
 PROTOKOLL 1(35) 
 2014-04-28 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 
Tid: Kl 13:00 - 15:25 

Kl 13:10 - 13:20 sammanträdet inleds med utdelning av kul-
turstipendium 2013 om 4 000 kr till Älvsbyns Forskarför-
ening Carin Blom och Åke Engman. 
Ungdomsledarstipendium om 4 000 kr vardera delades ut till 
Malin Öhman Älvsby ryttarförening och Robert Janeheim 
tränare i Korsträsk  

 
 
Plats: Lokal Forsen 
 
 
Ledamöter: Se närvarolista  
 
 
Övriga: Magnus Nordström, kommunchef, föredragande 
 Lilian Johansson, kommunsekreterare 
 
 
Justeringsdag: 2014-05-05 
 
Paragrafer: § 24 - 45 
 
Justerare: Agneta Burman Inger Lundberg 
 
 
 
Lilian Johansson Tommy Lindgren Agneta Burman Inger Lundberg 
kommunsekreterare ordförande justerare justerare 
 
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 

ANSLAGSBEVIS 
Justeringen har tillkännagivits via anslag 

 
Organ Kommunfullmäktige 
 
Sammanträdesdatum 2014-04-28 
 
Protokollet är anslaget  2014-05-06  -- 2014-05-28  
  
Förvaringsplats för protokoll Kommunkansliet 
 
 
 Lilian Johansson 

 



 PROTOKOLL 2(35) 
 2014-04-28 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 

KF § 24 Dnr 0039/14 - 008 
 
INKOMNA MEDBORGARFÖRSLAG 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Överlämna medborgarförslagen till kommunstyrelsen för beredning och 
vidare till kommunfullmäktige för beslut senast 24 november 2014. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Handlingar i ärendet, medborgarförslag: 
- att s k 15-timmarsbarn inom förskolan erbjuds placering 3 dagar/vecka 

(dnr 76/14-008) 
- startpaket för förstföderskor (dnr 104/14-008) 
- inhägnad hundpark i Konradsparken (dnr 105/14-008) 
- göra Konradsparken attraktiv och inbjudande (dnr 112/14-008) 
- stänga Gammelvägen för motortrafik (dnr 118/14-008) 
 
Förslag till beslut 
Överlämna medborgarförslagen till kommunstyrelsen för beredning och 
vidare till kommunfullmäktige för beslut senast 24 november 2014. 
 
Kommunfullmäktige 
Martin Danielsson föredrar sitt medborgarförslag om inhägnad hundpark i 
Konradsparken. 
 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget och finner att kom-
munfullmäktige bifaller förslaget. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 3(35) 
 2014-04-28 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 25 Dnr 0040/14 - 008 
 
INKOMNA MOTIONER 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Överlämna motionerna till kommunstyrelsen för beredning och vidare till 
kommunfullmäktige för beslut senast 24 november 2014. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Handlingar i ärendet,  
- Motion (s) projekt kreativa ungdomar (dnr 117/14-008)  

- Motion (fp) behövs en beställarfunktion (dnr 124/14-008)  

- Motion (c) resurser för skolorna utanför tätorten (dnr 154/14-008) 

 

Motioner som delas ut på sammanträdet: 
- Motion (fp) utveckla Kanis fritidsoområde med sommaraktiviteter (dnr 

161/14-008) 

- Motion (fp) säkra skolskjutsar (dnr 162/14-008) 

- Motion (fp) investera i hemsjukvården för våra äldres skull (dnr 163/14-008) 
- Motion (c) resurser för skolorna utanför tätorten (dnr 154/14-008) 
 
Förslag till beslut 
Överlämna motionerna till kommunstyrelsen för beredning och vidare till 
kommunfullmäktige för beslut senast 24 november 2014. 
 
Kommunfullmäktige 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget och finner att kom-
munfullmäktige bifaller förslaget. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 4(35) 
 2014-04-28 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 26 Dnr 0041/14 - 008 
 
INKOMNA INTERPELLATIONER OCH ENKLA FRÅGOR 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
1) Enkel fråga (c) ”vill socialdemokraterna stötta skolor utanför tätorten” 

anses därmed vara besvarad. 
 
2) Interpellation (c) angående ”fallskador för äldre” besvaras vid kommun-

fullmäktiges sammanträde den 16 juni 2014. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Handlingar som delas ut vid sammanträdet: 
- Enkel fråga från Matilda Wiklund (c) gällande om socialdemokraterna vill 

stötta skolor utanför tätorten? (dnr 153/14-008).  
- Interpellation (c) angående fallskador för äldre (dnr 160/14-008)  

 
Kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsens ordförande Helena Öhlund (s) väljer att svara på enkla 
frågan direkt och meddelar att socialdemokraterna är villiga att stötta skolor 
utanför tätorten. 
 
Matilda Wiklund (c) undrar över Vidsels rektorsområde som visar på ett 
underskott på -1,3 mkr, hur ska det lösas? Viktigt med korrekta ekonomiska 
underlag. 
 
Helena Öhlund svarar att underskottet kommer att lösas inom ramen. 
 
Matilda Wiklund tackar för svaret. 
 
Interpellationen besvaras vid nästa kommunfullmäktige den 16 juni 2014. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden föreslår därmed enkla frågan vara besvarad och att interpella-
tionen besvaras vid nästa kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige bifaller 
förslaget. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 5(35) 
 2014-04-28 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 27 Dnr 0059/14 - 008 
 
INTERPELLATION ANGÅENDE LÄKEMEDEL FÖR ÄLDRE 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Interpellation angående läkemedel för äldre anses vara besvarad. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Centerpartiet har lämnat in en interpellation angående läkemedel för äldre, 
enligt bilaga. 
 
Kommunfullmäktige beslutade att överlämna ärendet till kommunstyrelsens 
ordförande att besvara vid kommunfullmäktiges sammanträde den 28 april 
2014. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges protokoll 17 februari 2014, § 3. 
_____ 
 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) har lämnat yttrande i ärendet, enligt 
bilaga. 
 
Kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsens ordförande Helena Öhlund (s) redogör för sitt svar, enligt 
bilaga från MAS. 
 
Göran Lundström (c) lämnar kommentar om vikten av att Älvsbyns kommun 
använder ”Öppna jämförelser” vid utvärderingar m m samt tackar för svaret. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden föreslår därmed interpellationen vara besvarad och finner att 
kommunfullmäktige bifaller förslaget. 
_____ 
 
 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 6(35) 
 2014-04-28 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 28 Dnr 0101/14 - 000 
 
DELGIVNINGAR KF 2014-04-28 

 
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 4 2013 (dnr 18/14-709) 
2. Inger Berglund – skrivelse om varmvattenbassängen 
3. Älvsbyns kommunföretag AB – Årsredovisning 2013 (dnr 129/14-042) 

4. Älvsbyns Energi AB – Årsredovisning 2013 (dnr 131/14-042) 

5. Älvsbyns Fastigheter AB – Årsredovisning 2013 (dnr 130/14-042) 
 
Förslag till beslut 
Ta del av redovisade delgivningar. 
 
Ordföranden ställer proposition på förslaget och finner att kommunfull-
mäktige bifaller förslaget. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 7(35) 
 2014-04-28 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 29 Dnr 0019/13 - 003 
 
PLAN VISION 2030 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Fastställa Vision 2030 enligt Visionsgruppens nya förslag enligt bilaga. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Tf administrativ chef Crister Lundgren har lämnat in tjänsteskrivelse gällande 
Vision 2030. 
 
Under 2013 har en politiskt sammansatt arbetsgrupp 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.  
 
Efter dialog i samrådsgrupper och förankring i de politiska partierna har 
Visionsgruppen kommit fram till ett förslag till Vision för Älvsbyns kommun. 
 
Ärendet 
Förslag till Vision är indelad i två delar: 
1. Vision med förklarande text 
2. Fokusområden 
 
Arbetsgruppens förslag till Vision 2030 framgår av bilaga. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 14 april 2014, § 40. 
 
Förslag till beslut  
Fastställa Vision 2030 enligt bilaga. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Fastställa Vision 2030 enligt bilaga inkl mindre redaktionella ändringar. 
_____  
 
Kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsens ordförande Helena Öhlund (s) redovisar nytt förslag från 
Visionsgruppen som delas ut vid sammanträdet. Förslaget innehåller mindre 
ändringar samt redaktionella ändringar (rödmarkerat) enligt bilaga. 
 
Helena Öhlund (s), Rickard Granström (fp), Berit Hardselius (c) och Matilda  
         forts 



 PROTOKOLL 8(35) 
 2014-04-28 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 29 Dnr 0019/13 – 003 forts 
 
PLAN VISION 2030 

 
Wiklund (c) är alla överens om att det varit roligt och stimulerande att upp 
rätta Plan Vision 2030 samt yrkar bifall till Visionsgruppens nya förslag, enligt 
bilaga. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag och Visionsgruppens nya för-
slag mot varandra och finner att kommunfullmäktige bifaller Visionsgruppens 
förslag. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 9(35) 
 2014-04-28 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 30 Dnr 0370/13 - 008 
 
MEDBORGARFÖRSLAG OM ATT ANORDNA EN "VATTEN-
HÄST" I PITEÄLVEN 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Avslå medborgarförslaget med motivering att vattenuttag finns vid Larssons 
pumpstation. Kostnaden för användning av dricksvatten är betydligt lägre än 
kapitalkostnaden för en ”vattenhäst”.  
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Medborgarförslag har inkommit från Margareta Lundberg om att anordna en 
”vattenhäst” i Piteälven, enligt bilaga.  
 
Kommunfullmäktige beslutade 25 november 2013 § 80 att överlämna ärendet 
till kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för 
beslut senast 16 juni 2014. 
 
Ärendet 
VD Älvsbyns Energi AB Jan Sipola har yttrat sig i ärendet. 
 
VA-chef Roger Viklund har lämnat in kostnadsberäkning gällande ärendet 
enligt bilaga. 
 
Älvsbyns Energi AB har sedan tidigare ett vattenuttag vid Larssons pump-
station, väg 94. Detta uttag har en speciell nyckel och nyttjar dricksvatten. Allt 
vatten som tas ur detta uttag debiteras kund. Kapitalkostnaden för anord-
nande av en ”vattenhäst” i Piteälven överstiger vida kostnaden för vatten-
produktion/uttag, som blir kostnadsneutral med debitering kund.  
 
Älvsbyns Energi AB har inga ekonomiska medel för att anordna en ”vatten-
häst”, utan föreslår fortsatt användning av befintligt uttag. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 14 april 2014, § 42. 
 
Förslag till beslut 
Avslå medborgarförslaget med motivering att vattenuttag finns vid Larssons 
pumpstation. Kostnaden för användning av dricksvatten är betydligt lägre än 
kapitalkostnaden för en ”vattenhäst”.  
 
 
 
         forts 



 PROTOKOLL 10(35) 
 2014-04-28 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KF § 30 Dnr 0370/13 – 008 forts 
 
MEDBORGARFÖRSLAG OM ATT ANORDNA EN "VATTEN-
HÄST" I PITEÄLVEN 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Avslå medborgarförslaget med motivering att vattenuttag finns vid Larssons 
pumpstation. Kostnaden för användning av dricksvatten är betydligt lägre än 
kapitalkostnaden för en ”vattenhäst”.  
_____ 
 
Kommunfullmäktige 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att 
kommunfullmäktige bifaller förslaget. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 11(35) 
 2014-04-28 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 31 Dnr 0409/13 - 008 
 
MEDBORGARFÖRSLAG OM ATT BREDDA GÅNGBANA TILL 
CYKELBANA TILL NEDRE ÖSTERMALM 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Ärendet om att bredda gångbanan till nedre Östermalm inarbetas i den ”för-
djupade översiktsplanen för centrum”.  
 
Medborgarförslaget anses därmed vara besvarat. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Medborgarförslag har inkommit från Jan Ebermark om att bredda gångbanan 
till nedre Östermalm enligt bilaga.  
 
Kommunfullmäktige beslutade 25 november 2013, § 81, att överlämna 
ärendet till kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfull-
mäktige för beslut senast 16 juni 2014. 
 
Ärendet 
VD Älvsbyns Energi AB har yttrat sig i ärendet. 
 
VD på Älvsbyns Energi AB har tillsammans med miljö- och byggchefen 
tidigare äskat om medel för en trafikutredning innefattande prioritering av 
trafiksäkerhetshöjande åtgärder. Vi har gemensamt identifierat ett 15-tal 
trafikfarliga platser. Medborgarförslaget innefattas inte i dessa platser. 
 
Kommunfullmäktige behöver anslå minst 500 000 kr för att utföra denna tra-
fikutredning. Utredningen kan eventuellt utföras inom den anställning som 
blir aktuell i samband med den nyligen utannonserade tjänsten som samhälls-
planerare inom miljö- och byggkontoret i Älvsbyns kommun. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 14 april 2014, § 43. 
 
Förslag till beslut 
Avslå medborgarförslaget med motivering: 

 
1)  Mindre trafikerade gator och övergångsställen kan användas för att cykla 

från nedre Östermalm till Tärnstigen. Från Tärnstigen till Storgatan är 
sikten god vid cykling på Östermalmsleden. 

 
 

forts 



 PROTOKOLL 12(35) 
 2014-04-28 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 31 Dnr 0409/13 – 008 forts 
 
MEDBORGARFÖRSLAG OM ATT BREDDA GÅNGBANA TILL 
CYKELBANA TILL NEDRE ÖSTERMALM 

 
2)  Ekonomiska medel behöver anslås av kommunfullmäktige för tillsättande 

av en trafikutredning innefattande prioritering av trafiksäkerhetshöjande 
åtgärder inom Älvsbyns tätort.  

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Ärendet om att bredda gångbanan till nedre Östermalm inarbetas i den ”för-
djupade översiktsplanen för centrum”.  
 
Medborgarförslaget anses därmed vara besvarat. 
_____ 
 
Kommunfullmäktige 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att 
kommunfullmäktige bifaller förslaget. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 13(35) 
 2014-04-28 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 32 Dnr 0254/13 - 008 
 
MEDBORGARFÖRSLAG OM BELYSNING PÅ VIDSELSBRON 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Uppdra åt Älvsbyns Energi AB att skicka medborgarförslaget till Trafikverket 
för yttrande.  
 
Därmed anses medborgarförslaget vara besvarat. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Medborgarförslag har inkommit från Roland och Lena Ek om belysning av 
Vidselsbron enligt bilaga.  
 
Kommunfullmäktige beslutade 28 oktober 2013, § 53 att överlämna ärendet 
till kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för 
beslut senast 28 april 2014. 
 
Ärendet 
VD Älvsbyns Energi Jan Sipola har yttrat sig i ärendet. 
 
Medborgarförslaget föreslår LED-belysning på Vidselsbrons bågar. 
Bron ägs och förvaltas av Trafikverket. Förslaget avser utsmyckning och 
föreslås att via Kultur- och fritidsförvaltningen skickas vidare till Trafikverket 
för yttrande. Älvsbyns Energi AB är positiva till förslaget i sig. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 14 april 2014, § 44. 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige uppdrar åt Älvsbyns Energi AB att skicka medborgar-
förslaget till Trafikverket för yttrande. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Uppdra åt Älvsbyns Energi AB att skicka medborgarförslaget till Trafikverket 
för yttrande.  
 
Därmed anses medborgarförslaget vara besvarat. 
_____ 
 
Kommunfullmäktige 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att 
kommunfullmäktige bifaller förslaget. 
_____ 



 PROTOKOLL 14(35) 
 2014-04-28 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 33 Dnr 0284/13 - 008 
 
MEDBORGARFÖRSLAG OM FÖRBÄTTRAD SKYLTNING TILL 
OCH OMKRING STORFORSEN 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Med hänvisning till redogörelse anses medborgarförslag om bättre skyltning 
kring Storforsen vara besvarad. 
 
Dialog med Trafikverket kommer att hållas angående skylt vid norra utfarten 
från Vidsel. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Tommy Lundh har skickat in ett medborgarförslag angående förbättrad 
skyltning till och omkring Storforsen, enligt bilaga. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 28 oktober 2013, § 54, att överlämna ärendet 
till kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för 
beslut senast 28 april 2014.  
 
Näringslivsutvecklare Ulrica Hamsch har yttrat sig i ärendet. 
 
Inventering av skyltarna har genomförts och följande redogörelse kan lämnas. 
Storforsen har cirka 150 000 besökare per år. Turistinformationsskyltar finns 
placerade på fyra platser efter väg 94 och väg 374. De är strategiskt utställda 
för trafikanter från Luleå, Arvidsjaur, Jokkmokk och Piteå i riktning mot 
Älvsbyn. Där finns information och karta över Älvsbyns kommun. 
 
På Trafikverkets skyltar som är placerade vid rondellen på Norrabyn efter väg 
94 (från Luleå och från Älvsbyns centrum) och 374 (från Piteå), finns 
sevärdhet Storforsen utmärkt. 
 
Förutom de stora skyltarna finns även lokaliseringsskylt med sevärdhet 
Storforsen placerad både vid rondellen på Norrabyn och ca 200 meter efter 
rondellen på väg 374 i riktning mot Jokkmokk. Skyltning på väg 94 från 
Arvidsjaur finns i höjd med Vistträsk med fortsatt färd efter väg 660 mot 
Vidsel. 
 
Före bron över Piteälven i Vidsel finns skyltning på höger sida och när man 
passerar bron finns skylt vid T-korsningen. Kör man till höger finns skylt vid 
utfarten till väg 374. Kör man vänster, genom Vidsel, och vidare till norra  
 
         forts 
 



 PROTOKOLL 15(35) 
 2014-04-28 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KF § 33 Dnr 0284/13 – 008 forts 
 
MEDBORGARFÖRSLAG OM FÖRBÄTTRAD SKYLTNING TILL 
OCH OMKRING STORFORSEN 

 
utfarten från Vidsel, finns dock ingen skylt på väg 374. Efter väg 374 från  
Jokkmokk till Storforsen finns skyltar uppsatta som visar sevärdhet och 
reservat. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 14 april 2014, § 45. 
 
Förslag till beslut 
Anse medborgarförslaget vara besvarat med hänvisning till redogörelsen. 
Dialog med Trafikverket kommer att hållas angående skylt vid norra utfarten 
från Vidsel. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Med hänvisning till redogörelse anses medborgarförslag om bättre skyltning 
kring Storforsen vara besvarad. 
 
Dialog med Trafikverket kommer att hållas angående skylt vid norra utfarten 
från Vidsel. 
_____ 
 
Kommunfullmäktige 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att 
kommunfullmäktige bifaller förslaget. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 16(35) 
 2014-04-28 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 34 Dnr 0336/13 - 008 
 
MEDBORGARFÖRSLAG OM UNGDOMSGÅRD 

 
Kommunfullmäktige 
Avslå medborgarförslag om ungdomsgård eftersom nuvarande verksamheter 
på Forum täcker in de behov till ungdomsaktiviteter som förslagsställaren 
efterlyser och att PUMA stöd till arrangemang ger flexibilitet för att nya idéer 
kan provas.  
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Gunvor Lidman har skickat in ett medborgarförslag om att ungdomsgård bör 
finnas i kommunen, enligt bilaga. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 28 oktober 2013, § 57 att överlämna ärendet 
till kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för 
beslut senast 28 april 2014. 
 
Fritids- och kulturchef Kjell Tegnelund har yttrat sig i ärendet. 
 
Till kommunfullmäktige har medborgarförslag tillställts om att en ungdoms-
gård bör finnas i kommunen. Förslagsställaren föreslår att den nuvarande 
ICA lokalen görs om till ungdomsgård. Där kan man göra olika rum med 
teman som bakning, matlagning, måla sig och fixa frisyrer, handarbeta osv 
enligt förslagsställaren.  
 
Ärendet 
I Älvsbyn har tanken på en permanent ungdomsgård inte varit aktuell på 
många år. Verksamheten ska vara flexibel och kunna ändras och formas uti-
från ungdomarnas intressen och behov över tiden.  
 
Under ett ungdomsting för ett antal år sedan kom förslaget om ett kvälls-
öppet ”fik” några kvällar per vecka. Detta provades i Café Storgatans regi 
under lite över ett år. Billigare ungdomsfika och livegrupper framträde där. I 
början var verksamheten livfull men självdog med tiden och ungdomarna 
slutade komma. Anledningen till detta var att verksamheten inte var intres-
sant längre.   
 
Nu finns After school på torsdagar mellan kl 16 – 21 för årskurs 6 – 9 och 
Saturday 5 på lördagar mellan kl 16 - 21 för årskurs 6 – gymnasiet.  
Innehållet under dessa dagar varierar mellan, TV spel, karaoke, dans, fotboll, 
gitarrkurser, bowling, bakning etc. Dessa verksamheter bedrivs i kommunens 
lokaler på Forum. 
         forts 



 PROTOKOLL 17(35) 
 2014-04-28 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 34 Dnr 0336/13 – 008 forts 
 
MEDBORGARFÖRSLAG OM UNGDOMSGÅRD 

 
De ungdomar som har egna idéer på enskilda arrangemang kan söka PUMA 
stöd från Fritid & Kultur så det tänkta arrangemanget kan genomföras.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 14 april 2014, § 46. 
 
Förslag till beslut 
Undertecknad föreslår att medborgarförslaget avslås eftersom nuvarande 
verksamheter på Forum täcker in de behov till ungdomsaktiviteter som för-
slagsställaren efterlyser och att PUMA stöd till arrangemang ger flexibilitet för 
att nya idéer kan provas.  
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Avslå medborgarförslag om ungdomsgård eftersom nuvarande verksamheter 
på Forum täcker in de behov till ungdomsaktiviteter som förslagsställaren 
efterlyser och att PUMA stöd till arrangemang ger flexibilitet för att nya idéer 
kan provas.  
_____ 
 
Kommunfullmäktige 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att 
kommunfullmäktige bifaller förslaget. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 18(35) 
 2014-04-28 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 35 Dnr 0317/13 - 008 
 
MEDBORGARFÖRSLAG OM UTSMYCKNING AV RONDELLEN 
PÅ NORRABYN 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Avslå medborgarförslag om utsmyckning av rondellen Norrabyn eftersom 
pylonen i sin nuvarande färg- och ljussättning uppfyller trafiksäkerhetskrav.  
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Irma Johansson har lämnat in ett medborgarförslag om utsmyckning av 
rondellen på Norrabyn, enligt bilaga. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 28 oktober 2013, § 56 att överlämna ärendet 
till kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för 
beslut senast 28 april 2014. 
 
Fritids- och kulturchef Kjell Tegnelund har yttrat sig i ärendet. 
 
Till kommunfullmäktige har medborgarförslag skickats om att utsmycka ron-
dellen i Norrabyn med en stor halvöppen mussla med pärla inne i den. 
Förslagsställaren anser att utsmyckningen symboliserar Älvsbyns kommun. 
Medborgarförslaget inkom till Älvsbyns kommun 2013-10-03.   
 
Ärendet 
I oktober 2013 tog Fritid & Kultur tillsammans med kommunledning beslut 
om att rondellpylonen skulle få likadan profilering som de nya digitala 
”välkommen”-skyltarna. Pylonen är i första hand till för att uppmärksamma 
trafikanterna om rondellen och att farten ska anpassas därefter. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 14 april, § 47. 
 
Förslag till beslut 
Avslå medborgarförslaget eftersom pylonen i sin nuvarande färg- och ljus-
sättning uppfyller trafiksäkerhetskrav och är estetiskt tilltalande.   
 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Avslå medborgarförslag om utsmyckning av rondellen Norrabyn eftersom 
pylonen i sin nuvarande färg- och ljussättning uppfyller trafiksäkerhetskrav 
och är estetiskt tilltalande.  
_____ 
         forts 



 PROTOKOLL 19(35) 
 2014-04-28 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KF § 35 Dnr 0317/13 – 008 forts 
 
MEDBORGARFÖRSLAG OM UTSMYCKNING AV RONDELLEN 
PÅ NORRABYN 

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



 PROTOKOLL 20(35) 
 2014-04-28 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 36 Dnr 0182/13 - 008 
 
MOTION (FP) OM ÄMNESANKNUTEN FORTBILDNING FÖR 
ÄLVSBYNS LÄRARE I GRUND- OCH GYMNASIESKOLA 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Anse motion om ämnesanknuten fortbildning för Älvsbyns lärare i grund- 
och gymnasieskola vara besvarad. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Inger Lundberg (fp) har lämnat in en motion om ämnesanknuten fortbildning 
för Älvsbyns lärare i grund- och gymnasieskola, enligt bilaga. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 6 maj 2013, § 25, att överlämna ärendet 
till kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för 
beslut senast den 25 november 2013. 
 
Återremiss av motion om ämnesknuten fortbildning för lärare, till kommun-
styrelsen för vidare beredning.  
 
Skolchef Jan-Erik Backman har yttrat sig i ärendet. 
 
”I motion om ämnesknuten fortbildning för lärare i Älvsbyns kommun 
framför Inger Lundberg (Fp) en rad förslag på hur fortbildning för lärare ska 
genomföras. I svar på motionen anger skolchefen att rutiner för fortbildning 
och kompetenshöjande åtgärder redan finns reglerat i såväl arbetsgivarens 
ansvar, bland annat via samverkansavtal och också via skollagen (skollagen 
2010:800, kap 2 §§ 9-10). Årligen genomför ansvarig rektor medarbetarsamtal 
med sin personal. Vid samtalet förs dialog om vilken typ av fortbildning den 
enskilde arbetstagaren själv är intresserad av och vad verksamheten kräver att 
den enskilde ska kunna, för att fullgöra sitt uppdrag. Detta ligger till grund för 
vilka fortbildningsinsatser som den enskilde läraren ska genomföra.   
 
Rektor är ytterst ansvarig för att fortbildning genomförs vid den enhet man 
ansvarar för, detta ansvar är således också kopplat till vad rektor beslutar i 
dialog med den enskilde arbetstagarens individuella fortbildningsplan. Som 
redogjorts i föregående svar på motionen finns inte någon anledning att 
förändra den struktur som idag används, bland annat för att denna tar ut-
gångspunkt i både samverkansavtal och skollag. Huruvida resurserna för fort-
bildning ska ökas ligger inte inom skolchefens ansvarsområde utan är ett 
politiskt ställningstagande.”  
 
Beslutsunderlag 
Barn- och fritidsutskottets protokoll 11 februari 2014, § 8.  forts 



 PROTOKOLL 21(35) 
 2014-04-28 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 36 Dnr 0182/13 – 008 forts 
 
MOTION (FP) OM ÄMNESANKNUTEN FORTBILDNING FÖR 
ÄLVSBYNS LÄRARE I GRUND- OCH GYMNASIESKOLA 

 
Kommunstyrelsens protokoll 10 mars 2014, § 24. 
 
Barn- och fritidsutskottets beslut 
Överlämna skolchefens yttrande till kommunstyrelsen.  
____  
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Anse motion om ämnesanknuten fortbildning för Älvsbyns lärare i grund- 
och gymnasieskola vara besvarad. 
_____ 
 
Kommunfullmäktige 
Inger Lundberg (fp) föreslår att ärendet återremitteras till barn- och fritids-
utskottet för ytterligare beredning. 
 
Agneta Burman (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer Inger Lundbergs förslag och kommunstyrelsens förslag 
mot varandra och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens 
förslag. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 22(35) 
 2014-04-28 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 37 Dnr 0356/13 - 008 
 
MOTION (FP) - INRÄTTA ETT KULTUR- OCH FRITIDSUT-
SKOTT ALTERNATIVT NÄMND 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Avslå motion om att inrätta ett kultur- och fritidsutskott alternativt nämnd. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunchef Magnus Nordström har lämnat in yttrande på motion om att 
inrätta ett kultur- och fritidsutskott alternativt nämnd. 
 
Folkpartiet Älvsbyliberalerna har genom Inger Lundberg inkommit med en 
motion där de anser att Älvsbyns kommun ska inrätta ett kultur- och fritids-
utskott alternativt nämnd. Folkpartiet Älvsbyliberalerna anser att kultur är 
viktigt för ett samhälles välmående och att den kommit på undantag i den nya 
politiska organisationen.  
 
Sedan Älvsbyns kommun 2007 införde en så kallad alternativ politisk orga-
nisation (BUF-organisation, Beredning Utan Facknämnder) har dess utform-
ning med jämna mellanrum lyfts för diskussion. Inför nuvarande mandat-
period utvärderades organisationen och vissa förändringar verkställdes.  
 
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 från mandat-
perioden 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.  
 
Beredningen har under sitt arbete avhandlat frågan om ett kultur- och fritids- 
utskott. Beredningen bedömde att det inte förelåg något behov av ett särskilt 
utskott för att politiskt styra verksamheter inom området kultur och fritid. 
Några särskilda yrkanden om att införa ett kultur- och fritidsutskott har inte 
heller inlämnats under remissperioderna.  
         forts 



 PROTOKOLL 23(35) 
 2014-04-28 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 37 Dnr 0356/13 – 008 forts 
 
MOTION (FP) - INRÄTTA ETT KULTUR- OCH FRITIDSUT-
SKOTT ALTERNATIVT NÄMND 

 
Beredningen föreslår att kommunen behåller nuvarande politiska organisa-
tion.  
 
Kommunfullmäktige beslutar den 17 februari 2014, § 5, att inför mandat-
perioden 2015-2018 behålla nuvarande politiska organisation med ändring att 
myndighetsnämnden byter namn till miljö- och byggnämnden samt uppdra 
till kommunchefen att till kommunfullmäktiges sammanträde i december 
2014 redovisa en reviderad delegationsordning i enlighet med beredningens 
intentioner.  
 
Harry Nyström (v) reserverar sig mot beslutet. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 10 mars 2014, § 25. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Avslå motion om att inrätta ett kultur- och fritidsutskott alternativt nämnd. 
_____ 
 
Kommunfullmäktige 
Inger Lundberg (fp) föreslår återremiss av motionen. 
 
Helena Öhlund (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer Inger Lundbergs förslag och kommunstyrelsens förslag 
mot varandra och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens 
förslag. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 24(35) 
 2014-04-28 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 38 Dnr 0092/14 - 041 
 
ANSLAGSÖVERFÖRINGAR AV INVESTERINGAR FRÅN 2013 
TILL 2014 ÅRS INVESTERINGSBUDGET 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
”Selholmen sanering el” utgår ur anslagsöverföringar investeringar 2013. 
Totalbeloppet 6 114 000 kronor minskas med 172 000 kronor. 
 
Bevilja anslagsöverföringar från 2013 till 2014 års investeringsbudget med  
5 942 000 kronor.  
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningskontoret, ekonomi har sammanställt äskanden om anslags-
överföringar från 2013 till 2014 års investeringsbudget enligt bilaga.   
 
Det totala äskandet om anslagsöverföringar uppgår till 6 114 000 kronor. 
 
Beslutsunderlag 
Bokslutsberedningens protokoll 20 mars 2014, § 2. 
Kommunstyrelsens protokoll 14 april 2014, § 51. 
 
Bokslutsberedningen 
Ekonomichef Ulla Lundberg föredrar ärendet. 
 
Ordföranden föreslår att ”Selholmen sanering el” utgår ur anslagsöverför-
ingar investeringar 2013. Totalbeloppet 6 114 000 kronor minskas med 
172 000 kronor. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på eget förslag gällande Selholmen och 
finner att bokslutsberedningen bifaller förslaget. 
 
Ordföranden ställer vidare proposition på anslagsöverföringarna i övrigt och  
finner att bokslutsberedningen bifaller förslagen.  
 
Bokslutsberedningens förslag till kommunfullmäktige 
Bevilja anslagsöverföringar från 2013 till 2014 års investeringsbudget med  
5 942 000 kronor enligt bilaga.  
_____ 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
”Selholmen sanering el” utgår ur anslagsöverföringar investeringar 2013. 
Totalbeloppet 6 114 000 kronor minskas med 172 000 kronor. forts 



 PROTOKOLL 25(35) 
 2014-04-28 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 38 Dnr 0092/14 – 041 forts 
 
ANSLAGSÖVERFÖRINGAR AV INVESTERINGAR FRÅN 2013 
TILL 2014 ÅRS INVESTERINGSBUDGET 

 
Bevilja anslagsöverföringar från 2013 till 2014 års investeringsbudget med  
5 942 000 kronor.  
_____ 
 
Kommunfullmäktige 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att 
kommunfullmäktige bifaller förslaget. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 26(35) 
 2014-04-28 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 39 Dnr 0133/14 - 042 
 
REVISIONEN - REVISIONSBERÄTTELSE VERKSAMHETS-
ÅRET 2013 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Bevilja nämnder och styrelser samt förtroendevalda ansvarsfrihet för år 2013.  
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Revisorerna har upprättat revisionsberättelse för verksamhetsåret 2013, enligt 
bilaga.  
 
Revisorerna bedömer att: 

- Kommunstyrelsen har i allt väsentligt bedrivit verksamheten på ett ända-
målsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. 

- Räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. 

- Kommunstyrelsens och nämndernas interna kontroll generellt är till-
räckligt, men har behov av att utvecklas inom vissa delar. 

- De finansiella målen inte nås fullt ut vilket innebär att kommunen inte 
uppfyller kraven på god ekonomisk hushållning. 

 
Revisorerna föreslår att kommunfullmäktige beviljar nämnder och styrelser 
samt förtroendevalda ansvarsfrihet för år 2013 samt godkänner kommunens 
årsredovisning för år 2013. 
 
Förslag till beslut 
Bevilja nämnder och styrelser samt förtroendevalda ansvarsfrihet för år 2013.  
 
Kommunfullmäktige 
Kommunens lekmannarevisor Robert Lidström (fp) föredrar revisionens 
revisionsberättelse verksamhetsåret 2013.  
 
Robert Lindström föreslår att kommunfullmäktige bifaller revisorernas för-
slag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på revisionens förslag att kommunfull-
mäktige meddelar ansvarsfrihet till nämnder och styrelser med hänvisning till 
revisionsrapporten. Kommunfullmäktige bifaller förslaget. 
_____ 
 
 



 PROTOKOLL 27(35) 
 2014-04-28 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 40 Dnr 0091/14 - 042 
 
ÅRSREDOVISNING 2013 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Godkänna årsredovisningen för verksamhetsåret 2013 med ett årsresultat för 
verksamhetsåret 2013 till 12 015 tkr, enligt bilaga. 
 
Reservation 
Centerpartiet reserverar sig mot beslutet. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ekonomichef Ulla Lundberg har lämnat in tjänsteskrivelse gällande årsredo-
visning 2013. 
 
Årets resultat uppgår till 12 015 tkr att jämföra med det budgeterade resul-
tatet som var 5 598 tkr.  Årets resultat är 980 tkr bättre än 2012 års resultat 
som uppgick till 11 035 tkr. 
 
I resultatet ingår två jämförelsestörande poster. Återbetalning av premier från 
AFA försäkringar på 9 587 tkr som återbetalats på grund av för mycket 
inbetalt under tidigare år och sammantagna realisationsvinster som uppstått 
vid försäljning av tomter och fastigheter. 
  
Verksamhetens ramar uppvisar ett budgetunderskott på 12 174 tkr. I verk-
samhetens ramar ingår extra ersättning till Älvsbyns Fastigheter AB med 
3 983 tkr och Älvsbyns Energi AB med 100 tkr för den verksamhet bolagen 
bedriver på kommunens uppdrag. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunens årsredovisning för 2013 utgör beslutsunderlag i ärendet 
Bokslutsberedningens protokoll 20 mars 2014, § 1. 
Kommunstyrelsens protokoll 14 april 2014, § 52. 
 
Förslag till beslut 
Fastställa resultatet för kommunstyrelsens budgetområde för verksamhetsåret 
2013. Verksamheterna redovisar ett sammantaget underskott på 12 174 tkr, 
enligt bifogad årsredovisning. 
 
Fastställa kommunens årsresultat för verksamhetsåret 2013 till 12 015 tkr. 
 
Bokslutsberedningen 
Ekonomichef Ulla Lundberg går igenom underlaget till årsredovisning för 
verksamhetsåret 2013.      forts 



 PROTOKOLL 28(35) 
 2014-04-28 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 40 Dnr 0091/14 – 042 forts 
 
ÅRSREDOVISNING 2013 

 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget med tillägg att redak-
tionella ändringar kommer att ske. Bokslutsberedningen bifaller förslaget. 
_____ 
 
Bokslutsberedningens förslag till kommunstyrelsen 
Avsluta räkenskaperna och fastställa resultatet för kommunstyrelsens budget-
område för verksamhetsåret 2013. Verksamheterna redovisar ett samman-
taget underskott på 12 174 tkr.  
 
Bokslutsberedningens förslag till kommunfullmäktige 
Godkänna årsredovisningen för verksamhetsåret 2013 med ett årsresultat för 
verksamhetsåret 2013 till 12 015 tkr. 
 
Redaktionella ändringar av årsredovisningen 2013 kommer att ske. 
_____   
 
Kommunstyrelsens beslut 
Avsluta räkenskaperna och fastställa resultatet för kommunstyrelsens budget-
område för verksamhetsåret 2013. Verksamheterna redovisar ett samman-
taget underskott på 12 174 tkr.  
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Godkänna årsredovisningen för verksamhetsåret 2013 med ett årsresultat för 
verksamhetsåret 2013 till 12 015 tkr. 
_____ 
 
Kommunfullmäktige 
Ordföranden ger allmänheten tillfälle att ställa frågor angående årsredovis-
ningen 2013. Inga frågor ställs. 
 
Ekonomichef Ulla Lundberg föredrar ärendet.  
 
Johan Johansson (c) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag samt påtalar de 
stora överskridanden som skett i investeringsbudgeten gällande förskola, 
Älvåkra, nya skolan och Forum.  
 
Matilda Wiklund (c) kommenterar årsredovisningen och yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 
         forts 
 



 PROTOKOLL 29(35) 
 2014-04-28 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KF § 40 Dnr 0091/14 – 042 forts 
 
ÅRSREDOVISNING 2013 

 
Göran Lundström (c) föreslår följande tillägg under Näringsliv. ”Gröna 
näringar är också viktiga för våra öppna landskap och fina skogsnatur. Ett 10-
tal mjölk- och köttföretag samt våra skogs- och bioenergiföretag ger många 
arbetstillfällen.” 
 
Bill Nilsson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
          
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Göran Lundströms tilläggsförslag och 
finner genom handuppräckning att kommunfullmäktige avslår förslaget. 
 
Reservation 
Centerpartiet reserverar sig mot beslutet. 
 
Ordföranden ställer vidare proposition på kommunstyrelsens förslag och 
finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget. 
_____ 
 
 
 



 PROTOKOLL 30(35) 
 2014-04-28 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 41 Dnr 0100/14 - 102 
 
VAL AV LEDAMOT (NS) I VALNÄMNDEN 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Utse Jörgen Afvander (ns) till ny ledamot i valnämnden. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Berit Westerlund har avsagt sig uppdraget som ledamot i valnämnden och 
som ersättare i kommunfullmäktige. 
 
Kommunfullmäktige har att utse ny ledamot i valnämnden och Länsstyrelsen 
Norrbotten utser ersättare i kommunfullmäktige. 
 
Kommunfullmäktige 
Helena Öhlund (s) ordförande i kommunala valberedningen redovisar bered-
ningens förslag att utse Jörgen Afvander (ns) till ny ledamot i valnämnden. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på kommunala valberedningens förslag och 
finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget. 
_____ 
 
 
 



 PROTOKOLL 31(35) 
 2014-04-28 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 42 Dnr 0099/14 - 102 
 
VAL AV ERSÄTTARE (S) I MYNDIGHETSNÄMND OCH 
ÄLVSBYNS KOMMUNFÖRETAG AB 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Utse Kerstin Backman (s) till ersättare i myndighetsnämnden och Sture 
Nordin (s) ersättare i Älvsbyns kommunföretag AB. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Anne-Britt Ferreira (s) har avsagt sig uppdraget som ersättare i myndighets-
nämnden och Älvsbyns kommunföretag AB. 
 
Kommunfullmäktige har att utse ny ersättare i myndighetsnämnden och i 
Älvsbyns kommunföretag AB.  
 
Kommunfullmäktige 
Helena Öhlund (s) ordförande i kommunala valberedningen redovisar val-
beredningens förslag att utse Kerstin Backman (s) till ersättare i myndighets-
nämnden och Sture Nordin (s) till ersättare i Älvsbyns kommunföretag AB. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på kommunala valberedningens förslag och 
finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 32(35) 
 2014-04-28 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 43 Dnr 0052/14 - 106 
 
AVSIKTSFÖRKLARING GÄLLANDE BOLIDEN MINERAL AB:S 
GRUVETABLERING I LAVER 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Anta bilagd avsiktsförklaring gällande Boliden Mineral AB:s gruvetablering i 
Laver. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson har lämnat in en tjänsteskrivelse om 
avsiktsförklaring gällande Boliden Mineral AB. 
 
Etableringsgruppen för gruvetableringen har tagit fram ett förslag till avsikts-
förklaring från Älvsbyns kommun, enligt bilaga. 
 
Beslutsunderlag 
Förslag till avsiktsförklaring 
Kommunstyrelsens protokoll 10 mars 2014, § 28.  
 
Beslutet skickas till 
Boliden Mineral AB 
 
Förslag till beslut 
Föreslå kommunfullmäktige i Älvsbyns kommun att anta bilagd 
avsiktsförklaring. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Anta bilagd avsiktsförklaring gällande Boliden Mineral AB:s gruvetablering i 
Laver. 
_____ 
 
Kommunfullmäktige 
Helena Öhlund (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att 
kommunfullmäktige bifaller förslaget. 
_____ 
 
 



 PROTOKOLL 33(35) 
 2014-04-28 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 44 Dnr 0082/13 - 180 
 
PLAN FÖR MOTTAGANDE AV MÄNNISKOR I HÄNDELSE AV 
DAMMHAVERI 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Anta planerna för mottagande av människor i händelse av dammhaveri, både 
för Bodens kommun samt Jokkmokks kommun, enligt bilaga. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Risk- och säkerhetssamordnare Margareta Lundberg har lämnat in skrivelse 
om plan för mottagande av människor i händelse av dammhaveri. 
 
Jokkmokks kommun har gjort en förfrågan (dnr 0082/13 – 180) till Älvsbyns 
kommun om att Älvsbyn ska ta emot 450 personer inkl äldreomsorg, hem-
tjänst och särskilda boenden. Man vill också att kommunerna i samråd med 
varandra tar fram en översiktlig planering för hur mottagandet ska gå till. 
 
Under 2008 inkom Boden med förfrågan (dnr 0224/08) att Älvsbyns kom-
mun skulle ta emot och planera för ca 1 000 personer från äldreomsorgen, 
hemtjänst och handikappomsorgen. Kommunstyrelsen beslutade att bifalla 
förfrågan. Någon planering för detta blev inte gjord då. 
 
Nu är planerna för mottagande från båda kommunerna gjorda i samråd med 
respektive kommuns säkerhetssamordnare.  
 
Inga skolor är tagna i anspråk för mottagandet eftersom detta kan pågå 1-2 
veckor minst och bedömningen är att valda lokaler ger minst störningar och 
konsekvenser i Älvsbyns kommun. Aktuella lokaler för Boden blir sporthallar 
och hotellen i Storforsen samt Polar hotell, enligt bilaga. Aktuell lokal för 
mottagande av människor från Jokkmokk är Älvsby folkhögskola, där finns 
även möjlighet att tillgodose behovet av kost som då skulle avlasta Fluxen 
från ännu större påfrestning. 170 personer av de 450 ska inkvarteras i Filadel-
fiakyrkan i Vidsel.  
 
Beslutsunderlag 
Planerna för mottagandet av människor från Bodens och Jokkmokks kom-
muner. 
Kommunstyrelsens protokoll 14 april 2014, § 55. 
 
Beslutet skickas till 
Risk- och säkerhetssamordnaren 
 
         forts 



 PROTOKOLL 34(35) 
 2014-04-28 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KF § 44 Dnr 0082/13 – 180 forts 
 
PLAN FÖR MOTTAGANDE AV MÄNNISKOR I HÄNDELSE AV 
DAMMHAVERI 

 
Förslag till beslut 
Anta planerna för mottagande av människor i händelse av dammhaveri, både 
för Bodens kommun samt Jokkmokks kommun. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Anta planerna för mottagande av människor i händelse av dammhaveri, både 
för Bodens kommun samt Jokkmokks kommun, enligt bilaga. 
_____ 
 
Kommunfullmäktige 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att 
kommunfullmäktige bifaller förslaget. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 35(35) 
 2014-04-28 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 45 Dnr 0088/14 - 612 
 
UPPSTART AV BYGG- OCH ANLÄGGNINGSPROGRAM VID 
ÄLVSBYNS GYMNASIUM 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Fortsätta arbetet med uppstart av Bygg och anläggningsprogram inriktning 
mark och anläggning vid Älvsbyns gymnasieskola från och med höst-
terminen 2015. En fullständig kostnadsberäkning inkluderande kostnader för 
lokaler kompletteras underlaget senast augusti 2014.  
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Inrättande av nytt program vid Älvsbyns gymnasieskola – bygg och anlägg-
ningsprogram, inriktning mot mark och anläggning, enligt bilaga. 
 
Beslutsunderlag 
Barn- och fritidsutskottets protokoll 26 mars 2014, § 13.  
Kommunstyrelsens protokoll 14 april 2014, § 60. 
 
Barn- och fritidsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att fortsätta arbetet med uppstart av Bygg- och 
anläggningsprogram inriktning mark och anläggning vid Älvsbyns gymnasie-
skola från och med höstterminen 2015. En fullständig kostnadsberäkning 
inkluderande kostnader för lokaler kompletteras underlaget senast augusti 
2014.  
_____  
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Fortsätta arbetet med uppstart av Bygg och anläggningsprogram inriktning 
mark och anläggning vid Älvsbyns gymnasieskola från och med höst-
terminen 2015. En fullständig kostnadsberäkning inkluderande kostnader för 
lokaler kompletteras underlaget senast augusti 2014.  
_____ 
 
Kommunfullmäktige 
Skolchef Jan-Erik Backman föredrar ärendet. 
 
Tomas Egmark (s), Inger Lundberg (fp) och Matilda Wiklund (c) yrkar bifall 
till kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att 
kommunfullmäktige bifaller förslaget. 
_____ 


