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 PROTOKOLL 2(38) 
 2019-02-18 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 1 Dnr 0080/19 - 008 
 
FRÅGA (L) KOMMER MOTION OM SPORTHALLSGOLV ATT 
VARA BEHANDLAD TILL NÄSTA KF 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Fråga (L) kommer motion om sporthallsgolv att vara behandlad till nästa KF, 
anses vara besvarad. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Inger Lundberg (L) har lämnat in en fråga till kommunalrådet Tomas Egmark 
om det är möjligt att motion (L) om sporthallsgolvet kommer vara behandlad 
till nästa fullmäktigesammanträde, enligt bilaga. 
 
Kommunfullmäktige 
Inger Lundberg (L) redogör för sin fråga. 
 
Tomas Egmark (s) svarar ja på frågan.  
 
Inger Lundberg (L) tackar för svaret. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att frågan därmed ska anses vara besvarad, vilket kom-
munfullmäktige bifaller. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 3(38) 
 2019-02-18 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 2 Dnr 0023/19 - 008 
 
INTERPELLATION (L) OM INTERNKONTROLL 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Interpellation (L) om internkontroll besvaras vid kommunfullmäktiges sam-
manträde den 6 maj 2019. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Göran Stenlund (L) har lämnat in en interpellation om internkontroll, som 
ställts till kommunalrådet Tomas Egmark, enligt bilaga. 
 
Kommunfullmäktige 
Ordföranden föreslår att interpellationen besvaras vid nästa sammanträde 
den 6 maj 2019. Kommunfullmäktige bifaller förslaget. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 4(38) 
 2019-02-18 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 3 Dnr 0024/19 - 008 
 
MOTION (L) UTSE KONTAKTPOLITIKER INOM KOMMUNAL 
VERKSAMHET 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Motion (L) om att utse kontaktpolitiker inom kommunal verksamhet över-
lämnas till kommunstyrelsen för beredning och åter till fullmäktige för beslut 
senast den 6 maj 2019.   
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Göran Stenlund (L) har lämnat in en motion om att utse kontaktpolitiker 
inom kommunal verksamhet, enligt bilaga. 
 
Kommunfullmäktige 
Ordföranden föreslår att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för bered-
ning och åter till fullmäktige för beslut senast den 6 maj 2019. Kommunfull-
mäktige bifaller förslaget. 
_____ 
 
 



 PROTOKOLL 5(38) 
 2019-02-18 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 4 Dnr 0079/19 - 008 
 
MOTION (L) BYTE AV SPORTHALLSGOLV INNAN HT-2019 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Motion (L) byte av sporthallsgolv innan ht-2019 överlämnas till kommun-
styrelsen för beredning och vidare till fullmäktige för beslut senast den 6 maj 
2019.   
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Inger Lundberg (L) har lämnat in en motion om byte av sporthallsgolv innan 
ht-2019. 
 
Kommunfullmäktige 
Ordföranden föreslår att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för bered-
ning och vidare till fullmäktige för beslut senast den 6 maj 2019. Kommun-
fullmäktige bifaller förslaget. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 6(38) 
 2019-02-18 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 5 Dnr 0061/19 - 008 
 
MOTION (S) INRÄTTA EN LANDSBYGDSUTVECKLINGS-
GRUPP I ÄLVSBYNS KOMMUN 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Motion (s) inrätta en landsbygdsutvecklingsgrupp i Älvsbyns kommun över-
lämnas till kommunstyrelsen för beredning och vidare till fullmäktige för 
beslut senast den 6 maj 2019.  
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Tomas Egmark (s) har lämnat in en motion om att inrätta en landsbygdsut-
vecklingsgrupp i Älvsbyns kommun, enligt bilaga. 
 
Kommunfullmäktige 
Ordföranden föreslår att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för bered-
ning och vidare till fullmäktige för beslut senast den 6 maj 2019. Kommun-
fullmäktige bifaller förslaget. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 7(38) 
 2019-02-18 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 6 Dnr 0074/19 - 008 
 
MOTION (S) INRÄTTA ETT SPORTOTEK I ÄLVSBYN  

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Motion (s) inrätta ett sportotek i Älvsbyn, överlämnas till kommunstyrelsen 
för beredning och vidare till fullmäktige för beslut senast den 6 maj 2019.  
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Anna Lundberg (s) har lämnat in en motion om att inrätta ett sportotek, 
enligt bilaga. 
 
Kommunfullmäktige 
Ordföranden föreslår att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för bered-
ning och vidare till fullmäktige för beslut senast den 6 maj 2019. Kommun-
fullmäktige bifaller förslaget. 
_____ 
 
 



 PROTOKOLL 8(38) 
 2019-02-18 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 7 Dnr 0044/19 - 008 
 
MEDBORGARFÖRSLAG - IDROTTSFÖRENINGAR ANHÅLLER 
OM LÄNGRE ÖPPETTIDER VID SPORTHALLEN  

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Medborgarförslag där idrottsföreningar anhåller om längre öppettider vid 
sporthallen, överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och beslut senast 
den 20 maj 2019. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Michael Engzell, Stefan Lindbäck och Stefan Edström har lämnat in ett med-
borgarförslag där idrottsföreningar anhåller om längre öppettider vid sport-
hallen, enligt bilaga. 
 
Kommunfullmäktige 
Ordföranden föreslår att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för bered-
ning och beslut senast den 20 maj 2019. Kommunfullmäktige bifaller för-
slaget. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 9(38) 
 2019-02-18 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 8 Dnr 0067/19 - 000 
 
DELGIVNINGAR KF 2019-02-18 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Ta del av redovisade delgivningar. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Handlingar i ärendet: 
 
Arbete och omsorgsutskottet – statistikrapport ej verkställda beslut enl SoL 
och LSS – kvartal 3 2018. (dnr 422/18-709) 

 

Länsstyrelsen Norrbotten – protokoll 2019-01-18, Inspektion hos 
Överförmyndaren i Älvsbyns kommun. (dnr 50/19-199) 

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



 PROTOKOLL 10(38) 
 2019-02-18 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 9 Dnr 0198/18 - 008 
 
MOTION (V) 6-TIMMARS ARBETSDAG MED BIBEHÅLLEN LÖN 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Avslå motionen om att införa 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön för 
undersköterskor inom Älvsbyns kommun.  
 
Reservation 
Wivianne Nilsson (v) reserverar sig mot beslutet. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Motionen inlämnas av vänsterpartiet till kommunfullmäktige den 18 juni 2018, 
som yrkar på införande av 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön för under-
sköterskor inom Älvsbyns kommun. Motionen överlämnas till kommunstyrel-
sen för beredning och ska sedan vidare till kommunfullmäktige för beslut sen-
ast februari 2019.  
 
Kommunfullmäktige beslutade 18 juni 2018, § 42 att överlämna ärendet till 
kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för beslut 
senast vid fullmäktiges sammanträde i februari 2018. 
_____ 
 
HR-chef Anna-Karin Andersson har yttrat sig i ärendet enligt bilaga. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges protokoll 18 juni 2018, § 42. 
HR-chefens tjänsteskrivelse 8 augusti 2018. 
Kommunstyrelsens protokoll 28 januari 2019, § 7. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Avslå motionen om att införa 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön för 
undersköterskor inom Älvsbyns kommun.  
 
Reservation 
Wivianne Nilsson (v) reserverar sig mot beslutet. 
_____ 
 
Kommunfullmäktige 
Louise Majunge (v) yrkar bifall till motionen. 
 
Rikard Granström (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Inger Lundberg (L) bifaller kommunstyrelsens förslag.  forts 
 



 PROTOKOLL 11(38) 
 2019-02-18 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 9 Dnr 0198/18 – 008 forts 
 
MOTION (V) 6-TIMMARS ARBETSDAG MED BIBEHÅLLEN LÖN 

 
Berit Hardselius (c) bifaller kommunstyrelsens förslag. 
 
Helena Öhlund (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Peter Lundberg (kd) bifaller kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag och Louise Majunges förslag 
mot varandra. Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 
_____ 
 
 
 



 PROTOKOLL 12(38) 
 2019-02-18 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 10 Dnr 0218/18 - 008 
 
MOTION (SD) OM ÖKAD GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING, 
BUDGETERING OCH BOKSLUT 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Motion om ökad god ekonomisk hushållning, budgetering och bokslut anses 
vara besvarad. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 18 juni 2018, § 43, att överlämna ärendet till 
kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för beslut 
senast vid fullmäktiges sammanträde i februari 2019. 
_____ 
 
Ekonomichef Ulla Lundberg har yttrat sig i ärendet. 
 
I kommunallagen regleras att kommunen varje år ska upprätta en budget för 
nästa kalenderår (budgetår). Budgeten ska också innehålla en plan för ekono-
min för en period av tre år. Budgeten och skattesatsen ska fastställa av kom-
munfullmäktige senast den sista november året innan budgetåret. 
 
I Älvsbyn kommun hanteras förslaget på budget för kommande budgetår av 
budgetberedningen, kommunstyrelsen samt av kommunfullmäktige. Budgeten 
speglar med detta arbetssätt den politiska majoritetens prioriteringar inför 
kommande verksamhetsår. 
 
Budgeten följs löpande upp under innevarande verksamhetsår och avvikelser 
mot planen redovisas två gånger per år i delårsrapporter till kommunstyrelsen 
och kommunfullmäktige. De upprättade delårsrapporterna är en del i den löp-
ande ekonomiska uppföljningen och upprättas för att underlätta den politiska 
styrningen under innevarande verksamhetsår. 
 
Hur kommunen hanterar sin redovisning, bokslut samt årsredovisning regleras 
i den kommunala redovisningslagen och i rekommendationer samt utveckling 
av praxis. Att kommunen följer god redovisningssed samt att kommunens 
räkenskaper i allt väsentligt är rättvisande granskas även årligen av kommunens 
revisorer på uppdrag av kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges protokoll 18 juni 2018, § 43. 
Kommunstyrelsens protokoll 28 januari 2019, § 8. 
 
 
         forts 



 PROTOKOLL 13(38) 
 2019-02-18 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 10 Dnr 0218/18 – 008 forts 
 
MOTION (SD) OM ÖKAD GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING, 
BUDGETERING OCH BOKSLUT 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Motion om ökad god ekonomisk hushållning, budgetering och bokslut anses 
vara besvarad. 
 
Reservation 
Orvo Hannlöv (sd) reserverar sig mot beslutet. 
_____ 
 
Kommunfullmäktige 
Orvo Hannlöv (sd) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag vilket kommun-
fullmäktige bifaller. 
_____ 
 
 
 



 PROTOKOLL 14(38) 
 2019-02-18 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 11 Dnr 0219/18 - 008 
 
MOTION (NS) OM OBEROENDE GRANSKNING AV VÅRDEN 
AV FUNKTIONSHINDRADE I KOMMUNALA BOENDEN 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Avslå motion om oberoende granskning av vården av funktionshindrade i 
kommunala boenden. 
 
Reservation 
Peter Lundberg (kd) reserverar sig mot beslutet. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 18 juni 2018, § 44, att överlämna ärendet till 
kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för beslut 
senast vid fullmäktiges sammanträde i februari 2019. 
_____ 
 
Socialchef Hans Nyberg har yttrat sig i ärendet. 
 
Sjukvårdspartiet har inlämnat en motion där de beskriver att de fått indika-
tioner på att omsorgen om de funktionsnedsatta i Älvsbyns kommun inte 
fungerar tillfredsställande. Att de funktionsnedsatta mår dåligt, att de inte får 
gå ut samt att de inte har någon meningsfull sysselsättning. 
 
De utredningar som ligger till grund för den enskildes insatser genomföres 
med IBIC (Individens Behov I Centrum) vilket är ett kvalitetssäkrat utred-
ningsverktyg som utgår från den enskildes behov. Individuella planer genom-
förs och följs upp minst en gång per år eller oftare om behov förändras. Dessa 
planer utgår från den enskildes behov, önskemål och självbestämmande. 
 
Vidare så använder sig verksamheten av ”Delaktighetsmodellen” för att ytter-
ligare tydliggöra den enskildes önskemål om aktiviteter. Delaktighetsmodellen 
innebär att samtalsledare träffar personal och brukare i grupp där det förs en 
Temadialog där man lyfter fram den enskildes önskemål om specifika teman. 
Brukarna är delaktiga och får möjlighet att beskriva sina önskemål om aktivi-
teter. Aktiviteterna sammanfattas för att tillsammans med enhetschef besluta 
och prioritera vilka önskemål och aktiviteter som ska genomföras.  
 
Personalens uppdrag är att följa den individuella planen samt att lyssna på 
brukarens önskemål, bemöta och respektera den enskilde med ett gott förhåll-
ningssätt. Anhöriga och gode män kan ibland ha avvikande åsikter vad brukare 
och personal överenskommit, den enskilde har dock rätt att själv avgöra sina 
aktiviteter. 
         forts 



 PROTOKOLL 15(38) 
 2019-02-18 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 11 Dnr 0219/18 – 008 forts 
 
MOTION (NS) OM OBEROENDE GRANSKNING AV VÅRDEN 
AV FUNKTIONSHINDRADE I KOMMUNALA BOENDEN 

 
Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges protokoll 18 juni 2018, § 44. 
Kommunfullmäktiges protokoll 28 januari 2019, §8. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Avslå motion om oberoende granskning av vården av funktionshindrade i 
kommunala boenden. 
_____ 
 
Kommunfullmäktige 
Peter Lundberg (kd) yrkar bifall till motionen. 
 
Stefan Engström (s) bifaller kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag och Peter Lundbergs förslag 
mot varandra. Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 
_____ 
 
 
 



 PROTOKOLL 16(38) 
 2019-02-18 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 12 Dnr 0231/18 - 008 
 
MOTION (C) EN GIFTFRI VARDAG 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
1) Bifall till motion ”En giftfri vardag”. 
2) Uppdra åt kommunchefen att tillsätta en arbetsgrupp enligt nedan med 

uppdrag att arbeta fram riktlinjer och en handlingsplan för att ställa om 
kommunen till en giftfri vardag.  

_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Centerpartiet har lämnat in en motion med rubriken ”En giftfri vardag”. 
Motionärerna föreslår att fullmäktige ska uppdra till kommunstyrelsen att 

• ta fram riktlinjer för hur kommunen ska arbeta för en giftfri vardag genom 
att göra sig av med giftiga ämnen i verksamheterna, 

• ta fram riktlinjer för hur man ställer krav på giftfria produkter vid upphand-
ling och  

• återrapportera till fullmäktige innan fastställt datum. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 18 juni 2018, § 47, att överlämna ärendet till 
kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för beslut 
senast i februari 2019. 
_____ 
 
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson har yttrat sig i ärendet. 
 
Ett arbete för att ställa om kommunen till att bli en giftfri kommun är ett 
viktigt, men mycket omfattande arbete. Uppdraget ligger i linje med det natio-
nella miljömålet En giftfri miljö.  
 
"Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av samhället 
ska inte hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Halterna av 
naturfrämmande ämnen är nära noll och deras påverkan på människors hälsa 
och ekosystemen är försumbar. Halterna av naturligt förekommande ämnen är 
nära bakgrundsnivåerna."  
 
Preciseringar av miljömålet en giftfri miljö fram till 2020: 
• Den sammanlagda exponeringen för kemiska ämnen  

Den sammanlagda exponeringen för kemiska ämnen via alla exponerings-
vägar inte är skadlig för människor eller den biologiska mångfalden. 

• Användningen av särskilt farliga ämnen  
Användningen av särskilt farliga ämnen har så långt som möjligt upphört.  

forts 



 PROTOKOLL 17(38) 
 2019-02-18 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KF § 12 Dnr 0231/18 – 008 forts 
 
MOTION (C) EN GIFTFRI VARDAG 

 

• Oavsiktligt bildade ämnen med farliga egenskaper  
Spridningen av oavsiktligt bildade ämnen med farliga egenskaper är mycket 
liten och uppgifter om bildning, källor, utsläpp samt spridning av de mest 
betydande av dessa ämnen och deras nedbrytningsprodukter är tillgängliga. 

• Förorenade områden 
Förorenade områden är åtgärdade i så stor utsträckning att de inte utgör 
något hot mot människors hälsa eller miljön  

• Kunskap om kemiska ämnens miljö- och hälsoegenskaper  
Kunskap om kemiska ämnens miljö- och hälsoegenskaper är tillgänglig och 
tillräcklig för riskbedömning  

• Information om farliga ämnen i material och produkter 
Information om miljö- och hälsofarliga ämnen i material, kemiska pro-
dukter och varor är tillgänglig. 

Det finns indikatorer för miljömålen. 
• Behandlat avfall 
• Bensen i luft 
• Ekologisk animalieproduktion 
• Ekologisk mjölk 
• Ekologiskt odlad mark 
• Hushållsavfall 
• Hälsofarliga kemiska produkter 
• Konsumenttillgängliga kemiska produkter 
• Miljöledningssystem 
• Nickelallergi 
• Växtskyddsmedel 
Vid uppföljningen 2017 konstaterades att det inte går att se tydligt om målet 
kommer att nås innan 2020 eller inte på nationell nivå. 
 
Det förekommer ett mycket stort antal kemikalier och blandningar av kemi-
kalier i samhället och troligen också inom de kommunala verksamheterna i 
Älvsbyn. Kemikalier förekommer överallt från i de produkter vi äter till städ-
kemikalier, tyger, möbler, elektronik etc. Det saknas i dagsläget en övergrip-
ande kunskap om vilka giftiga kemikalier som finns i vardagen i de kommunala 
verksamheterna.  
 
När det gäller kravställning i samband med upphandling behöver en invente-
ring göras av vilka verktyg som finns tillgängliga för att kunna ställa relevanta 
krav som inte strider mot upphandlingslagstiftningen.  
 
Miljö- och byggchefen bedömer att det är omöjligt att klara av att utföra en så 
stor utredning med befintliga resurser på enheten miljö och bygg innan full-
mäktiges sammanträde i februari 2019. Tidplanen för arbetet bör därför ut- 
         forts 

http://www.miljomal.se/Miljomalen/Alla-indikatorer/Indikatorsida/?iid=376&pl=1
http://www.miljomal.se/Miljomalen/Alla-indikatorer/Indikatorsida/?iid=25&pl=1
http://www.miljomal.se/Miljomalen/Alla-indikatorer/Indikatorsida/?iid=44&pl=1
http://www.miljomal.se/Miljomalen/Alla-indikatorer/Indikatorsida/?iid=233&pl=1
http://www.miljomal.se/Miljomalen/Alla-indikatorer/Indikatorsida/?iid=43&pl=1
http://www.miljomal.se/Miljomalen/Alla-indikatorer/Indikatorsida/?iid=40&pl=1
http://www.miljomal.se/Miljomalen/Alla-indikatorer/Indikatorsida/?iid=69&pl=1
http://www.miljomal.se/Miljomalen/Alla-indikatorer/Indikatorsida/?iid=86&pl=1
http://www.miljomal.se/Miljomalen/Alla-indikatorer/Indikatorsida/?iid=220&pl=1
http://www.miljomal.se/Miljomalen/Alla-indikatorer/Indikatorsida/?iid=102&pl=1
http://www.miljomal.se/Miljomalen/Alla-indikatorer/Indikatorsida/?iid=139&pl=1


 PROTOKOLL 18(38) 
 2019-02-18 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KF § 12 Dnr 0231/18 – 008 forts 
 
MOTION (C) EN GIFTFRI VARDAG 

 
sträckas till att omfatta minst hela året 2019. Om kommunen ska ta ett ordent-
ligt grepp om frågan krävs det att kommunstyrelsen tillsätter resurser, förslags-
vis i form av en arbetsgrupp. Det krävs tid för att sätta sig in i frågorna efter-
som det finns så många olika kemikalier. Det kommer med stor sannolikhet att 
innebära en del kostnader för kommunen att byta ut material exempelvis i 
byggnader eller utrustning som innehåller gifter mot andra som är giftfria uti-
från vad vi känner till nu. 
 
Arbetsgruppen bör inledningsvis ta fram en nulägesbeskrivning. Utifrån den 
beskrivningen kan kommunen välja att avgränsa inom vilket område kommun-
en ska prioritera att arbeta. Utifrån avgränsningen kan gruppen ta fram rikt-
linjer och en handlingsplan för hur de av kommunens anställda som berörs ska 
arbeta med frågan. Ett brett arbete och delaktighet från olika verksamheter 
ökar kunskapen och bör kunna bidra till att underlätta implementeringen av 
riktlinjer. På så vis kan arbetet leda till framtida åtgärder som gör att de som 
arbetar och lever i kommunen på sikt i enlighet med nationella mål kan få en 
giftfri vardag.  
 
En arbetsgrupp bör förslagsvis bestå av representanter från ekonomi – upp-
handling, skola, förskola, socialtjänst, kostenhet, miljö och bygg – miljöinspek-
tör, samt representanter för de kommunala bolagen.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges protokoll 18 juni 2018, § 47. 
Kommunstyrelsens protokoll 17 december 2018, § 125. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1) Bifall till motion ”En giftfri vardag”. 
2) Uppdra åt kommunchefen att tillsätta en arbetsgrupp enligt nedan med 

uppdrag att arbeta fram riktlinjer och en handlingsplan för att ställa om 
kommunen till en giftfri vardag.  

_____ 
 
Kommunfullmäktige 
Daniel Strandlund (c) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Peter Lundberg (kd) bifaller kommunstyrelsens förslag. 
 
Tomas Egmark (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Maria Hortlund (L) bifaller kommunstyrelsens förslag. 
 
         forts 



 PROTOKOLL 19(38) 
 2019-02-18 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KF § 12 Dnr 0231/18 – 008 forts 
 
MOTION (C) EN GIFTFRI VARDAG 

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



 PROTOKOLL 20(38) 
 2019-02-18 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 13 Dnr 0326/18 - 008 
 
MEDBORGARFÖRSLAG OM BEHOV AV TVÅ HUNDLATRIN-
SKÅP VID ÖSTERMALMSLEDEN 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Medborgarförslaget om behov av två hundlatrinskåp vid Östermalmsleden 
anses vara besvarat. 
_____ 
  
Sammanfattning av ärendet 
Medborgarförslag har inkommit från Martin Dahlin, Älvsbyn. Förslagsställa-
ren föreslår att kommunen monterar upp hundlatrinskåp på vardera sida om 
Gulf-rondellen samt en behållare vid med hundbajspåsar vid skåpen. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 8 oktober 2018, § 81 att överlämna ärendet till 
kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för beslut 
senast vid fullmäktiges sammanträde i februari 2019. 
_____ 
 
Älvsbyns Energi AB, renhållningsansvarig Johanna Marttala har yttrat sig i 
ärendet. 
  
Älvsbyn har 45 stycken hundlatriner samt 15 stycken papperskorgar utplacer-
ade. Antalet hundlatriner är med hänsyn till befolkningsmängden avsevärt 
större än i övriga kommuner i Norrbotten. 
 
Älvsbyns Energi AB kommer att omfördela två befintliga hundlatriner från 
Altuna till Nyvägen mellan Gulf-rondellen och kommunhuset enligt bilaga. 
 
Påsar samt omhändertagande av nedskräpning efter hundar får anses åligga 
respektive hundägare, inte kommunmedborgarna kollektivt. 
 
Älvsbyns Energi AB rekommenderar att medborgarförslaget avseende hund-
latrinskåp avslås. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges protokoll 8 oktober 2018, § 81. 
Kommunstyrelsens protokoll 28 januari 2019, § 6. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Medborgarförslaget om behov av två hundlatrinskåp vid Östermalmsleden 
anses vara besvarat. 
_____ 
 
         forts 



 PROTOKOLL 21(38) 
 2019-02-18 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KF § 13 Dnr 0326/18 – 008 forts 
 
MEDBORGARFÖRSLAG OM BEHOV AV TVÅ HUNDLATRIN-
SKÅP VID ÖSTERMALMSLEDEN 

 
Kommunfullmäktige 
Linus Sköld (s) bifaller kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag vilket kom-
munfullmäktige bifaller. 
_____ 
 
 
 



 PROTOKOLL 22(38) 
 2019-02-18 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 14 Dnr 0328/18 - 008 
 
MEDBORGARFÖRSLAG OM ORDNING OCH REDA MED NY-
ÅRSRAKETER/SMÄLLARE INOM TÄTBEBYGGT OMRÅDE 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
1) Avslå medborgarförslaget om att endast tillåta fyrverkerier mellan klockan 

23.00 och 01.00 på nyårsafton på av kommunen iordningställda och upp-
skyltade platser.  

 
2) Inför jul- och nyårshelgen:  
- Annonsera i annonsbladet med uppmaning att helst inte använda, men i 

vart fall iaktta stor försiktighet vid användning av fyrverkerier så att inte 
dessa avfyras mot annans fastighet, människor eller djur inom tättbebyggda 
områden.  

- I samma annons informera om de restriktioner mot fyrverkerier som redan 
finns i kommunens lokala ordningsföreskrifter.  

3) Inför nya mandatperioden revidera kommunens lokala ordningsföreskrifter. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Martin Dahlin har skickat in ett förslag att kommunen endast ska tillåta fyr-
verkerier mellan klockan 23.00 och 01.00 på nyårsafton på av kommunen 
iordningsställda och uppskyltade platser. Via snöröjningen ska platserna 
iordningställas. Kommunen föreslås informera i annonser och via sociala 
medier om vilka platser som får användas av allmänheten för avfyrning av 
fyrverkerier och smällare. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 8 oktober 2018, § 82, att överlämna ärendet till 
kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för beslut 
senast februari 2019. 
_____ 
 
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson har yttrat sig i ärendet. 
 
Smällare är förbjudna men bedöms ändå kunna förekomma. Fyrverkerier och 
smällare kan innebära stort lidande för husdjur och människor som flytt från 
krig och kan även utgöra en brandrisk om de med eller utan avsikt avfyras mot 
bebyggelse. Det är därför viktigt med stor försiktighet när pyrotekniska varor 
används. Det är också åldersgräns för att få använda fyrverkerier eftersom det 
är förknippat med stora risker för personskador. 
 
Det finns tradition i Sverige att anordna fyrverkerier både officiellt och vid 
privata fastigheter på nyårsafton. I lokala ordningsstadgan har kommunen 
begränsat när under året pyrotekniska varor får användas i kommunen. På  
         forts 



 PROTOKOLL 23(38) 
 2019-02-18 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 14 Dnr 0328/18 – 008 forts 
 
MEDBORGARFÖRSLAG OM ORDNING OCH REDA MED NY-
ÅRSRAKETER/SMÄLLARE INOM TÄTBEBYGGT OMRÅDE 

 
nyårsafton är det endast tillåtet mellan klockan 12.00 och 03.00 påföljande dag. 
Samma tider gäller för valborgsmässoafton och påskafton. I övrigt är det helt 
förbjudet men man kan söka tillstånd hos polismyndigheten.  
 
Det krävs alltid tillstånd av polisen för att använda pyrotekniska varor i 
anslutning till Violen, Fluxen, Nyberga och Ugglan och det är förbjudet att 
använda dem närmare än 100 meter från dessa särskilda boenden/service-
boenden.  
 
Beslutsgång 
Kommunfullmäktiges protokoll 8 oktober 2018, § 82. 
Kommunstyrelsens protokoll 17 december 2018, § 126. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1) Avslå medborgarförslaget om att endast tillåta fyrverkerier mellan klockan 

23.00 och 01.00 på nyårsafton på av kommunen iordningställda och upp-
skyltade platser.  

 
2) Inför jul- och nyårshelgen:  
- Annonsera i annonsbladet med uppmaning att helst inte använda, men i 

vart fall iaktta stor försiktighet vid användning av fyrverkerier så att inte 
dessa avfyras mot annans fastighet, människor eller djur inom tättbebyggda 
områden.  

- I samma annons informera om de restriktioner mot fyrverkerier som redan 
finns i kommunens lokala ordningsföreskrifter.  

3) Inför nya mandatperioden revidera kommunens lokala ordningsföreskrifter. 
_____ 
 
Kommunfullmäktige 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag vilket kommun-
fullmäktige bifaller. 
_____ 
 
 
 



 PROTOKOLL 24(38) 
 2019-02-18 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 15 Dnr 0333/18 - 024 
 
BESTÄMMELSER OM ANSTÄLLNINGSSTÖD, PENSION SAMT 
FAMILJESKYDD TILL FÖRTROENDEVALDA (OPF-KL18) 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Anta bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda 
(OPF-KL18) med bilaga samt tillhörande tillämpningsanvisningar, enligt 
bilaga. 
_____  
 
Sammanfattning av ärendet 
HR-chef Anna-Karin Andersson har lämnat in en tjänsteskrivelse om bestäm-
melser om anställningsstöd, pension samt familjeskydd till förtroendevalda 
(OPF-KL18). 
 
Sveriges Kommuner och Landsting har den 14 september 2018 antagit förslag 
till reviderade bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroende-
valda (OPF-KL18). 
 
OPF-KL18 gäller för förtroendevalda som tidigare omfattats av OPF-KL14 
eller som tillträder vid valet 2018 och inte tidigare omfattats av PBF eller PRF-
KL i kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet. OPF-KL18 
gäller, i likhet med OPF14, inte för förtroendevalda som avgått 2014-12-31 
eller senare (eller tidigare avgått) med rätt till visstidspension, annan egen- 
pensionsförmån, avgångsersättning eller livränta. För dessa förtroendevalda 
fortsätter PBF eller PRF-KL att gälla. 

 
OPF-KL18 omfattar reviderade bestämmelser för förtroendevalda gällande 
omställning, pension och familjeskydd. 
 
I OPF-KL14 har delar om familjeskydd, samt till viss del möjlighet till aktiva 
omställningsinsatser saknats.  
 
Förslaget om OPF-KL18 är indelat i fyra kapitel, inledande bestämmelser, be-
stämmelser om omställningsstöd, pensionsbestämmelser samt familjeskydd.  
Omställningsbestämmelserna tar sikte på aktiv omställning, med aktiva om-
ställningsinsatser och tidsbegränsade ekonomiska omställningsstöd. 
Ändringarna innebär att Omställningsfondens roll i omställningsarbetet har 
förtydligats.  
 
Förmånerna i pensionsbestämmelserna motsvarar i stora delar pensionsavtalet 
AKAP-KL. Ålderspensionsintjänandet bygger på livsinkomstprincipen. Det 
tillagda familjeskyddsregelverket är till största del överensstämmande med det  
 
         forts 



 PROTOKOLL 25(38) 
 2019-02-18 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 15 Dnr 0333/18 – 024 forts 
 
BESTÄMMELSER OM ANSTÄLLNINGSSTÖD, PENSION SAMT 
FAMILJESKYDD TILL FÖRTROENDEVALDA (OPF-KL18) 

 
familjeskydd för anställda som finns i AKAP-KL. Familjeskyddet ska inte ses  
som en kollektiv försäkringslösning utan hanteras separat av respektive huvud-
man. 
 
Beslutsunderlag 
Personalutskottets protokoll 24 oktober 2018, § 8. 
Kommunstyrelsens protokoll 17 december 2018, § 127. 
 
Personalutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige antar bestämmelser om omställningsstöd och pension 
för förtroendevalda (OPF-KL18) med bilaga samt tillhörande tillämpningsan-
visningar, enligt bilaga.  
_____ 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Anta bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda 
(OPF-KL18) med bilaga samt tillhörande tillämpningsanvisningar, enligt 
bilaga. 
_____  
 
Kommunfullmäktige 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag vilket kommun-
fullmäktige bifaller. 
_____ 
 
 
 



 PROTOKOLL 26(38) 
 2019-02-18 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KF § 16 Dnr 0332/18 - 029 
 
RIKTLINJE FÖREBYGGANDE AV HOT OCH VÅLD  

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Fastställa nytt styrdokument Riktlinje vid hot och våld, enligt bilaga. Redaktio-
nella ändringar kommer att genomföras. 
_____  
 
Sammanfattning av ärendet 
HR-chef Anna-Karin Andersson har lämnat in en tjänsteskrivelse om riktlinje 
förebyggande av hot och våld.  
 
HR-avdelningen har arbetat fram ett nytt styrdokument, Riktlinje vid hot och 
våld, som gäller anställda och elever inom Älvsbyns Kommun. En särskild del 
rör förtroendevalda.  

 
Riktlinjen fungerar som kommunens skriftliga samsyn i arbetet kring hot och 
våld, vilket syftar till att organisationen arbetar enhetligt och strukturerat. Det 
grundläggande arbetet ska vara likvärdigt i hela kommunen, oberoende verk-
samhet. Denna riktlinje syftar till att tydliggöra hur Älvsbyns kommuns verk-
samheter ska arbeta för att förebygga, bemöta och följa upp hot och våld i 
arbetsmiljön. Riktlinjen ska även fungera stödjande och vägledande i verksam-
heternas arbete att ta fram verksamhetsspecifika rutiner och handlingsplaner.  

 
Riktlinjen har behandlats i övergripande samverkansgrupp, kommunens chefer 
har beretts möjlighet att inkomma med synpunkter och förslag i framtagandet 
av riktlinjen. 
 
Beslutsunderlag 
Personalutskottets protokoll 24 oktober 2018, § 11. 
Kommunstyrelsens protokoll 17 december 2018, § 128. 
 
Personalutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Fastställa nytt styrdokument Riktlinje vid hot och våld, enligt bilaga. Redaktio-
nella ändringar kommer att genomföras.  
_____ 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Fastställa nytt styrdokument Riktlinje vid hot och våld, enligt bilaga. Redaktio-
nella ändringar kommer att genomföras. 
_____  
 
Kommunfullmäktige 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag vilket kommun-
fullmäktige bifaller. 
_____ 



 PROTOKOLL 27(38) 
 2019-02-18 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 17 Dnr 0477/18 
 
AVSÄGELSE AV UPPDRAG OCH VAL AV LEDAMOT (S) I ÖVER-
FÖRMYNDARNÄMND PITEÅ OCH ÄLVSBYN 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
1) Godkänna Morgan Sundströms (s) avsägelse som ledamot i överförmyn-

darnämnd Piteå och Älvsbyn. 
2) Utse Stefan Hortlund (s) till ny ledamot och Anneli Johansson (s) till 

ersättare i överförmyndarnämnd Piteå och Älvsbyn. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Morgan Sundström (s) har avsagt sig uppdrag som ledamot i överförmyndar-
nämnd Piteå och Älvsbyn. 
 
Kommunfullmäktige har att godkänna avsägelsen samt utse ny ledamot och 
ersättare i överförmyndarnämnd Piteå och Älvsbyn. 
 
Kommunfullmäktige 
Tomas Egmark (s) ordförande i kommunala valberedningen redovisar val-
beredningens förslag till kommunfullmäktige. 
1) Godkänna Morgan Sundströms (s) avsägelse. 
2) Utse Stefan Hortlund (s) till ny ledamot och Anneli Johansson (s) till er-

sättare i överförmyndarnämnd Piteå och Älvsbyn. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på valberedningens förslag att godkänna 
Sundströms avsägelse vilket kommunfullmäktige bifaller. 
 
Ordföranden ställer vidare proposition på valberedningens förslag att utse 
Stefan Hortlund (s) till ledamot och Anneli Johansson (s) till ersättare i över-
förmyndarnämnd Piteå och Älvsbyn. Kommunfullmäktige bifaller förslaget. 
_____ 
 
 



 PROTOKOLL 28(38) 
 2019-02-18 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 18 Dnr 0068/19 - 102 
 
ÄNDRING AV ANTALET NÄMNDEMÄN VID LULEÅ TINGS-
RÄTT ÅR 2019 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
1) Återkalla tidigare beslut om 6 nämndemän till Luleå tingsrätt.  

KF § 126/2018-12-10. 
2) Utse Ulla Berg (s), Birger Wallgren (s), Ann-Sofie Isaksson (c) och Robert 

Lidström (L) till nämndemän i Luleå tingsrätt. 
3) Senast 1 oktober 2019 anmäla vilka nämndemän som valts för perioden 

2020-2023. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Luleå tingsrätt har beslutat den 7 januari 2019 att antalet nämndemän vid 
Luleå tingsrätt från och med 2020-01-01 ska vara 90 st fördelade enligt 
följande: 
Luleå 44 st 
Piteå 21 st 
Boden 16 st 
Älvsbyn 4 st 
Arvidsjaur 3 st 
Arjeplog 2 st 
 
Kommunfullmäktige beslutade 10 december 2018, § 126, att utse 6 st nämn-
demän.  
 
Kommunfullmäktige har att återkalla tidigare beslut och utse 4 st nämndemän 
enligt ovan  
 
Beslutet skickas till 
Luleå tingsrätt 
 
Kommunfullmäktige 
Tomas Egmark (s) ordföranden i kommunala valberedningen redovisar val-
beredningens förslag till kommunfullmäktige. 
1) Återkalla tidigare beslut om 6 nämndemän till Luleå tingsrätt.  

KF § 126/2018-12-10. 
2) Utse Ulla Berg (s), Birger Wallgren (s), Ann-Sofie Isaksson (c) och Robert 

Lidström (L) till nämndemän i Luleå tingsrätt. 
3) Senast 1 oktober 2019 anmäla vilka nämndemän som valts för perioden 

2020-2023. 
 
 

forts 



 PROTOKOLL 29(38) 
 2019-02-18 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 18 Dnr 0068/19 – 102 forts 
 
ÄNDRING AV ANTALET NÄMNDEMÄN VID LULEÅ TINGS-
RÄTT ÅR 2019 

 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på valberedningens förslag vilket kommun-
fullmäktige bifaller. 
_____ 
 



 PROTOKOLL 30(38) 
 2019-02-18 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 19 Dnr 0164/18 - 104 
 
UTBETALNING AV LOKALT PARTISTÖD - 2019 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Betala ut kommunalt partistöd, grundstöd och mandatstöd till samtliga partier, 
enligt bilaga, kostnad 946 540 kr. 
_____  
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 8 oktober 2018, § 92, att bevilja partistöd till 
kommunfullmäktiges samtliga partier. 
 
Kommunledningskontorets kansli har sammanställt kommunalt partistöd och 
insynsarvode enligt bilaga. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 17 september 2018, § 84. 
Kommunfullmäktiges protokoll 8 oktober 2018, § 92. 
Kommunstyrelsens protokoll 28 januari 2019, § 12. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Återremiss av insynsarvodet för oppositionspartierna, gällande förslag till tyd-
liga instruktioner om hur rekvirering och handläggning av insynsarvodet ska 
ske.  
_____ 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Betala ut kommunalt partistöd, grundstöd och mandatstöd till samtliga partier, 
enligt bilaga, kostnad 946 540 kr. 
_____  
 
Kommunfullmäktige 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag om partistöd, 
grundstöd och mandatstöd, vilket kommunfullmäktige bifaller. 
_____ 
 
 
 



 PROTOKOLL 31(38) 
 2019-02-18 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 20 Dnr 0008/19 - 206 
 
PLAN OCH BYGGLOVSTAXA 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Anta reviderad plan- och bygglovtaxa enligt bilaga att gälla från och med 2019-
03-01. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enheten Miljö och bygg har tagit fram ett förslag till ändringar i befintlig plan- 
och bygglovtaxa för Älvsbyns kommun. Taxan är framtagen av Sveriges kom-
muner och Landsting.  
 
När det gäller mät- och kartverksamheten föreslås Älvsbyns taxa bli lika som 
Piteå kommuns taxa vilket innebär en sänkning av tiden som avgifterna för 
utstakning och inmätning av vissa objekt baseras på. Det kan ändå i vissa fall 
innebära en höjning eftersom N-faktorn som avgifterna baseras på höjs. 
 
Samtliga ändringar i förslaget till taxan är markerade för att de enkelt ska kun-
na kontrolleras inför beslut. 
 
Beslutsunderlag 
Förslag till taxa enligt plan- och bygglagen. 
Kommunstyrelsens protokoll 28 januari 2019, § 14. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Anta reviderad plan- och bygglovtaxa enligt bilaga att gälla från och med 2019-
03-01. 
_____ 
 
Kommunfullmäktige 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag vilket kommun-
fullmäktige bifaller. 
_____ 
 
 
 



 PROTOKOLL 32(38) 
 2019-02-18 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 21 Dnr 0371/18 - 230 
 
BYGGLOVSÄRENDEN INOM ÖVERSVÄMNINGSOMRÅDE 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Fastställa miljö- och byggnämndens riktlinjer för prövning av ärenden enligt 
plan- och bygglagen. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson har lämnat in en tjänsteskrivelse om rikt-
linjer för bygglovsärenden inom översvämningsområden vid Piteälven. 
 
Under senare år har riktlinjer för prövning av ärenden enligt plan- och bygg-
lagen tillämpats hos miljö- och byggnämnden. Riktlinjerna har varit att byggna-
tioner av huvudbyggnader inte får ske på nivåer som ligger under 100-årsflödet 
i Piteälven. Det motsvarar ungefär de vattennivåer som var vid översvämning-
en 1995. Enklare kompletteringsbyggnader och mindre tillbyggnader tillåts om 
det bedöms vara möjligt. Geotekniska utredningar som säkerställer släntstabili-
tet invid Piteälven ska av exploatören utföras innan bygglov får medges i om-
råden som inte är detaljplanelagda. 
 
Nuvarande riktlinjer finns i bilaga till ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 17 december 2018, § 130. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Miljö- och byggnämndens riktlinjer för prövning av ärenden enligt plan- och 
bygglagen föreslås fastställas av kommunfullmäktige. 
_____ 
 
Kommunfullmäktige 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag vilket kommun-
fullmäktige bifaller. 
_____ 
 
 
 



 PROTOKOLL 33(38) 
 2019-02-18 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 22 Dnr 0381/18 - 409 
 
LOKALA MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSFÖRESKRIFTER 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Anta reviderad version av lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifter enligt 
bilaga. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson har lämnat in en tjänsteskrivelse om 
lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifter. 
 
Ett förslag till lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifter behandlades av kom-
munstyrelsen i december 2018. Ärendet återremitterades och har reviderats 
med avseende på andra paragrafen samt punkt 3 i samma paragraf. Det nya 
förslaget finns som bilaga till ärendet. Ändringar är markerade. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 17 december 2018, § 131. 
Kommunstyrelsens protokoll 28 januari 2019, § 17. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Anta reviderad version av lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifter enligt 
bilaga. 
_____ 
 
Kommunfullmäktige 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag vilket kommun-
fullmäktige bifaller. 
_____ 
 
 
 



 PROTOKOLL 34(38) 
 2019-02-18 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 23 Dnr 0002/19 - 739 
 
FULLMÄKTIGEBEREDNING MED UPPDRAG ATT ARBETA 
FRAM BESLUTSUNDERLAG FÖR UPPFÖRANDE AV NYTT 
SÄRSKILT BOENDE (SÄBO) 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
1) Tillsätta fullmäktigeberedning ”Nytt SÄBO” bestående av:  

Ordinarie       Ersättare            
Tomas Egmark, s  Agneta Burman, s 
Anna Lundberg, s  Rikard Granström, s 
Anita Backman, s  Sara Risberg, s 
Wivianne Nilsson, v  Louise Majunge, v 
Agneta Nilsson, c,  ordf  Berit Hardselius, c 
Inger Lundberg, L  Göran Stenlund, L 
Orvo Hannlöv, sd   Harry Lindvall, sd 

2) Adjungerande, gruppledare Peter Lundberg (kd) och Jörgen Afvander, 
(sjvp). 

3) Ordförandeposten överlämnas till centerpartiet. 
4) Delredovisning KS 30 september och slutredovisning KF 21 oktober 

2019. 
5) Beredningen tillförs ett anslag om 100 000 kr. 
6) Beredningsgruppen får som uppgift att tillsammans med tjänstemanna-     

stödet och det administrativa stödet formulera den breddning av bered-
ningsuppdraget som krävs, för att få fram ett användbart beslutsunderlag. 

7) Beredningsgruppen formulerar, tillsammans med tjänstemannastödet och   
det administrativa stödet, en projektbeskrivning med projektets syfte/upp-
gift, mål och avgränsningar. 

8) Kommunfullmäktige ger beredningsgruppen mandat att påbörja sitt arbete 
omgående med ovanstående tillägg. 

_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Sören Nilsson (sd) har lämnat in en motion om att politiken bör ta ansvar om 
äldres boendebehov och nybygge av SÄBO. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 18 juni 2018, § 45, att överlämna ärendet till 
kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för beslut 
senast den 26 november 2018.  
_____ 
 
Kommunfullmäktige beslutade 26 november 2018, § 115: 
1) Bifall till motion om att politiken bör ta ansvar om äldres boendebehov och 

nybygge av SÄBO. 
 

forts  



 PROTOKOLL 35(38) 
 2019-02-18 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KF § 23 Dnr 0002/19 – 739 forts 
 
FULLMÄKTIGEBEREDNING MED UPPDRAG ATT ARBETA 
FRAM BESLUTSUNDERLAG FÖR UPPFÖRANDE AV NYTT 
SÄRSKILT BOENDE (SÄBO) 

 
2) Kommunfullmäktige tillsätter en fullmäktigeberedning med uppdrag att 

arbeta fram ett beslutsunderlag för uppförande av ett nytt särskilt boende i 
Älvsbyns kommun. 

_____ 
 
Socialchef Hans Nyberg har yttrat sig i ärendet. 
 
Sverigedemokraterna påtalar i sin motion ”Politiken bör ta ansvar om äldres 
boendebehov och nybygge av SÄBO” inte är rimligt att det ska gå ytterligare 
en mandatperiod utan konkreta förslag till en förändring. De anser att det i en 
parlamentariskt politiskt sammansatt grupp rimligen torde finnas en vilja att 
under 2019 komma vidare i processen med uppförandet av ett nytt särskilt bo-
ende i Älvsbyns kommun.    
 
Därför föreslår Sverigedemokraterna i sin motion att: 
1. En parlamentarisk grupp av politiker skapas snarast. 
2. Ta fram förslag till beslut som kan föreläggas senast juni 2019. 
 
Förslag att kommunfullmäktige beslutar att en tillfällig beredning ska tillsättas 
och verkställas enligt följande: 
 
Syfte och mål 
Syftet med beredningen är att arbeta fram ett beslutsunderlag för uppförande 
av ett nytt särskilt boende i Älvsbyns kommun. När beredningen genomfört 
sitt uppdrag finns ett förslag på kostnad, antalet boendeplatser samt tidsplan 
för uppförande av ett nytt särskilt boende.  
 
Beredningens sammansättning 
Beredningen bör bestå av representanter för de i kommunfullmäktige repre-
senterade partierna, ett sakkunnigt tjänstemannastöd i form av kvalitetut-
vecklare samt administrativt stöd av kvalificerad handläggare. 
 
Tidplan 
Starttid februari 2019. 
Delredovisning KS 2019-05-20. 
Beredningsförslaget ska presenteras för KF 2019-06-17. 
 
Ekonomiska ramar 
Beredningen tillförs ett anslag om 100 000 kr. 
 
         forts 



 PROTOKOLL 36(38) 
 2019-02-18 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 23 Dnr 0002/19 – 739 forts 
 
FULLMÄKTIGEBEREDNING MED UPPDRAG ATT ARBETA 
FRAM BESLUTSUNDERLAG FÖR UPPFÖRANDE AV NYTT 
SÄRSKILT BOENDE (SÄBO) 

 
Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges protokoll 18 juni 2018, § 45 
Kommunstyrelsens protokoll 5 november 2018, § 112 
Kommunfullmäktiges protokoll 26 november 2018, § 115  
Kommunstyrelsens protokoll 28 januari 2019, § 20  
 
Kommunstyrelsens beslut 
Partiernas nomineringar till fullmäktigeberedningen ”Nytt SÄBO” lämnas till 
kansliet senast den 8 februari 2019. Fullmäktige har att utse beredningens leda-
möter den 18 februari 2019. 
_____ 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1) Tillsätta fullmäktigeberedning ”Nytt SÄBO” bestående av en beslutsgrupp 

om 7 ledamöter (3 s, 1 v, 1, c, 1 sd och 1 samv).  
2) Närvarorätt för 2 gruppledare från samv.  
3) Ordförandeposten överlämnas till centerpartiet. 
4) Delredovisning KS 30 september och slutredovisning KF 21 oktober 

2019. 
5) Beredningen tillförs ett anslag om 100 000 kr. 
_____ 
 
Kommunfullmäktige 
Agneta Nilsson (c) föreslår följande tilläggsförslag: 
- Beredningsgruppen får som uppgift att tillsammans med tjänstemanna-

stödet och det administrativa stödet formulera den breddning av bered-
ningsuppdraget som krävs, för att få fram ett användbart beslutsunderlag. 

- Beredningsgruppen formulerar, tillsammans med tjänstemannastödet och 
det administrativa stödet, en projektbeskrivning med projektets syfte/upp-
gift, mål och avgränsningar. 

- Kommunfullmäktige ger beredningsgruppen mandat att påbörja sitt arbete 
omgående med ovanstående tillägg. 

- Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen mandat att fastställa bered-
ningsgruppens projektbeskrivning. 

 
Ajournering 
Mötet ajourneras för fikarast 14.35. Sammanträdet återupptas efter tjugo 
minuter. 
 
         forts 



 PROTOKOLL 37(38) 
 2019-02-18 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KF § 23 Dnr 0002/19 – 739 forts 
 
FULLMÄKTIGEBEREDNING MED UPPDRAG ATT ARBETA 
FRAM BESLUTSUNDERLAG FÖR UPPFÖRANDE AV NYTT 
SÄRSKILT BOENDE (SÄBO) 

 
Ordföranden föreslår att sista strecksatsen i Agneta Nilssons tilläggsförslag 
stryks, eftersom fullmäktigeberedningen ligger under fullmäktige. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Agneta Nilssons tilläggsförslag och eget 
förslag. Kommunfullmäktige bifaller Agneta Nilssons förslag med undantag av 
sista strecksatsen. 

 
Tomas Egmark (s) redovisar valberedningens förslag till ordinarie ledamöter i 
fullmäktigeberedning ”Nytt SÄBO”. 
Ordinarie 
Tomas Egmark, s    
Anna Lundberg, s    
Anita Backman, s 
Wivianne Nilsson, v 
Agneta Nilsson, c ordf 
Inger Lundberg, L 
Sören Nilsson, sd     
 
Orvo Hannlöv (sd) nominerar sig själv till ordinarie ledamot. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer valberedningens förslag om (sd)-ordinarie ledamot och 
Orvo Hannlövs förslag mot varandra. Kommunfullmäktige bifaller Orvo 
Hannlövs förslag. 
 
Ordföranden ställer proposition på valberedningens förslag var för sig och 
Orvo Hannlövs förslag gällande ordinarie ledamöter vilket kommunfull-
mäktige bifaller. 
 
Tomas Egmark (s) redovisar vidare valberedningens förslag till ersättare i full-
mäktigeberedning ”Nytt SÄBO”. 
Ersättare 
Agneta Burman, s 
Rikard Granström, s 
Sara Risberg, s 
Monica Aidantausta, sd 
 
Wivianne Nilsson (v) föreslår att utse Louise Majunge (v) till ersättare. 
 
Maria Hortlund (L) föreslår att utse Göran Stenlund (L) till ersättare.    forts 



 PROTOKOLL 38(38) 
 2019-02-18 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

          
 

KF § 23 Dnr 0002/19 – 739 forts 
 
FULLMÄKTIGEBEREDNING MED UPPDRAG ATT ARBETA 
FRAM BESLUTSUNDERLAG FÖR UPPFÖRANDE AV NYTT 
SÄRSKILT BOENDE (SÄBO) 

 
Berit Hardselius (c) föreslår att utse sig själv till ersättare. 
 
Peter Lundberg (kd) förtydligar att Maria Hortlunds (L) förslag gäller för val-
teknisk samverkan kd, L och sjvp. 
 
Orvo Hannlöv (sd) föreslår att utse Harry Lindvall (sd) till ersättare. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer valberedningens förslag om (sd)-ersättare och Orvo 
Hannlövs förslag mot varandra. Kommunfullmäktige bifaller Orvo Hannlövs 
förslag. 
 
Ordföranden ställer vidare proposition på valberedningens förslag, Wivianne 
Nilsson, Maria Hortlund, Berit Hardselius och Orvo Hannlövs förslag om 
ersättare. Kommunfullmäktige bifaller förslagen. 
 
Tomas Egmark (s) redovisar slutligen valberedningens förslag att utse Peter 
Lundberg (kd) och Jörgen Afvander (sjvp) till adjungerande i gruppen. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på valberedningens förslag om adjungerande, 
vilket kommunfullmäktige bifaller. 
 
Slutligen ställer ordförande proposition på kommunstyrelsens förslag i övrigt. 
Kommunfullmäktige bifaller förslagen. 
_____ 
 
 
 

 


