdirektiven för 2015 års budget 
samt plan för 2016 och 2017, enligt bilaga. 
 
Verksamhetens budgetramar ska årligen fastställas av kommunfullmäktige 
innan oktober månads utgång. Vidare fastställs verksamheternas mål och 
riktlinjer samt fullmäktiges speciella uppdrag av kommunfullmäktige innan 
oktober månads utgång. 
 
Beslut om utdebiteringen för 2015 ska enligt kommunallagen behandlas 
senast sista november 2014. I samband med detta behandlar även kommun-
fullmäktige resultat-, balans- och finansbudgeten samt investeringsbudget för 
2015 samt plan för 2016 och 2017.  

Tidplan för budgetberedningens sammanträden 2014 har antagits av kom-
munfullmäktige under hösten 2013. 

 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 27 januari 2014, § 112. 
 
Förslag till beslut 
Fastställa budgetdirektiven för 2015 års budget samt plan för 2016 och 2017, 
enligt bilaga. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Fastställa budgetdirektiven för 2015 års budget samt plan för 2016 och 2017, 
enligt bilaga. 
_____ 
 
Kommunfullmäktige 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att 
kommunfullmäktige bifaller förslaget. 
_____ 
 
 



 PROTOKOLL 27(38) 
 2014-02-17 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 17 Dnr 0024/14 - 102 
 
VAL AV PARLAMENTARISK ARBETSGRUPP (5 PERS) MED 
UPPDRAG ATT SE ÖVER ARVODESREGLEMENTE INFÖR 
MANDATPERIOD 2015-2018 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Utse en parlamentarisk arbetsgrupp som får uppdrag att se över det kom-
munala arvodesreglementet inför mandatperiod 2015-2018. 
 
Ordinarie   Ersättare 
Sture Nordin, s ordf Bill Nilsson, s 
Jenny Dahlberg, s 
Stefan Hardselius, c  Eilert Isaksson, c 
Wivianne Nilsson, v  Ann-Sofie Holmström, v 
Lars-Ingvar Wendt, fp Inger Lundberg, fp 
_____  
 
Sammanfattning av ärendet 
Inför kommande mandatperiod har kommunfullmäktige att besluta om en 
översyn av kommunens arvodesreglemente.  
 
Inför nuvarande mandatperiod tillsattes en parlamentarisk arbetsgrupp, (2 s, 
1 v, 1 c och 1 valteknisk samverkan) som fick i uppdrag att se över det 
kommunala arvodesreglementet.    
 
Beslutsunderlag 
Kommunala valberedningens protokoll 17 februari 2014, § 1. 
 
Förslag till beslut 
Tillsätta en arbetsgrupp som får uppdrag att se över det kommunala arvodes-
reglementet inför kommande mandatperiod. 
 
Kommunfullmäktige 
Helena Öhlund (s) redovisar kommunala valberedningens förslag enligt 
följande:  
 
Ordinarie   Ersättare 
Sture Nordin, s ordf Bill Nilsson, s 
Jenny Dahlberg, s 
Stefan Hardselius, c  Eilert Isaksson, c 
Wivianne Nilsson, v  Ann-Sofie Holmström, v 
Lars-Ingvar Wendt, fp Inger Lundberg, fp  
 
         forts 



 PROTOKOLL 28(38) 
 2014-02-17 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KF § 17 Dnr 0024/14 – 102 forts 
 
VAL AV PARLAMENTARISK ARBETSGRUPP (5 PERS) MED 
UPPDRAG ATT SE ÖVER ARVODESREGLEMENTE INFÖR 
MANDATPERIOD 2015-2018 

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



 PROTOKOLL 29(38) 
 2014-02-17 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 18 Dnr 0038/14 - 102 
 
VAL AV LEDAMOT (S) I ÄLVSBYNS KOMMUNFÖRETAG AB 
SAMT ERSÄTTARE (S) I ÄLVSBYNS ENERGI AB 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Utse Sara Risberg (s) till ledamot i Älvsbyns kommunföretag AB och till 
ersättare i Älvsbyns Energi AB. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Margareta Lundberg (s) har avsagt sig uppdrag som ledamot i Älvsbyns 
kommunföretag AB och som ersättare i Älvsbyns Energi AB. 
 
Kommunfullmäktige har att tillsätta ny ledamot (s) i Älvsbyns kommun-
företag AB samt ny ersättare (s) i Älvsbyns Energi AB. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunala valberedningens protokoll 17 februari 2014, § 2. 
 
Kommunfullmäktige 
Helena Öhlund (s) redovisar kommunala valberedningens förslag att utse 
Sara Risberg (s) till ledamot i Älvsbyns kommunföretag AB och till ersättare i 
Älvsbyns Energi AB. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på valberedningens förslag och finner att 
kommunfullmäktige bifaller förslaget. 
_____ 
 
 



 PROTOKOLL 30(38) 
 2014-02-17 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 19 Dnr 0331/13 - 106 
 
NORRBUS - ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN KRING 
BARN OCH UNGA MELLAN LANDSTINGET OCH KOM-
MUNERNA I NORRBOTTEN, 2013 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Anta den reviderade överenskommelsen Norrbus – Överenskommelse om 
samverkan kring barn och unga mellan landstinget och kommunerna i 
Norrbotten, enligt bilaga.  
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Skolchef Jan-Erik Backman har lämnat in en tjänsteskrivelse gällande sam-
verkan kring barn och unga mellan landstinget och kommunerna i 
Norrbotten. 
 
Barns förutsättningar till ett gott liv påverkas av en mängd faktorer, såväl ärft-
liga och miljömässiga, som enskilda livshändelser. Samhället försöker genom 
en rad olika insatser att kompensera för dessa olika förutsättningar. En sam-
ordning av resurser och arbetsinsatser förbättrar samhällets möjligheter att 
erbjuda insatser av god kvalitet som motsvarar det behov som finns. Att 
hjälpa barn och unga som har problem så tidigt som möjligt är bra både för 
barnen, familjen och för samhället. 
 
Beslutsunderlag 
Norrbus - Överenskommelse om samverkan kring barn och unga mellan 
landstinget och kommunerna i Norrbotten, enligt bilaga.  
Kommunstyrelsens protokoll 27 januari 2014, § 14. 
 
Beslutet skickas till 
Kommunförbundet Norrbotten 
 
Förslag till beslut 
Anta den reviderade överenskommelsen Norrbus – Överenskommelse om 
samverkan kring barn och unga mellan landstinget och kommunerna i 
Norrbotten. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Anta den reviderade överenskommelsen Norrbus – Överenskommelse om 
samverkan kring barn och unga mellan landstinget och kommunerna i 
Norrbotten, enligt bilaga.  
_____ 
 
         forts 



 PROTOKOLL 31(38) 
 2014-02-17 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KF § 19 Dnr 0331/13 – 106 forts 
 
NORRBUS - ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN KRING 
BARN OCH UNGA MELLAN LANDSTINGET OCH KOM-
MUNERNA I NORRBOTTEN, 2013 

 
Kommunfullmäktige 
Helena Öhlund (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att 
kommunfullmäktige bifaller förslaget. 
_____ 
 
 
 



 PROTOKOLL 32(38) 
 2014-02-17 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 20 Dnr 0318/13 - 450 
 
RENHÅLLNINGSORDNING 2014 - 2017 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Anta renhållningsordning med avfallsplan och renhållningsföreskrifter för 
2014-2017 enligt bilagor, att gälla från 1 mars 2014. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson har lämnat in en tjänsteskrivelse 
gällande förslag till renhållningsordning med avfallsplan. 
  
Älvsbyns Energi AB har tillsammans med miljö- och byggkontoret utarbetat 
ett förslag till renhållningsordning med avfallsplan och renhållningsföre-
skrifter för 2014-2017 enligt bilaga. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 16 december 2013, § 160. 
 
Förslag till beslut 
Anta renhållningsordning med avfallsplan och renhållningsföreskrifter för 
2014-2017 enligt bilagor. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Anta renhållningsordning med avfallsplan och renhållningsföreskrifter för 
2014-2017 enligt bilagor. 
_____ 
 
Kommunfullmäktige 
Tomas Egmark (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med ändring att 
plan och föreskrift ska gälla från 1 mars 2014. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Tomas 
Egmarks förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller förslagen. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 33(38) 
 2014-02-17 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 21 Dnr 0058/13 - 710 
 
HANDLINGSPROGRAM FÖR PERSONER MED FUNKTIONS-
NEDSÄTTNING 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Fastställa ”Handlingsprogram för personer med funktionsnedsättning”, enligt 
bilaga. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Socialchef Hans Nyberg har lämnat in tjänsteskrivelse gällande handlingsplan 
för personer med funktionsnedsättning. 
 
Elisabeth Hamsch Westbom har fastställt förslag till förändringar i handlings-
programmet från samrådsgruppen för KHPR samt från socialtjänsten. 
 
Genomgående i texten så har begreppet handikapp tagits bort och ersatts av 
begreppet funktionshinder och begreppet funktionsnedsättning har i sin tur 
ersatt begreppet funktionshinder. Detta enligt Socialstyrelsens rekommenda-
tioner. 
 
Förklaring till förslag till förändring 

 Kursiv text innebär tillägg/byte av termer samt förslag från verksamheten 

 Understruken text är förslag från KHPR 

 Överstruken text föreslås utgå. 
 
Beslutsunderlag 
Förslag till handlingsprogram 
Protokollsutdrag KHPR § 16 den 10 december 2013 
Kommunstyrelsens protokoll 27 januari 2014, § 17. 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige fastställer ”Handlingsprogram för personer med funk-
tionsnedsättning”. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Fastställa ”Handlingsprogram för personer med funktionsnedsättning”, enligt 
bilaga. 
_____ 
 
Kommunfullmäktige 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att 
kommunfullmäktige bifaller förslaget. 
_____ 



 PROTOKOLL 34(38) 
 2014-02-17 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 22 Dnr 0316/12 - 720 
 
HANDLINGSPLAN FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Fastställa handlingsplan förbättrad integration, enligt bilaga. Utvärdering 
genomförs inom ett år. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Socialchef Hans Nyberg har lämnat in tjänsteskrivelse om handlingsplan 
förbättrad integration, enligt bilaga. 
 
Enhetschef Arbete och integration Mikael Olofsson har lämnat in en tjänste-
skrivelse gällande slutrapport – Förbättrad integration, enligt bilaga. 
 
Kommunfullmäktige beslutade efter förslag från Folkpartiet Älvsbyliberal-
erna, att tillsätta en tillfällig beredning ”förbättrad integration”. Syftet med 
beredningen är att arbeta fram ett underlag till en handlingsplan innehållande 
aktiviteter för en förbättrad integration i Älvsbyns kommun.  
 
Beredningen har identifierat ett antal specifika aktiviteter som bör ses som 
prioriteringsområden när det gäller kommunens integrationsfrämjande arbete. 
Prioriteringsområdena syftar till Etablering (utbildning, arbete, sysselsätt-
ning), Barn och unga och Samhällsservice.   
 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 25 november 2013 beslutades att 
rapporten överlämnas till kommunstyrelsen för beredning samt vidare till 
kommunfullmäktige för beslut den 17 februari 2014. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 27 januari 2014, § 17. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt förslag till handlingsplan. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Fastställa handlingsplan förbättrad integration, enligt bilaga. 
_____ 
 
Kommunfullmäktige 
Matilda Wiklund (c) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Inger Lundberg (fp) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med tillägg att 
en utvärdering genomförs inom ett år.     forts 



 PROTOKOLL 35(38) 
 2014-02-17 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 

KF § 22 Dnr 0316/12 – 720 forts 
 
HANDLINGSPLAN FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 

 
Tomas Egmark (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Inger 
Lundbergs tilläggsförslag. Kommunfullmäktige bifaller förslagen. 
_____ 
 
 



 PROTOKOLL 36(38) 
 2014-02-17 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 23 Dnr 0361/13 - 736 
 
REGIONALA KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN OCH 
CENTRALISERAD FÄRDTJÄNSTHANTERING I LÄNET 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Älvsbyns kommun överlåter sina uppgifter enligt "Lag om färdtjänst 
(1997:736 t o m 2010:1068)", §§ 4 och 6 samt "Lag om riksfärdtjänst 
(1997:735)", 3 § till Kommunalförbundet Norrbottens läns kollektiv-
trafikmyndighet.  
 
Överlåtelsen sker tidigast 2014-01-01 eller vid tidpunkt som överenskommes 
mellan den enskilda kommunen och myndigheten.  
 
Eventuella tidigare tecknade avtal eller beslut om färdtjänst mellan Älvsbyns 
kommun och Kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivtrafikmyndig-
het/Länstrafiken i Norrbotten AB upphävs. 
 
Utvärdering ska genomföras inom ett år. 
_____  
 
Sammanfattning av ärendet 
Socialchef Hans Nyberg har lämnat in tjänsteskrivelse om övertagande av 
färdtjänst och riksfärdtjänst. 
 
Under våren och hösten 2013 har Kommunalförbundet Norrbottens läns 
kollektivtrafikmyndighet (RKM) och Länstrafiken i Norrbotten AB (LTN) 
besökt alla kommuner i Norrbotten och presenterat ett förslag på övertag-
ande av färdtjänst och riksfärdtjänst. Personer som träffats vid besöken har 
varierat men representanterna från RKM/LTN har i många fall mött kom-
munalråd, kommunchefer, social/teknisk chef och handläggare.  
Nio av kommunerna i länet (Arvidsjaur, Gällivare, Haparanda, Jokkmokk, 
Kalix, Pajala, Älvsbyn, Överkalix och Övertorneå) har sedan tidigare upp-
dragit åt RKM/LTN att handha uppgifter för färdtjänst och riksfärdtjänst 
men tillståndsprövning (myndighetsutövning) ligger fortfarande kvar hos 
respektive kommun. De övriga fem kommunerna (Arjeplog, Boden, Kiruna, 
Luleå och Piteå) har inte överlåtit några uppgifter.  
 
För de nio kommuner som redan idag överlämnat uppgifter gällande färd-
tjänsten sköter RKM/LTN bl a upphandling av trafik, kontakter med tran-
sportörer, regelverksfrågor, betalningsadministration, uppföljning, fram-
tagning av statistik, kvalitetsarbete samt samordning och planering av 
trafiken. Åtagandet  inkluderar alltså all hantering gällande färdtjänst och riks-
färdtjänst förutom tillståndsprövningen.  
         forts 



 PROTOKOLL 37(38) 
 2014-02-17 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 23 Dnr 0361/13 – 736 forts 
 
REGIONALA KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN OCH 
CENTRALISERAD FÄRDTJÄNSTHANTERING I LÄNET 

 
I övertagandet ingår även att tillämpa de gemensamma färdtjänstregler som 
framtagits på initiativ av Kommunförbundet i Norrbotten. Gemensamma 
färdtjänstregler innebär att det blir rättvisare, tydligare och enklare för både 
resenärer och handläggare. I dagsläget har tio kommuner antagit det gemen-
samma regelverket (förutom de nio kommuner som redan överlämnat upp-
gifter även Luleå).  
 
Den 24 oktober 2013 har Kommunförbundet i Norrbotten tagit beslut att 
rekommendera kommunerna att överlåta färdtjänst och riksfärdtjänst till 
RKM i enlighet med gällande lagstiftning. 
 
Överlåtelsen innebär att RKM övertar ansvaret för färdtjänst och riksfärd-
tjänst i sin helhet, dvs uppdraget om fattar hela färdtjänsthanteringen, allt från 
tillståndsprövning, regelverk och avgifter samt upphandling, beställnings-
mottagning, samordning, betalningsadministration, statistik etc. 
 
Beslutsunderlag 
Se bilagor. 
Kommunstyrelsens protokoll 27 januari 2014, § 19. 
 
Förslag till beslut 
Älvsbyns kommun överlåter sina uppgifter enligt "Lag om färdtjänst 
(1997:736 t o m 2010:1068)", §§ 4 och 6 samt "Lag om riksfärdtjänst 
(1997:735)", 3 § till Kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivtrafik-
myndighet.  
 
Överlåtelsen sker tidigast 2014-01-01eller vid tidpunkt som överenskommes 
mellan den enskilda kommunen och myndigheten.  
 
Eventuella tidigare tecknade avtal eller beslut om färdtjänst mellan Älvsbyns 
kommun och Kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivtrafikmyndig-
het/Länstrafiken i Norrbotten AB upphävs.  
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Älvsbyns kommun överlåter sina uppgifter enligt "Lag om färdtjänst 
(1997:736 t o m 2010:1068)", §§ 4 och 6 samt "Lag om riksfärdtjänst 
(1997:735)", 3 § till Kommunalförbundet Norrbottens läns kollektiv-
trafikmyndighet.  
 
         forts 



 PROTOKOLL 38(38) 
 2014-02-17 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KF § 23 Dnr 0361/13 – 736 forts 
 
REGIONALA KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN OCH 
CENTRALISERAD FÄRDTJÄNSTHANTERING I LÄNET 

 
Överlåtelsen sker tidigast 2014-01-01 eller vid tidpunkt som överenskommes 
mellan den enskilda kommunen och myndigheten.  
 
Eventuella tidigare tecknade avtal eller beslut om färdtjänst mellan Älvsbyns 
kommun och Kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivtrafikmyndig-
het/Länstrafiken i Norrbotten AB upphävs. 
_____  
 
Kommunfullmäktige 
Kommunchef Magnus Nordström föredrar ärendet. 
 
Göran Lundström (c) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med tillägg att 
utvärdering genomförs inom ett år. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Göran 
Lundströms tilläggsförslag och finner att kommunfullmäktige bifaller för-
slagen. 
_____ 
 

 


