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 PROTOKOLL 2(73) 
 2019-05-06 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 24 Dnr 0098/19 - 008 
 
MEDBORGARFÖRSLAG - ÖPPNA UPP CYKELVÄG FÖR RID-
NING 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Medborgarförslag om att öppna upp cykelväg för ridning, överlämnas till 
miljö- och byggnämnden för beredning och beslut senast 1 oktober 2019. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Maria Lidström har lämnat in ett medborgarförslag om att öppna upp cykel-
väg för ridning, enligt bilaga. 
 
Kommunfullmäktige 
Ordföranden föreslår att medborgarförslaget överlämnas till miljö- och bygg-
nämnden för beredning och beslut senast 1 oktober 2019. Kommunfull-
mäktige bifaller förslaget. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 3(73) 
 2019-05-06 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 25 Dnr 0119/19 - 008 
 
MEDBORGARFÖRSLAG OM ATT KOMMUNEN SKA TILLHAN-
DAHÅLLA MÖJLIGHET TILL ATT SLAMSUGA VATTENBRUN-
NAR 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Medborgarförslag om att kommunen ska tillhandahålla möjlighet till att slam-
suga vattenbrunnar, överlämnas till miljö- och byggnämnden för beredning 
och beslut senast 1 oktober 2019. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Lars Ölund har lämnat in ett medborgarförslag om att kommunen ska till-
handahålla möjlighet till att slamsuga vattenbrunnar, enligt bilaga. 
 
Kommunfullmäktige 
Ordföranden föreslår att ärendet överlämnas till miljö- och byggnämnden för 
beredning och beslut senast 1 oktober 2019. Kommunfullmäktige bifaller för-
slaget. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 4(73) 
 2019-05-06 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 26 Dnr 0136/19 - 008 
 
MEDBORGARFÖRSLAG - BESPARINGSFÖRSLAG FLUXEN 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Medborgarförslag om besparingsförslag Fluxen, överlämnas till kommun-
styrelsen för beredning och beslut senast den 30 september 2019. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ann-Louise Öhlund har lämnat in ett medborgarförslag om besparingsförslag 
Fluxen, enligt bilaga. 
 
Kommunfullmäktige 
Ordföranden föreslår att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för bered-
ning och beslut senast den 30 september 2019. Kommunfullmäktige bifaller 
förslaget. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 5(73) 
 2019-05-06 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 27 Dnr 0224/19 - 008 
 
MEDBORGARFÖRSLAG - ÄLVSBYNS KOMMUN BEHÖVER EN 
DRIVING RANGE 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Medborgarförslag om att Älvsbyns kommun behöver en driving range, över-
lämnas till miljö- och byggnämnden för beredning och beslut senast 1 okto-
ber 2019. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Torbjörn Larsson har lämnat in ett medborgarförslag om att Älvsbyns kom-
mun behöver en driving range, enligt bilaga. 
 
Kommunfullmäktige 
Ordföranden föreslår att medborgarförslaget överlämnas till miljö- och bygg-
nämnden för beredning och beslut senast 1 oktober 2019. Kommunfull-
mäktige bifaller förslaget. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 6(73) 
 2019-05-06 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 28 Dnr 0113/19 - 008 
 
MOTION (L) RUSTA SERVICEBYGGNADEN PÅ SELHOLMENS 
CAMPING 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Motion (L) om att rusta servicebyggnaden på Selholmens camping, överläm-
nas till kommunstyrelsen för beredning och vidare till fullmäktige för beslut 
senast den 21 oktober 2019. 
_____ 
  
Sammanfattning av ärendet 
Göran Stenlund (L) har lämnat in en motion om att rusta servicebyggnaden 
på Selholmens camping, enligt bilaga. 
 
Kommunfullmäktige 
Ordföranden föreslår att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för bered-
ning och vidare till fullmäktige för beslut senast den 21 oktober 2019. Kom-
munfullmäktige bifaller förslaget. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 7(73) 
 2019-05-06 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 29 Dnr 0180/19 - 008 
 
MOTION (L) MATA ÄLVSBYNS BIN I SOMMAR 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Motion (L) om att mata Älvsbyns bin i sommar, överlämnas till kommun-
styrelsen för beredning och vidare till fullmäktige för beslut senast den 17 juni 
2019. 
_____ 
  
Sammanfattning av ärendet 
Inger Lundberg (L) har lämnat in en motion om att mata Älvsbyns bin i som-
mar, enligt bilaga. 
 
Kommunfullmäktige 
Ordföranden föreslår att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för bered-
ning och vidare till fullmäktige för beslut senast den 17 juni 2019. Kommun-
fullmäktige bifaller förslaget. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 8(73) 
 2019-05-06 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 30 Dnr 0190/19 - 008 
 
MOTION (C) OM ATT SÄKRA KOMPETENT ARBETSKRAFT I 
FRAMTIDEN 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Motion (c) om att säkra kompetent arbetskraft i framtiden, överlämnas till 
kommunstyrelsen för beredning och vidare till fullmäktige för beslut senast 
den 25 november 2019. 
_____  
 
Sammanfattning av ärendet 
Daniel Strandlund (c) har lämnat in en motion om att säkra kompetent 
arbetskraft i framtiden, enligt bilaga. 
 
Kommunfullmäktige 
Ordföranden föreslår att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för bered-
ning och vidare till fullmäktige för beslut senast den 25 november 2019. 
Kommunfullmäktige bifaller förslaget. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 9(73) 
 2019-05-06 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 31 Dnr 0191/19 - 008 
 
MOTION (C) OM RÄTTVIKSMODELLEN FÖR ÄLVSBYN 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Motion (c) om Rättviksmodellen för Älvsbyn, överlämnas till kommunstyrel-
sen för beredning och vidare till fullmäktige för beslut senast den 25 novem-
ber 2019. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Daniel Strandlund (c) har lämnat in en motion om Rättviksmodellen för 
Älvsbyn, enligt bilaga. 
 
Kommunfullmäktige 
Ordföranden föreslår att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för bered-
ning och vidare till fullmäktige för beslut senast den 25 november 2019. 
Kommunfullmäktige bifaller förslaget. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 10(73) 
 2019-05-06 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 32 Dnr 0192/19 - 008 
 
MOTION (C) OM LÄRANDE VIA DISTANS 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Motion (c) om lärande via distans, överlämnas till kommunstyrelsen för be-
redning och vidare till fullmäktige för beslut senast den 21 oktober 2019.   
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Daniel Strandlund (c) har lämnat in en motion om lärande via distans, enligt 
bilaga. 
 
Kommunfullmäktige 
Ordföranden föreslår att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för bered-
ning och vidare till fullmäktige för beslut senast den 21 oktober 2019. Kom-
munfullmäktige bifaller förslaget. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 11(73) 
 2019-05-06 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 33 Dnr 0193/19 - 008 
 
MOTION (C) OM ATT UPPDATERA ÄLVSBYNS INFORMA-
TIONSPOLICY 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Motion (c) om att uppdatera Älvsbyns informationspolicy, överlämnas till 
kommunstyrelsen för beredning och vidare till fullmäktige för beslut senast 
den 17 juni 2019.   
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Daniel Strandlund (c) har lämnat in en motion om att uppdatera Älvsbyns 
informationspolicy, enligt bilaga. 
 
Kommunfullmäktige 
Ordföranden föreslår att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för bered-
ning och vidare till fullmäktige för beslut senast den 17 juni 2019. Kommun-
fullmäktige bifaller förslaget. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 12(73) 
 2019-05-06 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 34 Dnr 0194/19 - 008 
 
MOTION (C) OM EN ANONYM VISSELBLÅSARFUNKTION 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Motion (c) om en anonym visselblåsarfunktion, överlämnas till kommun-
styrelsen för beredning och vidare till fullmäktige för beslut senast den 25 
november 2019.   
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Daniel Strandlund (c) har lämnat in en motion om en anonym visselblåsar-
funktion, enligt bilaga. 
 
Kommunfullmäktige 
Ordföranden föreslår att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för bered-
ning och vidare till fullmäktige för beslut senast den 25 november 2019. 
Kommunfullmäktige bifaller förslaget. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 13(73) 
 2019-05-06 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 35 Dnr 0195/19 - 008 
 
MOTION (C) OM ATT ERBJUDA FLER FERIEARBETSPLATSER 
UNDER SOMRARNA 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Motion (c) om att erbjuda fler feriearbetsplatser under somrarna, överlämnas 
till kommunstyrelsen för beredning och vidare till fullmäktige för beslut 
senast den 21 oktober 2019.   
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Daniel Strandlund (c) har lämnat in en motion om att erbjuda fler feriearbets-
platser under somrarna, enligt bilaga. 
 
Kommunfullmäktige 
Ordföranden föreslår att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för bered-
ning och vidare till fullmäktige för beslut senast den 21 oktober 2019. Kom-
munfullmäktige bifaller förslaget. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 14(73) 
 2019-05-06 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 36 Dnr 0197/19 - 008 
 
MOTION (L) TRAFIKKAOS VID SKOLORNA I TÄTORTEN 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Motion (L) om trafikkaos vid skolorna i tätorten, överlämnas till kommun-
styrelsen för beredning och vidare till fullmäktige för beslut senast den 21 
oktober 2019. 
_____ 
  
Sammanfattning av ärendet 
Göran Stenlund, Inger Lundberg och Maria Hortlund (L) har lämnat in en 
motion om trafikkaos vid skolorna i tätorten, enligt bilaga. 
 
Kommunfullmäktige 
Ordföranden föreslår att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för bered-
ning och vidare till fullmäktige för beslut senast den 21 oktober 2019. Kom-
munfullmäktige bifaller förslaget. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 15(73) 
 2019-05-06 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 37 Dnr 0214/19 - 008 
 
MOTION (S) GÖR KULTURSKOLAN AVGIFTSFRI 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Motion (s) om avgiftsfri kulturskola, överlämnas till kommunstyrelsen för 
beredning och vidare till fullmäktige för beslut senast den 21 oktober 2019.  
_____  
 
Sammanfattning av ärendet 
Tomas Egmark (s) har lämnat in en motion om avgiftsfri kulturskola, enligt 
bilaga. 
 
Kommunfullmäktige 
Ordföranden föreslår att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för bered-
ning och vidare till fullmäktige för beslut senast den 21 oktober 2019. Kom-
munfullmäktige bifaller förslaget. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 16(73) 
 2019-05-06 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 38 Dnr 0223/19 - 008 
 
MOTION (C) EKONOMI SETT TILL NETTOKOSTNADSAV-
VIKELSE 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Motion (c) om ekonomi sett till nettokostnadsavvikelse, överlämnas till kom-
munstyrelsen för beredning och vidare till fullmäktige för beslut senast den 
25 november 2019. 
_____  
 
Sammanfattning av ärendet 
Berit Hardselius och Göran Lundström (c) har lämnat in en motion om, eko-
nomi sett till nettokostnadsavvikelse, enligt bilaga. 
 
Kommunfullmäktige 
Ordföranden föreslår att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för bered-
ning och vidare till fullmäktige för beslut senast den 25 november 2019. 
Kommunfullmäktige bifaller förslaget. 
_____ 
 
 



 PROTOKOLL 17(73) 
 2019-05-06 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 39 Dnr 0183/19 - 008 
 
ENKEL FRÅGA (V) TILL KOMMUNALRÅDET TOMAS EGMARK 
OM NEDLÄGGNING AV ARBETSFÖRMEDLINGEN  

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Fråga (v) till kommunalrådet Tomas Egmark om nedläggning av arbetsför-
medlingen anses vara besvarad. 
_____  
 
Sammanfattning av ärendet 
Louice Majunge (v) har lämnat in en fråga till kommunalrådet Tomas Egmark 
om nedläggning av arbetsförmedlingen, enligt bilaga. 
 
Kommunfullmäktige 
Louice Majunge (v) redogör för sin fråga - kommer kommunalrådet att agera 
för att förhindra en nedläggning av arbetsförmedlingen? 
 
Tomas Egmark (s) svarar ja på frågan. Samtal förs med arbetsförmedlingen. 
Frågan om arbetsförmedlingens framtid kommer att lyftas vid träff med 
arbetsmarknadsminister Ylva Johansson den 22 maj. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att frågan därmed ska anses vara besvarad, vilket kom-
munfullmäktige bifaller. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 18(73) 
 2019-05-06 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 40 Dnr 0198/19 - 008 
 
ENKEL FRÅGA (L) TILL KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRAN-
DE TOMAS EGMARK OM TRAFIKKAOSET VID SKOLORNA 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Fråga (L) till kommunalrådet Tomas Egmark om trafikkaoset vid skolorna, 
anses vara besvarad. 
_____  
 
Sammanfattning av ärendet 
Göran Stenlund (L) har lämnat in en fråga till kommunalrådet Tomas 
Egmark om trafikkaoset vid skolorna, enligt bilaga. 
 
Kommunfullmäktige 
Göran Stenlund (L) redogör för sin fråga - anser kommunalrådet att trafik-
kaoset vid skolorna är acceptabelt, eftersom kommunen känner till problem-
et? 
 
Tomas Egmark (s) svarar nej.  
- Information till föräldrar om att följa gällande regler.  
- Samtal har förts med polisen.  
- Förbättringspotential gällande skyltning. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att frågan därmed ska anses vara besvarad, vilket kom-
munfullmäktige bifaller. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 19(73) 
 2019-05-06 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 41 Dnr 0179/19 - 000 
 
DELGIVNINGAR KF 2019-05-06 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Ta del av redovisade delgivningar. 
_____ 

Sammanfattning av ärendet 

Handlingar i ärendet: 
 
Socialutskottet – statistikrapport ej verkställda beslut enligt SoL och LSS – 
kvartal 4 2018 (dnr 36/19-19) 

 

Älvsbyns Fastigheter AB – Årsredovisning och granskningsrapport 2018 
(dnr 154/19-042) 
 
Älvsbyns Energi AB – Årsredovisning och granskningsrapport 2018 (dnr 

155/19-042) 
 
Älvsbyns kommunföretag AB – Årsredovisning och granskningsrapport 
2018 (dnr 156/19-042) 
 
Revisionen  
- Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2018 (dnr 175/19-042) 

- Hearing angående kommunens IT-säkerhet (dnr 84/19-007)  

 
Länsstyrelsen Norrbotten  
- Ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige (sd) (dnr 69/19-102) 

- Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige (sd) (dnr 114/19-102) 

 
Förslag till beslut 
Ta del av redovisade delgivningar. 
 
Kommunfullmäktige 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommunfull-
mäktige bifaller. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 20(73) 
 2019-05-06 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 42 Dnr 0362/18 - 001 
 
UTREDNING RESTAURANG FLUXEN 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
1) Avveckla restaurang Fluxen. 
2) Om efterfrågan finns, erbjuda Fluxens hyresgäster möjlighet att äta till-

sammans i lämplig lokal i huset.  
3) Ge kommunstyrelsen uppdrag att utreda möjlighet att ordna en träffpunkt 

av modell Piteå´s ”Ernst träffpunkt” med en öppen samvaro för sociala 
kontakter, tidningsläsande mm samt tillfälle att köpa fika. 

 
Reservation 
Orvo Hannlöv (sd) reserverar sig mot beslutet. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 1 oktober 2018, § 99, att uppdra till kommun-
chefen att lämna förslag på långsiktiga åtgärder för att anpassa verksamheten 
till de ekonomiska förutsättningarna. Två av förslagen är - avveckling restau-
rang Fluxen och - mottagningskök i Vidselsskolan. 
_____ 
 
Kommunstyrelsen beslutade 5 november 2018, § 105, att återremittera ärende 
om ytterligare utredning av restaurang Fluxen. 
_____ 
 
Kommunstyrelsens beslutade 28 januari 2019, § 3, att utredning restaurang 
Fluxen återremitteras för ytterligare beredning. Beslutsunderlag med följande 
alternativ grundat på 2018 års resultat redovisas:  
1) Behålla restaurangen oförändrad, öppet 365 dagar/år. 
2) Restaurangen hålls öppen 5 dagar/vecka, stängt helger. 
3) Restaurangen avvecklas. 
4) Utreda möjlighet för boende på Fluxen, att kunna äta gemensamt utan 

personalstöd.  
_____ 
 
Kommunstyrelsen beslutade 18 mars 2019, § 25, att ärendet utgår och åter-
upptas vid kommunstyrelsens sammanträde den 8 april 2019. 
_____ 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 1 oktober 2018, § 99. 
Utredning Fluxenrestaurangen, Vidsels skolkök. 
Kommunstyrelsens protokoll 5 november 2018, § 105. 
Återremiss Fluxenrestaurangen     forts 



 PROTOKOLL 21(73) 
 2019-05-06 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 42 Dnr 0362/18 – 001 forts 
 
UTREDNING RESTAURANG FLUXEN 

 
Kommunstyrelsens protokoll 28 januari 2019, § 3. 
Kommunstyrelsens protokoll 18 mars 2019, § 25. 
Kommunstyrelsens protokoll 8 april 2019, § 40. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1) Avveckla restaurang Fluxen. 
2) Om efterfrågan finns, erbjuda Fluxens hyresgäster möjlighet att äta till-

sammans i lämplig lokal i huset.  
 
Reservation 
Göran Lundström (c) reserverar sig mot dålig kvalitet på det ekonomiska un-
derlaget. 
 
Orvo Hannlöv (sd) reserverar sig mot beslutet. 
_____ 
 
Kommunfullmäktige 
Ordföranden informerar att 720 st namnunderskrifter har inkommit mot av-
veckling av restaurang Fluxen. 
 
Berit Hardselius (c) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med ett tillägg att 
ta fram en öppen träffpunkt för kommunens äldre av modell Piteå´s ”Ernst 
träffpunkt” med tillgång att köpa fika. 
 
Tomas Egmark (s) bifaller kommunstyrelsens förslag. 
 
Inger Lundberg (L) bifaller kommunstyrelsens förslag och Berit Hardselius 
tilläggsförslag. 
 
Tomas Egmark (s) föreslår att ge uppdrag till kommunstyrelsen att bereda 
förslaget. 
 
Orvo Hannlöv (sd) föreslår att under ett par år hålla restaurangen öppen 5 
dagar/vecka, stängt helger. Hannlöv föreslår att ärendet återremitteras. 
 
Linus Sköld (s) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Rikard Granström (s) föreslår att uppdra till kommunstyrelsen att bereda Berit 
Hardselius tilläggsförslag, i övrigt bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Helena Öhlund (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
         forts 



 PROTOKOLL 22(73) 
 2019-05-06 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 42 Dnr 0362/18 – 001 forts 
 
UTREDNING RESTAURANG FLUXEN 

 
Berit Hardselius (c) ändrar sitt tilläggsförslag enligt följande. Ge kommun-
styrelsen uppdrag att utreda möjlighet med inriktning att ordna en träffpunkt 
av modell Piteå´s ”Ernst träffpunkt” med en öppen samvaromöjlighet för 
sociala kontakter, tidningsläsande mm samt tillfälle att köpa fika. 
 
Wivianne Nilsson (v) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Peter Lundberg (kd) bifaller kommunstyrelsens förslag samt Berit Hardselius 
tilläggsförslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Orvo Hannlövs förslag om återremiss, 
vilket kommunfullmäktige avslår. 
 
Ordföranden ställer vidare proposition på kommunstyrelsens förslag och Berit 
Hardselius tilläggsförslag. Kommunfullmäktige bifaller förslagen. 
_____ 
 
 
 



 PROTOKOLL 23(73) 
 2019-05-06 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 43 Dnr 0096/19 - 003 
 
ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE ENLIGT NY 
KOMMUNALLAG (2017:725) 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Fastställa arbetsordning för kommunfullmäktige, enligt bilaga, med följande 
ändringar: 
§§ 7,8 och 9, ordförandena ändras till presidiet. 
§ 10, andra stycket – ändra till 10 dagar före. 
§ 13, första stycket – bör ändras till ska. 
§ 33, - bör ändras till ska, dagen före ändras till 5 dagar före. 
§ 33 och 34, - Interpellationer/frågor får ställas av ledamöter och riktas till ordförande i 
en nämnd eller i en fullmäktigeberedning samt till annan tjänstgörande förtroendevald i 
kommunfullmäktige. 
§ 33, Även övriga ledamöter ska få ta del av svaret. 
§ 34, När en fråga besvaras får bara den som ställer frågan och den som svarar delta i över-
läggningen. 
 
Redaktionella ändringar kommer att genomföras. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kvalificerad handläggare Michelle Engman har gjort ett förslag på en revide-
ring av arbetsordningen för kommunfullmäktige. Revideringen sker med 
anledning av den nya kommunallagen (2017:725).  
 
Det som är nytt i förslaget är följande 
- På s. 9 gällande motioner 30§ och medborgarförslag 31§ ska dessa lämnas 

in till kommunens kansli 14 dagar före sammanträdesdagen istället för 
senast kl.10.00 på sammanträdesdagen. Syftet med ändringen är att full-
mäktiges presidium ska kunna ta del av dessa på beredningen.  

- Layout och struktur  
- Lagrumshänvisningar  
- Språk och termer  
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 18 mars 2019, § 26. 
 
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige. 
 
Förslag till beslut 
Godkänna den nya arbetsordningen för kommunfullmäktige. 
 
         forts 



 PROTOKOLL 24(73) 
 2019-05-06 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 43 Dnr 0096/19 – 003 forts 
 
ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE ENLIGT NY 
KOMMUNALLAG (2017:725) 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Fastställa arbetsordning för kommunfullmäktige, enligt bilaga, med följande 
ändringar: 
§§ 7,8 och 9, ordförandena ändras till presidiet. 
§ 10, andra stycket – ändra till 10 dagar före. 
§ 13, första stycket – bör ändras till ska. 
§ 33, - bör ändras till ska, dagen före ändras till 5 dagar före. 
§ 33 och 34, - Interpellationer/frågor får ställas av ledamöter och riktas till ordförande i 
en nämnd eller i en fullmäktigeberedning samt till annan tjänstgörande förtroendevald i 
kommunfullmäktige. 
§ 33, Även övriga ledamöter ska få ta del av svaret. 
§ 34, När en fråga besvaras får bara den som ställer frågan och den som svarar delta i över-
läggningen. 
 
Redaktionella ändringar kommer att genomföras. 
_____ 
 
Kommunfullmäktige 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag vilket kommun-
fullmäktige bifaller. 
_____ 
 
 
 



 PROTOKOLL 25(73) 
 2019-05-06 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 44 Dnr 0125/19 - 004 
 
KOMMUNSTYRELSENS REGLEMENTE 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Godkänna revideringen av ”Kommunstyrelsens reglemente”, enligt bilaga, 
med följande ändringar; 
§ 2   - Arbeta med att effektivisera administrationen och verksamheten. 
§ 18 - Kallelsen ska sändas 10 dagar före sammanträdesdagen.  

- …handlingar som tillhör ett ärende … ska bifogas kallelsen, dock ska 
omfattningen innehålla tillräckligt underlag för att ledamot ska kunna fatta egna 
beslut i ärendet. 

- Påminnelse-mail skickas ut när KS-handlingar finns tillgängliga i ”politikerrum-
met”. 

_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kvalificerad handläggare på kommunledningskontorets kansli har reviderat 
kommunstyrelsens reglemente 2016-11-28, KS § 95. 
 
De ändringar som gjorts i innehållet är följande: 

• Övrig förvaltning, 8§ Uppgifter enligt speciallagstiftning (s5) 
Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen, 
PuL 1998:204 Kommunstyrelsen svarar för dataskyddsförordningen 
(GDPR) och dataskyddsombud 

 
Övriga ändringar som gjorts: 

• En innehållsförteckning 

• Ny layout och struktur 

• Nya lagrumshänvisningar enligt aktuell lagstiftning  
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 8 april 2019, § 41. 
 
Förslag till beslut 
Godkänna revideringen av ”Kommunstyrelsens reglemente” 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Godkänna revideringen av ”Kommunstyrelsens reglemente”, enligt bilaga, 
med följande ändringar; 
§ 2   - Arbeta med att effektivisera administrationen och verksamheten. 
§ 18 - Kallelsen ska sändas 10 dagar före sammanträdesdagen.  

- …handlingar som tillhör ett ärende … ska bifogas kallelsen, dock ska 
omfattningen innehålla tillräckligt underlag för att ledamot ska kunna fatta egna 
beslut i ärendet.       forts 



 PROTOKOLL 26(73) 
 2019-05-06 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KF § 44 Dnr 0125/19 – 004 forts 
 
KOMMUNSTYRELSENS REGLEMENTE 

 
- Påminnelse-mail skickas ut när KS-handlingar finns tillgängliga i ”politikerrum-
met”. 

_____ 
 
Kommunfullmäktige 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag vilket kommun-
fullmäktige bifaller. 
_____ 
 
 
 



 PROTOKOLL 27(73) 
 2019-05-06 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 45 Dnr 0263/18 - 008 
 
MEDBORGARFÖRSLAG OM DET NYA ÄLDREBOENDETS 
PLACERING 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Avslå medborgarförslag om det nya äldreboendets placering.  
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Gunnel Nilsson har lämnat ett förslag till placering av det nya äldreboendet. 
Hon anser att boendet ska byggas på den gamla ICA-tomten samt bestå av 
fem våningar och att en hälsocentral placeras på bottenplan. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 8 oktober 2018, § 79, att ärendet överlämnas 
till kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för 
beslut senast vid fullmäktiges sammanträde i maj 2019. 
_____ 
 
Socialchef Hans Nyberg har yttrat sig i ärendet. 
 
Det finns redan idag ett KF-beslut om att boendet ska placeras på Väster-
malmshöjden. Vidare så pågår för närvarande ett arbete i den av KF politiskt 
tillsatta SÄBO-beredningen. Syftet med beredningens arbete är att ta fram ett 
beslutsunderlag som beskriver förslag på antal boendeplatser, en tidsplan samt 
kostnad för uppförande av ett nytt särskilt boende. Frågan om placering av det 
särskilda boendet kommer inte beredas i fullmäktigeberedningen utan kommer 
som ett eget ärende i KS. 
 
Att bygga ett särskilt boende på den föreslagna platsen är inte att rekommen-
dera, utifrån flera perspektiv. Behovet av fler parkeringsplatser är stort. Hälso-
centralen är en relativt stor arbetsplats, som kräver gott om parkeringsytor, 
vilket inte kan tillgodoses. Att dessutom inhysa ambulansverksamheten är ur 
trafiksäkerhetssynpunkt inte att föredra. Det är redan idag ett stort flöde av 
trafik efter de intilliggande gatorna Skolgatan – Östermalmsleden. Med en 
hälsocentral kommer trafikflödet att öka än mer. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges protokoll 8 oktober 2018, § 79. 
Kommunstyrelsens protokoll 8 april 2019, § 44. 
 
Förslag till beslut 
Avslå medborgarförslag om det nya äldreboendets placering.  
 
 
         forts 



 PROTOKOLL 28(73) 
 2019-05-06 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KF § 45 Dnr 0263/18 – 008 forts 
 
MEDBORGARFÖRSLAG OM DET NYA ÄLDREBOENDETS 
PLACERING 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Avslå medborgarförslag om det nya äldreboendets placering.  
_____ 
 
Kommunfullmäktige 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag vilket kommun-
fullmäktige bifaller. 
_____ 
 
 
 



 PROTOKOLL 29(73) 
 2019-05-06 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 46 Dnr 0264/18 - 008 
 
MEDBORGARFÖRSLAG OM UTOMHUSPOOL I ÄLVSBYN 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Avslå medborgarförslag om utomhuspool i Älvsbyn. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Gunnel Nilsson har lämnat in ett medborgarförslag om utomhuspool i 
Älvsbyn. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 8 oktober 2019, § 80, att ärendet överlämnas 
till kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för 
beslut senast vid fullmäktiges sammanträde i maj 2019. 
_____ 
 
VD Älvsbyns Fastigheter AB, Annelie Vinsa har yttrat sig i ärendet. 
 
Det har genom åren inkommit en rad medborgarförslag och motioner angå-
ende utvecklingen av Lomtjärnsparken. Förslagen har handlat om allt från att 
bygga rinnande vattendrag till utveckling av befintlig lekpark.  
 
Under den senaste 10-årsperioden har det genomförts rätt omfattande in- 
vesteringar för att öka platsens attraktivitet. I dag är Lomtjärnsparken en 
attraktiv plats där det är relativt stor rörelse av folk och där det kontinuerligt 
genomförs en rad aktiviteter, i synnerhet under sommarhalvåret.  
 
En bassäng är en omfattande investering och en stor kostnad för drift och 
underhåll av densamma. Som ett alternativ till bassäng har Älvsbyns Fastig-
heter AB tittat på en s k markfontän (se bilaga 1) med vattenspegel, som skulle 
kunna tillfredsställa behovet av vatten och lek under sommartid.   
 
Frågan om någon form av bad/vattenleksmöjligheter för barn, finns med i 
budgetberedningens arbete inför 2020. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges protokoll 8 oktober 2019, § 80. 
Kommunstyrelsens protokoll 8 april 2019, § 45. 
 
Förslag till beslut 
Avslå medborgarförslag om utomhuspool i Älvsbyn. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Avslå medborgarförslag om utomhuspool i Älvsbyn. 
_____        forts 



 PROTOKOLL 30(73) 
 2019-05-06 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 46 Dnr 0264/18 – 008 forts 
 
MEDBORGARFÖRSLAG OM UTOMHUSPOOL I ÄLVSBYN 

 
Kommunfullmäktige 
Inger Lundberg (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag vilket kommun-
fullmäktige bifaller. 
_____ 
 
 



 PROTOKOLL 31(73) 
 2019-05-06 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 47 Dnr 0335/18 - 008 
 
MOTION (L) OM ATT FÖRBJUDA SALTNING AV VÄGAR INOM 
KOMMUNEN 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
1) Avslå motionen om att förbjuda saltning av vägar inom kommunen, med 

hänvisning till, att berörda vägar är Trafikverkets angelägenhet. 
2) Frågan om saltning av vägar inom kommunen kommer att lyftas vid 

Trafikverkets samrådsträffar. 
_____ 

Sammanfattning av ärendet 
Liberalerna har lämnat in en motion till fullmäktige 2018-10-08 avseende att 
förbjuda saltning av vägar inom kommunen, enligt bilaga. 

 
Kommunfullmäktige beslutade 8 oktober 2018, § 83, att överlämna ärendet till 
kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för beslut 
senast i maj 2019. 
_____ 

 
VD Älvsbyns Energi AB Jan Sipola har yttrat sig i ärendet. 
 
Tanken är att kommunen ska förbjuda saltning av Trafikverkets vägar inom 
Älvsbyns kommun. Trafikverket hävdar att Älvsbyns kommun är att jämföra 
klimatmässigt med kustnära kommuner. 
 
Motionen hänvisar till SMHI:s statistik och anför att klassisk vinterväg är lika 
trafiksäker som en saltad väg. 
 
Trafikverket har ansvaret för att deras vägar är trafiksäkra. Val av metod för 
snöröjning och halkbekämpning görs av Trafikverket. 
 
Älvsbyns Energi AB anser inte att kommunen kan ta på sig detta ansvar och 
föreslår därmed att motionen avslås. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges protokoll 8 oktober 2018, § 83. 
Kommunstyrelsens protokoll 8 april 2019, § 47. 
 
Förslag till beslut 
Avslå motionen med hänvisning till att berörda vägar är Trafikverkets ange-
lägenhet. 
 
 
         forts 



 PROTOKOLL 32(73) 
 2019-05-06 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 47 Dnr 0335/18 – 008 forts 
 
MOTION (L) OM ATT FÖRBJUDA SALTNING AV VÄGAR INOM 
KOMMUNEN 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1) Avslå motionen om att förbjuda saltning av vägar inom kommunen, med 

hänvisning till, att berörda vägar är Trafikverkets angelägenhet. 
2) Frågan om saltning av vägar inom kommunen kommer att lyftas vid 

Trafikverkets samrådsträffar. 
_____ 
 
Kommunfullmäktige 
Inger Lundberg (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Tomas Egmark (s) bifaller kommunstyrelsens förslag. 
 
Louice Majunge (v) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag vilket kommun-
fullmäktige bifaller. 
_____ 
 
 
 



 PROTOKOLL 33(73) 
 2019-05-06 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 48 Dnr 0337/18 - 008 
 
MOTION (L) VACKRARE UTSIKT VID OCH RUNT LANDSVÄGS-
BRON 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Motion om vackrare utsikt vid och runt landsvägsbron anses vara besvarad. 
Samordning av arbetets genomförande är påbörjat. 
_____ 

Sammanfattning av ärendet 
Liberalerna har lämnat in en motion till fullmäktige 2018-10-08 avseende 
gallring och röjning av strandkant och de små öarna mellan landsvägsbron väg 
94 – Östermalm. 

 
Kommunfullmäktige beslutade 8 oktober 2018, § 84, att överlämna ärendet till 
kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för beslut 
senast i maj 2019. 

 _____ 
 
VD Älvsbyns Energi AB, Jan Sipola har yttrat sig i ärendet. 
 
Vattensystemet i Piteå älven är ett Natura 2000 område. Området är avsett för 
rörligt friluftliv, med riksintresse, och är klassat med högt naturvärde.  
 
Ärendet ska hanteras av Älvsbyns Fastigheter AB som förvaltar skog och mark 
för Älvsbyns kommuns räkning. 
 
Gallringsvirke och sly ska köras upp till värmeverket, där Älvsbyns Energi AB 
hanterar materialet vidare som biobränsle. 
 
Älvsbyns Energi AB tillstyrker motionen med detta yttrande. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges protokoll 8 oktober 2018, § 84. 
Kommunstyrelsens protokoll 8 april 2019, § 48. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ge direktiv till Älvsbyns Fastigheter AB, parkav-
delningen, att utföra gallring/röjning enligt motionen. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Motion om vackrare utsikt vid och runt landsvägsbron anses vara besvarad. 
Samordning av arbetets genomförande är påbörjat. 
_____ 
         forts 



 PROTOKOLL 34(73) 
 2019-05-06 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KF § 48 Dnr 0337/18 – 008 forts 
 
MOTION (L) VACKRARE UTSIKT VID OCH RUNT LANDSVÄGS-
BRON 

 
Kommunfullmäktige 
Inger Lundberg (L) bifaller kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition kommunstyrelsens förslag vilket kommun-
fullmäktige bifaller. 
_____ 
 
 
 



 PROTOKOLL 35(73) 
 2019-05-06 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 49 Dnr 0427/18 - 008 
 
MOTION (L) MOTIONERS BEHANDLING 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Motion (L) om motioners behandling anses vara besvarad. 
 
Reservation 
Inger Lundberg (L) reserverar sig mot beslutet. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Liberalerna har inkommit med en motion ”Motioners behandling” och i den 
framgår det att motioner ska behandlas inom 6 månader. Liberalerna anser att 
nu är dags att ta ett steg till och se till motionernas innehåll för att avgöra hur 
snabbt de ska behandlas och av vilken instans.  
 
Därför yrkar Liberalerna på att: 
- Motionens innehåll ska avgöra hur skyndsamt den ska behandlas, dock in-

om 6 månader. 
- Motioner, som tillhör något av utskottens, nämndernas och våra bolags an-

svarsområden, först ska hänskjutas dit. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 26 november 2018, § 103, att överlämna ären-
det till kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för 
beslut senast den 6 maj 2019. 
_____ 
 
Kommunchef Magnus Nordström har yttrat sig i ärendet. 
 
Initial kan det nog vara på sin plats att klargöra det kommunalrättsliga sam-
manhanget. Enligt kommunallagen (KL) förutsätts fullmäktige i sin arbets-
ordning anta närmare föreskrifter för beredning och handläggning av motioner 
(KL 5:72). 
 
Fullmäktigeledamöter får väcka ärenden i fullmäktige genom motioner. I kom-
munallagen finns särskilda regler för beredning av motioner. Dessa ska om 
möjligt beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år räknat från det 
datum då de väcktes på fullmäktigesammanträdet (KL 5:35). 
 
Det kommunallagsreglerade beredningstvånget innebär att ett ärende som 
väcks i fullmäktige som huvudregel alltid ska beredas av kommunstyrelsen 
innan det avgörs av fullmäktige. För kommunstyrelsen innebär berednings-
tvånget att det ankommer på styrelsen att yttra sig i ärenden som beretts av 
annan nämnd eller fullmäktigeberedning samt även att lägga fram förslag till  
         forts 



 PROTOKOLL 36(73) 
 2019-05-06 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 49 Dnr 0427/18 – 008 forts 
 
MOTION (L) MOTIONERS BEHANDLING 

 
beslut om ingen annan nämnd eller fullmäktigeberedning gjort det (KL5:28). 
 
Fullmäktige i Älvsbyns kommun har i enlighet med kommunallagen antagit en 
arbetsordning som närmare föreskriver beredning och handläggning av 
motioner. I arbetsordningens 30 § framgår att Älvsbyns kommun frångår de 
lagstadgade reglerna för beredning av motion. I Älvsbyns kommun ska en 
motion beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom 6 månader från det 
motionen väcktes.  
 
Den övriga hanteringen av motioner avgörs av fullmäktiges presidier, där det 
tydliggörs vem som ska bereda och besluta i ärendet och vid vilket samman-
träde det ska avgöras i fullmäktige. Detta föredras för och beslutas av full-
mäktige. Dock viktigt att påtala att om man frångår de lagstadgade kraven om 
beredningstid bör även beredande resurserna anpassas i motsvarande omfatt-
ning. 
 
Sammanfattningsvis kan det konstateras att Älvsbyns kommun redan idag 
hanterar motioner i enlighet med motionens intentioner.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges protokoll 26 november 2018, § 103. 
Kommunstyrelsens protokoll 18 mars 2019, § 27. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Motion (L) om motioners behandling anses vara besvarad. 
_____ 
 
Kommunfullmäktige 
Inger Lundberg (L) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag och bifaller 
motionen. 
 
Rikard Granström (s) bifaller kommunstyrelsens förslag. 
 
Helena Öhlund (s) bifaller kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag vilket kommun-
fullmäktige bifaller. 
 
Ordföranden ställer vidare proposition på Inger Lundbergs förslag vilket kom-
munfullmäktige avslår. 
_____ 



 PROTOKOLL 37(73) 
 2019-05-06 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KF § 50 Dnr 0428/18 - 008 
 
MOTION (L) PARADGATA I TÄTORTEN 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Avslag på motion om Paradgata i tätorten.  
_____ 

Sammanfattning av ärendet 
Liberalerna har lämnat in en motion till fullmäktige 2018-11-26 avseende 
Paradgata i centrum. Förslaget bygger på att belysningsstolpar placeras på 
Bibliotekssidan av Östermalmsleden mellan Gulfrondellen och korsningen 
Skolgatan. Dessa stolpar förses även med ljusgirlander lika sidan mot kv. 
Leken. 

 
Kommunfullmäktige beslutade 26 november 2018, § 104, att överlämna ären-
det till kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för 
beslut senast den 6 maj 2019. 
_____ 
 
VD Älvsbyns Energi AB, Jan Sipola har yttrat sig i ärendet. 
 
Älvsbyns Energi AB har tagit in offert från Vattenfall Service som hanterar 
belysningen på Älvsbyns gator och GC-vägar. Offerten är på 159 000 kr. 
 
Älvsbyns Energi AB föreslår att ekonomiska medel avsätts för detta ändamål 
samt tillstyrker motionen med detta yttrande. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges protokoll 26 november 2018, § 104. 
Kommunstyrelsens protokoll 8 april 2019, § 49. 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige bifaller motionen om Paradgata i tätorten samt tillskjuter 
159 000 kr för detta.  
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Avslag på motion om Paradgata i tätorten.  
_____ 
 
Kommunfullmäktige 
Inger Lundberg (L) bifaller kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag vilket kommun-
fullmäktige bifaller. 
_____ 



 PROTOKOLL 38(73) 
 2019-05-06 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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MOTION (L) GRANSKA OCH UTVECKLA OH-KOSTNADER 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Motion (L) om att granska OH-kostnader anses vara besvarad. 
 
Reservation 
Inger Lundberg (L) reserverar sig mot beslutet. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunens ekonomi är inte i balans och sparåtgärder måste vidtas. Kom-
munstyrelsen har fattat beslut om att utreda ett antal åtgärder syftandes till 
långsiktig kostnadsreduktion. Liberalerna har ett antal gånger efterfrågat en 
granskning av OH-kostnaderna och har fått svaret att Älvsbyns kommun ”inte 
sticker ut”, utan kommunens OH-organisation är bra. 
 
Enligt Liberalerna är OH-kostnader ledning, styrning och lokaler. Enligt 
Liberalerna är det inte säkert att vi har för många administratörer, men en 
granskning skulle betyda mycket, för att kunna konstatera om det är som 
ledningen påstår eller inte. 
 
Liberalerna yrkar därför på att en granskning av OH-kostnader utifrån kost-
nadseffektivitet och rätt person på rätt plats. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 26 november 2018, § 105, att överlämna ären-
det till kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för 
beslut senast den 6 maj 2019. 
_____ 
 
Kommunchef Magnus Nordström har yttrat sig i ärendet. 
 
Kostnaderna för vår verksamhet kan förenklat delas in i direkta- och indirekta 
kostnader. De direkta kostnaderna är kan fördelas på respektive verksamhet. 
Vid sidan om de direkta har en organisation också indirekta kostnader, gemen-
samma kostnader för hela organisationen. Sådana kostnader kallar man för 
overheadkostnader. Det är kostnader för exempelvis politik, politisk admin-
istration, övergripande administration, löner för tjänstepersoner, bokföring, 
lönehantering, fakturering, marknadsföring, försäkringar, skatter m.m. 
Kostnaderna för lokaler hör också hit, liksom avskrivningar. Overheaden pro-
ducerar kanske inte ett direkt värde för organisationen, men är lika viktigt att 
förhålla sig till eftersom den producerar ett indirekt värde som kan vara lika 
viktigt eller viktigare för organisationens totala effektivitet. 
 
         forts 
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Om vi förenklar det hela och säger att OH-kostnader är ledning, styrning och 
administration, det vill säga personal som jobbar med dessa uppgifter (chefer, 
handläggare och administratörer) och jämför det talet med det totala antalet 
anställda får vi ett jämförbart nyckeltal (jämförelse månadsavlönad administra-
tör/årsarbetare i kommunen, %). Detta nyckeltal kan vi jämföra med andra 
kommuner i Kolada (nyckeltal för kommuner och regioner) och på så sätt få 
en uppfattning om hur vi ser ut i jämförelse med andra.  
 
2015 och 2018 gjorde företaget 2Learn en jämförande rapport ”kartläggning 
av administration” Älvsbyns kommun. Underlaget till rapporterna kommer 
från Kolada och jämförelsen görs med närliggande kommuner och kommuner 
ur kommungruppen. I de rapporterna kan det konstateras att Älvsbyns kom-
mun inte har en överkapacitet i jämförelse med andra kommuner, om nu ett 
lågt antal chefer, handläggare och administratörer är att likställa med en effek-
tiv och bra organisation.  
 
Fastigheter och förvaltningen av dessa är en betydande del av en organisations 
overheadkostnader. I Älvsbyns kommun kostar förvaltningen av de kommun-
ägda fastigheterna i det närmaste 10 % av den totala omsättningen. Ett min-
skat ägande och nyttjande av verksamhetslokaler är troligtvis det effektivaste 
sättet att minska de totala overheadkostnaderna. Under åren har ett antal lokal-
utredningar genomförts och i vissa fall har de lett till samordning, rivning eller 
avyttrande (minskade kostnader) och i andra fall har det inte föranlett någon 
åtgärd. Under innevarade år genomförs ytterligare en lokalutredning som kom-
mer ligga till grund för en rad olika förslag till beslut. Beslut syftandes till mins-
kande overheadkostnader. 
 
Sett ur ett organisationsteoretiskt perspektiv är Älvsbyns kommun organise-
radutifrån funktionsorganisationens grundprinciper. En funktionsorganisation 
är en organisationsstruktur där verksamheten är organiserad utifrån de huvud-
uppgifter och mål som är uppsatta för verksamheten. Organisationen är upp-
byggd med enheter och avdelningar där personer är specialister på det de gör 
och som arbetar mot ett och samma mål. Fördelen med denna organisations-
typ är specialiseringen, man undviker dubbelarbete, skalfördelar, tydlighet och 
möjligheten till kontroll och överblick.  
 
En funktionsorganisation har en hög grad av specialisering, det vill säga att 
medarbetarna är grupperade efter kompetens och expertis kring en viss funk-
tion. I Älvsbyns kommun jobbar det exempelvis civilekonomer på ekonomi-
avdelningen, personalvetare på personalavdelningen, rättsvetare på kansliet, 
socionomer på enheten för stöd till individ och familj, lärare i skolorna, IT- 
         forts 
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tekniker på IT-avdelningen och så vidare. Detta möjliggör att rätt person 
(kompetens) finns på rätt plats. Naturligtvis finns undantag i en så pass stor 
organisation som Älvsbyns kommun, oftast beroende på arbetsrättsliga om-
ständigheter.   
 
Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges protokoll 26 november 2018, § 105. 
Kommunstyrelsens protokoll 18 mars 2019, § 28. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anse motionen vara besvarad. 

 
Kommun 
Inger Lundberg (L) yrkar bifall till motionen. 
 
Helena Öhlund (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag och Inger Lundbergs förslag 
mot varandra. Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 
_____ 
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MOTION (L) UTSE KONTAKTPOLITIKER INOM KOMMUNAL 
VERKSAMHET 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
1) Motion om att utse kontaktpolitiker inom kommunal verksamhet anses 

vara besvarad. 
2) Motionens intentioner hänskjuts till utskotten, som får utarbeta riktlinjer 

inför utskottens verksamhetsdialoger. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Liberalerna vill införa kontaktpolitiker i Älvsbyns kommun. Syftet med att utse 
kontaktpolitiker är att ge utskotten så bra förutsättningar som möjligt att fatta 
väl underbyggda beslut. Enligt Liberalerna ska kontaktpolitikerna bidra kun-
skap om de olika verksamheterna ökar. Kontaktpolitikerna ska också skaffa sig 
kunskap om i vilken utsträckning målen för verksamheten uppfylls, både ur ett 
verksamhetsperspektiv och ur ett brukar- och medborgarperspektiv. 
 
Liberalerna anser att uppdraget handlar om att som kontaktpolitiker skaffa sig 
information om verksamheten men ibland också om att ge information om 
vad den politiska nivån har beslutat om. Som kontaktpolitiker företräder man 
utskottet och inte sitt parti. Informationen som en kontaktpolitiker inhämtar 
ska rapporteras till utskottet. 
 
Med detta som grund yrkar Liberalerna på att kontaktpolitiker utses snarast 
inom lämpliga kommunala verksamheter. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 18 februari 2019, § 3, att överlämna ärendet till 
kommunstyrelsen för beredning och åter till fullmäktige för beslut senast den 
6 maj 2019. 
_____ 
 
Kommunchef Magnus Nordström har yttrat sig i ärendet. 
 
Precis som Liberalerna påtalar i sin motion finns det naturligtvis positiva eff-
ekter av att införa kontaktpolitiker i Älvsbyns kommun. Dessa finns väl redo-
visade i motionen och därför kommer yttrandet i huvudsak att fokusera på ett 
resonemang kring de inte så positiva effekter det kan medföra, med införandet 
av kontaktpolitiker. 
 
Resonemanget med de inte så positiva effekterna kan tas ur två perspektiv, den 
ökade kunskapen hos en ledamot blir begränsningen (orimliga förväntningar) 
och risken för en organisatorisk otydlighet.   
         forts 
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Den grundläggande begränsningen i metoden är att det bara är en ledamot 
som får ta del av förstahandsinformationen. Information som inhämtas av en 
person, bearbetas, tecknas ned och sedan återredovisas. Det ligger i farans 
riktning att övriga ledamöter passiviseras och förutsätter att kontaktpolitikern 
inhämtar all information som krävs för att fatta väl underbyggda beslut. 
Kontaktpolitikern kan förväntas vara ”sakkunnig” och det i en väldigt kom-
plex verksamhet. Förväntningarna på kontaktpolitikern kan komma att bli 
väldigt höga, både från det övriga politiska etablissemanget och från verksam-
heten. Slutligen åligger det varje enskild ledamot att själv inhämta kunskap för 
att kunna vara med att fatta besluten.  
 
Den organisatoriska otydligheten som kan uppstå vid införandet av kontakt-
politiker tar även den sin utgångspunkt i förväntningar. Om vi utgår ifrån att 
det inte ligger i kontaktpolitikerns uppdrag att diskutera personalfrågor eller 
andra enskilda frågor i verksamheten. Det ligger inte heller i uppdraget att 
delta i verksamhetsplanering eller liknande, utan dessa frågor är alltid ansvarig 
chefs ansvar. Med rätt så stor sannolikhet är det inom just dessa områden 
verksamhetsföreträdare och brukare/medborgare vill diskutera med kontakt-
politikern, när denne är ute i verksamheten. Det finns en relativt stor risk att vi 
skapar en organisatorisk otydlighet, där gränsdragningen mellan ”vad” och 
”hur” blir än diffusare för vår omgivning än den är idag.   
 
Ur ett ekonomiskt perspektiv har kontaktpolitiker rätt till arvode för uppdra-
get, enligt gällande arvodesreglemente. En ökad kostnad som troligtvis inte är 
speciellt hög. Men det kanske inte ligger helt rätt i tiden att införa ytterligare 
arvoderade politiska uppdrag, samtidigt som vi behöver genomföra omfattan-
de kostnadsminskningar.  
 
Sammanfattningsvis kan det konstateras att metoden för att ge kommun- 
styrelsen så bra förutsättningar som möjligt att fatta väl underbyggda beslut 
kan variera. Införandet av kontaktpolitiker borde kunna tillföra ytterligare en 
dimension, vilket får anses som väldigt positivt. Dock finns några tänkbara 
problemområden, som måste hanteras. Dessa består i första hand av orimliga 
förväntningar, organisatorisk otydlighet och signaleffekt. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges protokoll 18 februari 2019, § 3. 
Kommunstyrelsens protokoll 8 april 2019, § 50. 
 
Förslag till beslut 
Avslå motionen om att utse kontaktpolitiker.   forts 
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1) Motion om att utse kontaktpolitiker inom kommunal verksamhet anses 

vara besvarad. 
2) Motionens intentioner hänskjuts till utskotten, som får utarbeta riktlinjer 

inför utskottens verksamhetsdialoger. 
_____ 
 
Kommunfullmäktige 
Göran Stenlund (L) bifaller kommunstyrelsens förslag.  
 
Tomas Egmark (s) bifaller kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag vilket kommun-
fullmäktige bifaller. 
_____ 
 
 
 



 PROTOKOLL 44(73) 
 2019-05-06 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 53 Dnr 0061/19 - 008 
 
MOTION (S) INRÄTTA EN LANDSBYGDSUTVECKLINGSGRUPP 
I ÄLVSBYNS KOMMUN 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
1) Bifall till motion om att inrätta en landsbygdsutvecklingsgrupp. 
2) Tillsätta en fullmäktigeberedning med uppdraget att utarbeta ett förslag till 

en landsbygdsstrategi/landsbygdsprogram för Älvsbyns kommun. 
3) Tidsram maj 2020 och budget om 100 tkr. 

 
Reservation 
Peter Lundberg (kd), Berit Hardselius (c) och Inger Lundberg (L) reserverar 
sig mot beslutet. 
_____  
 
Sammanfattning av ärendet 
Socialdemokraterna har inkommit med en motion, ”Inrätta en landsbygdsut-
vecklingsgrupp i Älvsbyns kommun”, där de framför att Älvsbyns kommun 
har som de flesta inlandskommuner problem med att landsbygden avfolkas i 
allt snabbare takt. Då kommunens påverkan på flyttströmmarna är begränsade 
anser de att krävs det en samordning av de resurser som kan tillföras för att 
öka attraktionskraften och möjligheterna att bosätta sig på landsbygden.  
 
Därför föreslår Socialdemokraterna att en arbetsgrupp tillsätts där fokus är på 
utvecklingspotentialen av landsbygden i Älvsbyns kommun. Vidare ger de 
förslag på teman och sammansättning, men poängterar att arbetsgruppen bör 
få så lite styrning som möjligt. Avslutningsvis yrkar Socialdemokraterna på att 
kommunstyrelsen ska införa en landsbygdsutvecklingsgrupp. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 18 februari 2019, § 5, att överlämna ärendet till 
kommunstyrelsen för beredning och vidare till fullmäktige för beslut senast 
den 6 maj 2019. 
_____ 
 
Kommunchef Magnus Nordström har yttrat sig i ärendet. 
 
Landsbygdsutveckling, ett aktuellt ämne och vi hör idag våra politiska före-
trädare på nationell nivå allt oftare påtala vikten av att hela Sverige ska leva. 
Det är däremot svårt att identifiera någon tydlig nationell strategi för hur detta 
ska förverkligas. På lokal nivå handlar ofta landsbygdsutveckling om externt 
finansierade projekt, folkinitiativ eller eldsjälar.  
 
I Älvsbyns kommun har vi valt att inkludera landsbygdsutveckling i fastställda 
planer och styrdokument. Exempel på sådana planer är: översikts- och detalj-
planer, näringslivsprogram, trafikplaner, färdtjänstplaner, varuför-        forts     
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sörjningsplaner och hemsändning. Ett annat sätt att se på frågan är att lyfta 
den i ett särskilt styrdokument för just landsbygdsutveckling, landsbygds-
strategi/landsbygdsprogram, och på så sätt borde frågan tydliggöras på ett helt 
annat sätt. 
 
En landsbygdsstrategi/landsbygdsprogram bör ta sin utgångspunkt i en 
nulägesanalys av kommunen. Hur ser det ut på landsbygden och vad är unikt 
för Älvsbyns kommun. Med det som grund kan den strategiska inriktningen 
för framtiden tydliggöras. 
 
Landsbygdsutveckling innebär att man tar en titt på varje bygds unika förut-
sättningar och därefter tar tillvara på dem och bidrar därmed till bygdens ut-
veckling. Det handlar helt enkelt om att stimulera människor och idéer som 
har som mål att utveckla landsbygden. 
 
Detta kan tydliggöras genom ett styrdokument, landsbygdsstrategi/ lands-
bygdsprogram, som visar på hur Älvsbyns kommun kan nå översiktsplanens 
målsättningar för hållbar landsbygdsutveckling. Fokuset bör ligga på vad kom-
munen kan genomföra internt och hur kommunen kan ta initiativ externt, 
framförallt kring samordning och samverkan.  
 
Här kan även övergripande strategier redovisas, strategier som visar på hur 
kommunen generellt ska arbeta för en hållbar landsbygdsutveckling, vilka 
metoder kommunen ska använda, vilka samarbetspartners, m.m.  
  
Styrdokumentet bör även ge exempel på vilka samarbeten och insatser som 
andra aktörer kan göra inom en rad områden för att tillsammans med kom-
munen nå målen.  
 
Sammanfattningsvis borde en landsbygdsutvecklingsgrupp vara en utmärkt 
metod för att skapa samsyn och tydliggöra behovet av gemensam samordning. 
Denna samordning kan bestå av ett tydligt styrdokument för landsbygdsut-
veckling som tydliggör hur översiktsplanens målsättningar för hållbar lands-
bygdsutveckling kan genomföras. Ett alternativ är att i enlighet med kommun-
fullmäktiges arbetsordning tillsätta en fullmäktigeberedning.  
 
Andemeningen med en fullmäktigeberedning är att utreda ärenden av princi-
piell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen. Landsbygdsut-
veckling bör falla väl inom den ramen, däremot är kommunfullmäktiges 
arbetsordning väldigt tydlig med hur en beredning ska arbeta, vilket kanske  
         forts 
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inte helt sammanfaller med motionens intentioner om ”så lite styrning som 
möjligt”. Å andra sidan står det kommunfullmäktige helt fritt att fatta ett 
beslut om ett något friare utredningsuppdrag.    
 
Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges protokoll 18 februari 2019, § 5. 
Kommunstyrelsens protokoll 8 april 2019, § 51. 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige tillsätter en fullmäktigeberedning med uppdraget att 
framarbeta ett förslag till en landsbygdsstrategi/landsbygdsprogram för 
Älvsbyns kommun.  
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1) Bifall till motion om att inrätta en landsbygdsutvecklingsgrupp. 
2) Tillsätta en fullmäktigeberedning med uppdraget att utarbeta ett förslag till 

en landsbygdsstrategi/landsbygdsprogram för Älvsbyns kommun. 
3) Tidsram maj 2020 och budget om 100 tkr. 

 
Reservation 
Peter Lundberg (kd), Inger Lundberg (L), Berit Hardselius (c) och Orvo 
Hannlöv (sd) reserverar sig mot beslutet. 
_____  
 
Kommunfullmäktige 
Berit Hardselius (c) föreslår att kommunstyrelsen får uppdra till tjänsteper-
soner att utforma en landsbygdsstrategi samt yrkar avslag på kommunstyrel-
sens förslag. 
 
Tomas Egmark (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Peter Lundberg (kd) föreslår att uppdra till landsbygdsutvecklaren att utarbeta 
ett förslag till en landsbygdsstrategi/landsbygdsprogram för Älvsbyns kom-
mun. 
 
Linus Sköld (s) bifaller kommunstyrelsens förslag. 
 
Maria Hortlund (L) avslår kommunstyrelsens förslag. 
 
Helena Öhlund (s) yrkar bifall till motionen och kommunstyrelsens förslag. 
         forts 
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Daniel Strandlund (c) avslår kommunstyrelsens förslag. 
 
Louice Majunge (v) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag och Berit Hardselius m fl för-
slag mot varandra. Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 
_____ 
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Kommunfullmäktiges beslut 
Bifall till motionen om att inrätta sportotek i Älvsbyn om lämplig lokal och 
drift av verksamheten kan fås inom rimliga ramar. Frågan är under utredning.  
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Motionens förslagsställare vill att Sportotek/Fritidsbank inrättas i Älvsbyn så 
att barn och unga (fritt lånande från Sportotek/Fritidsbank gäller ALLA) kan 
låna utrustning för att prova på olika aktiviteter utan att det kostar pengar. 
Förslagsställaren anför också återbrukstanken av att kunna använda utrustning 
under en längre tid. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 18 februari 2019, § 6, att överlämna ärendet till 
kommunstyrelsens för beredning och vidare till fullmäktige för beslut senast 
den 6 maj 2019. 
_____ 
 
Fritids- och kulturchef Kjell Tegnelund har yttrat sig i ärendet. 
 
Fritid & Kultur har påbörjat arbetet med att sondera om det finns någon verk-
samhet i kommunen som i sina nuvarande lokaler och med befintlig personal 
kan tänka sig att ta på sig uppdraget. Röda Korset, Aktivitetshuset och Åter-
bruket har fått en förfrågan och lämnat olika förklaringar till varför man inte 
vill ta på sig verksamheten. Arbetsmarknadsenheten har visat intresse och 
frågan utreds vidare med dem. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges protokoll 18 februari 2019, § 6. 
Kommunstyrelsens protokoll 8 april 2019, § 52. 
 
Förslag till beslut 
Bifall till motionen om att inrätta sportotek i Älvsbyn om lämplig lokal och 
drift av verksamheten kan fås inom rimliga ramar. Frågan är under utredning.  
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Bifall till motionen om att inrätta sportotek i Älvsbyn om lämplig lokal och 
drift av verksamheten kan fås inom rimliga ramar. Frågan är under utredning.  
_____ 
 
Kommunfullmäktige 
Anna Lundberg (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
         forts 
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Orvo Hannlöv (sd) bifaller beredningsförslaget. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag vilket kommun-
fullmäktige bifaller. 
_____ 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 50(73) 
 2019-05-06 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 55 Dnr 0079/19 - 008 
 
MOTION (L) BYTE AV SPORTHALLSGOLV INNAN HT-2019 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen om byte av sporthallsgolv hänskjuts till budgetberedningen för 
vidare beredning. Därmed anses motionen vara besvarad. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Inger Lundberg (L) har lämnat in en motion om byte av sporthallsgolv innan 
ht-2019, enligt bilaga. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 18 februari 2019, § 4, att överlämna ärendet till 
kommunstyrelsen för beredning och vidare till fullmäktige för beslut senast 
den 6 maj 2019. 
_____ 
 
Älvsbyns Fastigheter AB, Annelie Vinsa har yttrat sig i ärendet. 
 
Ett byte av ett sporthallsgolv är en investering som ska leva i många år och ska 
därför genomföras med bra underlag och förutsättningar. Därför behöver 
bytet föregås av en utredning kring hur underlaget kan åtgärdas för att få ett 
jämt och balanserat golv. Vidare behöver en undersökning göras om vilket 
form av sportgolv som ska upphandlas för att passa så många utövare som 
möjligt, med allt från skolverksamhet till föreningsverksamhet.  
 
För att göra ett bra utrednings- och undersökningsarbete och upphandla upp-
draget så ser vi med fördel att arbetet utförs under sommaren 2020.   
 
Ett beslut bör fattas i god tid innan planerad investering. Preliminär prisupp-
gift för golvbyte samt underarbete; 1 500 000 – 2 000 000 SEK.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges protokoll 18 februari 2019, § 4. 
Kommunstyrelsens protokoll 8 april 2019, § 53. 
 
Förslag till beslut 
Fullmäktige avslår motionen om byte av sporthallsgolv. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Motionen om byte av sporthallsgolv hänskjuts till budgetberedningen för 
vidare beredning. Därmed anses motionen vara besvarad. 
_____ 
 
         forts 



 PROTOKOLL 51(73) 
 2019-05-06 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KF § 55 Dnr 0079/19 – 008 forts 
 
MOTION (L) BYTE AV SPORTHALLSGOLV INNAN HT-2019 

 
Kommunfullmäktige 
Inger Lundberg (L) bifaller kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag vilket kommun-
fullmäktige bifaller. 
_____ 
 
 
 



 PROTOKOLL 52(73) 
 2019-05-06 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 56 Dnr 0023/19 - 008 
 
INTERPELLATION (L) OM INTERNKONTROLL 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Interpellation (L) om internkontroll anses vara besvarad. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Göran Stenlund (L) har lämnat in en interpellation om internkontroll, som 
ställts till kommunalrådet Tomas Egmark, enligt bilaga. 
 
Kommunfullmäktiges beslutade 18 februari 2019, § 2 att interpellationen ska 
besvaras vid kommunfullmäktiges sammanträde den 6 maj 2019. 
_____ 
 
Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges protokoll 18 februari 2019, § 2. 
 
Kommunfullmäktige 
Göran Stenlund (L) redogör för sin interpellation. 
 
Tomas Egmark (s) redovisar sitt svar, enligt bilaga. Svaret har skickats till 
frågeställaren innan sammanträdet samt delats ut till övriga ledamöter. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden föreslår interpellationsdebatten avslutad och att interpellationen 
ska anses vara besvarad, vilket kommunfullmäktige bifaller.  
_____ 
 



 PROTOKOLL 53(73) 
 2019-05-06 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 57 Dnr 0143/19 - 041 
 
ANSLAGSÖVERFÖRINGAR FRÅN INVESTERINGAR 2018 TILL 
2019 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
1) Bevilja anslagsöverföringar från 2018 till 2019 års investeringsbudget med  

  2 040 tkr, enligt sammanställning. 
2) När en investering är äldre än tre år, begärs en kommentar om anledning-

en till varför inget hänt. 
_____ 

 
Sammanfattning av ärendet 
Ekonomiavdelningen har sammanställt äskanden om anslagsöverföringar från 
2018 till 2019 års investeringsbudget. Se sammanställning nedan: 
 

Anslagsöverföringar 2018-2019    

     

Projekt Startår 
Budget 
tkr 

Belopp 
påg.  

Anslagsöverfö
r 

Nätverk 2018 300 205 95 

Fiberutbyggnad 2018 500 20 480 

Köksmaskiner Fluxen 2018 185 40 145 

Värmebox komb kyla 2018 500 30 470 

Städmaskiner 2018 300 286 14 

Scoringsystem Bowlinghall 2018 80 0 80 

Invent gemens utr Ugglan 2018 200 134 66 

Digitalt närvarosystem 2018 150 0 150 

Fibernät 2017 556 1039 -483 

Fibernät, övrigt 2017 500 451 49 

Lekutrustning 2016 111 0 111 

Värmevagnar 2017 83 0 83 

Inst/inköp lås Ugglan SÄB 2016 530 466 64 

Inst fettavskiljare 2018 340 129 211 

Uh asfaltytor parkeringar 2018 300 97 203 

Byte lekutr upprust stake 2018 300 273 27 

Anpassningar i lokaler 2018 250 0 250 

Byte av kvicksilverlampor 2017 401 376 25 

          

Summa   5 586 3 546 2 040 

Den totala investeringsbudgeten för 2018 uppgår efter anslagsöverföringen 
till 5 586 tkr. 
         forts 



 PROTOKOLL 54(73) 
 2019-05-06 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

          
  

KF § 57 Dnr 0143/19 – 041 forts 
 
ANSLAGSÖVERFÖRINGAR FRÅN INVESTERINGAR 2018 TILL 
2019 

           
Beslutsunderlag 
Bokslutsberedningens protokoll 29 mars 2019, § 2. 
Kommunstyrelsens protokoll 8 april 2019, § 54. 
 
Förslag till beslut 
Bevilja anslagsöverföringar från 2018 till 2019 års investeringsbudget med  
2 040 tkr. 
 
Bokslutsberedningens förslag till kommunfullmäktige 
1) Bevilja anslagsöverföringar från 2018 till 2019 års investeringsbudget med  

  2 040 tkr, enligt sammanställning. 
2) När en investering är äldre än tre år, begärs en kommentar om anledning-

en till varför inget hänt. 
_____ 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1) Bevilja anslagsöverföringar från 2018 till 2019 års investeringsbudget med  

  2 040 tkr, enligt sammanställning. 
2) När en investering är äldre än tre år, begärs en kommentar om anledning-

en till varför inget hänt. 
_____ 
 
Kommunfullmäktige 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag vilket kom-
munfullmäktige bifaller. 
_____ 
 

 
 
 



 PROTOKOLL 55(73) 
 2019-05-06 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KF § 58 Dnr 0135/19 - 042 
 
ÅRSREDOVISNING 2018 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
1) Godkänna årsredovisningen för verksamhetsåret 2018 med ett 0-resultat. 
2) Resultatutjämningsreserv (RUR) är upplöst med 438 tkr. 
3) Redaktionella ändringar av årsredovisningen 2018 kommer att ske. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunen uppvisar för 2018 ett resultat på -38 tkr. Årets resultat är en för-
sämring jämfört med 2017, 35 087 tkr.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunens årsredovisning för 2018 utgör beslutsunderlag i ärendet. 
Bokslutsberedningens protokoll 29 mars 2019, § 1. 
Kommunstyrelsens protokoll 8 april 2019, § 55. 
  
Förslag till beslut 
Fastställa resultatet för kommunstyrelsens budgetområde för verksamhetsåret 
2018 enligt bilaga. Verksamheternas ramar redovisar ett sammantaget budget-
underskott på 14 103 tkr 
 
Fastställa kommunens årsresultat för verksamhetsåret 2018 till -38 tkr. 
 
Bokslutsberedningens förslag till kommunstyrelsen 
1) Fastställa resultatet avseende kommunstyrelsens budgetområde för verk-

samhetsåret 2018, enligt bifogad årsredovisning. Verksamheternas ramar 
redovisar ett underskott om 14 103 tkr. Verksamhetens nettokostnad 
visar på en budgetavvikelse om -10 880 tkr.  

 
2) Resultatutjämningsreserv (RUR) är upplöst med 400 tkr. 
_____ 
 
Bokslutsberedningens förslag till kommunfullmäktige 
1) Godkänna årsredovisningen för verksamhetsåret 2018 med ett årsresultat 

om -38 tkr. 
2) Resultatutjämningsreserv (RUR) är upplöst med 400 tkr. 
3) Redaktionella ändringar av årsredovisningen 2018 kommer att ske. 
_____ 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1) Fastställa resultatet avseende kommunstyrelsens budgetområde för verk-

samhetsåret 2018, enligt bifogad årsredovisning. Verksamheternas ramar  
2) redovisar ett underskott om 14 103 tkr. Verksamhetens nettokostnad 

visar på en budgetavvikelse om -10 880 tkr.                              forts  



 PROTOKOLL 56(73) 
 2019-05-06 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 58 Dnr 0135/19 – 042 forts 
 
ÅRSREDOVISNING 2018 

 
3) Resultatutjämningsreserv (RUR) är upplöst med 438 tkr. 
_____ 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1) Godkänna årsredovisningen för verksamhetsåret 2018 med ett 0-resultat. 
2) Resultatutjämningsreserv (RUR) är upplöst med 438 tkr. 
3) Redaktionella ändringar av årsredovisningen 2018 kommer att ske. 
_____ 
 
Kommunfullmäktige 
Ordföranden ger allmänheten tillfälle att ställa frågor angående årsredovis-
ningen 2018. Inga frågor ställs. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag vilket kom-
munfullmäktige bifaller. 
_____ 

 
 
 
 



 PROTOKOLL 57(73) 
 2019-05-06 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 59 Dnr 0189/19 - 042 
 
REVISIONEN - REVISIONSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2018 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Beviljar ansvarsfrihet för styrelsen och nämnden samt enskilda ledamöter i 
dessa organ och att kommunens årsredovisning för 2018 fastställs. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Revisorerna har upprättat revisionsberättelse för verksamhetsåret 2018, enligt 
bilaga. Revisorerna bedömer att: 
 
- Sammantaget att styrelsen och nämnd i Älvsbyns kommun i allt väsentligt 

har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk syn-
punkt tillfredsställande sätt. 

 
- Räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. 
 
- Styrelsens och nämndernas interna kontroll har varit tillräcklig. 
 
- Utifrån avrapporteringen i årsredovisningen, att resultatet är förenligt med 

de av fullmäktige fastställda finansiella målen. Avseende verksamhetsmålen 
är bedömningen att målen delvis är förenliga med fullmäktiges mål. 

 
Revisorerna tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelsen och 
nämnden samt enskilda ledamöter i dessa organ och att kommunens årsredo-
visning för 2018 fastställs. 
 
Förslag till beslut 
Beviljar ansvarsfrihet för styrelsen och nämnden samt enskilda ledamöter i 
dessa organ och att kommunens årsredovisning för 2018 fastställs. 
 
Kommunfullmäktige 
Kommunens lekmannarevisor Bo Johansson (s) föredrar revisionens revi-
sionsberättelse för verksamhetsåret 2018 och föreslår att kommunfullmäktige 
bifaller revisorernas förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på revisionens förslag att kommunfull-
mäktige meddelar ansvarsfrihet till nämnder och styrelser med hänvisning till 
revisionsrapporten. Kommunfullmäktige bifaller förslaget. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 58(73) 
 2019-05-06 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 60 Dnr 0165/19 - 102 
 
AVSÄGELSE ALLA POLITISKA UPPDRAG (C) - VAL AV NY 
LEDAMOT (C) I MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN SAMT KON-
TAKTPOLITIKER FÖR VATTENFRÅGOR 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
1) Godkänna Magnus Danielssons (c) avsägelse som ledamot i miljö- och 

byggnämnden samt kontaktpolitiker för vattenfrågor. 
2) Utse Johan Håll (c) till ny ledamot och Stefan Hardselius (c) till ersättare i 

miljö- och byggnämnden.  
3) Utse Berit Hardselius (c) till ordinarie kontaktpolitiker för vattenfrågor 

och Anneli Johansson (s) till ersättare.  
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Magnus Danielsson (c) har avsagt sig alla kommunala uppdrag. 
 
Kommunfullmäktige har att godkänna avsägelsen samt utse ny ledamot i 
miljö- och byggnämnden samt kontaktpolitiker för vattenfrågor. 
 
Kommunfullmäktige 
Tomas Egmark (s) ordförande i kommunala valberedningen redovisar valbe-
redningens förslag. 
1) Godkänna Magnus Danielssons (c) avsägelse som ledamot i miljö- och 

byggnämnden samt kontaktpolitiker för vattenfrågor. 
2) Utse Johan Håll (c) till ny ledamot och Stefan Hardselius (c) till ersättare i 

miljö- och byggnämnden.  
3) Utse Berit Hardselius (c) till ordinarie kontaktpolitiker för vattenfrågor 

och Anneli Johansson (s) till ersättare.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på valberedningens förslag vilket kommun-
fullmäktige bifaller. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 59(73) 
 2019-05-06 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 61 Dnr 0186/19 - 102 
 
VAL AV REVISOR I SAMORDNINGSFÖRBUNDET CONSENSUS 
2019-2022 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Utse Maria Öhman (v) till revisor i samordningsförbundet Consensus man-
datperiod 2019-2022. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har att utse revisor till samordningsförbundet 
Consensus. 
 
Föregående mandatperiod har Catarina Jonsson varit revisor i Consensus. 
 
Kommunfullmäktige 
Tomas Egmark (s) ordförande i kommunala valberedningen redovisar bered-
ningens förslag att utse Maria Öhman (v) till revisor i samordningsförbundet 
Consensus. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på valberedningens förslag vilket kommun-
fullmäktige bifaller. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 60(73) 
 2019-05-06 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 62 Dnr 0187/19 - 102 
 
AVSÄGELSE KOMMUNENS PART (S) I STYRGRUPP I CON-
SENSUS - VAL AV NY PART 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
1) Godkänna Tomas Egmarks (s) avsägelse. 
2) Utse Helena Öhlund (s) till ny part i styrgrupp i Consensus. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Tomas Egmark (s) har avsagt sig uppdraget som kommunens part i styrgrupp 
i Consensus. 
 
Kommunfullmäktige har att utse ny part. 
 
Kommunfullmäktige 
Tomas Egmark (s) ordförande i kommunala valberedningen redovisar bered-
ningens förslag att godkänna Tomas Egmarks (s) avsägelse samt utse Helena 
Öhlund (s) till ny part i styrgrupp i Consensus. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på valberedningens förslag vilket kommun-
fullmäktige bifaller. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 61(73) 
 2019-05-06 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 63 Dnr 0188/19 - 102 
 
ÅTERKALLANDE AV BESLUT KF § 17/2019-02-18, GÄLLANDE 
ERSÄTTARE (S) I ÖVERFÖRMYNDARNÄMND PITEÅ OCH 
ÄLVSBYN 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Återkalla felaktigt beslut i KF § 17/2019-02-18 gällande ersättare i ÖFN Piteå 
och Älvsbyn. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Vid kommunfullmäktige den 18 februari 2019, § 17, beslutades att till ersätt-
are i överförmyndarnämnden Piteå och Älvsbyn utse Anneli Johansson (s). 
 
Beslutet blev fel då ersättare i ÖFN redan är utsedd. Det ska bara vara en er-
sättare från vardera kommun i nämnden. 
 
Kommunfullmäktige 
Tomas Egmark (s) ordförande i kommunala valberedningen redovisar bered-
ningens förslag att återkalla felaktigt beslut i KF. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på valberedningens förslag vilket kommun-
fullmäktige bifaller. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 62(73) 
 2019-05-06 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 64 Dnr 0106/19 - 103 
 
ARBETSORDNING FÖR TILLGÄNGLIGHET OCH TRYGGHETS-
RÅDET (TIDIGARE KOMMUNALA HANDIKAPP OCH PENSIO-
NÄRSRÅDET - KHPR) 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Godkänna och anta ny arbetsordning för tillgänglighet- och trygghetsrådet 
(tidigare kommunala handikapp- och pensionärsrådet). 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kvalificerad handläggare Michelle Engman har tagit fram förslag på ny arbets-
ordning till ”Kommunala handikapp och pensionärsrådet” (KHPR). De nya 
förslagen på arbetsordning innehåller 4 olika större ändringar än tidigare 
arbetsordning, vilket är följande: 
1) Nytt namn! Kommunala handikapp och pensionärsrådet är en vilseledande 

titel när ambitionen med denna samling är att få en ömsesidig diskussion 
och dialog mellan kommunen och föreningarna. För att markera att det rör 
andra föreningar än de som riktar in sig på funktionsvariation och 
pensionärer är det nya förslaget på namn ”tillgänglighet och trygghetsrådet” 
(TTR).  

2) Förutom 7 representanter från olika föreningar har den nya arbetsordning-
en också beretts plats åt personligt ombud (PO) för att kunna representera 
personer med bl.a. psykisk ohälsa. 

3) Protokollen kommer inte längre att justeras utan det kommer istället föras 
minnesanteckningar över mötet. Minnesanteckningarna kommer att skickas 
till föreningarna, andra berörda parter och läggas ut på kommunens hemsi-
da.  

 
Beslutsunderlag 
Förslag på ny arbetsordning för KHPR med bl a namnbyte 
Kommunstyrelsens protokoll 18 mars 2019, § 30. 
 
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Godkänna och anta ny arbetsordning för tillgänglighet- och trygghetsrådet 
(tidigare kommunala handikapp- och pensionärsrådet). 
_____ 
 
Kommunfullmäktige 
Berit Hardselius (c) föreslår att protokoll fortsatt ska skrivas och justeras. 
 
Helena Öhlund (s) bifaller kommunstyrelsens förslag.   forts 



 PROTOKOLL 63(73) 
 2019-05-06 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  
 

KF § 64 Dnr 0106/19 – 103 forts 
 
ARBETSORDNING FÖR TILLGÄNGLIGHET OCH TRYGGHETS-
RÅDET (TIDIGARE KOMMUNALA HANDIKAPP OCH PENSIO-
NÄRSRÅDET - KHPR) 

 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag vilket kom-
munfullmäktige bifaller. 
 
Ordföranden ställer vidare proposition på Berit Hardselius förslag om att 
protokoll ska skrivas och justeras. Kommunfullmäktige avslår förslaget. 
_____ 
 
 
 



 PROTOKOLL 64(73) 
 2019-05-06 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 65 Dnr 0132/18 - 106 
 
"6-19 KORTET - REGIONALA KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHE-
TEN/LÄNSTRAFIKEN I NORRBOTTEN AB 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
1) Återkalla tidigare fullmäktigebeslut gällande 6-19 kortet. (KF § 117/ 
 2018-11-05). 
2) Acceptera erbjudandet från Regionala kollektivtrafikmyndigheten/Läns-

trafiken i Norrbotten AB angående ungdomskortet 6 -19 under förut-
sättning att samtliga kommuner i Norrbotten också ställer sig positiva till 
erbjudandet. Starttidpunkt sker 2020-01-01 eller tidpunkt som överens-
kommes mellan Älvsbyns kommun och myndigheten. 

 
Reservation 
Orvo Hannlöv (sd), Maria Hortlund (L) och Peter Lundberg (kd) reserverar 
sig mot beslutet. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Landsbygdsutvecklare Ulrica Hamsch har lämnat in en tjänsteskrivelse om ”6-
19 kortet”. 
 
Kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet (RKM) er-
bjuder kommunerna i Norrbottens län att ge alla folkbokförda barn och ung-
domar i länet möjlighet att hela året resa fritt inom hela länet med kollektiv-
trafik. Erbjudandet gäller på alla Länstrafikens linjer, all tätortstrafik samt tåg-
trafik inom länet. Kortet ersätter det befintliga skolkortet.  
 
Ungdomskortet benämns 6-19 kortet. Administration och hantering sköts av 
dotterbolaget Länstrafiken i Norrbotten AB. Finansieringen grundas på den 
avgift som idag faktureras kommunen för skolkorten. År 2017 var kostnaden 
3 761 968 kr.  
 
Samtliga ungdomar mellan 6 – 19 år, som är folkbokförda i kommunen ska er-
bjudas ungdomskort. Det innebär en kostnadsökning för Älvsbyns kommun 
med 598 082 kronor (beräknat på 2019 års siffror). År 2017 köpte kommunen 
331 skolkort och införandet av ungdomskortet kommer att innebära 1 405 
kort (beräknat på 2017 års siffror). 
 
Att observera från Länstrafikens beskrivning är att finansieringsmodellen 
bygger på att samtliga kommuner är med i projektet. Faller någon bort måste 
alla siffror omarbetas. Det som kommer att styra totalkostnaden är eventuella 
prishöjningar av 6-19 kortet per år (de senaste åren har höjningen av nuvar-
ande skolkort legat på 2,5 %) och hur många folkbokförda ungdomar som 
finns i kommunen.        forts 



 PROTOKOLL 65(73) 
 2019-05-06 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 65 Dnr 0132/18 – 106 forts 
 
"6-19 KORTET - REGIONALA KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHE-
TEN/LÄNSTRAFIKEN I NORRBOTTEN AB 

 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 5 november 2018, § 117. 
Kommunfullmäktiges protokoll 26 november 2018, § 119. 
Kommunstyrelsens protokoll 8 april 2019, § 57. 
 
Förslag till beslut 
1) Återkalla tidigare beslut gällande 6-19 kortet. 
2) Acceptera erbjudandet från Regionala kollektivtrafikmyndigheten/Läns-

trafiken i Norrbotten AB angående ungdomskortet 6 -19 under förut-
sättning att samtliga kommuner i Norrbotten också ställer sig positiva till 
erbjudandet. Starttidpunkt sker 2020-01-01 eller tidpunkt som överens-
kommes mellan Älvsbyns kommun och myndigheten. 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1) Återkalla tidigare fullmäktigebeslut gällande 6-19 kortet. (KF § 117/ 
 2018-11-05). 
2) Acceptera erbjudandet från Regionala kollektivtrafikmyndigheten/Läns-

trafiken i Norrbotten AB angående ungdomskortet 6 -19 under förut-
sättning att samtliga kommuner i Norrbotten också ställer sig positiva till 
erbjudandet. Starttidpunkt sker 2020-01-01 eller tidpunkt som överens-
kommes mellan Älvsbyns kommun och myndigheten. 

 
Reservation 
Orvo Hannlöv (sd) och Peter Lundberg (kd) reserverar sig mot beslutet. 
_____ 
 
Kommunfullmäktige 
Tomas Egmark (s) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Orvo Hannlöv (sd) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag. 
 
Maria Hortlund (L) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag. 
 
Louice Majunge (v) bifaller kommunstyrelsens förslag. 
 
Peter Lundberg (kd) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag. 
 
Ahmed Hassan (s) bifaller kommunstyrelsens förslag. 
 
Eivor Lundberg (kd) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag. 
         forts 



 PROTOKOLL 66(73) 
 2019-05-06 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KF § 65 Dnr 0132/18 – 106 forts 
 
"6-19 KORTET - REGIONALA KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHE-
TEN/LÄNSTRAFIKEN I NORRBOTTEN AB 

 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag och Orvo Hannlövs m fl 
förslag mot varandra.  Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 
_____ 
 
 
 



 PROTOKOLL 67(73) 
 2019-05-06 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 66 Dnr 0144/16 - 212 
 
AKTUALITETSFÖRKLARING AV ÄLVSBYNS KOMMUNS 
ÖVERSIKTSPLAN 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
1) Anta översiktsplan 2019, enligt bilaga. 
2) Redaktionella ändringar kommer att ske. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enheten Miljö och bygg har tagit fram ett förslag till kommuntäckande över-
siktsplan för Älvsbyns kommun enligt bilaga.  
 
Översiktsplanen har granskats under perioden 2019-01-09 t.o.m. 2019-03-10 
och har därefter reviderats inför antagandet. Av granskningsutlåtandet framgår 
hur planen har reviderats utifrån inkomna synpunkter. Därutöver har smärre 
redaktionella ändringar gjorts i plandokumenten. 
 
Kommunfullmäktige föreslås anta bilagd översiktsplan 2019. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 8 april 2019, § 60. 
 
Förslag till beslut 
Föreslå kommunfullmäktige anta översiktsplan 2019. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Föreslå kommunfullmäktige anta översiktsplan 2019. 
 
Redaktionella ändringar kommer att ske. 
_____ 
 
Kommunfullmäktige 
Helena Öhlund (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag vilket kommun-
fullmäktige bifaller. 
_____ 
 
 
 



 PROTOKOLL 68(73) 
 2019-05-06 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 67 Dnr 0110/19 - 511 
 
LOKALA TRAFIKFÖRESKRIFTER OM HASTIGHET INOM 
TÄTTBEBYGGT OMRÅDE I CENTRALA ÄLVSBYN 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Anta lokala trafikföreskrifter om hastighet inom tättbebyggt område i centrala 
Älvsbyn enligt bilaga. 
 
Reservation 
Orvo Hannlöv (sd) reserverar sig mot beslutet. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson har lämnat in en tjänsteskrivelse gällande 
lokala trafikföreskrifter. 
 
Miljö- och byggnämnden har beslutat att lyfta ett trafikärende rörande hastig-
het inom tättbebyggt område i centrala Älvsbyn till fullmäktige för beslut. I 
bostadsområden föreslås hastigheten begränsas till 30 km i timmen. 
 
Det förekommer många klagomål varje år från boende i Älvsbyn över att bilar 
framförs i alltför höga hastigheter inne i bostadsområdena. Det förekommer 
ganska ofta ansökningar om farthinder efter gator där hastigheten med anled-
ning av hur områdena ser ut borde vara låg. Trafikmätningar på några gator 
visar att en del bilister kör fortare än tillåten hastighet, i vissa fall mycket fort-
are.  
 
För att ett fordon ska hinna stannas i tid om ett barn eller djur kommer ut på 
gatan i ett bostadsområde rekommenderar Trafikverket att hastigheten ska 
vara begränsad till 30 km i timmen i rena bostadsområden där bostäder har 
utfart direkt mot gatan. 
 
2011 beslutade Myndighetsnämnden om lokala trafikföreskrifter för tättbe-
byggt område i centrala Älvsbyn. Hastigheten beslutades till 40 km i timmen 
med undantag för gator vid skolor och förskolor där hastigheten begränsats till 
30 km i timmen och för genomfartslederna Västermalmsleden, Östermalms-
leden och Nyvägen där hastigheten tilläts öka till 60 km i timmen. Inom tättbe-
byggt område i byarna Korsträsk, Vidsel och Vistträsk beslutades att hastighet-
en i bostadsområden skulle vara 30 km i timmen. 
 
Miljö- och byggnämnden beslutade 2018-10-10 att föreslå fullmäktige ändra 
föreskriven hastighet från 40 km i timmen till 30 km i timmen inom samtliga 
bostadsområden i centrala Älvsbyn genom att ändra nuvarande lokala trafik-
föreskrifter för tättbebyggt område i centrala Älvsbyn.  
         forts 



 PROTOKOLL 69(73) 
 2019-05-06 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KF § 67 Dnr 0110/19 – 511 forts 
 
LOKALA TRAFIKFÖRESKRIFTER OM HASTIGHET INOM 
TÄTTBEBYGGT OMRÅDE I CENTRALA ÄLVSBYN 

 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag från miljö- och byggnämnden 2018-10-10 §106 
Yttrande från Trafikverket 
Kommunstyrelsens protokoll 8 april 2019, § 62. 
 
Beslutet skickas till 
Älvsbyns Energi AB 
Polismyndigheten 
 
Förslag till beslut 
Föreslå fullmäktige att anta lokala trafikföreskrifter om hastighet inom tätt-
bebyggt område i centrala Älvsbyn enligt bilaga. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Anta lokala trafikföreskrifter om hastighet inom tättbebyggt område i centrala 
Älvsbyn enligt bilaga. 
 
Reservation 
Orvo Hannlöv (sd) reserverar sig mot beslutet. 
_____ 
 
Kommunfullmäktige 
Orvo Hannlöv (sd) föreslår att ärendet återremitteras för ytterligare beredning. 
 
Sara Risberg (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Tomas Egmark (s) bifaller kommunstyrelsens förslag. 
 
Anna Lundberg (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Berit Hardselius (c) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag. 
 
Linus Sköld (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Inger Lundberg (L) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag. 
 
Louice Majunge (v) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag. 
 
Peter Lundberg (kd) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag. 
 
 
         forts 



 PROTOKOLL 70(73) 
 2019-05-06 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KF § 67 Dnr 0110/19 – 511 forts 
 
LOKALA TRAFIKFÖRESKRIFTER OM HASTIGHET INOM 
TÄTTBEBYGGT OMRÅDE I CENTRALA ÄLVSBYN 

 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Orvo Hannlövs förslag om återremiss 
vilket kommunfullmäktige avslår. 
 
Ordföranden ställer vidare kommunstyrelsens förslag mot Berit Hardselius  
m fl förslag. Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 
       
Omröstning 
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång. 
- Den som röstar ja bifaller kommunstyrelsens förslag. 
- Den som röstar nej bifaller Berit Hardselius förslag om avslag. 
 
Omröstningsresultat 
Med 19 ja-röster och 12 nej-röster enligt bifogad sammanträdeslista, beslutar 
kommunfullmäktige bifalla kommunstyrelsens förslag. 
_____ 
 
 
 



 PROTOKOLL 71(73) 
 2019-05-06 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 68 Dnr 0071/19 - 709 
 
REVIDERAD NORM FÖR 2019  

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Anta reducerad norm för 2019 enligt förslag i bilaga 1.  
_____ 

 
Sammanfattning av ärende 
Enhetschef stöd till individ och familj Nataliya Nilsson har lämnat in en 
tjänsteskrivelse om reducerad norm 2019. 
 
Varje år tar regeringen beslut om riksnorm som utgör en grund för beräkning 
av försörjningsstödet. Riksnormen fördelas på olika kostnadsposter som mot-
svarar de behov som riksnormen ska tillgodose. Dessa kostnadsposter används 
som ett underlag vid bedömning av ekonomiskt bistånd. 

 
I vissa undantagsfall kan en klient beviljas försörjningsstöd enligt reducerad 
norm. Den reducerade normen beräknas utifrån kostnadsposten livsmedel, alla 
måltider. Denna kostnadspost är indelad i åldersgrupper där skälig kostnad för 
livsmedel är uträknad (se bilaga 1). 

 
Försörjningsstöd enligt reducerad norm kan exempelvis beviljas: 

• vid en akut nödsituation,  

• en kortare vistelse i kommunen 

• då den sökande har lägre kostnader vid vistelse i heldygnsvård  

• vid avslag på ansökan om ekonomiskt bistånd enligt riksnorm på grund av 
att den sökande inte stått till arbetsmarknadens förfogande och inte sökt 
arbete 

• vid avslag på ansökan om ekonomiskt bistånd enligt riksnorm på grund av 
att den sökande bedömts vara självförsörjande genom egna medel som de 
använt till annat och därmed saknar medel till sitt uppehälle 
 

Vid bedömning om försörjningsstöd enligt reducerad norm ska hänsyn tas till 
om det finns barn i hushållet och deras situation ska särskilt uppmärksammas 
och beaktas enligt barnperspektivet. Utöver detta görs även en individuell be-
dömning kring om den sökande riskerar allvarliga sociala konsekvenser om 
bistånd enligt reducerad norm inte beviljas. Bistånd enligt reducerad norm be-
viljas restriktivt och enligt särskilda skäl i det enskilda fallen. 

 
Den av regeringen beslutade riksnormen för 2019 har höjts med 2 procent 
jämfört med riksnormen 2018. Den reducerade normen beräknas utifrån aktu-
ell riksnorm för kostnadsposten livsmedel, alla måltider. Denna kostnadspost 
är indelad i åldersgrupper där skälig kostnad för livsmedel är uträknad (se  
         forts 



 PROTOKOLL 72(73) 
 2019-05-06 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 68 Dnr 0071/19 – 709 forts 
 
REVIDERAD NORM FÖR 2019  

 
bilaga 1). Den reducerade normen i Älvsbyns kommun är inte reviderad sedan 
2012. Detta kommer att innebära en höjning av kostnaderna för ekonomiska 
bistånd under 2019 i de fall där reducerad norm beviljas.  

 
Beslutsunderlag 
Bilaga 1. Förslag till reducerad norm för 2019 
Bilaga 2. Riksnormen för 2019 
Kommunstyrelsens protokoll 18 mars 2019, § 35. 
 
Förslag till beslut  
Anta reducerad norm för 2019 enligt förslag i bilaga 1.  
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Anta reducerad norm för 2019 enligt förslag i bilaga 1.  
_____ 
 
Kommunfullmäktige 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag vilket kommun-
fullmäktige bifaller. 
_____ 
 
 
 



 PROTOKOLL 73(73) 
 2019-05-06 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KF § 69 Dnr 0065/19 - 821 
 
ENHETLIGA DEPOSITIONSAVGIFTER FÖR NYCKLAR OCH 
TAGGAR TILL GYMNASTIK-/SPORTHALLAR 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Fastställa enhetliga depositionsavgifter för nycklar och taggar till gymnastik-
/sporthallar enligt nedan, att gälla från 1 juli 2019. 
_____  
 
Sammanfattning av ärendet 
Fritids- och kulturchef Kjell Tegnelund har lämnat in en tjänsteskrivelse om 
enhetliga depositionsavgifter för nycklar och taggar till gymnastik-/sporthallar. 
 
Nycklar och taggar handhas i dag av både Älvsbyns Fastigheter AB och Fritid 
& Kultur.  
 
Älvsbyns Fastigheter AB handhar Sporthallen och Fritid & Kultur övriga gym-
nastik- och sporthallar.  
 
För enhetliga regler av båda aktörerna föreslås följande: 
1. Ingen depositionsavgift tas ut vid utlämning av nyckel. 
2. Förlorad eller ej återlämnad nyckel faktureras enligt följande: 

Nyckel till lokal 3 000.-/st. Nyckel till förrådsutrymme 500.-/st. 
3. För taggar erlägger man en köpesumma på 100:-/st. 
4. Att enhetliga depositionsavgifter för nycklar och taggar till gymnastik- och 

sporthallar träder i kraft 2019-07-01. 
 
Förslaget är förankrat både hos Älvsbyns Fastigheter AB och Fritid & Kultur. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 8 april 2019, § 65. 
 
Förslag till beslut 
Att förslag till enhetliga depositionsavgifter för nycklar och taggar till 
gymnastik-/sporthallar tillställs kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige.  
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Fastställa enhetliga depositionsavgifter för nycklar och taggar till gymnastik-
/sporthallar enligt nedan, att gälla från 1 juli 2019. 
_____  
 
Kommunfullmäktige 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag vilket kommun-
fullmäktige bifaller. 
_____  


