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MEDBORGARFÖRSLAG OM VÄGEN TILL BADPLATSEN I 
PÅLSTRÄSK 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Avslå medborgarförslaget om vägunderhåll till badplatsen i Pålsträsk därför 
att vägen är ”enskild väg”, därmed inte kommunens ansvar. 
 
Uppdra till kommunchefen att föra dialog med Pålsträsk Byaförening, gäll-
ande vägunderhåll till badplatsen i Pålsträsk. 
 
Skriftlig reservation  
Inger Lundberg (fp) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en skriftlig 
reservation.  ”Kommunen ska leda förhandlingar med SCA och byafören-
ingen om upprustning av vägen. Trafikverket ska också uppvaktas så de kan 
bidra, då vägen används av yrkestrafik. Trafikverket kan bidra med vägkost-
nader, toaletter och sittgrupper. Vi vill ha välkomnande infarter till Älvsbyn.” 
 
Reservation 
Centerpartiet reserverar sig mot beslutet. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Medborgarförslag har inkommit av styrelsen i Pålsträsk Byaförening om att 
Älvsbyns kommun åtar sig ansvaret för vägunderhåll till badplatsen i 
Pålsträsk. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 16 juni 2014, § 46, att överlämna ärendet till 
kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för beslut 
senast februari 2015. 
_____ 
 
VD Älvsbyns Energi AB Jan Sipola har yttrat sig i ärendet. 
 
Förslagsställaren föreslår att Älvsbyns kommun åtar sig ansvaret för väg-
underhåll vid behov. Vägen är en enskild väg. Badplatsen som avses är inte 
under kommunalt ansvar. 
 
Älvsbyns kommun har beslutat om nedskärningar av driftbudgeten för gatu-
verksamheten. Med detta beslut finns inte utrymme för barmarksunderhåll på 
kommunens gator och vägar. Således inte heller för utökat underhåll, i detta 



 

 

fall av enskilda vägar. 
 
Förslag till beslut 
Avslå medborgarförslaget om vägunderhåll till badplatsen i Pålsträsk därför 
att vägen är ”enskild väg”, därmed inte kommunens ansvar. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Avslå medborgarförslaget om vägunderhåll till badplatsen i Pålsträsk därför 
att vägen är ”enskild väg”, därmed inte kommunens ansvar. 
 
Uppdra till kommunchefen att föra dialog med Pålsträsk Byaförening, gäll-
ande vägunderhåll till badplatsen i Pålsträsk. 
_____ 
 
Kommunfullmäktige 
Göran Lundström (c) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med tillägg att 
kommunen är villig att hjälpa till att laga vägen och eventuellt förhindra tung 
trafik. 
 
Inger Lundberg (fp) föreslår att ärendet återremitteras. Kommunen ska för-
handla med SCA och byaföreningen om vägupprustning. Inte stänga av vägen 
för yrkestrafik, utan uppvakta Trafikverket att ställa iordning en ordentlig rast-
plats.   
 
Sören Nilsson (sd) bifaller Göran Lundströms (c) förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Inger Lundbergs förslag om återremiss 
och finner att kommunfullmäktige avslår förslaget. 
 
Ordföranden ställer vidare proposition på Göran Lundströms tilläggsförslag 
och finner att kommunfullmäktige avslår förslaget. 
 
Slutligen ställer ordföranden proposition på kommunstyrelsens avslagsförslag 
och finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget. 
_____ 
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