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Beslutande 

Ledamöter  
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer 

Marie Pettersson (S)                  17-34, 36-41, 43-44  

Kurt Törnblom (SD)                  17-34, 37, 40-45 

Björn Karlsson (S)                     17-37, 39-45 

Roger Petrini (M)                       17-34, 36-39, 41-42, 44-45 

Torbjörn Löfgren (KV)              17-34, 36-37, 39-45 

Magnus Grönberg (S)                 17-35, 37-45 

Clarrie Leim (C)                         17-34, 38, 40-42, 44 

Ulf Öman (V)                             17-34, 37-45 

Jenny Dahlberg (S)                     17-34, 36-37, 39-45 

Eva Sidekrans (M)                      17-37 

Lars Skytt (S)                              17-38, 40-45 

Katrin Jakobsson (S)                   17-34, 36, 38-40, 42-45 

Roger Wilund (S)                        17-35, 37-45 

Marianne Nygren (KD)               17-34, 36-41, 43-45 

Inga-Lil Tegelberg (S)                 17-35, 38-42, 45 

Maj-Britt Jakobsson (SD)            17-34, 38-45 

Agneta Lundgren (C)                   17-36, 40-45 

Hannele Kumpulainen (S)            17-34, 36-37, 39-45 

Ann-Charlotte Ågren (L)              17-37, 39-45 

Pernilla Friman (S)                       17-36, 38-45 

Monica Lindeberg (M)                 17-34, 36, 38, 40-45 

Sigrid Bergström (V)                    17-34, 36-45  

Tjänstgörande ersättare 
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer               Ordinarie ledamot 

Tommy Jakobsson (S)                17-34, 36, 38-40, 42-45    Annika Forsberg (S) 

Hans Henriksson (KV)               17-35, 38, 40-45                Mona Hansson (KV) 

Christer Lindberg (M)                17-34, 36, 38, 40-45         Patrick Ernesäter (M)  

Ola Lindberg (MP)                     17-35, 37, 40-45          Hans Wennberg (MP)  

Kurt L Andersson (S)                  36                                      Magnus Grönberg (S) 

Kurt L Andersson (S)                  37                Pernilla Friman (S) 

Kurt L Andersson (S)                  38                                      Jenny Dahlberg (S)  

Kurt L Andersson (S)                  40                                      Marie Pettersson (S) 

Kurt L Andersson (S)                  41                              Katrin Jakobsson (S) 

Gunn Johansson (C)                    36-37, 39, 43, 45               Clarrie Leim (C) 

Sven-Olof Melin (S)                    36                                      Inga-Lil Tegelberg (S) 

Sven-Olof Melin (S)                    37                                      Katrin Jakobsson (S) 

Sven-Olof Melin (S)                    38                                      Björn Karlsson (S) 

Sven-Olof Melin (S)                    41            Tommy Jakobsson (S) 

Sven-Olof Melin (S)                    42                                      Marie Pettersson (S)  
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Sven-Olof Melin (S)                       43                                   Inga-Lil Tegelberg (S) 

Sven-Olof Melin (S)                       44                              Inga-Lil Tegelberg (S)  

Sven-Olof Melin (S)                       45                                   Marie Pettersson (S) 

 

Övriga närvarande 

Ersättare 
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer 

Sven-Olof Melin (S)                   17-35, 39-40 

Kurt L Andersson (S)                  17-35, 39, 42-45 

Gunn Johansson (C)                    17-35, 38, 40-42, 44 

  

Övriga deltagare 
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer Befattning 

Maria Wikström                                                      Kommundirektör 

Maria Norman                                                         Ekonomichef 

Lars-Erik Andersson                   17-22                  IT-Centrums förvaltningschef  

Amal Khalilova                                                       Kommunsekreterare  
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§ 17 Godkännande av dagordning 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna dagordningen med följande ändring: 

 Punkt 28 Prövning av ansvarsfrihet för kunskapsstyrning inom socialtjänst oh 

angränsande hälso- och sjukvård (gemensam nämnd) utgår 
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§ 18 Sammanfattning av allmänhetens frågestund 

En medborgare ställer fråga om närvårdsplatser i Älvkarleby kommun. Jenny Dahlberg (S), 

ordförande i omsorgsnämnden, besvarar frågan. 
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§ 19 Meddelanden 

Följande meddelanden läggs till handlingarna: 

1. Överförmyndanämnden årsbokslut 2021 

2. Årsredovisning 2021 Lönenämnden  

3. Årsredovisning 2021 IT-nämnden  

4. Reglering av underskott i Gästrike Räddningstjänstförbund  

5. Helårsrapport januari-december 2021 Konsument Gästrikland 

6. Revisionsberättelse KPMG helår 2021 

7. Årsredovisning 2021 Överförmyndarnämnd  

8. Revisionsberättelse 2021 Älvkarleby vatten AB 

9. Revisionsberättelse för GÅ 2021 

10. Revisionsberättelse GÅ EKH 20220328  

 

 

  



  
 Kommunfullmäktige  
 2022-04-27  

 Ordförandens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

7 

 

§ 20 Valärenden 
 

Diarienr 

KS/2022:14 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utse: 

 Thomas Norén (V) till ny ersättare i omsorgsnämnden.  

Sammanfattning av ärendet 
Joar Nordli (V) frånsäger sig sin plats som ersättare i omsorgsnämnden.  

Förslag till beslut på sammanträdet. 
Sigrid Bergström (V) yrkar att Thomas Norén (V) väljs till ny ersättare i omsorgsnämnden. 

Beslutsgång 
Ordförande Björn Karlsson (S) frågar om fullmäktige kan besluta enligt Bergströms (V) 

yrkande och finner att så är fallet. 

 

Beslutet lämnas till 

 Administratör  

 Sekreterare i omsorgsnämnden  

 Thomas Norén 

 Lönecentrum 
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§ 21 Anmälan av medborgarförslag, motioner och interpellationer 

Följande motion anmäls: 

Motion om att utöka skolbusskortets giltighet, 2022-04-27 från Ann-Charlotte Ågren (L).  

Motionen lämnas till utbildningsnämnden för beredning.  

 

 

  



  
 Kommunfullmäktige  
 2022-04-27  

 Ordförandens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

9 

 

§ 22 Information från IT-Centrum 

IT-Centrums förvaltningschef Lars-Erik Andersson informerade om vilka åtgärder IT-

Centrum vidtar i det nya säkerhetspolitiska läget vi står inför. Andersson informerade bland 

annat om en förändring i lösenordshantering för samtliga användare för att säkra upp samtliga 

användarkonton. I sin information nämnde han även att supportavdelningen kan hjälpa till vid 

lösenordsbytet om det krånglar för användarna. 
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§ 23 Motion om äldreombudsman 
 

Diarienr 

KS/2021:63 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 

Sammanfattning av ärendet 
Ann-Charlotte Ågren (L) lämnade i april 2021 in en motion i rubricerad fråga. Motionären 

yrkar att kommunen ska inrätta en äldreombudsman med följande arbetsbeskrivning: 

 ”[…] En tjänst som bevakar äldres intressen och rättigheter utifrån ett mer generellt 

perspektiv. En tjänst som genom kontakter med förvaltning, enskilda personer, föreningar och 

frivilligorganisationer ser över utvecklingspotential för att skapa bästa möjliga livsvillkor för 

äldre personer i vår kommun. Äldreombudsmannen ska också samverka med myndigheter för 

att lyfta fram frågor som är viktiga för äldre.” 

Motionären lyfter även ålderism – diskriminering på grund av ålder – som ett strukturellt 

problem i allmänhet och en bakomliggande faktor till förslaget att inrätta tjänsten. 

I bilagan Utredning om äldreombudsman redogör förvaltningen för flera olika aspekter av 

frågan om äldreombudsman, bland annat historik, omvärldsbevakning, ålder som grund för 

diskriminering. 

Den 1 december 2021 skickade kommunstyrelsens arbetsutskott motionen och tillhörande 

utredning på remiss till omsorgsnämnden och KPR/KHR. Omsorgsnämnden anser precis som 

kommunstyrelsens förvaltning att det inte finns ett behov av att inrätta den föreslagna 

tjänsten. Även KPR/KHR är av samma åsikt, rådet välkomnar dock intresset för äldrefrågor 

och lyfter även fram vikten av att de kontaktvägar och påverkanskanaler som finns idag lyfts 

fram på ett tydligt och lättillgängligt sätt. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Beslutsunderlag 

 Beslut från KS § 40 2022-03-16 

 Tjänsteskrivelse, daterad 2022-03-04/ Nikola Jevtic 

 Utredning om äldreombudsman 

 Remissvar från KPR/KHR gällande äldreombudsman 

 Beslut ON § 5 2022-02-09 

 Skriftlig reservation från Ann-Charlotte Ågren beslut ON § 5 2022-02-09, daterad 2022-

02-13 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Marie Pettersson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens yrkande.  

 

Ann-Charlotte Ågren (L) yrkar bifall till motionen.  
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Beslutsgång 
Ordförande Björn Karlsson (S) ställer Petterssons (S) yrkande mot Ågrens (L) yrkande och 

finner att fullmäktige beslutar enligt Pettersons (S) yrkande. 

Beslutet lämnas till 

 Ann-Charlotte Ågren  

 Kommunstyrelsen 
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§ 24 Motion med spetskrav på kostpolicy gällande fisk och 
skaldjur 
 

Diarienr 

KS/2021:90 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen och ger utredningsuppdraget till 

samhällsbyggnadsnämnden. 

Sammanfattning av ärendet 
En motion har lämnats in från Eva Sidekrans (M) om att undersöka möjligheten av tillägg i 

kostpolicyn vid upphandling av fisk och skaldjur som serveras i samtliga kommunala 

verksamheter, enligt följande: 

- vi inte serverar fisk som utfodras med fiskmjöl från Östersjön. 

- vi inte serverar fisk som odlats i kassar och behandlas med antibiotika. 

 

Måltidschef föreslår i tjänsteskrivelse att kommunfullmäktige bifaller motionen och att 

utredningsuppdraget (att se över möjligheten av tillägg i kostpolicyn) ges till 

samhällsbyggnadsförvaltningen. 

 

Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen och ge 

utredningsuppdraget till samhällsbyggnadsnämnden. 

 Beslutsunderlag 

 Motion med spetskrav på kostpolicy gällande fisk och skaldjur 

 Beslut från Samhällsbyggnadsnämnden 2021-12-13 

 KS § 41, 2022-04-11 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Magnus Grönberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande Björn Karlsson (S) frågar om fullmäktige kan besluta i enlighet med Grönbergs 

(S) yrkande och finner att så är fallet. 

 

Beslutet lämnas till 

 Samhällsbyggnadsnämnden 

 Eva Sidekrans  
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§ 25 Taxor och avgifter ON 2022 
 

Diarienr 

KS/2022:31 

Beslut 
Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter för omsorgsnämnden april 2022-mars 2023. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Taxor och avgifter inom Omsorgsförvaltningens verksamhetsområde är något som årligen 

revideras. Se beslutsdokumentet för en närmare beskrivning av vilka taxor och avgifter som är 

förvaltningens förslag från april 2022.  

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa taxor och avgifter för 

omsorgsnämnden april 2022-mars 2023. 

Beslutsunderlag 

 KS § 44 2022-03-16 

 Tjänsteskrivelse från enhetschef Cecilia Vainio, daterad 2022-01-31 

 Förslag till taxor och avgifter för ON  

 Beslut från omsorgsnämnden 2022-02-09 

Beslutsgång 
Ordförande Björn Karlsson (S) frågar om fullmäktige kan besluta i enlighet med 

kommunstyrelsens förslag och finner att så är fallet. 

 

Beslutet lämnas till 

 Omsorgsnämnden 
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§ 26 Revidering av lokala föreskrifter 
 

Diarienr 

KS/2022:28 

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner revideringen av Älvkarleby kommuns Lokala föreskrifter för 

att skydda människors hälsa och miljö. 

Sammanfattning av ärendet 
Revidering av Älvkarleby kommuns Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och 

miljö, då föreskrifterna genom lagändringar blivit inaktuella. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att 

godkänna revideringen av Älvkarleby kommuns Lokala föreskrifter för att skydda människor 

hälsa och miljö. 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna revideringen av Älvkarleby 

kommuns Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö. 

Beslutsunderlag 

 KS § 33 2022-03-16 

 Beslut från samhällsbyggnadsnämnden 2022-02-07 

 Förslag till Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och liv. 

Förslag till beslut 
Magnus Grönberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Ordförande Björn Karlsson (S) frågar om fullmäktige kan besluta i enlighet med Grönbergs 

(S) yrkande och finner att så är fallet. 

 

Beslutet lämnas till 

 Hemsidan 

 Samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 27 Revidering av måltidspolicy 2022-2023 
 

Diarienr 

KS/2022:27 

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner revisionen av måltidspolicy 2022-2023. 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Roger Petrini (M), Marianne Nygren (KD), Monica Lindeberg (M), Christer Lindeberg (M), 

Eva Sidekrans (M) och Kurt Törnblom (SD) reserverar sig.  

Sammanfattning av ärendet 
En revision har gjorts av kostpolicyn 2017-2019. Revisionen har gjort av representanter från 

förvaltningarna omsorg, samhällsbyggnad och utbildning. Kostpolicyn revideras vart annat år. 

Kostpolicyn byter namn till måltidspolicy.  

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna revisionen av måltidspolicy 

2022-2023. 

 Beslutsunderlag 

 KS § 36, 2022-03-16 

 Beslut från samhällsbyggnadsnämnden 2022-02-07 

 Förslag till Måltidspolicy 2022-2023 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Magnus Grönberg (S), Sigrid Bergström (V), Ann-Charlotte Ågren (L) och Clarrie Leim (C) 

yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  

 

Roger Petrini (M), Marianne Nygren (KD) och Eva Sidekrans (M) yrkar bifall till 

kommunstyrelsens förslag till beslut med tillägget:  

- Lägga till meningen ”Halal – eller kosherkost serveras inte” i måltidspolicyn. 

Beslutsgång 
Ordförande Björn Karlsson (S) ställer Grönbergs (S), Bergströms (V), Ågrens (L) och Leims 

(C) yrkande mot Petrinis (M), Nygrens (KD) och Sidekrans (M) yrkande och finner att 

fullmäktige beslutar enligt Grönbergs (S), Bergströms (V), Ågrens (L) och Leims (C) 

yrkande. 

 

Votering begärs. 

 

Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: 

JA - Grönbergs (S), Bergströms (V), Ågrens (L) och Leims (C) yrkande. 

NEJ - Petrinis (M), Nygrens (KD) och Sidekrans (M) yrkande. 
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Omröstningsresultat 
Med 17 JA-röster och 9 NEJ-röster har fullmäktige beslutat enligt Grönbergs (S), Bergströms 

(V), Ågrens (L) och Leims (C) yrkande (se bifogat omröstningsprotokoll). 

 

Beslutet lämnas till 

 Hemsidan  

 Samhällsbyggnadsnämnden 
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Omröstningsprotokoll  Kommunfullmäktiges sammanträde: 2022-04-27 

Förklaringar: J = ja-röst, N = nej-röst, A = avstår, F = frånvaro (anges endast för ledamöter) 

Ledamöter Närvaro 
§ 27 

Ja Nej 

Marie Pettersson (S) X J  

Kurt Törnblom (SD) X  N 

Björn Karlsson (S) (RÖSTA SIST) X J  

Roger Petrini (M) X  N 

Torbjörn Löfgren (KV) X  N 

Annika Forsberg (S) F F 

Sandra Andersson (SD) F F 

Magnus Grönberg (S) X J  

Clarrie Leim (C) X J  

Ulf Öman (V) X J  

Jenny Dahlberg (S) X J  

Eva Sidekrans (M) X  N 

Eva Britt Löfman (SD) F F 

Mona Hansson (KV) F F 

Lars Skytt (S) X J  

Katrin Jakobsson (S) X J  

Rolf Sundström (SD) F F 

Roger Wilund (S) X J  

Patrick Ernesäter (M) F F 

Marianne Nygren (KD) X  N 

Inga-Lil Tegelberg (S) X J  

Annemon Piper (KV) F        F 

Hans Wennberg (MP) F F 

Maj-Britt Jakobsson (SD) X  N 

Agneta Lundgren (C) X J  

Hannele Kumpulainen (S) X J  

Ann-Charlotte Ågren (L) X J  
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Pernilla Friman (S) X J  

Monica Lindeberg (M) X  N 

Sigrid Bergström (V) X J  

Walter Löfman (SD) F F 

Ersättare Närvaro 

§  

Ja Ne

j 

Tommy Jakobsson (S) X J  

Hans Henriksson (KV) X  N 

Christer Lindeberg (M) X  N 

Jan-Ola Lindberg (MP) X J  

Totalt 26 17 9 
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§ 28 Inriktningsbeslut gällande Bodaskolans skolområde 
 

Diarienr 

KS/2021:203 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att fatta ett inriktningsbeslut om nybyggnation av 

skolbyggnader på Boda skolområde eller annat lämpligt område. 

Sammanfattning av ärendet 
Tekniska avdelningen initierade ett arbete om Boda skolområde för ungefär två år sedan. 

Bakgrunden till detta är att både skolans och förskolans lokaler är i stort renoveringsbehov 

samt att byggnadernas livslängd närmar sig sitt slut. Då kostnader för renovering bedöms som 

höga samt att det kräver stora ingrepp i verksamheten, beställdes en förstudie om hur 

situationen bör hanteras. Förstudien överväger olika alternativ men förslår att byggnader rivs 

och ersätt med nya. Förstudier har föredragits i både Samhällsbyggnads- och 

Utbildningsnämnd samt i Kommunstyrelsen.  

 

Då skolan samtidigt efterfrågar fler lokaler för att alla elever/barn ska få plats, samt att dagens 

lokaler inte uppfyller kraven för modern undervisning, ser vi en nybyggnation som det bästa 

alternativet ur alla perspektiv. 

 

En styrgrupp bestående av förvaltningschefer och ordförande för samhällsbyggnads- och 

utbildningsnämnd har haft förstudierapport som underlag för diskussion och kommit fram till 

ovanstående förslag. Ett inriktningsbeslut ger förutsättning för styrgruppen att arbeta vidare. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige  

att fatta ett inriktningsbeslut om nybyggnation av skolbyggnader på Boda skolområde. 

Beslutsunderlag 

 KS § 53, 2022-04-11 

 Beslut från samhällsbyggnadsnämnden 2021-12-13  

 Beslut från utbildningsnämnden 2022-03-08 

 Tjänsteskrivelse daterad 2022-02-28, från förvaltningschef Per-Anders Olsson 

 Förstudie rapport Bodaskolan 

 Skrivelse om befolkningsprognos och elevutveckling i kommunens skolor 

 Skrivelse om inriktningsbeslut Boda området  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Magnus Grönberg (S) och Torbjörn Löfgren (KV) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag 

till beslut. 

 

Roger Petrini (M) och Marianne Nygren (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 

beslut med tillägget: 
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- Eller annat lämpligt område. 

Beslutsgång 
Ordförande Björn Karlsson (S) frågar om fullmäktige kan besluta att fatta ett inriktningsbeslut 

om nybyggnation av skolbyggnader på Boda skolområde eller annat lämpligt område.  

 

Beslutet lämnas till 

 Samhällsbyggnadsnämnden  

 Utbildningsnämnden 
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§ 29 Medborgarförslag om bättre belysning vid Rotskärsskolan 
 

Diarienr 

KS/2020:157 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla medborgarförslaget.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har 2021-02-17 § 5 beslutat att överlämna ett medborgarförslag om 

förbättrad belysning vid Rotskärsskolan F-6 till Samhällsbyggnadsnämnden för beredning. 

 

Förslagsställaren föreslår att belysningen vid Rotskärsskolan F-6, vid den lilla parkeringen 

invid bussfilen förbättras omgående, till exempel med en provisorisk strålkastare. 

Förslagsställaren menar att bättre belysning kan förbättra situationen avsevärt. 

 

Förvaltningschef Bert-Ola Dahlgren informerar om att arbete pågår med att utföra 

förbättringsåtgärder vid föreslagen plats. 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla medborgarförslaget.  

 Beslutsunderlag 
 Medborgarförslag om bättre belysning vid Rotskärsskolan 

 Beslut från samhällsbyggnadsnämnden 2021-12-13 

 KS § 43, 2022-04-11 

Beslutsgång 
Ordförande Björn Karlsson (S) frågar om fullmäktige kan besluta i enlighet med 

kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att så är fallet. 

 

Beslutet lämnas till 

 Medborgaren 

 Samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 30 Medborgarförslag om fritidsbank 
 

Diarienr 

KS/2021:172 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att:  

1. Bifalla medborgarförslaget 

2. Ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att göra en utredning om fritidsbank. 

Sammanfattning av ärendet 
Fritidsbanken är som ett bibliotek fast med sport- och friluftsutrustning. Man kan låna 

utrustning för en aktiv fritid som exempelvis skidor, skridskor, flytvästar, bollar, klubbor, 

hjälmar, fotbollsskor mm.  

 

Fritidsbanken startades 2013 och sedan dess har över en miljon utlån gjorts. Fritidsbanken 

finns på över 100 platser i landet och finns i ca en tredjedel av landets kommuner. Många av 

Fritidsbankerna har volontärer som hjälper till med utlåning, reparationer eller slipning av 

skridskor. I region Uppsala finns Fritidsbanker i Enköping, Håbo, Knivsta, Tierp, Uppsala 

och Örsundsbro. I region Gävleborg finns en Fritidsbank i Sandviken och inom kort öppnar 

en i Söderhamn. 

 

Representanter för Fritidsbanken har tidigare vid flertalet gånger träffat tjänstepersoner och 

även politiker i Älvkarleby kommun för att berätta om konceptet. Något beslut om att utreda 

Fritidsbank har inte tagits. Många föreningar i kommunen erbjuder utrustning för ”prova på”. 

Men behovet ser ut att större än tidigare varpå en utredning bör göras. Flera barn och unga 

kan idag inte ta del av vissa fritidsaktiviteter eller väljer bort vissa aktiviteter vid exempelvis 

friluftsdagar då utrustning saknas. Tjänsteperson inom barn- och familjeomsorgen bekräftar 

också behovet av en fritidsbank. 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:  

1. Bifalla medborgarförslaget 

2. Ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att göra en utredning om fritidsbank. 

 Beslutsunderlag 

 Beslut från Samhällsbyggnadsnämnden, 2022-03-07 

 Medborgarförslag 

 KS § 56, 2022-04-11 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Magnus Grönberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Ordförande Björn Karlsson (S) frågar om fullmäktige kan besluta i enlighet med Grönbergs 

(S) förslag till beslut och finner att så är fallet. 
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Beslutet lämnas till 

 Medborgaren 

 Samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 31 Medborgarförslag om rensning av vatten runt Holmarna 
 

Diarienr 

KS/2021:68 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla medborgarförslaget. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har 2021-04-28 § 21 beslutat att överlämna ett medborgarförslag om 

rensning av vattnet runt Holmarna till Samhällsbyggnadsnämnden för beredning. 

 

Förslagsställaren föreslår en rensning och eventuell muddring av ån runt Holmarna.  

 

Förvaltningschef Bert-Ola Dahlgren informerar om att förvaltningen ser positivt på förslaget. 

Förvaltningen avser att som en första åtgärd klippa vassen under sommaren 2022.  Därefter 

planeras rensning och annan uppsnyggning i området under år 2023. 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla medborgarförslaget. 

 Beslutsunderlag 

 Medborgarförslag om rensning av vatten  

 Beslut från Samhällsbyggnadsnämnden 2021-12-13 

 Bild 1  

 Bild 2 
 KS § 42, 2022-04-11 

Beslutsgång 
Ordförande Björn Karlsson (S) frågar om fullmäktige kan besluta i enlighet med 

kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att så är fallet. 

 

Beslutet lämnas till 

 Medborgaren 

 Samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 32 Medborgarförslag om fler soptunnor längs promenadvägarna 
 

Diarienr 

KS/2021:60 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Bifalla medborgarförslaget om fler soptunnor längs promenadvägarna  

2. Ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att se över nuvarande bestånd och 

optimera vart det kan behövas fler soptunnor. 

Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag med önskan om fler soptunnor längs promenadvägarna. Särskilt vid 

busshållplatserna. 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att: 

1. Bifalla medborgarförslaget om fler soptunnor längs promenadvägarna  

2. Ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att se över nuvarande bestånd och 

optimera vart det kan behövas fler soptunnor. 

 Beslutsunderlag 

 Beslut från Samhällsbyggnadsnämnden, 2022-03-07 

 Medborgarförslag 

 KS § 57, 2022-04-11 

Beslutsgång 
Ordförande Björn Karlsson (S) frågar om fullmäktige kan besluta i enlighet med 

kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att så är fallet.  

 

Beslutet lämnas till 

 Medborgaren  

 Samhällsbyggnadsnämnden  
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§ 33 Revisionsberättelse för år 2021 
 

Diarienr 

KS/2022:64 

Kommunfullmäktige tackar kommunrevisor Kenneth Holmgren för redogörelsen. 

Sammanfattning av ärendet 
Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt pröva 

om verksamheten bedrivs enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter 

som gäller för verksamheten.  

 

Kommunrevisor Kenneth Holmgren läser upp revisionsberättelsen för Älvkarleby kommun 

avseende verksamhetsåret 2021.  

 

Revisorerna vill särskilt rikta kritik gentemot omsorgsnämnden respektive 

utbildningsnämnden som bedrivit verksamheten över den av fullmäktige beslutade ramen. 

Den ekonomiska utvecklingen inom respektive nämnds verksamhet är inte tillfredsställande. 

Det är av yttersta vikt att respektive nämnd fortsätter sitt åtgärdsarbete. I detta arbete ingår att 

följa upp att vidtagna åtgärder får avsedd effekt och vid behov om ytterligare åtgärder och 

effektiviseringar för att nå en ekonomi i balans.  

 

Revisionerna tillstyrker att årsredovisningen godkänns och att samtliga nämnder och 

ledamöter beviljas ansvarsfrihet.  
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§ 34 Kommunens årsredovisning 2021 
 

Diarienr 

KS/2022:40 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen för 2021.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen och de övriga nämnderna ska fortlöpande föra räkenskaper över de medel 

som de förvaltar. När kommunstyrelsen har fått övriga nämnders redovisningar ska den 

upprätta en årsredovisning.  

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna årsredovisningen för 2021.  

 Beslutsunderlag 

 Årsredovisning Älvkarleby kommun 2021 

 Verksamhetsredovisning kommunstyrelsen 2021 

 Verksamhetsredovisning omsorgsnämnden 2021 

 Verksamhetsredovisning samhällsbyggnadsnämnden 2021 

 Verksamhetsredovisning utbildningsnämnden 2021  

 Årsredovisning 2021, Älvkarlebyhus 

 Årsredovisning 2021, Älvkarleby Vatten 

 KS § 51, 2022-04-11 

Beslutsgång 
Ordförande Björn Karlsson (S) frågar om fullmäktige kan besluta i enlighet med 

kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att så är fallet. 

 

Beslutet lämnas till 

 Kommunstyrelsen  

 Utbildningsnämnden  

 Omsorgsnämnden  

 Samhällsbyggnadsnämnden  

 Älvkarlebyhus AB 

 Älvkarleby Vatten AB 
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§ 35 Prövning av ansvarsfrihet för kommunstyrelsen 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för kommunstyrelsen.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige ska årligen pröva ansvaret i styrelser och nämnder. Prövningen anser det 

föregående verksamhetsåret. Det är den politiska organisationen med de förtroendevalda 

ledamöterna som prövas, inte de anställda.  

Beslutsgång 
Följande ledamöter och tjänstgörande ersättare anmäler sig jäviga och deltar inte i beslutet: 

Marie Pettersson (S), Kurt Törnblom (SD), Roger Petrini (M), Torbjörn Löfgren (KV), 

Tommy Jakobsson (S), Clarrie Leim (C), Ulf Öman (V), Jenny Dahlberg (S), Katrin 

Jakobsson (S), Christer Lindeberg (M), Marianne Nygren (KD), Maj-Britt Jakobsson (SD), 

Hannele Kumpulainen (S), Monica Lindeberg (M), Sigrid Bergström (V).  

 

Ordförande Björn Karlsson (S) frågar om fullmäktige kan bevilja ansvarsfrihet för 

kommunstyrelsen och finner att så är fallet.  

 

Beslutet lämnas till 

 Kommunstyrelsen 
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§ 36 Prövning av ansvarsfrihet för samhällsbyggnadsnämnden 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för samhällsbyggnadsnämnden.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige ska årligen pröva ansvaret i styrelser och nämnder. Prövningen anser det 

föregående verksamhetsåret. Det är den politiska organisationen med de förtroendevalda 

ledamöterna som prövas, inte de anställda.  

Beslutsgång 
Följande ledamöter och tjänstgörande ersättare anmäler sig jäviga och deltar inte i beslutet: 

Kurt Törnblom (SD), Magnus Grönberg (S), Clarrie Leim (C), Ulf Öman (V), Hans 

Henriksson (KV), Roger Wilund (S), Inga-Lil Tegelberg, Ola Lindberg (MP), Maj-Britt 

Jakobsson (SD). 

 

Ordförande Björn Karlsson (S) frågar om fullmäktige kan bevilja ansvarsfrihet för 

samhällsbyggnadsnämnden och finner att så är fallet.  

 

Beslutet lämnas till 

 Samhällsbyggnadsnämnden  
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§ 37 Prövning av ansvarsfrihet för utbildningsnämnden 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för utbildningsnämnden.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige ska årligen pröva ansvaret i styrelser och nämnder. Prövningen anser det 

föregående verksamhetsåret. Det är den politiska organisationen med de förtroendevalda 

ledamöterna som prövas, inte de anställda.  

Beslutsgång 
Följande ledamöter och tjänstgörande ersättare anmäler sig jäviga och deltar inte i beslutet: 

Tommy Jakobsson (S), Clarrie Leim (C), Hans Henriksson (KV), Katrin Jakobsson (S), 

Christer Lindeberg (M), Inga-Lil Tegelberg (S), Maj-Britt Jakobsson (SD), Agneta Lundberg 

(C), Pernilla Friman (S), Monica Lindeberg (M).  

 

Ordförande Björn Karlsson (S) frågar om fullmäktige kan bevilja ansvarsfrihet för 

utbildningsnämnden och finner att så är fallet.  

 

Beslutet lämnas till 

 Utbildningsnämnden 
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§ 38 Prövning av ansvarsfrihet för omsorgsnämnden 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för omsorgsnämnden.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige ska årligen pröva ansvaret i styrelser och nämnder. Prövningen anser det 

föregående verksamhetsåret. Det är den politiska organisationen med de förtroendevalda 

ledamöterna som prövas, inte de anställda.  

 

Beslutsgång 
Följande ledamöter och tjänstgörande ersättare anmäler sig jäviga och deltar inte i beslutet: 

Kurt Törnblom (SD), Björn Karlsson (S), Torbjörn Löfgren (KV), Jenny Dahlberg (S), Ola 

Lindberg (MP), Agneta Lundgren (C), Hannele Kumpulainen (S), Ann-Charlotte Ågren (L). 

 

Ordförande Inga-Lil Tegelberg (S) frågar om fullmäktige kan bevilja ansvarsfrihet för 

omsorgsnämnden och finner att så är fallet. 

 

Beslutet lämnas till 

 Omsorgsnämnden 
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§ 39 Prövning av ansvarsfrihet för valnämnden 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för valnämnden.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige ska årligen pröva ansvaret i styrelser och nämnder. Prövningen anser det 

föregående verksamhetsåret. Det är den politiska organisationen med de förtroendevalda 

ledamöterna som prövas, inte de anställda.  

Beslutsgång 
Följande ledamöter och tjänstgörande ersättare anmäler sig jäviga och deltar inte i beslutet: 

Kurt Törnblom (SD), Clarrie Leim (C), Hans Henriksson (KV), Lars Skytt (S), Christer 

Lindeberg (M), Ola Lindberg (MP), Agneta Lundgren (C), Monica Lindeberg (M).  

 

Ordförande Björn Karlsson (S) frågar om fullmäktige kan bevilja ansvarsfrihet för 

valnämnden och finner att så är fallet.  

 

Beslutet lämnas till 

 Valnämnden 
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§ 40 Prövning av ansvarsfrihet för lönenämnden (gemensam 
nämnd) 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för Älvkarleby kommuns enskilda 

ledamöter i den gemensamma lönenämnden. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige ska årligen pröva ansvaret i styrelser och nämnder. Prövningen anser det 

föregående verksamhetsåret. Det är den politiska organisationen med de förtroendevalda 

ledamöterna som prövas, inte de anställda.  

Beslutsgång 
Följande ledamöter anmäler sig jäviga och deltar inte i beslutet: Marie Pettersson (S) och 

Roger Petrini (M).  

 

Ordförande Björn Karlsson (S) frågar om fullmäktige kan bevilja ansvarsfrihet för Älvkarleby 

kommuns enskilda ledamöter i den gemensamma lönenämnden och finner att så är fallet.  

 

Beslutet lämnas till 

 Lönenämnd 
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§ 41 Prövning av ansvarsfrihet för överförmyndarnämnden 
(gemensam nämnd) 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för Älvkarleby kommuns enskilda 

ledamöter i den gemensamma överförmyndarnämnden. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige ska årligen pröva ansvaret i styrelser och nämnder. Prövningen anser det 

föregående verksamhetsåret. Det är den politiska organisationen med de förtroendevalda 

ledamöterna som prövas, inte de anställda.  

Beslutsgång 
Följande ledamöter och tjänstgörande ersättare anmäler sig jäviga och deltar inte i beslutet: 

Tommy Jakobsson (S) och Katrin Jakobsson (S).  

 

Ordförande Björn Karlsson (S) frågar om fullmäktige kan bevilja ansvarsfrihet för Älvkarleby 

kommuns enskilda ledamöter i den gemensamma överförmyndarnämnden och finner att så är 

fallet.  

 

Beslutet lämnas till 

 Överförmyndarnämnden  
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§ 42 Prövning av ansvarsfrihet för IT-nämnden(gemensam nämnd) 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för Älvkarleby kommuns enskilda 

ledamöter i den gemensamma IT-nämnden. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige ska årligen pröva ansvaret i styrelser och nämnder. Prövningen anser det 

föregående verksamhetsåret. Det är den politiska organisationen med de förtroendevalda 

ledamöterna som prövas, inte de anställda.  

Beslutsgång 
Följande ledamöter anmäler sig jäviga och deltar inte i beslutet: Marie Pettersson (S) och 

Marianne Nygren (KD).   

 

Ordförande Björn Karlsson (S) frågar om fullmäktige kan bevilja ansvarsfrihet för Älvkarleby 

kommuns enskilda ledamöter i den gemensamma IT-nämnden och finner att så är fallet.  

 

Beslutet lämnas till 

 IT-nämnden 
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§ 43 Prövning av ansvarsfrihet Gästrike Räddningstjänst 
 

Diarienr 

KS/2022:1 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Godkänna Gästrike räddningstjänsts årsredovisning 2021 

2. Bevilja direktionen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 

Sammanfattning av ärendet 
Revisorerna utsedda av Gävle kommun, Sandviken kommun, Ockelbo kommun, Hofors 

kommun och Älvkarleby kommun har granskat den verksamhet som bedrivits i 

kommunalförbund och dess direktion. Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern 

kontroll och räkenskaper och pröva om verksamheten bedrivits enligt de uppdrag, mål och 

lagar och föreskrifter som gäller verksamheten.  

 

Revisorerna bedömer sammantaget att direktionen i Gästrike Räddningstjänstförbund inte 

fullt ut har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt sätt och från ekonomisk synpunkt 

tillfredsställande sätt.  

 

Revisorerna tillstyrker respektive fullmäktige att: 

1. Godkänna Gästrike räddningstjänsts årsredovisning 2021 

2. Bevilja direktionen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 

Beslutsunderlag  

 Årsredovisning och revisionsberättelse, Gästrike räddningstjänst 2021. 

Beslutsgång 
Följande ledamöter anmäler sig jäviga och deltar inte i beslutet: Roger Petrini (M), Clarrie 

Leim (C) och Inga-Lil Tegelberg (S). 

 

Ordförande Björn Karlsson (S) frågar om fullmäktige kan besluta att (1) godkänna Gästrike 

räddningstjänst årsredovisning 2021 och (2) bevilja direktionen ansvarsfrihet för 

räkenskapsåret och finner att så är fallet. 

 

Beslutet lämnas till 

 Gästrike räddningstjänst 
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§ 44 Prövning av ansvarsfrihet för styrelsen i 
Samordningsförbundet Uppsala län 
 

Diarienr 

KS/2022:66 

Beslut 
Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelsen.  

Beslutsunderlag 

 Årsredovisning 2020, Samordningsförbundet Uppsala län  

 Revisionsberättelse 2021 Samordningsförbundet Uppsala län 

 Ansvarsfrihet 2021 

Beslutsgång 
Följande ledamöter anmäler sig jäviga och deltar inte i beslutet: Inga-Lil Tegelberg (S).  

 

Ordförande Björn Karlsson (S) frågar om fullmäktige kan bevilja ansvarsfrihet för styrelsen 

och finner att så är fallet. 

 

Beslutet lämnas till 

 Samordningsförbundet Uppsala län 

  



  
 Kommunfullmäktige  
 2022-04-27  

 Ordförandens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 
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§ 45 Prövning av ansvarsfrihet för Inköp Gävleborg 
 

Diarienr 

KS/2022:46 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Godkänna Inköp Gävleborgs årsredovisning 2021 

2. Bevilja direktionen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 

Sammanfattning av ärendet 
Revisorerna utsedda av fullmäktige i respektive medlemskommun, har granskat den 

verksamhet som bedrivits i kommunalförbundet Inköp Gävleborg och av dess direktion.  

 

Direktionen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer 

samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det finns 

en tillräcklig intern kontroll.  

 

Revisorerna bedömer sammantaget att direktionen har bedrivit verksamheten på ett 

ändamålsenligt men inte från ekonomisk synpunkt helt tillfredsställande sätt.  

 

Revisorerna tillstyrker respektive fullmäktige att: 

1. Godkänna årsredovisningen 2020 

2. Bevilja ansvarsfrihet för räkenskapsåret 

Beslutsunderlag 

 Årsredovisning Inköp Gävleborg 2021 

 Revisionsberättelse Inköp Gävleborg 2021 

Beslutsgång 
Följande ledamöter anmäler sig jäviga och deltar inte i beslutet: Marie Pettersson (S) och 

Clarrie Leim (C).  

 

Ordförande Björn Karlsson (S) frågar om fullmäktige kan besluta att (1) godkänna Inköp 

Gävleborgs årsredovisning 2021 och (2) bevilja direktionen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 

och finner att så är fallet. 

 

Beslutet lämnas till 

 Inköp Gävleborg 

 


