Protokoll för Kommunfullmäktige
Plats:

Kommunhusets sessionssal, Skutskär

Datum och tid: 2019-09-25 18:30-19:30
Justering
Plats:

Kommunhuset, Skutskär

Datum och tid:

2019-10-03 13:00

Paragrafer:

61-73

Sekreterare:
Malin Persson
Ordförande:
Björn Karlsson
Justerare:
Agneta Lundgren

Torbjörn Löfgren

ANSLAG / BEVIS
Kommunfullmäktiges protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på
kommunens digitala anslagstavla. Protokollet förvaras i kommunhuset.
Sammanträdesdatum
Datum då anslaget sätts upp
Datum då anslaget tas ned

2019-09-25

Underskrift

Utdragsbestyrkande
1

Kommunfullmäktige

2019-09-25

Beslutande
Ledamöter
Namn (politisk tillhörighet)
Marie Larsson (S)
Kurt Törnblom (SD)
Björn Karlsson (S)
Roger Petrini (M)
Magnus Grönberg (S)
Clarrie Leim (C)
Ulf Öman (V)
Jenny Dahlberg (S)
Eva Sidekrans (M)
Glenn Grylin (SD)
Mona Hansson (KV)
Katrin Jakobsson (S)
Roni Doumit (SD)
Roger Wilund (S)
Runar Höglund (KD)
Inga-Lil Tegelberg (S)
Hans Wennberg (MP)
Maj-Britt Jakobsson (SD)
Agneta Lundgren (C)
Rolf Bejerfjord (S)
Ann-Charlotte Ågren (L)
Pernilla Friman (S)
SusAnne Mastonstråle (M)
Sigrid Bergström (V)
Walter Löfman (SD)
Tjänstgörande ersättare
Namn (politisk tillhörighet)
Torbjörn Löfgren (KV)
Lars Skytt (S)
Rolf Sundström (SD)
Annika Forsberg (S)

Ordförandens
signatur

Paragrafer

Paragrafer

Justerarens
signatur

Ordinarie ledamot
Bengt Ahlquist (KV)
Anett Aulin (S)
Sandra Andersson (SD)
Mikael Ybert (S)

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

2019-09-25

Ruth Pereira (M)
Hans Henriksson (KV)

Patrick Ernesäter (M)
Annemon Piper (KV)

Övriga närvarande
Ersättare
Namn (politisk tillhörighet)
Tommy Jakobsson (S)
Sven-Olof Melin (S)
Håkan Thörnell (V)
Gunn Johansson (C)
Ola Lindberg (MP)
Marianne Nygren (KD)
Övriga deltagare
Namn
Maria Wikström
Malin Persson

Ordförandens
signatur

Paragrafer

Paragrafer

Justerarens
signatur

Befattning
Kommundirektör
Kommunsekreterare

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige
2019-09-25

KF § 61

Godkännande av dagordning
Beslut
Dagordningen godkännes.

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Kommunfullmäktige
2019-09-25

KF § 62

Sammanfattning av allmänhetens frågestund
Beslut
På frågestunden ställdes en fråga till Kurt Törnblom (SD) om svårigheter
med att kunna kommentera på partiets Facebooksida. Då frågan inte berörde
kommunens verksamhet meddelade ordförande att parterna fick diskutera
frågan efter mötet om de så ville.
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.

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Kommunfullmäktige
2019-09-25

KF § 63

Meddelanden
Följande meddeladen redovisas:
1. Delårsrapport och verksamhetsrapport från Älvkarleby Vatten.
2. Preliminär rörelsebudget och investeringsbudget för Älvkarleby Vatten.
3. Delårsrapport och verksamhetsrapport från Gästrike Vatten.
4. Preliminär rörelsebudget och investeringsbudget för Gästrike Vatten.
5. Bokslut tertial 1, 2019 från Gästrike Räddningstjänst.
6. Skrivelse från en kommuninvånare om de försämrade färdtjänstreglerna.
7. Utbildnings- och omsorgsnämndens rapporteringsskyldighet av ej
verkställda gynnade biståndsbeslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen,
SOL.
8. Granskning av löpande intern kontroll i redovisningsrutiner samt beslut
från kommunstyrelsen.
9. Revisionsrapport om granskning av sjukfrånvaro samt beslut från
kommunstyrelsen.
10. Revisionsrapport om granskning av utbildnings- och omsorgsnämndens
ledning, styrning och uppföljning från utbildnings- och
omsorgsnämnden.
11. Beslut från samhällsbyggnadsnämnden § 118, 2019-09-09 om
granskning avseende kommunstyrelsens och
samhällsbyggnadsnämndens arbetsformer kring kommunens bygg- och
miljöverksamhet och teknisk verksamhet.
12. Beslut från kommunstyrelsen § 118, 2019-09-11 om granskning
avseende kommunstyrelsens och samhällsbyggnadsnämndens
arbetsformer kring kommunens bygg- och miljöverksamhet och teknisk
verksamhet.

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Kommunfullmäktige
2019-09-25

KF § 64

Valärenden
Beslut
Alexander Löf (L) har avsagt sig uppdraget som ersättare i
kommunfullmäktige.
Mikael Ybert (S) har avsagt sig uppdraget som ledamot i
kommunfullmäktige, ledamot i utbildnings- och omsorgsnämnden och
ledamot (och vice ordförande) i Älvkarlebyhus styrelse. Pernilla Friman (S)
väljs till ny ledamot i utbildnings- och omsorgsnämnden och Annika
Forsberg (S) väljs till ny ledamot och vice ordförande i Älvkarlebyhus
styrelse.
Annika Forsberg (S) avsäger sig uppdraget som ledamot i
samhällsbyggnadsnämnden. Gunvor Lugnfors (S) väljs till ny ledamot och
Åsa Strid Andersson (S) väljs till ny ersättare i samhällsbyggnadsnämnden.
Sigrid Bergström (V) avsäger sig uppdraget som ersättare i Gästrike
återvinnares förbundsfullmäktige. Sven-Olof Melin (S) väljs till ny ersättare
i Gästrike återvinnares förbundsfullmäktige.
Mona Hansson (KV) avsäger sig uppdraget som ersättare i Älvkarleby
Vatten.
Lage Karlsson (KV) väljs till ny ersättare i Älvkarleby Vatten.
Bengt Hellström (SD) avsäger sig sitt uppdrag som revisor. Jenny Sundell
(SD) väljs till ny revisor.
Mikael Othen avsäger sig uppdraget som nämndeman. Sandra Andersson
väljs till ny nämndeman.
Förslag till beslut på sammanträdet

Marie Larsson (S) föreslår Pernilla Friman (S) till ny ledamot i utbildningsoch omsorgsnämnden, Annika Forsberg (S) till ledamot och vice ordförande
i Älvkarlebyhus styrelse, Gunvor Lugnfors (S) till ledamot och Åsa Strid
Andersson (S) till ersättare i samhällsbyggnadsnämnden samt Sven-Olof
Melin (S) till ny ersättare i Gästrike återvinnares förbundsfullmäktige.
Torbjörn Löfgren (KV) föreslår Lage Karlsson (KV) till ny ersättare i
Älvkarleby Vatten.
Kurt Törnblom (SD) föreslår Jenny Sundell (SD) till ny revisor.

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Kommunfullmäktige
2019-09-25

Beslutet lämnas till









PwC
Uppsala tingsrätt
Utbildnings- och omsorgsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Älvkarlebyhus
Gästrike återvinnare
Älvkarleby Vatten

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Kommunfullmäktige
2019-09-25

KF § 65

Anmälan av medborgarförslag, motioner och
interpellationer

Diarienr
2019/78

Följande medborgarförslag anmäls:
Medborgarförslag om hastighetsdämpande åtgärder av Långgatan från
korsningen Rosengatan till Näsbodavägen, 2019-07-01/Bengt Friskman.
Medborgarförslaget lämnas till samhällsbyggnadsnämnden för beredning.

2019/82

Medborgarförslag om ny väg bakom Gävlevägen och vidare mot Willys,
2019-08-05/Päivi Eliasson.
Medborgarförslaget lämnas till samhällsbyggnadsnämnden för beredning.

2019/100

Följande motioner anmäls:
Motion om uppsättning av övervakningskameror vid stationsområdena,
2019-05-25/ Roger Petrini (M) och Runar Höglund (KD).
Motionen lämnas till kommunstyrelsen för beredning.

2019/101

Motion om ändring i de allmänna lokala ordningsföreskrifterna i Älvkarleby
kommun, 2019-05-25/ Roger Petrini (M).
Motionen lämnas till kommunstyrelsen för beredning.

2019/102

Motion om ändring av ägardirektiv för Älvkarlebyhus, 2019-05-25/ Roger
Petrini (M).
Motionen lämnas till kommunstyrelsen för beredning

2019/103

Motion om arvodesregler, 2019-05-25/ Torbjörn Löfgren (KV), Mona
Hansson (KV) och Hans Henriksson (KV).
Motionen lämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Kommunfullmäktige
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KF § 66
Diarienr
2019/74

Svar på interpellation om uppsiktsplikten gällande
utbildnings- och omsorgsnämnden
Kommunstyrelsens ordförande Marie Larsson (S) besvarar Eva Sidekrans
(M) interpellation om uppsiktsplikt gentemot utbildnings- och
omsorgsnämnden.

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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2019-09-25

KF § 67

Sammanträdesplan 2020
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att sammanträda följande datum under 2020:
 19 februari
 29 april
 17 juni
 23 september
 21 oktober
 25 november
Sammanfattning av ärendet

Innan årets slut ska kommunfullmäktige besluta vilka dagar ordinarie
sammanträden skall hållas nästkommande år. Ordföranden bestämmer
vilken tid sammanträdena ska börja. Kommunfullmäktige sammanträder i
kommunhusets sessionssal.
Beslutsunderlag



Sammanträdesplan 2020

Beslutet lämnas till



Kommunsekreterare

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Kommunfullmäktige
2019-09-25

KF § 68

Val av fem nämndemän
Beslut
Kommunfullmäktige väljer till nämndemän i Uppsala tingsrätt för
mandatperioden 2020-2023:
 Kristina Freerks
 Gunvor Lugnfors
 Agneta Bergström
 Anna Högberg
 Sandra Andersson
Reservationer och särskilda uttalanden

Ann-Charlotte Ågren (L) reserverar sig mot beslutet.
Sammanfattning av ärendet

Kommuner, landsting och regioner har en viktig uppgift med att nominera
och välja nämndemän. Nämndemännens roll är att säkerställa folkligt
inflytande i domstolarna. Dessutom ska nämndemännen bidra till att folket
får insyn och känner förtroende för domstolarna.
Förslag till beslut på sammanträdet

Valberedningen föreslår att Kristina Freerks, Gunvor Lugnfors, Agneta
Bergström, Anna Högberg och Sandra Andersson väljs till nämndemän.
Ann-Charlotte Ågren (L) föreslår att Anders Thuresson, Linda Långs,
Agneta Bergström, Anna Högberg och Sandra Andersson väljs till
nämndemän.
Beslutsgång

Ordförande ställer valberedningens förslag mot Ann-Charlotte Ågrens och
finner att kommunfullmäktige beslutat enligt valberedningens förslag.
Beslutet lämnas till



Uppsala tingsrätt

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Kommunfullmäktige
2019-09-25

KF § 69
Diarienr
2018/98

Förslag till detaljplan Östanån 136:26 (Gröna Källan),
Älvkarleby
Beslut
Kommunfullmäktige antar detaljplanen.
Sammanfattning av ärendet

Inom planområdet har det bedrivits plantskoleverksamhet sedan tidigt 1930tal. Odling har skötts såväl på friland som i bänkfönster och växthus.
Tidigare var fastigheten bebyggd med totalt fyra växthus. Dessa har med
tiden reducerats och i dagsläget är fastigheten bebyggd med en
huvudbyggnad med tillhörande växthus samt en komplementbyggnad vilken
nyttjas som förrådsutrymme.
Sedan början av 2018 har en omfattande renovering av handelsträdgården
påbörjats. Aktuell exploatör har betydande planer för att utveckla
verksamheten inom området. Förutom att exploatören fortsatt tänkt bedriva
handelsträdgårdsverksamhet finns en vilja till att inkludera bland annat
handel-, restaurang-, utbildning- och spaverksamhet på fastigheten. Därtill
vill exploatören dessutom ges möjlighet att bebygga fastigheten med ett
mindre antal bostäder.
I och med att dessa verksamheter inte ryms inom ramen för vad gällande
detaljplan kan bevilja; vilken pekar ut platsen för enbart
handelsträdgårdsverksamhet, måste en ny lämplighetsbedömning
genomföras.
Beslutsunderlag








Beslut KS, 2019-09-11
Beslut SBN, 2019-06-10
Plan- och genomförandebeskrivning, 2019-05-20
Granskningsutlåtande, 2019-05-20
Plankarta, 2019-05-16
Fastighetsförteckning

Förslag till beslut på sammanträdet

Magnus Grönberg (S) och Clarrie Leim (C) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Beslutet lämnas till




Bygg och miljö
Samhällbyggnadsnämnden

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Kommunfullmäktige
2019-09-25

KF § 70
Diarienr
2019/76

Riktlinjer för hälso- och sjukvård
Beslut
Kommunfullmäktige antar förslaget till riktlinjer för hälso- och sjukvård.
Sammanfattning av ärendet

Hälso- och sjukvården blir alltmer komplex med nya vårdmetoder,
avancerade tekniska hjälpmedel och hela tiden en rörlighet av olika
personalkategorier. Dessutom ska verksamheten upprätthålla en patientsäker
vård och behandling med god kvalitet.
Det är av största betydelse för personalen inom den kommunala hälso- och
sjukvården att vara väl förtrogen med vad som ligger inom ansvarsområdet.
Beslutsunderlag





Beslut KS, 2019-09-11
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-05-13/Susanna Johansson
Förslag till riktlinjer för Hälso- och sjukvård

Beslutet lämnas till



Utbildnings- och omsorgsnämnden

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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KF § 71

Diarienr
2019/67

Samverkan kring kunskapsstyrning inom FoU
socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård för
Region Uppsala och länets kommuner
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner
1. det nya samverkansavtalet och
2. att den gemensamma nämnden för kunskapsstyrning inom
socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård avvecklas.
Sammanfattning av ärendet

Enligt det samverkansavtal som upprättades mellan Region Uppsala och
länets kommuner vid bildandet av den gemensamma nämnden för
kunskapsstyrning inom socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård har
en utvärdering av formerna för samverkan genomförts. Utvärderingen
konstaterade sammantaget att det råder oklarheter i den gemensamma
nämndens uppdrag och roll i förhållande till ansvariga nämnder och till
samrådet Hälsa, Stöd, Vård och Omsorg (HSVO). Det nuvarande
samverkansavtalet mellan Region Uppsala och länets kommuner kring
kunskapsstyrning inom socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård bör
därmed sägas upp och ersätts med ett nytt avtal som tydliggör uppdrag,
beslutsordning, organisering och finansiering av verksamheten.
Beslutsunderlag






Beslut KS 2019-09-11
Skrivelse från Region Uppsala, Samverkan kring kunskapsstyrning inom
FoU socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård för Region
Uppsala och länets kommuner, inkommen 2019-05-23
Bilaga 1 Avtal om samverkan kring kunskapsstyrning inom FoU
socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård
Bilaga 2 Regionalt Forum minnesanteckningar 2019-05-03

Förslag till beslut på sammanträdet

Marie Larsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutet lämnas till



Region Uppsala

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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KF § 72
Diarienr
2019/70

Utökning av verksamhetsområde för vatten, spillvatten
och dagvatten, Liljebacken
Beslut
Kommunfullmäktige utökar verksamhetsområdet för vatten, spillvatten och
dagvatten i enlighet med bilaga 1.
Sammanfattning av ärendet

I samband med Älvkarleby kommuns exploatering för bostäder i
Liljebacken bygger Älvkarleby Vatten AB ut den kommunala VAanläggningen. För VA-verksamheten är det av stor vikt att ett
verksamhetsområde i enlighet med Lagen (2006:412) om allmänna
vattentjänster (LAV) finns beslutat som redovisar det geografiska område
som Älvkarleby Vatten AB ska hantera som verksamhetsområde.
Beslutsunderlag






Beslut KS, 2019-09-11
Utökning av verksamhetsområde för VA i Älvkarleby kommun
Beslut Älvkarleby Vatten
Bilaga 1 Liljebacken – karta

Beslutet lämnas till



Älvkarleby Vatten

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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KF § 73
Diarienr
2019/85

Gävles begäran om utträde ur Inköp Gävleborg samt
reviderad förbundsordning för Inköp Gävleborg
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
1. Bevilja Gävle kommun utträde ur Inköp Gävleborg förutsatt att avtal
tecknas om Gävles utträde mellan Gävle och övriga
medlemskommuner.
2. När syftet med Inköp Gävleborg, som endast förvaltare av avtal
(enligt reviderad förbundsordning), upphört skall Inköp Gävleborg
avvecklas.
3. Anta reviderad förbundsordning för Inköp Gävleborg att gälla efter
Gävles kommuns utträde.
4. Anmoda direktionen för Inköp Gävleborg att så långt som möjligt
underlätta för en avveckling av verksamheten, vilket bland annat
innebär att ge kommunerna fullmakt att teckna avtal.
5. Från och med att den reviderade förbundsordningen träder i kraft
återkalla uppdragen som ordinarie ledamot och ersättare i
direktionen för Inköp Gävleborg. Till ny ordinarie representant utses
kommunstyrelsens ordförande och som ersättare förste vice
ordförande.
Sammanfattning av ärendet

Gävle kommun har begärt utträde ur Inköp Gävleborg. Om övriga
medlemskommuner inte godkänner Gävles utträde samt avtalar med Gävle
om villkoren för detta utträde kommer Inköp Gävleborg att träda i
likvidation, enligt förbundsordningen, i september 2020. Detta skulle
föranleda stora problem då många av de avtal Inköp Gävleborg har tecknat
för medlemskommunernas räkning fortlöper efter september 2020. Övriga
medlemskommuner måste då antingen förhandla med samtliga avtalsparter
(leverantörer) eller vara avtalslösa inom flera områden. I förslaget till
reviderad förbundsordning, bilaga 1, kommer Inköp Gävleborg vara kvar
som organisation tills sista avtalet löpt ut eller annat överenskommits. För
att kunna anta en reviderad förbundsordning måste Gävles begäran om
utträde godkännas av övriga medlemskommuner och avtal om Gävles
utträde träffas.
Bakgrund
Med anledning av att Gävle kommun begärde utträde ur
kommunalförbundet Inköp Gävleborg i september 2017 gav övriga
ägarkommuner en extern utredare, Public Partner, i uppdrag att utreda vilka
konsekvenser det skulle få för det fortsatta samarbetet. I uppdraget låg också
att ge förslag till förbättringsområden för Inköp Gävleborg.

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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2019-09-25

Ägarkommunerna exklusive Gävle bildade i samband med det en
projektägargrupp bestående av kommunstyrelseordförandena och en
styrgrupp bestående av kommuncheferna i respektive kommun.
Utredningen, Upphandling 2.0, (bilaga 1. visade att intäktsbortfallet genom
Gävles utträde skulle bli cirka 7,5 miljoner kronor (mkr). Möjligheten att i
motsvarande grad sänka kostnaderna och samtidigt behålla dagens
servicenivå sågs starkt begränsade. De återstående ägarkommunernas årliga
avgifter skulle därför sammantaget behöva ökas med cirka 6-7 mkr.
Avveckling av Inköp Gävleborg
Enligt förbundsordningen skall Inköp Gävleborg träda i likvidation tre år
efter det att någon medlem sagt upp sitt medlemskap. Efter Gävles begäran
om utträde kommer detta att ske i september 2020.
För att undvika likvidation behöver övriga medlemmar bevilja Gävle utträde
samt avtala med Gävle om formerna för utträdet. Om vi kan undvika
likvidation kan övriga medlemmar ha kvar Inköp Gävleborg som förvaltare
av ingångna/existerande avtal. Inköp Gävleborg kommer då att avvecklas
när det sista avtalet löpt ut. Vid en likvidation upphör alla existerande avtal
att gälla. Då kommer det krävas stora resurser för varje kommun att
omförhandla med samtliga avtalsparter (leverantörer) eller vara avtalslösa.
För att kunna ha kvar Inköp Gävleborg som endast förvaltare av avtal
behövs en reviderad förbundsordning. En reviderad förbundsordning behövs
också för att varje kommun skall kunna återta huvudmannaskapet för
inköps-/upphandlingsfrågorna.
Den reviderade förbundsordningen börjar gälla den dag då Gävle utträder.
Samma dag återtar kommunerna ansvaret för inköp-/upphandlingsfrågor.
Beslutsunderlag






Beslut KS, 2019-09-11
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-08-22/ Maria Wikström
Reviderad förbundsordning Inköp Gävleborg
Bilaga 1 Public Partners utredning Upphandling 2.0

Förslag till beslut på sammanträdet

Marie Larsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutet lämnas till



Inköp Gävleborg

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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