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MEDBORGARFÖRSLAG ANGÅENDE PLACERING AV NYA 
ÄLDREBOENDET 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
1) Förslagsställarna inbjuds till en dialog kring medborgarförslaget. 
2) Medborgarförslag om placering av nytt SÄBO anses vara besvarat. 
3) Förslaget överlämnas till miljö- och byggnämnden inför kommande plan-

process. 
 

Reservation 
Sören Nilsson (sd) reserverar sig mot beslutet. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Nybyggare på Nygrensvägen har lämnat in ett medborgarförslag angående 
placering av nya äldreboendet. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 17 oktober 2016, § 68, överlämna ärendet 
till kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för 
beslut senast vid fullmäktiges sammanträde den 28 november 2016. 
_____ 
 
Älvsbyns Fastigheter AB:s VD Lennart Lundgren, som har i uppdrag att för-
valta kommunens fastigheter, har yttrat sig i ärendet. 
 
Vi kan bara konstatera att kommunfullmäktige i Älvsbyn den 17/11 2016 
beslutat att nytt särskilt boende (SÄBO) i Älvsbyns kommun placeras på 
folkhögskoletomten ”Västermalmshöjden”. 
 
Därmed anser Älvsbyns Fastigheter AB att medborgarförslaget är besvarat för 
bolagets del. I övrigt bör hänsyn tas till denna skrivelse i planprocessen, men 
detta är en fråga för miljö- och byggnämnden.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges protokoll 17 oktober 2016, § 68. 
Kommunstyrelsens protokoll 7 november 2016, § 133. 
 
Förslag till beslut 
Medborgarförslag om placering av nytt SÄBO anses vara besvarat. 
Förslaget överlämnas vidare till miljö- och byggnämnden inför kommande 



 

 

planprocess. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1) Förslagsställarna inbjuds till en dialog kring medborgarförslaget. 
2) Medborgarförslag om placering av nytt SÄBO anses vara besvarat. 
3) Förslaget överlämnas till miljö- och byggnämnden inför kommande plan-

process. 
_____ 
 
Kommunfullmäktige 
Wivianne Nilsson (v) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Sören Nilsson (sd) föreslår att förslagställarna blir remissinstans och får rätt att 
lämna remissyttrande. 
 
Tomas Egmark (s) förklarar att i detaljplaneprocessen blir förslagsställarna  
inbjudna. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Sören 
Nilssons tilläggsförslag var för sej. Kommunfullmäktige bifaller kommun-
styrelsens förslag.  
_____ 
 
 
 
 

Vid protokollet 
Sekreterare Lilian Johansson 
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Ordförande Peter Eriksson 
 

Justerare Anna Lundberg  
Justerare Inger Lundberg 

 


