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MEDBORGARFÖRSLAG ATT INFÖRA "TOP OF ÄLVSBYN"
Kommunfullmäktiges beslut
- Delvis bifall till medborgarförslaget att införa ”Top of Älvsbyn” med
förtydligande att Älvsbyns kommun inte administrerar startkort eller
priser.
- Älvsbyns destinationsråd samråder med berörda markägare samt utformar
eventuell aktivitet.
_____
Sammanfattning av ärendet
Anne Labba föreslår att Älvsbyns kommun ska inför ”Top of Älvsbyn” på ett
liknande sätt som man har gjort i Arjeplogs och Arvidsjaurs kommuner, enligt
bilaga.
Kommunfullmäktige beslutade 26 oktober 2015, § 77, att överlämna ärendet
till kommunstyrelsen för beredning och till fullmäktige för beslut i februari
2016.
_____
Näringslivschef Pär Jonsson har yttrat sig i ärendet.
Konceptet bygger på att turister bestiger utvalda bergs- och fjälltoppar.
Vandringen ska ske till fots, både upp och ner. Aktiviteten riktar sig till kommuninvånare och turister. Det ska vara ett fritidsnöje som passar både på egen
hand eller med familjen. Älvsbyn har gott om fin natur men få utflyktsmål,
förutom Storforsen, skriver Anne.
Älvsbyns destinationsråd, med företrädare från besöksnäringen, ställer sig
positiv till att ta fram en broschyr, både tryckt och digitalt, med hänvisning till
det turistiska perspektivet. Det skulle kunna förlänga vistelsen och stärka
attraktionen inom besöksnäringen. Finansiering sker genom ett projekt som
bedrivs i samverkan med Swedish Lapland.
Ett urval av cirka 5-10 berg genomförs under sommaren 2016, på uppdrag av
näringslivskontoret i samverkan med destinationsrådet. Urvalet kommer att
ske med fokus på berg som har utsikt eller attraktiv miljö och med en framkomlig stig.
Konceptet i Älvsbyn bygger på att ta fram en broschyr med beskrivning och

karta för lämpliga vandringar till berg, med olika miljöer och utsikt. Från kommunen kommer vi inte att registrera besöken utan alla besök sker kostnadsfritt.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 26 oktober 2015, § 77.
Kommunstyrelsens protokoll 18 januari 2016, § 7.
Beslutet skickas till
Anne Labba, Tväråselet 17, 942 92 Älvsbyn
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Delvis bifall till medborgarförslaget att införa ”Top of Älvsbyn”.
- Älvsbyns destinationsråd samråder med berörda markägare.
_____
Kommunfullmäktige
Helena Öhlund (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med ett förtydligande att kommunen inte administrerar startkort eller priser. Destinationsrådet utformar aktiviteten.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Helena
Öhlunds förtydligande, vilket kommunfullmäktige bifaller.
_____
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