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KS § 97 Dnr 0213/17 - 008 
 
MEDBORGARFÖRSLAG - KRAFTTAG MOT NEDSMUTSNINGEN 
AV TÄTORTEN I ÄLVSBYN 
 
Kommunstyrelsens beslut 
1) Bifall till medborgarförslag om krafttag mot nedsmutsning av tätorten i 

Älvsbyn.  
2) Skolan har skyldighet att undervisa i miljökunskap. Klasser/skolor anord-

nar städinsatser under VT. 
3) För att visa kommunstyrelsens vilja till krafttag för en ren kommun, kom-

mer ledamöterna att städa den 28 maj 2018 kl 8.30-10.30. Naturskyddsför-
eningen och andra grupper är välkomna att delta i städaktiviteten.  

4) Kostnader för kärl för återvinning, hänskjuts till budgetberedningen. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Birgitta Olsson har skickat in ett medborgarförslag om Krafttag mot nedsmuts-
ningen av tätorten i Älvsbyn, enligt bilaga 
 
Kommunfullmäktige beslutade 19 juni 2017, § 37, att överlämna ärendet till 
kommunstyrelsen för beredning och beslut senast den 2 oktober 2017. 
_____ 
 
Älvsbyns Fastigheter AB, verksamhetsansvarig Lars Nyberg har yttrat sig i 
ärendet. 
 
Under sommarhalvåret finns det ett stort antal sopkorgar ute på samhället. 
Dessa är dock inte anpassade för kärlsortering. Måndagar och fredagar utförs 
städturer av centrum i avseende skräpplockning. Dagcenter utför under som-
maren städturer i centrum utöver parkavdelningens turer. 
 
Nytt sopkärl kostar 19 000 kr/st och en tömning 200 kr/månad. 15 st sopkärl 
med en tömningsintervall på två ggr/månad blir en årskostnad av 321 000 kr. 
 
För att tillgodose de olika önskemålen som medborgarna har så klipps vissa 
gräsytor mindre ofta. Det medför att blommor hinner att utveckals och det ger 
bin och humlor en möjlighet att skaffa sig föda. 
 
Samtidigt blir dessa ytor attraktiva för skadedjur som t ex råttor. Därför klipps 
dessa senare på sommaren eller två ggr per år.                                                                                       
 



 

 

De ekonomiska medel som idag finns avsatta för driften av parkavdelningen 
räcker inte till att sätta ut sopkärl vilka är anpassade för sortering och tömning 
av dessa. Vill kommunen tillföra extra medel så kan dessa arbete utföras. 
 
Förslag till beslut 
Bifall till medborgarförslag om krafttag mot nedsmutsning av tätorten i 
Älvsbyn.  
 
Kommunstyrelsen 
1) Ordföranden yrkar bifall till medborgarförslaget. 
2) Skolan har skyldighet att undervisa i miljökunskap. Klasser/skolor anord-

nar städinsatser under VT. 
3) För att visa kommunstyrelsens vilja till krafttag för en ren kommun, kom-

mer ledamöterna att städa den 28 maj 2018 kl 8.30-10.30. Naturskyddsför-
eningen är välkommen att delta i aktiviteten. 

4) Kostnader för kärl för återvinning, hänskjuts till budgetberedningen. 
 
Inger Lundberg (L) och Berit Hardselius (c) föreslår att även andra grupper 
inbjuds att delta i städaktiviteten. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på eget förslag samt Inger Lundberg och Berit 
Hardselius tilläggsförslag. Kommunstyrelsen bifaller förslagen. 
_____ 
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