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 PROTOKOLL 2(49) 
 2014-11-24 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KF § 106 Dnr 0039/14 - 008 
 
INKOMNA MEDBORGARFÖRSLAG 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beredning och vidare till kom-
munfullmäktige för beslut senast juni 2015. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Handlingar i ärendet, medborgarförslag: 
- Kommunen ersätter pensionärer för betald motionsavgift (dnr 322/14-008) 

 
Förslag till beslut 
Överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beredning och vidare till kom-
munfullmäktige för beslut senast juni 2015. 
 
Kommunfullmäktige 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget och finner att kom-
munfullmäktige bifaller förslaget. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 3(49) 
 2014-11-24 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 107 Dnr 0040/14 - 008 
 
INKOMNA MOTIONER 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beredning och vidare till kom-
munfullmäktige för beslut senast juni 2015.   
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Handlingar i ärendet,  
- Motion (sd) om ändring av antal ledamöter i valberedning och utskott (dnr 

390/14-008) 

 
Kommunfullmäktige 
Ordföranden föreslår att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för bered-
ning och vidare till kommunfullmäktige för beslut senast juni 2015. Kom-
munfullmäktige bifaller förslaget. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 4(49) 
 2014-11-24 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 108 Dnr 0041/14 - 008 
 
INKOMNA INTERPELLATIONER OCH ENKLA FRÅGOR 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Interpellation (fp) om hur framtiden ser ut för en matvaruaffär i Vidsel 
besvaras vid kommunfullmäktiges sammanträde den 23 februari 2015. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Handlingar i ärendet:  
- Interpellation (fp) – Hur ser framtiden ut för en matvaruaffär i Vidsel? 

(dnr 391/14-008) 

 
Kommunfullmäktige 
Lars-Ingvar Wendt (fp) redogör för sin interpellation. 
 
Ordföranden föreslår att interpellationen besvaras vid nästa kommunfull-
mäktige den 23 februari 2015. Kommunfullmäktige bifaller förslaget. 
_____ 
 
 
 



 PROTOKOLL 5(49) 
 2014-11-24 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 109 Dnr 0378/14 - 000 
 
DELGIVNINGAR KF 2014-11-24 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Ta del av redovisade delgivningar. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Handlingar i ärendet: 
1) Motioner och medborgarförslag under beredning 
2) Redovisning av hur bifallna motioner och medborgarförslag har 

genomförts 
 
Förslag till beslut 
Ta del av redovisade delgivningar. 
 
Kommunfullmäktige 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget och finner att kom-
munfullmäktige bifaller förslaget. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 6(49) 
 2014-11-24 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 110 Dnr 0290/14 - 003 
 
KOMMUNALT PARTISTÖD 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Anta riktlinje för kommunalt partistöd, enligt bilaga, med tillägg att parti-
stödet ska utbetalas till lokala partier. 
 
Reservation samt uppgift om vem som inte deltar i beslutet 
Lars-Ingvar Wendt (fp), Matilda Wiklund (c) och Robert Andersson (kd) 
reserverar sig mot beslutet. 
 
Sören Nilsson (sd) meddelar att Sverigedemokraterna inte deltar i beslutet. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Folkpartiet Älvsbyliberalerna har lämnat in en motion om att inför mandat-
perioden 2015-2018 se över partistödet. 
 
Kommunchef Magnus Nordström har utarbetat förslag på riktlinje för 
kommunalt partistöd, enligt bilaga. 
 
Förslag till beslut 
Anta riktlinje för kommunalt partistöd, enligt bilaga. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Anta riktlinje för kommunalt partistöd, enligt bilaga. 
_____ 
 
Kommunfullmäktige 
Lars-Ingvar Wendt (fp) redovisar folkpartiets förslag: Med hänsyn till läget 
inför kommande års problem med att få den kommunala budgeten i balans 
föreslås att politiken är solidarisk gentemot verksamheten och bidrar till 
besparing genom att partistödet och mandatstödet sänks med 10 % för år 
2015. 
 
Helena Öhlund (s) yrkar bifall till beredningsförslaget med tillägg att parti-
stödet ska utbetalas till lokala partier. 
 
Matilda Wiklund (c) bifaller Lars-Ingvar Wendts förslag. 
 
Inger Lundberg (fp) yrkar bifall till Lars-Ingvar Wendts förslag. 
 
 
         forts 



 PROTOKOLL 7(49) 
 2014-11-24 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 110 Dnr 0290/14 – 003 forts 
 
KOMMUNALT PARTISTÖD 

 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Lars-Ingvar Wendts 
förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 
 
Ordföranden ställer vidare proposition på Helena Öhlunds tilläggsförslag och 
finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget. 
 
Slutligen ställer ordföranden proposition på resterande delar av dokumentet 
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 8(49) 
 2014-11-24 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 111 Dnr 0344/14 - 003 
 
STRATEGISK PLAN FÖR ÄLVSBYNS KOMMUN 2015-2017 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Fastställa strategisk plan för Älvsbyns kommun Norrbottens pärla 2015-2017, 
enligt bilaga. Redaktionella ändringar kommer att ske. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har att fastställa en strategisk plan för 2015-2017. 
Planen görs för en rullande fyraårsperiod. 
 
Kommunfullmäktige antar i november den strategiska planen som omfattar 
mål och resurser samt planeringsförutsättningar till kommunstyrelsen och 
dess verksamhetsområden. Den strategiska planen innehåller nedanstående 
delar som tillsammans utgör fullmäktiges styrning av kommunstyrelsen och 
de kommunala bolagen. 
 
1. Vision för Älvsbyns kommun 
2. Kommungemensamma visioner och mål i perspektiven 
- Medborgare/Kund 
- Tillväxt/Utveckling 
- Medarbetare 
- Ekonomi 
 

Målen mäts sedan med hjälp av målindikatorer/nyckeltal. 
3. Kommungemensamma serviceförklaringar 
4. Verksamhetsutveckling 
5. Inriktning och uppdrag till verksamheterna 
6. Ekonomisk ram per verksamhet för drift respektive investeringar, 

utdebitering, resultat-, finansierings- och balansbudget för tre år 
 
Förslag till beslut 
Fastställa strategisk plan för Älvsbyns kommun Norrbottens pärla 2015-2017, 
enligt bilaga. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Fastställa strategisk plan för Älvsbyns kommun Norrbottens pärla 2015-2017, 
enligt bilaga.  
_____ 
 
Kommunfullmäktige 
Helena Öhlund (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag inklusive en del 
redaktionella ändringar.      forts 



 PROTOKOLL 9(49) 
 2014-11-24 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 111 Dnr 0344/14 – 003 forts 
 
STRATEGISK PLAN FÖR ÄLVSBYNS KOMMUN 2015-2017 

 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag inklusive 
redaktionella ändringar och finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 10(49) 
 2014-11-24 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 112 Dnr 0257/14 - 006 
 
SAMMANTRÄDESPLAN 2015 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Fastställa upprättad sammanträdesplan för kommunfullmäktige, kom-
munstyrelsen och Älvsbyns kommunföretag AB år 2015, enligt bilaga. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till sammanträdesplanering 
för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och Älvsbyns kommunföretag 
AB.  
 
Förslaget innehåller 8 + 2 sammanträdestillfällen för kommunstyrelsen, 5 för 
kommunfullmäktige och för Älvsbyns kommunföretag AB 3 + 1 st.  
 
Förslag till beslut 
Föreslå kommunfullmäktige fastställa upprättad sammanträdesplan för kom-
munfullmäktige, kommunstyrelsen och Älvsbyns kommunföretag AB år 
2015, enligt bilaga. 
  
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Föreslå kommunfullmäktige fastställa upprättad sammanträdesplan för kom-
munfullmäktige, kommunstyrelsen och Älvsbyns kommunföretag AB år 
2015, enligt bilaga. 
_____ 
 
Kommunfullmäktige 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att 
kommunfullmäktige bifaller förslaget. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 11(49) 
 2014-11-24 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 113 Dnr 0309/14 - 006 
 
ANNONSERING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMAN-
TRÄDEN MANDATPERIODEN 2015-2018 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Under mandatperioden 2015-2018 annonseras kommunfullmäktiges sam-
manträden enligt följande. 

- annons i Piteå-Tidningen och Norrbottens Kuriren med kungörelse (liten 
annons utan föredragningslista) 

- föredragningslista publiceras på kommunens hemsida 

- annons med föredragningslista i Älvsbybygdens annonsblad 

- annons med föredragningslista på webbsidan Älvsbyn.just.nu 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Under föregående mandatperiod har kommunfullmäktiges sammanträden 
annonserats enligt följande: 

- annons i Piteå-Tidningen och Norrbottens Kuriren med föredragnings-
lista  

- annons i Norrländska socialdemokraten med kungörelse 

- föredragningslista publiceras på kommunens hemsida 

- annons med föredragningslista i Älvsbybygdens annonsblad 

- annons med föredragningslista på webbsidan Älvsbyn.just.nu 
 
Förslag till beslut 
Under mandatperioden 2015-2018 annonseras kommunfullmäktiges sam-
manträden enligt följande. 

- annons i Piteå-Tidningen, Norrbottens Kuriren och i Norrländska social-
demokraten med kungörelse (liten annons utan föredragningslista) 

- föredragningslista publiceras på kommunens hemsida 

- annons med föredragningslista i Älvsbybygdens annonsblad 

- annons med föredragningslista på webbsidan Älvsbyn.just.nu 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Under mandatperioden 2015-2018 annonseras kommunfullmäktiges sam-
manträden enligt följande. 

- annons i Piteå-Tidningen och Norrbottens Kuriren med kungörelse (liten 
annons utan föredragningslista) 

- föredragningslista publiceras på kommunens hemsida 

- annons med föredragningslista i Älvsbybygdens annonsblad 

- annons med föredragningslista på webbsidan Älvsbyn.just.nu 
_____ 
         forts 



 PROTOKOLL 12(49) 
 2014-11-24 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 113 Dnr 0309/14 – 006 forts 
 
ANNONSERING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMAN-
TRÄDEN MANDATPERIODEN 2015-2018 

 
Kommunfullmäktige 
Jäv 
Lars-Ingvar Wendt (fp) anmäler jäv och deltar inte i handläggning av ärendet. 
 
Inger Lundberg (fp) föreslår att inte annonsera i Norrbottens Kuriren och 
NSD. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Inger Lundbergs förslag 
och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 13(49) 
 2014-11-24 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 114 Dnr 0262/13 - 007 
 
REVISIONSRAPPORT - GRANSKNING AV INTÄKTERNA OCH 
KOSTNADERNA FÖR FLYKTINGVERKSAMHET 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
1) Beakta revisorernas rekommendationer i det fortsatta integrationsarbetet.  
 
2) Särskilt beakta och belysa intäktssidan vid det fortsatta utvecklingsarbetet 

gällande flyktingverksamheten. De positiva samhällsekonomiska effekt-
erna ska särskilt klargöras och lyftas fram.  

 
3) Med hänvisning till nedanstående redogörelse anse revisionsrapporten 

vara besvarad. 
 
Reservation 
Sören Nilsson (sd) reserverar sig mot beslutet. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
KPMG har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna granskat intäkter 
och kostnader för flyktingverksamheten i kommunen samt lämnat ett antal 
rekommendationer.   
 
Socialchef Hans Nyberg har yttrat sig i ärendet. 
 
Älvsbyns kommun följer i sin redovisning den Kommunala redovisningslagen 
(KRL) samt de anvisningar och rekommendationer som Rådet för kommunal 
redovisning (RKR) lämnar.  RKR behandlar avsättningar i sin rekommenda-
tion 10.2  Avsättningar och ansvarsförbindelser. Av denna framgår vilka 
kriterier som ska vara uppfyllda för en avsättning. Speciella riktlinjer för hur 
vi ska behandla avsättningar blir därmed överflödiga att upprätta. Vår bedöm-
ning är att de principer vi använder oss av idag avseende vår redovisning är 
tillräckliga för att säkerställa att vi följer god redovisningssed men också för 
att våra räkenskaper ska kunna anses rättvisande.  
 
Revisorernas rekommendation om att samråda vad gäller att skapa en hel-
hetsbild är ett pågående arbete. Socialtjänsten ser under 2013 ingen ökad 
belastning kopplat till försörjningsstöd eller övrig verksamhet och årsredo-
visningen visar på ett överskott för 2013. 
 
En helhetsbild för att följa varje individ vad gäller kostnader/intäkter för att 
sedan fördela över varje verksamhet som på något sätt påverkas ekonomiskt 
är något som bedöms kräva administrativa resurser som inte är kostnadsef- 
         forts 



 PROTOKOLL 14(49) 
 2014-11-24 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 114 Dnr 0262/13 – 007 forts 
 
REVISIONSRAPPORT - GRANSKNING AV INTÄKTERNA OCH 
KOSTNADERNA FÖR FLYKTINGVERKSAMHET 

 
fektivt försvarbart. För att vidare förtydliga så pekar revisionen inte på något 
underskott vad gäller flyktingmottagandet (personer med uppehållstillstånd) 
vilka är de enda som i större utsträckning påverkar flera olika verksamheter 
ekonomiskt då kommunen har ett större ansvar för denna målgrupp.  
 
Att Älvsbyn är mottagandekommun även vad gäller asylsökande påverkar i 
stort sett endast skolans verksamhet där revisionen pekar på ett eventuellt 
underskott förknippat med stor osäkerhet.  
 
Kommunen tar åt sig av de positiva omdömena om rutinerna för BROS-en-
heten och ämnar fortsätta på inslagen väg. BROS-enheten har möjlighet att 
praktisera dessa rutiner på grund av det begränsade antalet personer, skillna-
der i statliga ersättningar och att verksamheten står för de flesta kostnader 
direkt.  
 
Kommunen har tagit till sig av revisorernas rekommendation om att hitta 
metoder att följa upp det totala antalet personer med uppehållstillstånd i 
kommunen och detta kommer att beaktas årligen för att följa utvecklingen 
över tid.   
 
Kommunen ser det som angeläget att människor med uppehållstillstånd bo-
sätter sig och stannar i kommunen vilket därmed skulle bidra till kommunens 
mångfald och utveckling. Samhällsekonomiska vinster och verkningar är 
svåra att till fullo beakta i denna typ av revision men kommunen ämnar ta 
med sig revisorernas rekommendationer i det fortsatta utvecklingsarbetet 
med integrationsfrågor samtidigt som vi förhåller oss till en god ekonomisk 
hushållning. 
 
Skolchef Jan-Erik Backman har yttrat sig i ärendet. 
 
Kostnader som belastar skolans verksamhet i samband med mottagande av 
asylbarn/elever är svårt att precisera. Barn och elever av annan nationalitet 
kommer till kommunen i många olika former, bland annat så kallad ”kärleks-
invandring”, inflyttning av andra orsaker, exempelvis att man erbjuds arbete 
på orten.  
 
 
 
 

forts 



 PROTOKOLL 15(49) 
 2014-11-24 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 114 Dnr 0262/13 – 007 forts 
 
REVISIONSRAPPORT - GRANSKNING AV INTÄKTERNA OCH 
KOSTNADERNA FÖR FLYKTINGVERKSAMHET 

 
De kostnader som uppstår i skolan och inte täcks av de intäkter kommunen 
kan återsöka via migrationsverket är; 

 Undervisning i svenska som andraspråk 

 Modersmålsundervisning  

 Studiehandledning på modersmål 

 Vissa kostnader uppkomna i samband med socialtjänstens verksamhet 
 
Uppskattningsvis, enligt ovan rör det sig om kostnader om ca 1,2-1,5 mkr/år 
som inte kan återsökas via olika former av statsbidrag men belastar skolans 
verksamhet. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1) Kommunstyrelsen beaktar revisorernas rekommendationer i det fortsatta 

integrationsarbetet.  
 
2) Kommunstyrelsen kommer att särskilt beakta och belysa intäktssidan vid 

det fortsatta utvecklingsarbetet gällande flyktingverksamheten. De posi-
tiva samhällsekonomiska effekterna ska särskilt klargöras och lyftas fram.  

 
3) Med hänvisning till nedanstående redogörelse anse revisionsrapporten 

vara besvarad. 
_____ 
 
Kommunfullmäktige 
Sören Nilsson (sd) yrkar på ett tillägg (kursivt) under punkten 2) i kommun-
styrelsens förslag. …intäktsidan och kostnaderna… 
 
Matilda Wiklund (c), Helena Öhlund (s), Inger Lundberg (fp) och Ahmed 
Hassan (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag och Sören Nilssons förslag 
mot varandra och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens 
förslag. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 16(49) 
 2014-11-24 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 115 Dnr 0281/14 - 024 
 
BESTÄMMELSER OM OMSTÄLLNINGSSTÖD OCH PENSION 
FÖR FÖRTROENDEVALDA (OPF-KL) 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Anta bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda, 
OPF/KL. 
 
Uppgift om vem som inte deltar i beslutet 
Sören Nilsson (sd) meddelar att Sverigedemokraterna inte deltar i beslutet. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 

Personalchef Karin Berglund har lämnat in tjänsteskrivelse gällande bestäm-

melser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda, OPF-KL. 

Sveriges Kommuner och Landsting har antagit bestämmelser om omställ-

ningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) som ska tillämpas på 

förtroendevalda som nytillträder ett (eller flera) uppdrag efter valet 2014 eller 

senare.  

OPF-KL är indelat i omställningsstöd och pensionsbestämmelser.  

Bestämmelserna gäller inte för förtroendevalda som avgår 2014-12-31 eller 

senare (eller tidigare avgått) med rätt till visstidspension, annan egenpensions-

förmån, avgångsersättning eller livränta. För dessa förtroendevalda fortsätter 

tidigare pensionsbestämmelser för förtroendevalda (PBF eller PRF-KL) att 

gälla.  

Omställningsbestämmelserna tar sikte på aktiv omställning, med aktiva 

omställningsinsatser och tidsbegränsade ekonomiska omställningsstöd.  

Förmånerna i pensionsbestämmelserna motsvarar i stora delar pensions-
avtalet, Avgiftsbestämd Kollektiv Avtalad Pension (AKAP-KL). 
Ålderspensionsintjänandet bygger på livsinkomstprincipen. 
 
Förslag till beslut 
Anta bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda, 
OPF/KL. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Anta bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda, 
OPF/KL. 
_____ 
         forts 



 PROTOKOLL 17(49) 
 2014-11-24 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 115 Dnr 0281/14 – 024 forts 
 
BESTÄMMELSER OM OMSTÄLLNINGSSTÖD OCH PENSION 
FÖR FÖRTROENDEVALDA (OPF-KL) 

 
Kommunfullmäktige 
Sören Nilsson (s) meddelar att Sverigedemokraterna inte deltar i beslutet. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att 
kommunfullmäktige bifaller förslaget. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 18(49) 
 2014-11-24 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 116 Dnr 0306/14 - 041 
 
INVESTERINGSBUDGET 2015 SAMT PLAN FÖR 2016 OCH 2017 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Fastställa 2015 års investeringsbudget till 9 500 tkr. 
 
Reservation och uppgift om vem som inte deltar i beslutet 
Johan Johansson (c) reserverar sig till förmån för eget förslag. 
 
Lars-Ingvar Wendt (fp) och Robert Andersson (kd) reserverar sig mot 
beslutet.  
 
Sören Nilsson (sd) meddelar att Sverigedemokraterna inte deltar i beslutet. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningskontoret ekonomi har sammanställt kommunens 
investeringsäskanden för 2015 med plan för 2016 och 2017, enligt bilaga. 
 
Beslutsunderlag 
Hantering av tilldelade medel 
Investeringsbudgeten för Älvsbyns kommun fastställs för 2015 till 9 500 tkr. 
Fördelning av investeringsbudgeten enligt tabell nedan. Respektive raman-
svarig prioriterar objekt inom ramen och kommunchefen fastställer priori-
teringarna. Om ett objekt inte bedöms kunna slutföras inom tilldelad budget 
ska en återkoppling till kommunstyrelsen genomföras innan objektet slutförs.  
 
Fördelningstabell 

Investeringsbudget 2015 Budget Plan Plan 

2015 2016 2017

Kostfunktionen 500 500 0

Skolans verksamhetsområde 1000 0 0

Socialtjänstens verksamhetsområde 1000 0 0

Fastighetsverksamheten 5500 0 0

Gatuverksamheten 1500 0 0

 
Politiska prioriteringar 
Skolans verksamhetsområde – Upprustning befintlig lekutrustning Park-
skolan och toalett Korsträsk förskola. 
Fastighetsverksamheten – Timmersvansen invändiga ytskikt mm 
 
 
      forts 



 PROTOKOLL 19(49) 
 2014-11-24 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 116 Dnr 0306/14 – 041 forts 
 
INVESTERINGSBUDGET 2015 SAMT PLAN FÖR 2016 OCH 2017 

 
Budgetberedningens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa 2015 års invest-
eringsbudget till 9 500 tkr. 
_____ 
 
Kommunstyrelsen 
Ekonomichef Ulla Lundberg föredrar ärendet. 
 
Johan Johansson (c) föreslår att i prioriteringsordningen ta bort ”rivning av 
Lekenhallen”. 
 
Sture Nordin (s) föreslår att rivning av Lekenhallen står kvar som prioriterad. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på budgetberedningens förslag och finner att 
kommunstyrelsen bifaller förslaget. 
 
Vidare ställer ordföranden Sture Nordins förslag och Johan Johanssons 
förslag mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller Sture Nordins 
förslag. 
 
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång. 
- Den som röstar ja bifaller Sture Nordins förslag, Lekenhallen, prio 3. 
- Den som röstar nej bifaller Johan Johansson förslag, Lekenhallen inte 

prio 3. 
 
Omröstningsresultat 
Med 8 ja-röster och 5 nej-röster enligt bifogad sammanträdeslista, beslutar 
kommunstyrelsen att bifalla Sture Nordins förslag att Lekenhallen blir kvar, 
prio 3. 
_____  
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Fastställa 2015 års investeringsbudget till 9 500 tkr. 
 
Reservation 
Johan Johansson (c) och Lars-Ingvar Wendt (fp) reserverar sig till förmån för 
eget förslag. 
_____ 
 
         forts 



 PROTOKOLL 20(49) 
 2014-11-24 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KF § 116 Dnr 0306/14 – 041 forts 
 
INVESTERINGSBUDGET 2015 SAMT PLAN FÖR 2016 OCH 2017 

 
Kommunfullmäktige 
Helena Öhlund (s) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Johan Johansson (c) föreslår att i prioriteringsordningen gällande rivning av 
Lekenhallen, ska ordningen vara prio 3. 
 
Matilda Wiklund (c) bifaller Johan Johanssons förslag. 
 
Tomas Egmark (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag och Johan Johanssons förslag 
avseende Lekhallens rivningsordning mot varandra och finner att kommun-
fullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 
 
Ordföranden ställer proposition på investeringsbudgeten i övrigt och finner 
att kommunfullmäktige bifaller densamma. 
_____ 
 
 



 PROTOKOLL 21(49) 
 2014-11-24 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 117 Dnr 0307/14 - 041 
 
SKATTESATS 2015 - UTDEBITERING 2015 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Fastställa skattesats för år 2015 till 22,45 per skattekrona. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ekonomichef Ulla Lundberg föredrar ärendet. Den kommunala skattesatsen 
för 2014 fastställdes till 22,45 per skattekrona.  
 
Budgetberedningens förslag till kommunfullmäktige 
Fastställa skattesats för år 2015 till 22,45 per skattekrona. 
_____ 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Fastställa skattesats för år 2015 till 22,45 per skattekrona. 
_____ 
 
Kommunfullmäktige 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att 
kommunfullmäktige bifaller förslaget. 
_____ 
 
 



 PROTOKOLL 22(49) 
 2014-11-24 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 118 Dnr 0308/14 - 041 
 
DRIFT-, RESULTAT-, FINANS- OCH BALANSBUDGET 2015 
SAMT PLAN FÖR 2016 OCH 2017 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Fastställa driftbudget  
för 2015 till 487 364 tkr 
för 2016 till 503 411 tkr 
för 2017 till 512 961 tkr, enligt bilaga. 
 
Fastställa resultatbudget 
för 2015 till 1 427 tkr 
för 2016 till   -613 tkr 
för 2017 till 4 341 tkr, enligt bilaga. 
  
Strategiska planen kompletteras enligt fullmäktiges beslut rörande budget för 
verksamhetsåret 2015. 
 
Uppgift om vem som inte deltar i beslutet 
Sören Nilsson (sd) meddelar att Sverigedemokraterna inte deltar i beslutet. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningskontoret, ekonomi har sammanställt förslag till drift- 
resultat-, finans- och balansbudget för år 2015 samt plan för 2016-2017 med 
utgångspunkt i budgetberedningens förslag till driftbudget, investerings-
budget och utdebitering, enligt bilaga. 
 
Budgetberedningens förslag till kommunfullmäktige 
Fastställa driftbudget  
för 2015 till 487 364 tkr 
för 2016 till 503 411 tkr 
för 2017 till 512 961 tkr, enligt bilaga. 
 
Fastställa resultatbudget 
för 2015 till 1 427 tkr 
för 2016 till   -613 tkr 
för 2017 till 4 341 tkr, enligt bilaga. 
  
Strategiska planen kompletteras enligt fullmäktiges beslut rörande budget för 
verksamhetsåret 2015. 
_____ 
 
         forts 



 PROTOKOLL 23(49) 
 2014-11-24 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 118 Dnr 0308/14 – 041 forts 
 
DRIFT-, RESULTAT-, FINANS- OCH BALANSBUDGET 2015 
SAMT PLAN FÖR 2016 OCH 2017 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Fastställa driftbudget  
för 2015 till 487 364 tkr 
för 2016 till 503 411 tkr 
för 2017 till 512 961 tkr, enligt bilaga. 
 
Fastställa resultatbudget 
för 2015 till 1 427 tkr 
för 2016 till   -613 tkr 
för 2017 till 4 341 tkr, enligt bilaga. 
  
Strategiska planen kompletteras enligt fullmäktiges beslut rörande budget för 
verksamhetsåret 2015. 
_____ 
 
Kommunfullmäktige 
Ekonomichef Ulla Lundberg föredrar ärendet. 
 
Sören Nilsson (sd) meddelar att Sverigedemokraterna inte deltar i beslutet. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att 
kommunfullmäktige bifaller förslaget. 
_____ 
 
 



 PROTOKOLL 24(49) 
 2014-11-24 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 119 Dnr 0327/14 - 009 
 
REGLER FÖR INKALLANDE AV ERSÄTTARE 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Fastställa regler för inkallande av ersättare under mandatperiod 2015-2018. 
gäller följande regler för inkallande av ersättare i styrelser och nämnder: 
 
I första hand kallas ersättare till tjänstgöring som valts för viss ledamot. I 
andra hand kallas ersättare till tjänstgöring enligt följande; 
 
För ledamot tillhörande: Inträder ersättare i nedan nämnd ordning: 
c  c,  kd,  ns,  fp,  s,  v,  sd 
kd  kd,  c,  ns,  fp s,  v,  sd  
ns  ns, c,  kd,  fp,  s,  v,  sd 
fp  fp,  c,  kd,  ns,  s,  v,  sd 
s  s,  v,  c,  kd,  ns,  fp,  sd 
v  v,  s,  c,  kd,  ns,  fp,  sd 
sd  sd,  fp,  c,  kd,  ns,  s,  v,   
  
 
Inom partigrupp inträder ersättare i den ordning de upptagits i fullmäktiges 
protokoll. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
För mandatperioden 2015-2018 finns 7 partier representerade i kommun-
fullmäktige; centerpartiet, folkpartiet, kristdemokraterna, arbetarepartiet 
socialdemokraterna, vänsterpartiet, Norrbottens sjukvårdsparti och Sverige 
demokraterna. 
 
Kommunfullmäktige har att fastställa i vilken ordning ersättare kallas in att 
tjänstgöra i styrelser och nämnder.  
 
Mandatperioden 2011-2014 fastställdes följande ordning. 
 
För ledamot tillhörande:  Inträder ersättare i nedan nämnd ordning: 
c  c,  kd,  ns,  fp,  s,  v 
kd  kd,  c,  ns,  fp s,  v  
ns  ns, c,  kd,  fp,  s,  v 
fp  fp,  c,  kd,  ns,  s,  v 
s  s,  v,  c,  kd,  ns,  fp 
v  v,  s,  c,  kd,  ns,  fp 
 
   forts 



 PROTOKOLL 25(49) 
 2014-11-24 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 119 Dnr 0327/14 – 009 forts 
 
REGLER FÖR INKALLANDE AV ERSÄTTARE 

 
Inom partigrupp inträder ersättare i den ordning de upptagits i fullmäktiges 
protokoll. 
 
Kommunfullmäktige 
Helena Öhlund (s) redovisar kommunala valberedningens förslag till kom-
munfullmäktige. 
 
För ledamot tillhörande: Inträder ersättare i nedan nämnd ordning: 
c  c,  kd,  ns,  fp,  s,  v,  sd 
kd  kd,  c,  ns,  fp s,  v,  sd  
ns  ns, c,  kd,  fp,  s,  v,  sd 
fp  fp,  c,  kd,  ns,  s,  v,  sd 
s  s,  v,  c,  kd,  ns,  fp,  sd 
v  v,  s,  c,  kd,  ns,  fp,  sd 
sd  sd,  fp,  c,  kd,  ns,  s,  v  
_____ 
 
Kommunfullmäktige 
Ordföranden ställer proposition på kommunala valberedningens förslag 
och finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget. 
_____   
 



 PROTOKOLL 26(49) 
 2014-11-24 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 120 Dnr 0325/14 - 102 
 
VAL AV REVISORER FÖR MANDATPERIODEN 2015-2018 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Utse revisorer för mandatperioden 2015-2018 enligt bifogad förteckning. 
 
Reservation 
Inger Lundberg (fp), Matilda Wiklund (c), Robert Andersson (kd) och Jörgen 
Afvander (ns) reserverar sig mot beslutet dels för att Bo Johansson (s) varit 
ordförande i många år för Älvsbyns Energi AB och dels för att han är ordför-
ande fram till bolagsstämman som äger rum i juni 2015. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Under de år då val av fullmäktige har förrättats i hela landet ska nyvalda full-
mäktige välja revisorer för granskning av verksamheten under de fyra följande 
åren. 
 
De flesta kommuner har en samlad revision vilket innebär att samtliga av full-
mäktige valda revisorer gemensamt ansvarar för hela granskningen. Den som 
är redovisningsskyldig får inte delta i valet av revisor för den verksamhet man 
själv är redovisningsskyldig för. Minst fem revisorer ska väljas. 
 
Efter valet den 14 september 2014 har följande partier meddelat att de ingått 
valteknisk samverkan: folkpartiet, kristdemokraterna och Norrbottens sjuk-
vårdsparti. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har ingått teknisk sam-
verkan. 
_____ 
 
Kommunfullmäktige 
Helena Öhlund (s) redovisar kommunala valberedningens förslag till kom-
munfullmäktige enligt bifogad förteckning. 
 
Johan Johansson (c) föreslår att utse Robert Lidström (fp) till lekmanna-
revisor för Älvsbyns Energi AB. 
 
Inger Lundberg (fp) föreslår att utse Robert Lidström (fp) till lekmanna-
revisor för Älvsbyns Energi AB. 
 
Sören Nilsson (sd) bifaller Johan Johanssons (c) förslag. 
 
 
 
      forts 



 PROTOKOLL 27(49) 
 2014-11-24 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KF § 120 Dnr 0325/14 – 102 forts 
 
VAL AV REVISORER FÖR MANDATPERIODEN 2015-2018 

 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer kommunala valberedningens förslag och Johan 
Johanssons förslag mot varandra och finner att kommunfullmäktige bifaller 
kommunala valberedningens förslag. 
 
Omröstning 
Omröstning begärs. Ordföranden beslutar att omröstning ska genomföras. 
Omröstningen är sluten eftersom ärendet avser personval. Ledamöterna 
Henry Larsson (s) och Johan Johansson (c) utses till rösträknare. De röstande 
avger efter upprop enligt kommunfullmäktiges sammanträdeslista, sina val-
sedlar i en valurna. Kommunsekreteraren prickar av de röstande vid urnan. 
 
Omröstningsresultat 
Antalet avgivna röster är 30. Samtliga valsedlar är giltiga Valsedlarna räknas. 
Med 17 röster för Bo Johansson (s) och 13 röster för Robert Lidström (fp), 
beslutar kommunfullmäktige utse Bo Johansson (s) till lekmannarevisor för 
Älvsbyns Energi AB. 
_____ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 28(49) 
 2014-11-24 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 121 Dnr 0302/14 - 102 
 
VAL AV NÄMNDER OCH STYRELSER MANDATPERIOD 2015-
2018 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Utse Helena Öhlund (s) till kommunstyrelsens ordförande. 
Utse Tomas Egmark (s) till kommunstyrelsens vice ordförande. 
 
I övrigt utse ledamöter och ersättare till styrelser och nämnder enligt bifogad 
förteckning. 
 
Reservation och uppgift om vem som inte deltar i beslut 
Johan Johansson (c), Inger Lundberg (fp), Robert Andersson (kd) och Jörgen 
Afvander (ns) reserverar sig mot beslut till förmån för egna förslag, enligt 
nedan. 
 
Sören Nilsson (sd) meddelar att Sverigedemokraterna inte deltar i beslutet. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har att utse ledamöter och ersättare till styrelser och 
nämnder för mandatperioden 2015-2018. 
 
Följande partier har meddelat att de ingått valteknisk samverkan: folkpartiet, 
kristdemokraterna och Norrbottens sjukvårdsparti samt arbetarepartiet 
socialdemokraterna och vänsterpartiet. 
 
Konsekvenserna för sammansättningen i de olika styrelserna/nämnderna 
framgår av bilagan.  
 
Kommunfullmäktige 
Helena Öhlund (s) redovisar kommunala valberedningens förslag till kom-
munfullmäktige, enligt bifogad förteckning. 
 
Sören Nilsson (sd) hänvisar till KL kap 4 § 23 och yrkar på införande av 
insynsplatser i miljö- och byggnämnden. 
 
Propositionsvägran 
Ordförande beslutar att inte ställa proposition på Sören Nilssons förslag då 
han på sittande möte inte kan få klarhet i om ett sådant beslut kan fattas.  
 
Sören Nilsson (sd) meddelar att Sverigedemokraterna inte deltar i beslutet. 
 
         forts 



 PROTOKOLL 29(49) 
 2014-11-24 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 121 Dnr 0302/14 – 102 forts 
 
VAL AV NÄMNDER OCH STYRELSER MANDATPERIOD 2015-
2018 

 
Valnämnden 
Johan Johansson (c) föreslår att utse Kjell-Åke Larson (c) till vice ordförande 
i valnämnden. 
 
Inger Lundberg (fp) bifaller Johan Johanssons förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer valberedningens förslag och Johan Johanssons förslag 
mot varandra och finner att kommunfullmäktige bifaller valberedningens 
förslag att utse Annica Brännmark (s) till vice ordförande i valnämnden. 
 
Reservation 
Johan Johansson (c) och Inger Lundberg (fp) reserverar sig mot beslutet. 
 
 
Älvsbyns Fastigheter AB 
Johan Johansson (c) föreslår att nominera Christer Grahn (c) till vice 
ordförande i Älvsbyns Fastigheter AB. 
 
Inger Lundberg (fp), Robert Andersson (kd) och Jörgen Afvander (ns) 
bifaller Johan Johanssons förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer valberedningens förslag och Johan Johanssons förslag 
mot varandra och finner att kommunfullmäktige bifaller valberedningens 
förslag att nominera Bo Öhlund (s) till vice ordförande i Älvsbyns Fastigheter 
AB. 
 
Reservation 
Johan Johansson (c) och Inger Lundberg (fp) och Robert Andersson (kd) 
reserverar sig mot beslutet. 
 
 
Älvsbyns kommunföretag AB 
Johan Johansson (c) föreslår att utse Kjell-Åke Larsson (c) till vice ord-
förande i Älvsbyns kommunföretag AB. 
 
Inger Lundberg (fp), Robert Andersson (kd) och Jörgen Afvander (ns) 
bifaller Johan Johanssons förslag. 
          forts 



 PROTOKOLL 30(49) 
 2014-11-24 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 121 Dnr 0302/14 – 102 forts 
 
VAL AV NÄMNDER OCH STYRELSER MANDATPERIOD 2015-
2018 

 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer valberedningens förslag och Johan Johanssons förslag 
mot varandra och finner att kommunfullmäktige bifaller valberedningens 
förslag att utse Peter Eriksson (s) till vice ordförande i Älvsbyns kommun-
företag AB. 
 
Omröstning 
Omröstning begärs. Ordföranden beslutar att omröstning ska genomföras. 
Omröstningen är sluten eftersom ärendet avser personval. Ledamöterna 
Henry Larsson (s) och Johan Johansson (c) utses till rösträknare. De röstande 
avger efter upprop enligt kommunfullmäktiges sammanträdeslista, sina val-
sedlar i en valurna. Kommunsekreteraren prickar av de röstande vid urnan. 
 
Omröstningsresultat 
Antalet avgivna röster är 30. Samtliga valsedlar är giltiga. Valsedlarna räknas. 
Med 18 röster för Peter Eriksson (s) och 12 röster för Kjell-Åke Larsson (c), 
beslutar kommunfullmäktige utse Peter Eriksson (s) till vice ordförande i 
Älvsbyns kommunföretag AB. 
 
Reservation 
Johan Johansson (c), Inger Lundberg (fp), Robert Andersson (kd) och Jörgen 
Afvander (ns) reserverar sig mot beslutet. 
 
 
Ombud till möte med Kommunförbundet Norrbottens förbundsfullmäktige 
Johan Johansson (c) föreslår att utse Matilda Wiklund (c) till ordinarie och 
Greger Andersson (c) till ersättare. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer valberedningens förslag och Johan Johanssons förslag 
mot varandra och finner att kommunfullmäktige bifaller valberedningens 
förslag att utse Wivianne Nilsson (v) till ordinarie ledamot och Ulf Lundberg 
(v) till ersättare. 
 
Reservation 
Johan Johansson (c), Inger Lundberg (fp) och Robert Andersson (kd) 
reserverar sig mot beslutet. 
 
 
         forts 



 PROTOKOLL 31(49) 
 2014-11-24 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 121 Dnr 0302/14 – 102 forts 
 
VAL AV NÄMNDER OCH STYRELSER MANDATPERIOD 2015-
2018 

 
Ledamot i styrelsen för Älvsby folkhögskola 
Johan Johansson (c) föreslår att utse Inger Lundberg (fp) som ersättare i 
styrelsen för Älvsby folkhögskola. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer valberedningens förslag och Johan Johanssons förslag 
mot varandra och finner att kommunfullmäktige bifaller valberedningens 
förslag att utse Sture Nordin (s) till ersättare i styrelsen för Älvsby folkhög-
skola. 
   
Reservation 
Johan Johansson (c), Inger Lundberg (fp), Robert Andersson (kd) och Jörgen 
Afvander (ns) reserverar sig mot beslutet. 
 
Beslutsgång 
Slutligen ställer ordföranden proposition på resterande del av valberedning-
ens förslag enligt förteckning. Kommunfullmäktige bifaller förslaget. 
_____ 
 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 32(49) 
 2014-11-24 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 122 Dnr 0345/14 - 737 
 
PRISER VID MATDISTRIBUTION 2015 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Fastställa nedanstående priser vid matdistribution fr o m 2015-01-01. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kostchef Åsa Häggström har lämnat in förslag till nya priser vid matdistribu-
tion 2015. 
 
Förslaget gäller priser på mat att gälla fr om 2015-01-01.  
 
Fluxenköket står för produktionen till Nyberga och Ugglan m fl enheter och 
till hemmaboende som får mat via hemtjänsten. Skolköket i Vidsel står för 
produktionen till Violen och hemmaboende i Vidsel. Priserna behöver 
justeras för att kunna behålla en jämn och hög kvalitet på maten samt även 
fortsättningsvis kunna erbjuda speciell mat vid högtider och storhelger. 
Efterfrågan på många olika sorters specialkoster men även konsistensan-
passad kost har ökat och det är koster som är dyra att producera.  
 
Eftersom behovet av matdistribution har ökat så är det idag väldigt trångt i 
Fluxenköket. Det är många portioner mat inkl tillbehör som ska produceras 
och levereras ut under kort tid. Att inte längre skicka med dryck till de kylda 
portionerna gör att det kommer finnas plats för att producera och förvara fler 
portioner. Dessutom innebär den lilla justeringen att portionspriset inte 
behöver höjas 2015 för de som får mat hemlevererad. 
 
Senast prisjusteringar gjordes var 2013-01-01. 
 
1) Biståndsbedömd matdistribution till särskilt boende/korttids-

boende.  
Lunch, middag, grönsaker och efterrätt ingår i priset (efterrätt skickas till 
lunchen). Varor till frukost, mellanmål och kvällsmål debiteras separat. 

Nuv pris Nytt pris 
Portionspris   45:-  48:- 
Helpensionspris   3500:-/mån 3700:-/mån 
 
2) Biståndsbedömd matdistribution till hemmaboende i kommunen, 

Vidsel undantaget.  
Kyld lunch- och/eller middagslåda, grönsaker och efterrätt ingår i priset 
(efterrätt skickas till lunchen). 
     Nuv pris Nytt pris  
Portionspris   58:-  58:-  forts 



 PROTOKOLL 33(49) 
 2014-11-24 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KF § 122 Dnr 0345/14 – 737 forts 
 
PRISER VID MATDISTRIBUTION 2015 

 
Skillnaden är att dryck inte längre ingår i priset. 
   
Enligt tidigare beslut ingen matdistribution vid behov av färre än 8 port/månad. Då 
debiteras i så fall aktuellt lunchkupongpris (pensionär). 
 
3) Biståndsbedömd matdistribution, Vidsel (hemmaboende samt 

boende på Violen).  
Lunch och/eller middag inkl tillbehör, grönsaker, dryck och kaffe ingår i 
priset. Efterrätt skickas 1 gång/vecka (på helgen) samt de gånger då det 
serveras soppa. Dryck och kaffe skickas till Violen. 

Nuv pris Nytt pris 
Portionspris   51:-  53:- 
 
4) Övrig biståndsbedömd matdistribution, t ex Aktivitetshuset, dag-

verksamheterna och Tärnstigen 10 
Lunch och/eller middag inkl tillbehör till maten, grönsaker och dryck  
58:-/port 
 
Lunch och/eller middag inkl tillbehör till maten, grönsaker och dryck samt 
efterrätt (efterrätt skickas till lunchen) 63:-/port 
 
Om det finns personer som är beviljad aktivitet på dagverksamhet men inte på mat, men 
ändå önskar äta där debiteras aktuellt lunchkupongpris (pensionär). 
 
5) Pedagogisk lunch (på dagverksamheterna) 
Lunch inkl tillbehör till maten, grönsaker och dryck 63:-/port 
 
Pedagogisk lunch på Restaurang Fluxen, pris motsvarande aktuellt lunch-
kupongpris (allmän).  
Förtydligande: biståndsbedömd matdistribution är momsbefriad. 
 
Förslag till beslut  
Fastställa nedanstående priser vid matdistribution fr o m 2015-01-01. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Fastställa nedanstående priser vid matdistribution fr o m 2015-01-01. 
_____ 
 
Kommunfullmäktige 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att 
kommunfullmäktige bifaller förslaget. 
_____ 



 PROTOKOLL 34(49) 
 2014-11-24 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KF § 123 Dnr 0076/14 - 008 
 
MEDBORGARFÖRSLAG ATT S K 15-TIMMARSBARN I FÖR-
SKOLAN ERBJUDS PLACERING 3 DAR/VECKA 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Avslå medborgarförslaget om att det ska vara standard att s k 15-timmarsbarn 
i förskolan erbjuds placering 3 dar/vecka. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Johan Norén har lämnat in medborgarförslag om att det ska vara standard att 
alla 15-timmars barn ska erbjudas 5 timmar tre dagar per vecka. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 28 april 2014, § 24, att överlämna ärendet till 
kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för beslut 
senast 24 november 2014. 
 
Skolchef Jan-Erik Backman har yttrat sig i ärendet. 
 
Alla barn erbjuds att gå i allmän förskola från och med höstterminen det år 
de fyller tre år. Verksamheten erbjuds vid förskolorna i kommunen.  
Allmän förskola är avgiftsfri. Barnet får gå 3 timmar per dag och som mest 
525 timmar under ett år alternativt 5 timmar tre dagar per vecka. 
 
Hur den allmänna förskolan erbjuds i Älvsbyns kommun sker i samråd med 
förskolechef som utifrån verksamhetens förutsättningar erbjuder plats. Detta 
finns reglerat i förskolans tillämpningsföreskrifter. Verksamheten följer 
grundskolans terminer och barnet är ledigt på skolans utbildnings- och lov-
dagar.  
 
Förslag till beslut 
Avslå medborgarförslaget. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Avslå medborgarförslaget om att det ska vara standard att s k 15-timmarsbarn 
i förskolan erbjuds placering 3 dar/vecka. 
_____ 
 
Kommunfullmäktige 
Inger Lundberg (fp) föreslår en tydligare skrivning avseende vistelsetid i för-
skolan. 
 
Helena Öhlund (s) och Matilda Wiklund (c) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag. 
         forts 



 PROTOKOLL 35(49) 
 2014-11-24 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 123 Dnr 0076/14 – 008 forts 
 
MEDBORGARFÖRSLAG ATT S K 15-TIMMARSBARN I FÖR-
SKOLAN ERBJUDS PLACERING 3 DAR/VECKA 

 
Propositionsvägran 
Ordföranden vägrar ställa proposition på Inger Lundbergs förslag p g a att 
förslaget inte hör till ärendet. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att 
kommunfullmäktige bifaller detsamma. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 36(49) 
 2014-11-24 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 124 Dnr 0410/13 - 008 
 
MOTION (FP) OM STIPENDIUM FÖR UNGA LEDARE I 
ÄLVSBYN 

 
Kommunfullmäktiges beslut 

- Bifall till motion om stipendium för unga ledare i Älvsbyn 
- Tillföra ”stipendium för unga ledare i Älvsbyn” till övriga stipendier och 

utmärkelser.  
- Uppdra till barn- och fritidsutskottet att utforma kriterier och besluta om ev 

belopp.  
- Annonsering och ansökningstid är gemensam för samtliga stipendier.  
- Utdelning sker vid sista kommunfullmäktigesammanträdet inför sommaren. 
_____ 

 
Sammanfattning av ärendet 
Folkpartiet Älvsbyliberalerna, genom Rikard Granström, har inlämnat motion 
(Dnr 0410/13 – 008) till kommunfullmäktige om stipendium för unga ledare i 
Älvsbyn.  
 
Kommunstyrelsen har 2014-04-14, § 48, återremitterade motionen till barn- 
och fritidsutskottet med hänvisning om att se över kommunens stipendier. 
 
Vid barn- och fritidsutskottets sammanträde 2014-09-09 redovisades kriterier 
över kommunens stipendier, priser och utmärkelser (BFU § 30). 
 
Eftersom senaste aktiviteten för stipendierna och stipendiesumman saknades i 
inventeringen återremitterades ärendet till kultur- och fritidschefen för kom-
plettering.  
 
Kompletterande uppgifter: 

Älvsbyns kommuns pris för visat civilkurage. 
Utdelat 2006, stipendiesumma: 2000 kr. 

Älvsbyns kommuns jämställdhetspris.  
Utdelat 2014, stipendiesumma 5000kr. 

Kulturstipendium. 
Utdelat 2014, stipendiesumma 6000 kr. 

Ungdomsledarstipendium. 
Utdelat 2014, stipendiesumma 6000 kr. 

Älvsbyns kommuns miljöpris.  
Utdelat 2002, stipendiesumma 4000 kr.  

         forts 



 PROTOKOLL 37(49) 
 2014-11-24 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 124 Dnr 0410/13 – 008 forts 
 
MOTION (FP) OM STIPENDIUM FÖR UNGA LEDARE I 
ÄLVSBYN 

 
Älvsbyns kommuns utmärkelse för rådig insats. 
Utdelat 2014. Inga pengar utan äran att få utmärkelsen. 
 
Barn- och fritidsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
- Tillföra ”stipendium för unga ledare i Älvsbyn” till övriga stipendier och 

utmärkelser.  
- Uppdra till barn- och fritidsutskottet att utforma kriterier och besluta om ev 

belopp.  
- Annonsering och ansökningstid är gemensam för samtliga stipendier.  
- Utdelning sker vid sista kommunfullmäktigesammanträdet inför sommaren. 
_____ 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
- Bifall till motion om stipendium för unga ledare i Älvsbyn 
- Tillföra ”stipendium för unga ledare i Älvsbyn” till övriga stipendier och 

utmärkelser.  
- Uppdra till barn- och fritidsutskottet att utforma kriterier och besluta om ev 

belopp.  
- Annonsering och ansökningstid är gemensam för samtliga stipendier.  
- Utdelning sker vid sista kommunfullmäktigesammanträdet inför sommaren. 
_____ 
 
Kommunfullmäktige 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att 
kommunfullmäktige bifaller detsamma. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 38(49) 
 2014-11-24 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 125 Dnr 0117/14 - 008 
 
MOTION (S) PROJEKT KREATIVA UNGDOMAR 

 
Kommunfullmäktige beslut 
Återremiss av  motionen ”Projekt kreativa ungdomar”, för ytterligare 
beredning. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Socialdemokraterna vill i sin motion ”Kreativa Ungdomar”, Älvsbyns kom-
mun 2014-03-25 Dnr 117/14-008, se över möjligheten att genomföra ett 
projekt för att främja ett entreprenöriellt lärande hos ungdomar. Man vill ut-
veckla och stimulera generella kompetenser som att ta initiativ, ansvar och 
omsätta idéer till handling. Det handlar om att utveckla nyfikenhet, självtillit, 
kreativitet och mod att ta risker. Det entreprenöriella lärandet främjar också 
kompetens att fatta beslut, kommunicera och samarbeta. Vidare anser motio-
närerna att det i Älvsbyn finns många unga vuxna med bra idéer på arrange-
mang, men saknar ofta nätverk, kunskap och ekonomiska förutsättningar för 
att förverkliga dem.  
 
Socialdemokraterna vill genom ett projekt skapa förutsättningar för dessa 
ungdomar att förverkliga sina idéer. Projektet genomförs i två steg. Projektet 
ska genomföras tillsammans med en rad olika samarbetspartners.  Projektet 
ska ledas och finansieras av kommunen tillsammans med de samarbetspart-
ners som deltar. 
 
Därför föreslår Socialdemokraterna att uppdra till kommunchefen att: 

 Ta fram finansiering och en projektbeskrivning. 

 Undersöka möjligheten om steg 1 genomförs om möjlighet finns till steg 
2. 

 
Kommunfullmäktige beslutade 28 april 2014, § 25, att överlämna ärendet till 
kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för beslut 
senast den 24 november 2014. 
 
Kommunchef Magnus Nordström har yttrat sig i ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
Samhället i form av föreningsliv, näringsliv, politik och offentlig sektor har 
redan idag problem med att attrahera ledare och behovet av engagerade 
ledare i framtiden är stort. Därför är det viktigt att skapa förutsättningar för 
unga som genom ett engagemang vill vara med att påverka sin och samhällets 
framtid. Det är inte alltid lätt för en ungdom som saknar nätverket, utbild-
ningen och vuxenperspektivet att få gehör för sina idéer.   forts 



 PROTOKOLL 39(49) 
 2014-11-24 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KF § 125 Dnr 0117/14 – 008 forts 
 
MOTION (S) PROJEKT KREATIVA UNGDOMAR 

 
Ett projekt med fokus på att genom utbildning, nätverksbyggande och 
möjlighet till långsiktig finansiering engagera ungdomar som brinner för att 
påverka sin sam- och framtid borde kunna ge en positiv effekt. Effekten 
torde inte enbart vara att stimulera till ökat engagemang utan även locka till 
att framgent vilja leva, bo och verka med Älvsbyn som bas. 
 
Ett första steg till detta är en projektbeskrivning och finansieringsmodell. 
Dock bör motionärerna på ett tydligare sätt precisera: syfte, mål och mål-
grupp. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige bifaller motionen. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Bifall till motion ”Projekt kreativa ungdomar”. 
_____ 
 
Kommunfullmäktige 
Matilda Wiklund (c) föreslår att ärendet återremitteras för ytterligare 
beredning. 
 
Tomas Egmark (s) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Matilda Wiklunds förslag om återremiss 
och finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 40(49) 
 2014-11-24 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KF § 126 Dnr 0124/14 - 008 
 
MOTION (FP) - BEHÖVS EN BESTÄLLARFUNKTION? 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
- Avslå motionen – Behövs en beställarfunktion?  
 
- Uppdra till kommunchefen att till kommunstyrelsens sammanträde den 15 

december se över beställarfunktionen och återkomma med ett ärende i 
frågan. 

_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
I sin motion ”Behövs en beställarfunktion?” påtalar Folkpartiet att i den nya 
politiska organisationen finns inget tekniskt kontor och det är oklart om det 
är kommunstyrelsen eller myndighetsnämnden som ska vara beställare av 
detaljplaner, ombyggnationer av kök, anläggning av nya avlopp m.m. 
 
Bolagen är utförare och på grund av att ingen beställarfunktion finns så 
saknas en långsiktig och hållbar planering av detaljplaner, vatten och avlopp 
m.m. Folkpartiet Älvsbyliberalerna anser att det är dags att göra en djup-
gående analys av kommunstyrelsens, myndighetsnämndens och bolagens roll. 
De efterlyser transparens och tydliga direktiv för att säkerställa att vi gör rätt 
saker på rätt sätt.  
 
Folkpartiet Älvsbyliberalerna yrkar därför att kommunfullmäktige tillsätter en 
beredning bestående av VD för Älvsbyns Energi AB, Älvsbyns Fastigheter 
AB och Älvsbyns Kommunföretag AB och de politiska partierna.  
 
Syftet med beredningens arbete ska vara att: 
- Göra en analys och utvärdering av hur kommunstyrelsen, bolagen och 

myndighetsnämnden samverkar idag. 
- Redogöra för vilka förbättringar som behöver göras för att tydliggöra 

rollerna. 
- Ta ställning till om en beställarfunktion behövs. 

 
Kommunfullmäktige beslutade 28 april 2014, § 25, att överlämna ärendet till 
kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för beslut 
senast 24 november 2014. 
 
Kommunchef Magnus Nordström har yttrat sig i ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
Lagrum 
Kommunallagen innehåller endast några få regler om fullmäktigeberedningar.  
         forts 



 PROTOKOLL 41(49) 
 2014-11-24 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KF § 126 Dnr 0124/14 – 008 forts 
 
MOTION (FP) - BEHÖVS EN BESTÄLLARFUNKTION? 

 
I övrigt är det upp till varje kommun att bestämma vilka uppdrag de ska ha 
och hur de ska arbeta. Fullmäktigeberedningarna bereder ärenden. De fattar 
alltså inte några beslut, utan besluten fattas av kommunfullmäktige i vanlig 
ordning. Det handlar inte om ett allmänt beredningsorgan, utan om att 
fullmäktige i vissa fall kan tillsätta en särskild person eller grupp av personer 
med uppgift att ägna sig åt viss ärendeberedning. En fullmäktigeberedning 
kan ha permanenta eller tillfälliga beredningsuppgifter. Den kan emellertid 
inte anförtros löpande förvaltningsuppgifter. En fullmäktigeberednings sam-
manträden hålls normalt inom stängda dörrar. Det är fullmäktige som ska 
fatta närmare beslut om beredningarnas uppgifter och arbetsformer.  
 
Älvsbyns kommun 
Älvsbyns kommun har i sin politiska organisation uttryckligt påtalat möjlig-
heten att bereda ärenden till kommunfullmäktige, genom tillfälliga bered-
ningar. Utgångspunkten bör dock vara att det direktvalda organet, full-
mäktige, ska avgöra de viktigaste frågorna för kommunen i sin helhet. Vilket 
innebär att en tillfällig beredning endast bör tillsättas för att bereda denna typ 
av frågor. 
 
Folkpartiet Älvsbyliberalernas yrkande 
Precis som Folkpartiet Älvsbyliberalerna påtalar har frågan om en beställar-
funktion aktualiserats vid ett flertal tillfällen de senaste fem åren. Med bestäl-
larfunktionen har vid det flesta tillfällena menats teknisk beställarkompetens 
gentemot de kommunala bolagen. De kommunala bolagen uppfattar att de 
saknar en teknisk dialogpart hos ägaren vilket försvårar tydliggörandet av vad 
som förväntas av dem. 
 
Om en beställarfunktion är att betrakta som en de viktigaste frågorna för 
kommunen i sin helhet överlåts till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige att 
avgöra. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att: 
- Bifalla motionen eller avslå motionen. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
- Avslå motionen – Behövs en beställarfunktion?  
 
- Uppdra till kommunchefen att till kommunstyrelsens sammanträde den 15 

december se över beställarfunktionen och återkomma med ett ärende i 
frågan. 

_____        forts 



 PROTOKOLL 42(49) 
 2014-11-24 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 126 Dnr 0124/14 – 008 forts 
 
MOTION (FP) - BEHÖVS EN BESTÄLLARFUNKTION? 

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



 PROTOKOLL 43(49) 
 2014-11-24 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 127 Dnr 0154/14 - 008 
 
MOTION (C) - RESURSER FÖR SKOLORNA UTANFÖR TÄT-
ORTEN 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Anse motionen om resurser för skolorna utanför tätorten vara besvarad. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Matilda Wiklund (c) har lämnat in en motion om resurser för skolorna utan-
för tätorten, enligt bilaga. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 28 april 2014, § 25, att överlämna ärendet till 
kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för beslut 
senast 24 november 2014. 
 
Skolchef Jan-Erik Backman har yttrat sig i ärendet. 
 
Det finns sedan tidigare ett uppdrag att arbeta fram en ny resursfördelnings-
modell för grundskolan. Detta arbete kommer att påbörjas under 2015 med 
syfte att kunna presentera ett förslag på ny resursfördelningsmodell för 
skolans verksamheter.  
 
Framtagande och implementering av resursfördelningsmodell är en omfat-
tande process och ser man till andra kommuners framtagande och implemen-
tering av resursfördelning brukar denna ta 1-1,5 år från beslut till faststäl-
lande. Ny beslutad resursfördelningsmodell bör således kunna vara framtagen 
och beslutad inför läsårsstart 2016.  
 
Förslag till beslut 
Anse motionen vara besvarad. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Anse motionen om resurser för skolorna utanför tätorten vara besvarad. 
_____ 
 
Kommunfullmäktige 
Helena Öhlund (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att 
kommunfullmäktige bifaller förslaget. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 44(49) 
 2014-11-24 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 128 Dnr 0161/14 - 008 
 
MOTION (FP) - UTVECKLA KANIS FRITIDSOMRÅDE MED 
SOMMARAKTIVITETER 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Anse motionen om att utveckla Kanis fritidsområde med sommaraktiviteter 
vara besvarad. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Folkpartiet skriver i sin motion; Kanisbacken har under de senaste åren 
genomgått ett ordentligt lyft, vilket har stärkt attraktionskraften. Kanisbacken 
börjar bli ett mycket uppskattat och välkänt aktivitetsområde under 
vintersäsongen. Däremot är området mindre attraktivt under sommartiden, 
där det finns en potential att göra mera. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 28 april 2014, § 25, att överlämna ärendet till 
kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för beslut 
senast 24 november 2014. 
 
Näringslivschef Pär Jonsson och VD Älvsbyns Fastigheter AB Anders 
Nilsson har yttrat sig i ärendet. 
 
Från fastighetsbolaget och näringslivskontoret har en vision för år 2030 tagits 
fram för området. Inom förslaget finns det framtaget sommaraktiviteter, ex. 
badplats. Vid kommunstyrelsens möte den 27 maj 2013 godkändes visionen.  
 
Utvecklingen av Kanisområdet sker affärsmässigt i flera steg, där mindre 
investeringar hanteras av fastighetsbolaget via kommunens investerings-
budget. För större investeringar och utveckling på längre sikt samverkar vi 
med partners, företag med en affärsuppgift.  
 
Det pågår ett arbete med att utveckla besöksnäringen i kommunen. Under 
hösten genomför kommunen ett utvecklingsarbete för att stärka turistnär-
ingen i samverkan med lokala turistföretagare, Luleå Tekniska Universitet och 
Swedish Lapland. I andra hand söker vi externa entreprenörer som vill invest-
era i Kanisområdets utveckling.  
 
Beslutsunderlag 
Kanis visionplan 2030, diarienummer 0162/13. 
 
Förslag till beslut 
Förslag till kommunstyrelsen; anse att motionen är besvarad.   
         forts 



 PROTOKOLL 45(49) 
 2014-11-24 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 128 Dnr 0161/14 – 008 forts 
 
MOTION (FP) - UTVECKLA KANIS FRITIDSOMRÅDE MED 
SOMMARAKTIVITETER 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Anse motionen om att utveckla Kanis fritidsområde med sommaraktiviteter 
vara besvarad. 
_____ 
 
Kommunfullmäktige 
Inger Lundberg (fp) redogör för sin motion. 
 
Beslutsgång. 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att 
kommunfullmäktige bifaller densamma. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 46(49) 
 2014-11-24 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 129 Dnr 0162/14 - 008 
 
MOTION (FP) OM SÄKRA SKOLSKJUTSAR 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Anse motionen om säkra skolskjutsar vara besvarad. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Det har inkommit en motion (Fp) angående säkra skolskjutsar på Linje 32 
som trafikerar sträckan Älvsbyn – Piteå. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 28 april 2014, § 25, att överlämna ärendet till 
kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för beslut 
senast 24 november 2014. 
 
Näringslivsutvecklare Ulrica Hamsch har yttrat sig i ärendet. 
 
Länstrafiken i Norrbotten AB ägs av Regionala kollektivtrafikmyndigheten 
(RKM) i Norrbotten. RKM är organiserat som ett kommunalförbund med 
Norrbottens län landsting och länets 14 kommuner som medlemmar. 
 
Linje 32 är en stomlinje vilket innebär att landstinget har det politiska och 
ekonomiska ansvaret för trafiken. Linjen har några godsförande turer och den 
trafikeras med låggolvsbussar och godsrumsbuss.  
 
Länstrafiken har, enligt ägarnas målsättning, uteslutande upphandlat tillgäng-
lighetsanpassade fordon i all linjetrafik. De fordon som i dagsläget trafikerar 
Linje 32 är av typen låggolv, vilket betyder att de saknar trapp och är enklare 
för resenärer med nedsatt rörelseförmåga att ta sig i och ur fordonet.  
 
De aktuella bussarna är också utrustade med alkolås och 3-punktsbälten på 
samtliga sittplatser (rådande lagkrav för buss är 2-punkts bälte).  
Länstrafikens målsättning i all trafik är att samtliga passagerare alltid ska ha en 
sittplats. Trafiken är inte planerad utifrån att ståplatser ska nyttjas. 
 
Enligt Länstrafiken reglerar nuvarande avtal insatser av förstärkning och om 
behovet uppstår ska entreprenören ombesörja att ett extra fordon sätts in. 
 
Förslag till beslut 
Motionen anses vara besvarad. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Anse motionen om säkra skolskjutsar vara besvarad. 
_____         forts 



 PROTOKOLL 47(49) 
 2014-11-24 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 129 Dnr 0162/14 – 008 forts 
 
MOTION (FP) OM SÄKRA SKOLSKJUTSAR 

 
Kommunfullmäktige 
Inger Lundberg (fp) redogör för sin motion. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att 
kommunfullmäktige bifaller förslaget. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 48(49) 
 2014-11-24 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 130 Dnr 0163/14 - 008 
 
MOTION (FP) - INVESTERA I HEMSJUKVÅRDEN FÖR VÅRA 
ÄLDRES SKULL 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Avslå motionen om att investera i hemsjukvården för våra äldres skull. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Folkpartiet yrkar på att en utredning genomförs angående behovet av syr-
gasapparat, bladderscan samt EKG-apparat på särskilt boende. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 28 april 2014, § 25, att överlämna ärendet till 
kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för beslut 
senast 24 november 2014. 
 
Socialchef Hans Nyberg har yttrat sig i ärendet. 
 
Syrgasapparat är en läkarordination. Den som är i behov av detta får det 
utskrivet, vilket sker idag. Vid akuta situationer ska den sjuke till sjukhus och 
behandlas där. 
 
Bladderscan är inte enkel att använda. Det finns flera felkällor om apparaten 
inte används rätt. Hälsocentralen rekommenderade att inte bära denna 
apparat hem till patienter. Bladderscan är en del i en läkarutredning vilket 
ligger under Hälsocentralens ansvar. Vid akuta problem så ska den sjuke 
tappas på urin. 
 
EKG-apparat hör till primärvårdens ansvar. Det är läkare som ordinerar 
provtagning samt läser av resultatet. Det är inte en sjuksköterskeuppgift. 
Krävs denna typ av vård för den enskilde, så ska den bedrivas på sjukhus, 
eftersom det krävs specialistvård. 
 
Avslutningsvis så bedriver kommunen inte akutsjukvård det åligger lands-
tingets ansvar. 
 
Förslag till beslut 
Avslag till motionen. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Avslå motionen om att investera i hemsjukvården för våra äldres skull. 
_____ 
 
         forts 



 PROTOKOLL 49(49) 
 2014-11-24 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 130 Dnr 0163/14 – 008 forts 
 
MOTION (FP) - INVESTERA I HEMSJUKVÅRDEN FÖR VÅRA 
ÄLDRES SKULL 

 
Kommunfullmäktige 
Inger Lundberg (fp) redogör för sin motion samt meddelar att rubriceringen 
av motionen blev fel, borde stå äldreboende i ställe för hemsjukvården. 
 
Helena Öhlund (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att 
kommunfullmäktige bifaller densamma. 
_____ 
 

 


