
  
 
 

 Utdragsbestyrkande 
  

Protokoll för Kommunfullmäktige 
Plats: Kommunhusets sessionssal, Skutskär 
Datum och tid: 2021-11-24 18:30-19:40 

Justering  

Plats: Kommunhuset, Skutskär 
Datum och tid:  2021-12-01 13:00 
  
Paragrafer: 91-103 
  

Sekreterare:   

 Malin Persson   

Ordförande:   

 Björn Karlsson  

Justerare:   

 Clarrie Leim  Mona Hansson  

 

 

ANSLAG / BEVIS 
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 Kommunfullmäktige  
 2021-11-24 

 Ordförandens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

 

Beslutande 
Ledamöter 
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer 
Marie Pettersson (S)  
Kurt Törnblom (SD)  
Björn Karlsson (S)  
Roger Petrini (M)  
Torbjörn Löfgren (KV)  
Annika Forsberg (S)  
Magnus Grönberg (S)  
Clarrie Leim (C)  
Ulf Öman (V)  
Eva Sidekrans (M)  
Eva-Britt Löfman (SD)  
Mona Hansson (KV)  
Lars Skytt (S)  
Katrin Jakobsson (S)  
Marianne Nygren (KD)  
Inga-Lil Tegelberg (S)  
Maj-Britt Jakobsson (SD)  
Agneta Lundgren (C)  
Hannele Kumpulainen (S)  
Ann-Charlotte Ågren (L)  
Pernilla Friman (S)  
Monica Lindeberg (M)  
Walter Löfman (SD)  

Tjänstgörande ersättare 
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer Ordinarie ledamot 
Tommy Jakobsson (S)  Jenny Dahlberg (S) 
Sven-Olof Melin (S)  Roger Wilund (S) 
Christer Lindeberg (M)  Patrick Ernesäter (M) 
Hans Henriksson (KV)  Annemon Piper (KV) 
Ola Lindberg (MP)  Hans Wennberg (MP) 
Håkan Thörnell (V)  Sigrid Bergström (V) 
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 Kommunfullmäktige  
 2021-11-24 

 Ordförandens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

 

Övriga närvarande 
 
Namn Paragrafer Befattning 
Malin Persson    Kommunsekreterare 
Elin Bestdahl   Kommunikatör  
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 Kommunfullmäktige 
 2021-11-24  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

KF § 91 Godkännande av dagordning 
 

Beslut 
Dagordningen godkännes med följande tillägg:  

 Revidering av förbundsordning för Gästrike Räddningstjänst  
Beslutet var enhälligt.  
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 Kommunfullmäktige 
 2021-11-24  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

KF § 92 Sammanfattning av allmänhetens frågestund 
 

 
Inga frågor ställdes på allmänhetens frågestund. 

 
Sammanfattning av ärendet 
I samband med kommunfullmäktiges sammanträde har kommuninvånarna 
rätt att ställa frågor till ledamöter i kommunfullmäktige eller en ordförande i 
en kommunal nämnd eller bolag. Frågan ska vara skriftlig eller muntlig och 
får beröra alla ämnen som rör kommunens verksamhetsområde, dock inte 
myndighetsutövning mot enskilda eller företag. Frågan får inte bli föremål 
för något beslut. 
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 Kommunfullmäktige 
 2021-11-24  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

KF § 93 Meddelanden 
 

 
Följande meddelanden redovisas:  

1. Rapportering av icke verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § SoL och 
insatser enligt 9 § LSS 

2. Information om rapport från inspektion av 
överförmyndare/överförmyndarnämnd 

3. Länsstyrelsens inspektionsrapport 2021 Uppsala  
4. Protokoll direktionsmöte, Inköp Gävleborg 
5. Protokoll, Gästrike Vatten AB  
6. Protokoll, Älvkarleby Vatten AB  
7. Granskning av kommunstyrelsens uppsiktsplikt, november 2021 

 

6



 Kommunfullmäktige 
 2021-11-24  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

KF § 94 Valärenden 
 

 
Inga valärenden anmäls.  
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 Kommunfullmäktige 
 2021-11-24  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

KF § 95 Anmälan av medborgarförslag, motioner och 
interpellationer 

 
Diarienr 
KS2021/172 

Följande medborgarförslag anmäls  
Medborgarförslag om fritidsbank, inkom 2021-11-11.  
Förslaget lämnas till samhällsbyggnadsnämnden för beredning.  
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 Kommunfullmäktige 
 2021-11-24  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

KF § 96 Svar på interpellation gällande värnandet av lokalt 
företagande ställd av Roger Petrini (M) till Marie 
Pettersson (S) 

 
Diarienr 
2021/161 

 
Kommunstyrelsens ordförande Marie Pettersson (S) svarar på Roger 
Petrinis (M) interpellation angående värnandet av lokalt företagande.  

9



 Kommunfullmäktige 
 2021-11-24  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

KF § 97 Svar på interpellation gällade det politiska klimatet 
ställd av Roger Petrini (M) till Marie Pettersson (S) 

 
Diarienr 
2021/162 

 
Kommunstyrelsens ordförande Marie Pettersson (S) svarar på Roger 
Petrinis (M) interpellation om det politiska klimatet.   
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 Kommunfullmäktige 
 2021-11-24  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

KF § 98 Svar på interpellation gällande försäljning av matlådor 
ställd av Roger Petrini (M) till Magnus Grönberg (S) 

 
Diarienr 
2021/163 

 
Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Magnus Grönberg (S) svarar på 
Roger Petrinis (M) interpellation angående försäljning av matlådor.   
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 Kommunfullmäktige 
 2021-11-24  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

KF § 99 Remiss inför beslut - bildandet av naturreservat 
Gårdskärskusten i Älvkarleby och Tierps kommun 

Diarienr 
2021/139 Beslut 

Kommunfullmäktige antar förslaget till yttrande som framgår i 
tjänsteskrivelsen som sitt eget.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Länsstyrelsen har utarbetat ett förslag till beslut och skötselplan för det 
blivande naturreservatet Gårdskärskusten i Älvkarleby och Tierps 
kommuner. Innan Länsstyrelsen fattar beslut om bildande av naturreservat 
ska Länsstyrelsen enligt 24 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd 
enligt miljöbalken m.m. förelägga ägare och innehavare av särskild rätt till 
marken att inom en viss tid yttra sig över förslaget. 
Kommunen är nu i en expansiv fas av sin utveckling, och mycket har hänt 
inom den fysiska planeringen sedan förslaget till naturreservat behandlades 
och samråddes kring sist, under 2019. Det är i stort sett hela kustområdet som 
avsätts till reservat, tillsammans med tillkommande Häcksörens och 
befintliga Billuddens naturreservat. 

 
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse, daterad 2021-10-20 /Sofie Åberg   
 Bilaga (4) till tjänsteskrivelse angående naturreservat 
 Remiss från Länsstyrelsen om förslag till naturreservat 

Gårdskärskusten 
 Beslut KSAU 2021-10-26 § 116 
 Samhällsbyggnadsnämndens yttrande angående remiss inför beslut 

om naturreservat Gårdskärskusten  

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Magnus Grönberg (S), Roger Petrini (M), Ann-Charlotte Ågren (L), Clarrie 
Leim (C), Marianne Nygren (KD) och Torbjörn Löfgren (KV) yrkar bifall 
till kommunstyrelsens förslag.  

 
Beslutet lämnas till 
 Länsstyrelsen i Uppsala  
 Samhällsbyggnadsnämnden  
 Kommunarkitekt  
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 Kommunfullmäktige 
 2021-11-24  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

KF § 100 Partistödets storlek samt utbetalning av partistödet för 
2022 

Diarienr 
2021/141 Beslut 

Kommunfullmäktige: 
 fastställer partistödet för år 2022 till 13 280 kr per parti och13 280 kr 

per mandat (oförändrat), samt beslutar att 
 betala ut partistödet avseende år 2022 till följande partier; 

Socialdemokraterna (S), Sverigedemokraterna (SD), Moderaterna 
(M), Kommunens Väl (KV), Centerpartiet (C), Vänsterpartiet (V), 
Kristdemokraterna (KD), Liberalerna (L) och Miljöpartiet (MP).  

 
Sammanfattning av ärendet 
Reglerna för det kommunala partistödet finns i kommunallagen, som ger 
fullmäktige rätt att besluta om partistödets omfattning och formerna för det. 
Det finns ingen skyldighet att ge ut partistöd men alla kommuner gör det 
idag. Partistöd får betalas ut till alla partier som fått mandat och som tagit 
plats i fullmäktige. Stödet betalas ut under de år partiet är representerat i 
fullmäktige och som längst under ett år efter det att representationen 
upphört. Fullmäktige ska årligen ta beslut om att betala ut partistöd. 
 
I fullmäktiges antagna regler framgår det också att fullmäktige ska fastställa 
nästkommande års storlek på partistödet i samband med budget. Dels ett 
grundstöd per parti, dels ett stöd per mandat. Ett sådant beslut har inte tagits. 
Förvaltningen förslår därför att fullmäktige tar beslut om partistödets 
omfattning för 2022.  
 
Partistödet 2021 fastställdes till:  

 13 280 kronor per parti och  
 13 280 kronor per mandat 

 
 

Beslutsunderlag 
 Beslut KSAU 2021-10-26 § 117 
 Tjänsteskrivelse, daterad 2021-10-19/Malin Persson  

 
Beslutet lämnas till 
 Ekonomichef  
 Redovisningsekonom  
 Kommuncontroller  
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 Kommunfullmäktige 
 2021-11-24  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

KF § 101 Sammanträdesplan 2022 
Diarienr 
2021/148 Beslut 

Kommunfullmäktige sammanträder följande datum år 2022:  
 16 februari 
 27 april 
 20 juni 
 21 september 
 26 oktober 
 23 november 
 14 december 

 
Sammanfattning av ärendet 
Varje höst tar förvaltningen fram ett förslag till sammanträdesplan för 
nästkommande år. Respektive beslutsinstans fastställer sedan sina 
sammanträdesdatum.  

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, daterad 2021-10-18 /Malin Persson  
 Förslag till sammanträdesplan 2022 

 
Beslutet lämnas till 
 Kommunsekreterare  
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 Kommunfullmäktige 
 2021-11-24  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

KF § 102 Indexreglering av internhyror för 2022 
Diarienr 
2021/150 Beslut 

Internhyrorna för år 2022 ska inte indexregleras. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Sedan 2020 beslutades att kommunens interhyror skulle regleras enligt 
beslutad internhyresmodell. Detta för att alla verksamheter skulle få en fast 
hyra, oavsett verklig kostnad, för att få en bättre bild av sin ekonomi. Dessa 
hyror beslutades för en treårsperiod, med årlig indexreglering. 
 
Då de verkliga kostnaderna är lägre än den satta hyran föreslår 
samhällsbyggnadsnämnden att avstå indexreglera hyrorna för kommande år. 
År 2022 kommer nya hyror att sättas för perioden 2023-2026 och där får 
hänsyn tas till det verkliga utfallet under innevarande period. 

 
Beslutsunderlag 

 Beslut KSAU 2021-10-26 § 121 
 Beslut SBN 2021-10-11 § 129 

 
Beslutet lämnas till 
 Samhällsbyggnadsnämnden  
 Utbildningsnämnden  
 Omsorgsnämnden  
 Kommunstyrelsen  
 Ekonomichef  
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 Kommunfullmäktige 
 2021-11-24  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

KF § 103 Revidering av förbundsordning för Gästrike 
Räddningstjänst 

Diarienr 
2020/42 Beslut 

Kommunfullmäktige 
1. Godkänner förbundsordningen enligt bilaga 
2. Förbundsordningen gäller från 1 januari 2022 
3. Detta beslut gäller under förutsättning att motsvarande beslut fattas i 

kommunfullmäktige i Gävle, Sandviken, Hofors, och Ockelbo 
kommuner.  

 Sammanfattning av ärendet 
Arbetet med att ta fram en ny reviderad förbundsordning för Gästrike 
Räddningstjänst har pågått under en tid. Våren 2020 skickade förbundet ut 
ett förslag på ny förbundsordning till medlemskommunerna på remiss. 
 
Remissunderlaget saknade text under paragraferna 14 Fördelning av 
kostnader samt 17 Budgetprocess och styrning på grund av olika synpunkter 
från medlemskommunerna på gällande modell för kostnadsfördelning. Detta 
ledde till att arbetet med förbundsordningen stannade av. Det har också 
funnits ett behov av att få förtydliganden om vad som ingår under olika 
paragrafer som i gällande förbundsordning varit mer specificerade. 
 
Under våren 2021 aktualiserades frågan igen i medlemskommunerna och ett 
arbete med att färdigställa förbundsordningen och komma överens om 
förslag till fördelningsmodell har gjorts. Flera olika alternativ till 
kostnadsfördelning mellan kommunerna har belysts och diskuterats, och det 
alternativ som förespråkas i samband med nya förbundsordningen är att 
kostnaderna fördelas enligt befolkningsnyckel.  
 
Under hösten 2021 fortsatte arbetet med ny förbundsordning och ett förslag 
har skickats ut till medlemskommunerna på remiss. Alla synpunkter har 
beaktats och avstämning har också skett med räddningschef för att klargöra 
utestående frågeställningar. Slutgiltigt förslag till förbundsordning har tagits 
fram utifrån de synpunkter som inkommit. 
 

 
Beslutsunderlag 

 Brev till ägarkommunerna från Sandvikens kommun  
 Tjänsteskrivelse från Sandvikens kommun, daterad 2021-11-17 
 Förbundsordning för Gästrike Räddningstjänst, daterad 2021-11-17 
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 Kommunfullmäktige  
 2021-11-24 

 Ordförandens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

 
Beslutet lämnas till 
 Gästrike Räddningstjänst  
 Gävle kommun  
 Sandvikens kommun  
 Hofors kommun  
 Ockelbo kommun 
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