
Utdragsbestyrkande

Protokoll för Kommunfullmäktige
Plats: Kommunhusets sessionssal, Skutskär

Datum och tid: 2020-02-19 18:30-20:15, mötet ajournerades 19.25-19.34

Justering
Plats: Kommunhuset, Skutskär

Datum och tid:  2020-02-26 13:00

Paragrafer: 1-24

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 2020-02-19
Datum då anslaget sätts upp
Datum då anslaget tas ned

Underskrift
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Kommunfullmäktige
2020-02-19

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

Beslutande
Ledamöter
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer
Kurt Törnblom (SD)
Björn Karlsson (S)
Roger Petrini (M)
Annika Forsberg (S)
Magnus Grönberg (S)
Clarrie Leim (C)
Ulf Öman (V)
Jenny Dahlberg (S)
Eva Sidekrans (M)
Glenn Grylin (SD)
Mona Hansson (KV)
Lars Skytt (S)
Katrin Jakobsson (S)
Rolf Sundström (SD)
Roger Wilund (S)
Patrick Ernesäter (M)
Runar Höglund (KD)
Inga-Lil Tegelberg (S)
Annemon Piper (KV)
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)
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Kommunfullmäktige
2020-02-19

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

Tjänstgörande ersättare
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer Ordinarie ledamot
Hannele Kumpulainen (S) Marie Larsson (S)
Torbjörn Löfgren (KV) Bengt Ahlquist (KV)

Övriga närvarande
Ersättare
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer
Tommy Jakobsson (S)
Sven-Olof Melin (S)
Kurt L Andersson (S)
Hans Henriksson (KV)
Monica Lindeberg (M)
Håkan Thörnell (V)
Anita Selander Knapp (V)
Gunn Johansson (C)
Ola Lindberg (MP)
Marianne Nygren (KD)
Erik Hansson (L)

Övriga deltagare
Namn Paragrafer Befattning
Maria Wikström Kommundirektör
Malin Persson Kommunsekreterare
Peter Hammarberg Ekonomichef 
Elin Bestdahl         Kommunikatör 
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Kommunfullmäktige
2020-02-19

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

KF § 1 Godkännande av dagordning

Beslut
Dagordningen godkännes. 
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Kommunfullmäktige
2020-02-19

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

KF § 2 Sammanfattning av allmänhetens frågestund

Naturskyddsföreningen ville veta hur kommunen jobbar med att begränsa 
den globala uppvärmningen, och hur långt kommunen har kommit med 
omställningen till fossilfritt. Skutskärs IF Bandy vill veta hur kommunen 
gör för att följa barnkonventionens artiklar 2, 3 och 6, och när orättvisorna 
mellan jämförbara föreningsverksamheter, och mellan flickor och pojkar, 
ska vara utsuddade. Magnus Grönberg (S) meddelade att svar på dessa 
frågor kommer ges vid nästa tillfälle, som är den 29 april.

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
2020-02-19

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

KF § 3 Meddelanden

Följande meddelanden redovisas: 

1. Rapport från länsstyrelsen i Stockholm om inspektion av 
Överförmyndarnämnden i Uppsala län.

2. Revisorernas bedömning delår 2 2019, Gästrike Räddningstjänst.
3. Verksamhetsplan inklusive intern- och investeringsbudget 2020, 

Gästrike Vatten.
4. Verksamhetsplan inklusive intern- och investeringsbudget 2020, 

Älvkarleby Vatten.
5. Utbildnings- och omsorgsnämndens rapporteringsskyldighet av ej 

verkställda gynnade biståndsbeslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen, 
SOL. 
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Kommunfullmäktige
2020-02-19

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

KF § 4 Anmälan av medborgarförslag, motioner och 
interpellationer

Inga medborgarförslag, motioner eller interpellationer anmäls.
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Kommunfullmäktige
2020-02-19

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

KF § 5 Ändring av budgetramar för 2020
Diarienr
2019/28 Beslut

Kommunfullmäktige flyttar 240 000 kronor från kommunstyrelsen till 
utbildnings- och omsorgsnämnden.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har för avsikt att upphöra att utföra ett antal 
administrativa uppgifter för utbildnings- och omsorgsnämndens räkning. 
Gängse hantering är att motsvarande medel för personalkostnaden överförs 
till den nämnd som övertar uppgifterna.

Beslutsunderlag
 Beslut KS 2019-12-11
 Beslut UON 2019-06-12

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

Beslutet lämnas till
 Kommunstyrelsen 
 Utbildnings- och omsorgsnämnden 
 Ekonomichef 
 Administrations- och kommunikationschef 
 Förvaltningschef omsorg
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Kommunfullmäktige
2020-02-19

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

KF § 6 Vigselförrättare
Diarienr
2019/122 Beslut

Kommunfullmäktige ger valberedningen i uppdrag att ta fram förslag på 
vigselförrättare. 

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2019-10-28 förvaltningen i uppdrag att 
ta fram beslutsunderlag som redogör för hur kommunens behov av fler 
vigselförrättare ser ut (idag har kommunen två utsedda vigselförrättare). 
Underlaget avser även verka som ett stöd vid framtagandet av framtida 
förslag till vigselförrättare. 

Det är länsstyrelsen i Uppsala län som utser det antal vigselförrättare som 
det finns behov av i länets kommuner men oftast utses dessa efter förslag 
från respektive kommun. Eftersom det inte föranleder någon direkt ökad 
kostnad för kommunen att föreslå ytterligare en vigselförrättare anser 
förvaltningen att en ny kandidat bör tas fram. Kommunens vigselförrättare 
delar denna uppfattning. 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, daterad 2019-11-15/Malin Persson 
 Skrivelse Borgerlig vigselförrättare, daterad 2019-11-08/Malin Persson  
 Beslut KSAU 2019-10-28 § 110
 Beslut KS 2019-12-11 § 170 

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

Beslutet lämnas till
 Valberedningen 

9



Kommunfullmäktige
2020-02-19

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

KF § 7 Medborgarförslag om ny väg bakom Gävlevägen 11 
och vidare mot Willys

Diarienr
2019/82 Beslut

Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget. 

Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag om att inrätta en ny väg bakom huset på Gävlevägen 
11 och vidare mot Willys inkom till kommunen 2019-08-05. Motiveringen 
till förslaget var att höja säkerheten för gående, barn och cyklister. 
Förslaget innehöll även önskemål om ett trafikljus med tryckknapp vid 
övergångstället Blå kiosken, att en fartkamera sätts upp samt ett bullerplank 
längs hela riksväg 76 (den udda sidan). 

Stora delar av förslaget är inom Trafikverkets ansvarsområde (se gärna 
trafikverkets ärendenummer 756188). Kommunens möjliget att påverka är 
främst i frågan om att anlägga en ny väg. Samhällsbyggnadsnämnden anser 
dock att tillgången till gång- och cykelvägar redan är tillgodosedd i området 
och de föreslår därför att medborgarförslaget ska avslås.

Beslutsunderlag
 Beslut SBN 2019-11-04
 Medborgarförslag om ny väg bakom Gävlevägen 11 och vidare mot 

Willys, 2019-08-05

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

Beslutet lämnas till
 Förslagsställaren 
 Samhällsbyggnadsnämnden 
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Kommunfullmäktige
2020-02-19

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

KF § 8 Motion om att låta lagen om valfrihet även gälla 
hemtjänsten

Diarienr
2019/48 Beslut

Kommunfullmäktige avslår motionen. 

Reservationer och särskilda uttalanden
Runar Höglund (KD), Roger Petrini (M), SusAnne Mastonstråle (M), 
Patrick Ernesäter (M), Ann-Charlotte Ågren (L), Torbjörn Löfgren (KV), 
Mona Hansson (KV), Annemon Piper (KV), Kurt Törnblom (SD), Glenn 
Grylin (SD), Rolf Sundström (SD) och Maj-Britt Jakobsson (SD) reserverar 
sig mot beslutet. 

Sammanfattning av ärendet
2019-04-24 beslutade kommunfullmäktige att skicka en motion från 
Marianne Nygren (KD) om att låta Lagen om valfrihet (LOV) även gälla 
hemtjänst i form av omvårdnadsinsatser i Älvkarleby kommun till 
utbildnings- och omsorgsnämnden för beredning.  
Nämnden redogör i sitt underlag för ökade kostnader om 
kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen. Detta bland annat med 
anledning av att förfrågningsunderlaget, ersättningssystemet och 
informationsmaterialet behöver arbetas om. Samt att en organisation för att 
hantera ansökningar och uppföljningar behöver tas fram. Utbildnings- och 
omsorgsnämnden beslutade mot denna bakgrund 2019-11-05  att föreslå att 
fullmäktige avslår motionen. 

Beslutsunderlag
 Beslut UON 2019-11-05
 Tjänsteskrivelse, daterad 2019-11-07/Lena Isokivelä
 Motion om att låta lagen om valfrihet även gälla hemtjänsten 

Förslag till beslut på sammanträdet
Runar Höglund (KD), Roger Petrini (M), SusAnne Mastonstråle (M), Ann-
Charlotte Ågren (L) och Kurt Törnblom (SD) yrkar bifall till motionen. 

Jenny Dahlberg (S), Clarrie Leim (C) och Eva Sidekrans (M) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag, att motionen avslås. 

Beslutsgång
Ordförande ställer förslaget om bifall mot förslaget om avslag, och finner att 
kommunfullmäktige har beslutat att avslå motionen.
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Kommunfullmäktige
2020-02-19

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

Beslutet lämnas till
 Motionären 
 Utbildnings- och omsorgsnämnden
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Kommunfullmäktige
2020-02-19

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

KF § 9 Detaljplan Bodaån - en del av Skutskärs 
centrumutveckling

Diarienr
2018/76 Beslut

Kommunfullmäktige antar detaljplaneförslaget. 

Sammanfattning av ärendet
Aktuellt planförslag är del av Skutskärs centrumutveckling där tre områden 
har pekats ut som potentiella kandidater för nya bostäder. Planförslaget 
kommer vara den första av tre detaljplaner som tas fram i syfte att 
möjliggöra ett centrumnära boende.

Planområdet väntas rymma cirka 40 bostäder i radhus, kedjehus eller 
flerbostadshus. Det arbete med parkstråk utefter Bodaån som kommunen 
genomfört ska med aktuellt förslag förstärkas och stråket ska integreras i 
aktuell detaljplaneläggning.

Beslutsunderlag
 Beslut KS 2020-02-05 
 Beslut SBN 2019-12-09 § 174
 Tjänsteskrivelse, daterad 2019-11-18/Timothy Levin 
 Plankarta
 Plan- och genomförandebeskrivning
 Granskningsutlåtande

Förslag till beslut på sammanträdet
Magnus Grönberg (S) och Clarrie Leim (C) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 

Beslutet lämnas till
 Samhällsbyggnadsnämnden 
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Kommunfullmäktige
2020-02-19

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

KF § 10 Styrdokument för krisberedskap och civilt försvar
Diarienr
2019/95 Beslut

Kommunfullmäktige antar ”Styrdokument för krisberedskap och civilt 
försvar 2020 – 2023 Älvkarleby kommun”.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen förtydligar genom detta förslag till styrdokument 
inriktningar, mål och ansvarsfördelning inom Älvkarleby kommuns 
krisberedskap och arbete med civilt försvar. För att öka förståelsen för 
frågorna ges i styrdokumentet även en övergripande beskrivning av de olika 
delområdena. Styrdokumentet riktar sig till Älvkarleby kommuns nämnder, 
bolag och förbund. Uppföljningen kommer enbart rikta sig mot kommunens 
nämnder.

Arbetet med krisberedskap och civilt försvar handlar om att stärka 
samhällets förmåga att förebygga och hantera oönskade händelser. En 
oönskad händelse är något som kan leda till en samhällsstörning eller något 
som kan påverka kommunens förmåga att bedriva verksamhet. Genom 
lagen om (2006:544) kommuners och landstings åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser och höjd beredskap (i fortsättningen benämnd 
LEH) åläggs kommunen ett särskilt ansvar för krisberedskap.

Med extraordinär händelse avses i LEH en sådan händelse som avviker från 
det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en 
allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma 
insatser av en kommun eller ett landsting. Genom LEH har staten tillfört 
uppgifter på kommunen och ska därmed, enligt finansieringsprincipen, 
ersätta kommunen för arbete som utförs enligt lagen. Statens prioritering 
utifrån ansvar enligt LEH specificeras i Överenskommelsen om kommuners 
krisberedskap 2019-2022 som tagits fram och undertecknats av Sveriges 
Kommuner och Regioner (SKR) och staten, representerad av Myndigheten 
för samhällsskydd och beredskap (MSB). 

I överenskommelsen ges kommunen i uppdrag att upprätta ett styrdokument 
som anger kommunens övergripande mål, inriktning och planering för 
arbetet med krisberedskap under mandatperioden, detta styrdokument 
innefattar även arbetet med civilt försvar. År 2018 togs överenskommelser 
fram för styrning av krisberedskap samt civilt försvar. Förslagna 
styrdokumentet är skrivna utifrån statens styrning i de två nya 
överenskommelserna, det vill säga en anpassning utifrån statens nuvarande 
prioriteringar. 
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Kommunfullmäktige
2020-02-19

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag
 Beslut KS 2020-02-05 § 9 
 Överenskommelse om kommunernas arbete med krisberedskap och 

civilt försvar 2019 – 2022.
 Styrdokument för krisberedskap och civilt försvar
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-11-26 från beredskapssamordnare Martin 

Sahlberg

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

Beslutet lämnas till
 Webben/intranätet/listan över styrdokument 
 Beredskapssamordnare 
 Kommunstyrelsen 
 Utbildnings- och omsorgsnämnden 
 Samhällsbyggnadsnämnden 
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Kommunfullmäktige
2020-02-19

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

KF § 11 Revidering av arvodesreglementet - arvodesnivåer för 
nya nämndsordförandena

Diarienr
2020/4 Beslut

Kommunens ”Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda” 
revideras enligt följande under § 7 om årsarvode till ordföranden:

Tas bort
Utbildnings- och omsorgsnämndens ordförande 40 %

Läggs till
Omsorgsnämndens ordförande 40 %
Utbildningsnämndens ordförande 20 %

Revideringen gäller från och med 1 april 2020.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige tog 2019-10-22 beslut om att dela utbildnings- och 
omsorgsnämnden i två nämnder från 1 april 2020. Kommunstyrelsen fick 
samtidigt i uppdrag att ta fram förslag på arvodesnivåer för de nya 
nämndsordförandena. Förvaltningen föreslår att omsorgsnämndens 
ordförande får ett årsarvode på 40 % (av årsarvodet för riksdagsledamöter) 
och att utbildningsnämndens ordförande får ett årsarvode på 20 %.

Det finns enligt kommunallagen inga skyldigheter att arvodera en 
nämndsordförande för sitt uppdrag. Däremot får fullmäktige besluta att 
förtroendevalda i skälig omfattning ska få arvode för det arbete som är 
förenat med uppdraget (KL 4 kap 16 §). Enligt kommunens 
arvodesreglemente ska ordförandearvodet sättas på en nivå som motsvarar 
de krav som ställs på ordföranden samt den arbetsinsats som uppdraget 
kräver. Något förenklat bör de nya ordförandenas arvoden sättas i nivå med 
den arbetstid som de förväntas lägga ner för att utföra sina uppdrag. Tyvärr 
finns det inget enkelt beräkningssätt för detta. Förvaltningens resonemang 
utgår dock ifrån att omsorgsnämndens ordförande sannolikt kommer att 
behöva vara mer tillgänglig för förvaltningen än övriga nämndsordföranden 
i samband med individ- och myndighetsbeslut med mera.

Beslutsunderlag
 Beslut KS 2020-02-19 § 27 
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-01-08 från utredare Erik Klippmark och 

kommunsekreterare Malin Persson 
 Reglemente för arvoden och ersättningar för förtroendevalda
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Kommunfullmäktige
2020-02-19

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

Förslag till beslut på sammanträdet
Clarrie Leim (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutet lämnas till
 Kommunstyrelsen/kommunsekreterare 
 Utbildningsnämnden 
 Omsorgsnämnden 
 Lönecentrum 
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Kommunfullmäktige
2020-02-19

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

KF § 12 Reglemente för utbildningsnämnden
Diarienr
2019/142 Beslut

Kommunfullmäktige antar kommunstyrelsens förslag till reglemente för 
utbildningsnämnden (UN) att gälla från och med 1 april 2020.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har beslutat att dela utbildnings- och omsorgsnämnden 
i två nämnder från och med 1 april 2020. Den ena nämnden ska ha ansvaret 
för verksamheterna förskola, skola och vuxenutbildning och den andra för 
verksamheterna individ- och familjeomsorg och vård och omsorg. 
Respektive nämnd ska bestå av 9 ledamöter och 9 ersättare. I samband med 
beslutet fick kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram förslag på reglementen 
för de nya nämnderna. 

Kommunstyrelsens förvaltning har mot denna bakgrund tagit fram förslag 
till ”Reglemente för utbildningsnämnden”. I reglementet framgår bland 
annat att utbildningsnämnden ska ansvara för kommunens verksamheter 
inom skolväsendet. Vidare beskrivs nämndens sammansättning och 
arbetsordning. Alternativa formuleringar redovisas vad gäller insynsplatser 
på sammanträden samt om krav ska ställas eller inte ställas på att nämnden 
utser ett arbetsutskott. 

Beslutsunderlag
 Beslut KS 2020-02-05 § 11
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-01-08 från kommunsekreterare Malin 

Persson och utredare Erik Klippmark.
 Förvaltningens förslag till Reglemente för utbildningsnämnden.

Beslutet lämnas till
 Utbildningsnämnden 
 Webben/listan över styrdokument 
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Kommunfullmäktige
2020-02-19

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

KF § 13 Reglemente för omsorgsnämnden
Diarienr
2019/141 Beslut

Kommunfullmäktige antar kommunstyrelsens förslag till reglemente för 
omsorgsnämnden (ON) att gälla från och med 1 april 2020. 

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har beslutat att dela utbildnings- och omsorgsnämnden 
i två nämnder från och med 1 april 2020. Den ena nämnden ska ha ansvaret 
för verksamheterna förskola, skola och vuxenutbildning och den andra för 
verksamheterna individ- och familjeomsorg och vård och omsorg. 
Respektive nämnd ska bestå av 9 ledamöter och 9 ersättare. I samband med 
beslutet fick kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram förslag på reglementen 
för de nya nämnderna. 

Kommunstyrelsens förvaltning har mot denna bakgrund tagit fram förslag 
till ”Reglemente för omsorgsnämnden”. I reglementet framgår bland annat 
att omsorgsnämnden ska ansvara för de verksamheter som idag ligger under 
verksamheterna individ- och familjeomsorg samt vård och omsorg. Vidare 
beskrivs nämndens sammansättning och arbetsordning. Alternativa 
formuleringar redovisas vad gäller insynsplatser på sammanträden. Enligt 
förslaget ska nämnden ha ett arbetsutskott bestående av tre ledamöter och 
tre ersättare. 

Beslutsunderlag
 Beslut KS 2020-02-05 § 12
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-01-08 från kommunsekreterare Malin 

Persson och utredare Erik Klippmark.
 Förvaltningens förslag till Reglemente för omsorgsnämnden.

Beslutet lämnas till
 Omsorgsnämnden 
 Webben/listan över styrdokument 
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Kommunfullmäktige
2020-02-19

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

KF § 14 Taxor och avgifter - samhällsbyggnadsnämnden
Diarienr
2019/114 Beslut

Kommunfullmäktige antar uppdateringen av Taxebilaga 1 tillhörande Taxa 
för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige i Älvkarleby kommun har den 2019-11-27 § 102 
beslutat om taxor gällande år 2020. I det underlag som fullmäktige fattade 
beslut om saknades viss information i en av kolumnerna i Taxebilaga 1 
gällande miljöbalken. Den saknade informationen som ej överfördes vid 
hanteringen av dokumentet har nu uppdaterats manuellt.

Beslutsunderlag
 Beslut KS 2020-02-05 § 16 
 Beslut SBN 2020-02-03 § 12 
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-01-10 från bygg- och miljöchef Malin 

Lidow Heneryd 
 Taxebilagor miljöbalken 1 Äby – reviderad

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

Beslutet lämnas till
 Samhällsbyggnadsnämnden 
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KF § 15 Taxor och avgifter för vård och omsorg
Diarienr
2019/114 Beslut

Kommunfullmäktige fastställer de bifogade förslaget till Taxor och avgifter 
för vård och omsorg. Taxorna ska årligen räknas upp utifrån de index som 
framgår i förslaget samt enligt riktlinjerna för avgiftssystemet inom vård- 
och omsorgsverksamheten.

Sammanfattning av ärendet
Om du bor på ett boende, behöver hjälpmedel eller andra vårdinsatser tar 
kommunen ut vissa avgifter. Hur mycket du betalar beror bland annat på din 
inkomst och bostadskostnad men även andra kostnader kan påverka din 
avgift. 

Förvaltningen föreslår att de fastställda taxorna och avgifterna för vård- och 
omsorgsverksamheten nu revideras och förändringarna som föreslås är 
följande: 

 Hyran på särskilda boendet debiteras för innevarande månad istället 
för i förskott (vilket är en anpassning till gällande riktlinjer).

 Maxtaxan för hjälpmedel avskaffas. Detta föreslås med anledning av 
att det inte finns några lagkrav på att kommuner ska ha en maxtaxa. 
Taxan för hjälpmedel kontrolleras mot personens avgiftsutrymme 
och en person som inte har något avgiftsutrymme betalar inget alls 
för hjälpmedel. Det är endast personer som har ett högt 
avgiftsutrymme som kan bli berörda av maxtaxan för hjälpmedel. 
Dagens möjligheter för att kontrollera om en person kommit upp i 
den nu gällande maxtaxan är mycket resurskrävande och vid en 
kontroll av debiterade avgifter för hjälpmedel framgår det att endast 
ett fåtal personer, 4-5 stycken kommer upp i belopp som är högre än 
maxtaxan. 

 Avgiften för måltider vid korttidsvistelse för barn har tidigare 
baserats på åldersspannet 6 mån-17 år detta föreslås ändras till 2-21 
år. Kostnaden föreslås även att den ska delas upp i två kategorier för 
att bättre motsvara barnens behov

Beslutsunderlag
 Beslut KS 2020-02-19 § 28
 Beslut UON 2020-02-04 
 Reviderat förslag till Taxor och avgifter gällande vård och omsorg april 

2020-mars 2021 
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Förslag till beslut på sammanträdet
Clarrie Leim (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutet lämnas till
 Utbildnings- och omsorgsnämnden
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KF § 16 Revidering av bolagsordning för Älvkarleby Vatten
Diarienr
2020/8 Beslut

Kommunfullmäktige antar den reviderade bolagsordningen för Älvkarleby 
Vatten. 

Sammanfattning av ärendet
Under 2019 har en översyn av de dokument som styr Gästrike Vatten 
koncernen påbörjats i samråd med ägarkommunerna. Syftet med översynen 
är att modernisera, anpassa till dagens regelverk och arbetssätt samt förenkla 
för ökad läsförståelse.

Beslutsunderlag
 Beslut KS 2020-02-05 § 19
 Missiv – reviderad bolagsordning för Älvkarleby Vatten AB
 Bilaga 1 Förslag Bolagsordning för Älvkarleby Vatten AB 
 Bilaga 2 Jämförelse Bolagsordning Älvkarleby Vatten AB
 Protokoll Älvkarleby Vatten ABs styrelsemöte 2019-12-19

Förslag till beslut på sammanträdet
Inga-Lil Tegelberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutet lämnas till
 Älvkarleby Vatten AB
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KF § 17 Reviderad bolagsordning för Gästrike Vatten
Diarienr
2020/10 Beslut

Kommunfullmäktige antar förslaget till reviderad bolagsordning för 
Gästrike Vatten. 

Sammanfattning av ärendet
Under 2019 har en översyn av de dokument som styr Gästrike Vatten 
koncernen påbörjats i samråd med ägarkommunerna. Syftet med översynen 
är att modernisera, anpassa till dagens regelverk och arbetssätt samt förenkla 
för ökad läsförståelse.

Beslutsunderlag
 KS Beslut 2020-02-05 § 20
 Missiv – reviderad bolagsordning för Gästrike Vatten AB 
 Bilaga 1 förslag Bolagsordning för Gästrike Vatten AB 
 Bilaga 2 jämförelse Bolagsordning för Gästrike Vatten AB 
 Protokoll Gästrike Vatten ABs styrelsemöte 2019-12-19

Beslutet lämnas till
 Gästrike Vatten AB
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KF § 18 Kommunfullmäktiges mål 2021
Diarienr
2020/16 Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att revidera de övergripande målen ”2020 och 
plan 2021-2022” till 2021 enligt workshopsgruppens förslag.

Sammanfattning av ärendet
För att mål- och budgetprocessen ska komma i fas med nya 
resursfördelningsmodellen krävs att kommunfullmäktiges mål är beslutade 
för åtminstone år 2021, innan processen startar i respektive nämnd med 
översyn av nämndmål, tekniska ramar och prioriteringar under våren 2020. 
Med anledning av detta anordnades en workshop med Maria Wikström, 
Marie Larsson, Magnus Grönberg, Clarrie Leim, Ulf Öman, Torbjörn 
Löfgren, Ann-Charlotte Ågren och Runar Höglund för översyn av mål 2020 
och önskvärda förändringar av KF mål till 2021.

Beslutsunderlag
 Beslut KS 2020-02-05 § 23
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-01-21 från kommundirektör Maria 

Wikström
 Förslag till ”Älvkarleby kommun Kommunfullmäktige mål 2021”
 Underlag (exceldokument) till förslag till mål 2021 KF – Workshop 15 

januari 2020

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

Beslutet lämnas till
 Kommunstyrelsen 
 Samhällsbyggnadsnämnden 
 Utbildnings- och omsorgsnämnden 
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KF § 19 Hemställan om ändring i ägardirektiv
Diarienr
2019/33 Beslut

Kommunfullmäktige avslår Älvkarlebyhus hemställan om ändringar i 
ägardirektivet. 

Reservationer och särskilda uttalanden
Roger Petrini (M), SusAnne Mastonstråle (M), Patrick Ernesäter (M), Eva 
Sidekrans (M) och Runar Höglund (KD) reserverar sig mot beslutet. 

Sammanfattning av ärendet
AB Älvkarlebyhus hemställer i skrivelse daterad 2019-03-14 om att 
kommunfullmäktige gör följande ändringar i ägardirektivet för bolaget:

1. Under rubrik Allmän inriktning
Texten: 
”På affärsmässiga grunder bygga, förvärva och förvalta attraktiva och 
prisvärda bostäder, bostadsområden och lokaler” 
Byts ut mot: 
”På affärsmässiga grunder utveckla och förädla såväl nya som befintliga 
bostäder, bostadsområden och lokaler. Det kan genom om-, till- eller 
nybyggnation, samt genom förvärv, byte eller försäljning av fastigheter, allt 
i syfte att erbjuda ett brett utbud av bostäder och lokaler”

2. Under rubrik Fastighetsbeståndets inriktning
Texten:
”Bolaget bör eftersträva en geografisk spridning i kommunen av 
fastighetsbeståndet och härvid ha ett utbud av lägenheter inom de större 
kommundelarna. 
Bolagets totala bostadsbestånd bör i stort sett behållas.”
Byts ut mot:
”Bolaget bör eftersträva en geografisk spridning i kommunen av 
fastighetsbeståndet och härvid ha ett utbud av lägenheter inom de större 
kommundelarna.
Bolaget kan i enlighet med kommunfullmäktiges beslut avyttra fastigheter i 
syfte att förnya, förädla och utveckla fastighetsportföljen.”

Ett närmast identiskt förslag har lämnats av Roger Petrini (M) i en motion 
daterad 2019-09-25. Syftet med förslaget till ändring av ägardirektivet 
framgår inte av Älvkarlebyhus framställan men dess vd har meddelat att 
med de nya skrivningarna skulle bolaget får möjlighet att lyfta frågor om 
försäljning av fastigheter/bostäder till kommunfullmäktige för 
ställningstagande. En möjlighet som de idag inte anser sig ha. Samt att om 
bolaget ska bygga nya bostäder och samtidigt nå upp till soliditetsmålet på 
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25 % så kan det komma att krävas att de finansierar nybyggnationerna 
genom försäljning av fastigheter.

Även Roger Petrini motiverar förslaget med att bolaget med nuvarande 
skrivning i ägardirektivet bara får köpa eller bygga, inte sälja. Han ser 
dessutom fler möjliga fördelar med försäljning än den att finansiera 
nybyggnationer: ”Att sälja byggnader med syfte att t.ex. få in kapital till 
nybyggnationer är inte bara bra för företaget, det skapar också möjligheter 
till en bredare och mer konkurrensutsatt hyresmarknad samt även 
möjligheter att skapa bostadsrättsföreningar.”

Förvaltningen menar att om syftet med föreslagna ändringar i ägardirektivet 
är att göra det möjligt för Älvkarlebyhus att lyfta frågor om försäljning av 
fastigheter till kommunfullmäktige för ställningstagande så kan förslaget 
avslås med hänvisning till att denna möjlighet redan finns. Om syftet 
däremot är att använda bolaget som ett redskap för att, med hjälp av 
fastighetsförsäljningar, få till stånd en mer konkurrensutsatt hyresmarknad 
eller öka andelen bostadsrättsföreningar så bör det tydliggöras på ett mer 
direkt sätt än vad som framgår av det aktuella förslaget. Kommunstyrelsen 
bör i så fall få i uppdrag att, i samråd med bolaget, ta fram förslag på hur 
detta ska uttryckas i ägardirektivets mål- och uppdragsbeskrivningar. 

Beslutsunderlag
 Hemställan från AB Älvkarlebyhus daterad 2019-03-14
 Motion från Roger Petrini (M) daterad 2019-09-25
 Tjänsteskrivelse från utredare Erik Klippmark daterad 2019-12-05
 Yttrande från utredare Erik Klippmark daterat 2019-12-05
 Nu gällande bolagsordning och ägardirektiv för AB Älvkarlebyhus

Förslag till beslut på sammanträdet
Magnus Grönberg (S), Torbjörn Löfgren (KV) och Ann-Charlotte Ågren (L) 
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, att hemställan avslås. 

Roger Petrini (M) yrkar bifall till hemställan. 

Beslutsgång
Ordförande ställer Magnus Grönberg med fleras förslag mot Roger Petrinis 
och finner att de beslutar enligt Magnus Grönbergs med fleras förslag. 

Beslutet lämnas till
 Älvkarlebyhus 
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KF § 20 Motion om ändring av ägardirektiv för Älvkarlebyhus
Diarienr
2019/102 Beslut

Kommunfullmäktige avslår motionen. 

Reservationer och särskilda uttalanden
Roger Petrini (M), SusAnne Mastonstråle (M), Patrick Ernesäter (M) och 
Eva Sidekrans (M) och Runar Höglund (KD) reserverar sig mot beslutet. 

Sammanfattning av ärendet
AB Älvkarlebyhus hemställer i skrivelse daterad 2019-03-14 om att 
kommunfullmäktige gör följande ändringar i ägardirektivet för bolaget:

1. Under rubrik Allmän inriktning
Texten: 
”På affärsmässiga grunder bygga, förvärva och förvalta attraktiva och 
prisvärda bostäder, bostadsområden och lokaler” 
Byts ut mot: 
”På affärsmässiga grunder utveckla och förädla såväl nya som befintliga 
bostäder, bostadsområden och lokaler. Det kan genom om-, till- eller 
nybyggnation, samt genom förvärv, byte eller försäljning av fastigheter, allt 
i syfte att erbjuda ett brett utbud av bostäder och lokaler”

2. Under rubrik Fastighetsbeståndets inriktning
Texten:
”Bolaget bör eftersträva en geografisk spridning i kommunen av 
fastighetsbeståndet och härvid ha ett utbud av lägenheter inom de större 
kommundelarna. 
Bolagets totala bostadsbestånd bör i stort sett behållas.”
Byts ut mot:
”Bolaget bör eftersträva en geografisk spridning i kommunen av 
fastighetsbeståndet och härvid ha ett utbud av lägenheter inom de större 
kommundelarna.
Bolaget kan i enlighet med kommunfullmäktiges beslut avyttra fastigheter i 
syfte att förnya, förädla och utveckla fastighetsportföljen.”

Ett närmast identiskt förslag har lämnats av Roger Petrini (M) i en motion 
daterad 2019-09-25.

Syftet med förslaget till ändring av ägardirektivet framgår inte av 
Älvkarlebyhus framställan men dess vd har meddelat att med de nya 
skrivningarna skulle bolaget får möjlighet att lyfta frågor om försäljning av 
fastigheter/bostäder till kommunfullmäktige för ställningstagande. En 
möjlighet som de idag inte anser sig ha. Samt att om bolaget ska bygga nya 
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bostäder och samtidigt nå upp till soliditetsmålet på 25% så kan det komma 
att krävas att de finansierar nybyggnationerna genom försäljning av 
fastigheter.

Även Roger Petrini motiverar förslaget med att bolaget med nuvarande 
skrivning i ägardirektivet bara får köpa eller bygga, inte sälja. Han ser 
dessutom fler möjliga fördelar med försäljning än den att finansiera 
nybyggnationer: ”Att sälja byggnader med syfte att  t.ex. få in kapital till 
nybyggnationer är inte bara bra för företaget, det skapar också möjligheter 
till en bredare och mer konkurrensutsatt hyresmarknad samt även 
möjligheter att skapa bostadsrättsföreningar.”

Beslutsunderlag
 Beslut KS 2020-02-05 § 14 
 Hemställan från AB Älvkarlebyhus daterad 2019-03-14
 Motion från Roger Petrini (M) daterad 2019-09-25
 Tjänsteskrivelse från utredare Erik Klippmark daterad 2019-12-05
 Yttrande från utredare Erik Klippmark daterat 2019-12-05
 Nu gällande bolagsordning och ägardirektiv för AB Älvkarlebyhus

Förslag till beslut på sammanträdet
Roger Petrini (M) yrkar bifall till motionen. 

Beslutsgång
Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag, att avslå motionen, mot Roger 
Petrinis (M) förslag, att bifalla motionen, mot varandra och finner att 
kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 

Beslutet lämnas till
 Motionären 
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KF § 21 Val av 9 ledamöter (inklusive ordförande och vice 
ordförande) och 9 ersättare till utbildningsnämnden

Beslut
1. Kommunfullmäktige utser följande personer till ledamöter i 
utbildningsnämnden: 

Jan-Åke Olsson (S)
Katrin Jakobson (S)
Björn Larsson (S)
Birgitta Thunholm (C)
Michaela Steadson (V)
Monica Lindeberg (M)
Sandra Andersson (SD)
Glenn Grylin (SD)
Annemon Piper (KV)

2. Kommunfullmäktige utser Jan-Åke Olsson (S) till utbildningsnämndens 
ordförande och Katrin Jakobsson till vice ordförande. 

3. Kommunfullmäktige utser följande personer till ersättare i 
utbildningsnämnden: 

Pernilla Friman (S)
Shaher Al-Saghbini (S)
Gunnar Östlund (C)
Hans Wennberg (MP)
Anett Aulin (V)
Marianne Nygren (KD)
Sandra Steinwall (M)
Maj-Britt Jakobsson (SD)
Hans Henriksson (KV)

Sammanfattning av ärendet
Utbildningsnämnden ska ansvara för kommunens verksamheter inom 
skolväsendet inklusive de uppgifter som åligger kommunen enligt 
skollagen. I det ansvaret ingår bland annat skolformerna förskola, 
fritidshem, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, 
gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för 
vuxna. Elevhälsan, studie- och yrkesvägledning, aktivitetsansvaret för 
ungdomar och skolskjuts. Nämnden ansvarar dessutom för kommunens 
kulturskola och elevresor för elever som har rätt till studiehjälp enligt 
studiestödslagen. 
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Förslag till beslut på sammanträdet
Valberedningen föreslår samtliga. 

Beslutet lämnas till
 Utbildningsnämnden 
 Samtliga valda 
 Lönecentrum 
 Kommunsekreterare 
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KF § 22 Val av 9 ledamöter (inklusive ordförande och vice 
ordförande) och 9 ersättare till omsorgsnämnden

Beslut
1. Kommunfullmäktige utser följande personer till ledamöter i 
omsorgsnämnden: 

Jenny Dahlberg (S)
Caroline Liberg (S)
Hannele Kumpulainen (S)
Gunn Johansson (C)
Agneta Lundgren (C)
Eva Sidekrans (M)
Anna Högberg (M)
Kurt Törnblom (SD)
Mona Hansson (KV)

2. Kommunfullmäktige utser Jenny Dahlberg (S) till omsorgsnämndens 
ordförande och Caroline Liberg (S) till vice ordförande. 

3. Kommunfullmäktige utser följande personer till ersättare i 
omsorgsnämnden: 

Anna-Karin Lidberg (S)
Britta Gustavsson (S)
Rose-Marie Westerholm (S)
Sigrid Bergström (V)
Ola Lindberg (MP)
Sofia Köhler (L)
Torbjörn Löfgren (KV)
Maria Wesslen (KV)
Maja Björn (KV)

Sammanfattning av ärendet
Omsorgsnämnden ska ansvara för kommunens verksamheter inom vård och 
omsorg och individ- och familjeomsorg. I det ansvaret ingår bland annat 
kommunens uppgifter inom socialtjänsten och vad som i lag sägs om 
socialnämnd, kommunens uppgifter enligt lagen om stöd och service till 
vissa funktionshindrade, den kommunala hälso- och sjukvården, hanteringen 
av bostadsanpassningsbidrag samt hanteringen av färdtjänst och 
riksfärdtjänst. 

Förslag till beslut på sammanträdet
Valberedningen föreslår samtliga. 
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Beslutet lämnas till
 Omsorgsnämnden 
 Samtliga valda 
 Lönecentrum 
 Kommunsekreterare 
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KF § 23 Revidering av ersättarordning i nämnder och styrelse

Beslut
Kommunfullmäktige fastställer följande ordning för inkallande av ersättare i 
nämnder och styrelser att gälla resterande del av mandatperioden:

S: S, V, C, MP, KV, L, M, KD, SD
C: C, S, V, MP, L, M, KD
V: V, S, MP, C
MP: MP, S, V, C
SD: SD, KV, L, KD, S, M, C, MP
M: M, KD, L
KV: KV, SD, V, L, S 
KD: KD, M, L
L: L, M, KD, KV, C, MP, S, V, SD 

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige tog 2018-12-12 beslut om ordning för inkallande av 
ersättare i nämnder och styrelser. Vid kommunstyrelsens sammanträde 
2020-02-05 väcktes ärendet om att revidera ersättarordningen och det 
presenterades ett förslag från Glenn Grylin (SD) och Torbjörn Löfgren (KV) 
om ny inkallelseordning för partierna Sverigedemokraterna och 
Kommunens Väl. Roger Petrini (M) föreslog ny inkallelseordning för 
partierna Moderaterna och Kristdemokraterna.

Förslag till beslut på sammanträdet
Torbjörn Löfgren (KV) föreslår att Kommunens Väls (KV) ersättarordning 
ska kompletteras efter KV och SD med följande: V, L, S. 

Ann-Charlotte Ågren (L) föreslår att Liberalernas (L) ersättarordning ska 
ändras enligt följande: L, M, KD, KV, C, MP, S, V, SD  

Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan fastställa kommunstyrelsens 
förslag till ny gällande ersättarordning med de ändringar som Torbjörn 
Löfgren (KV) och Ann-Charlotte Ågren (L) föreslår och finner att så är 
fallet. 

Beslutet lämnas till
 Kommunens samtliga sekreterare 
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KF § 24 Valärenden

Beslut
Rolf Haglund (KV) väljs som revisor till Inköp Gävleborg. 

Eva Sidekrans (M) väljs till representant i samrådet för hälsa, stöd, vård och 
omsorg.  

Jan-Olof Janssons (S) avsägelse från uppdraget som kommunrevisor för 
kommunens nämnder, Gästrike Återvinnare och Älvkarleby Vatten 
(lekmannarevisor) godkänns. Mikael Ybert (S) väljs till ny kommunrevisor 
och revisorsersättare för Älvkarleby Vatten. Sonja Nilsson Ullström (S) 
väljs till ny revisor för Gästrike Återvinnare. 

Åsa Strid Anderssons (S) avsägelse från uppdraget som ersättare i 
samhällsbyggnadsnämnden godkänns. Klas-Göran Johansson (S) väljs till 
ny ersättare i samhällsbyggnadsnämnden. 

Rikard Hamréns (V) avsägelse från uppdraget som ersättare i 
samhällsbyggnadsnämnden godkänns. Håkan Thörnell (V) väljs till ny 
ersättare (V) i samhällsbyggnadsnämnden.

Patrick Ernesäters (M) avsägelse från uppdraget som ersättare i 
samhällsbyggnadsnämnden och som ledamot i Gästrike Räddningstjänst 
godkänns. Michael Wagner (M) väljs till ny ersättare i 
samhällsbyggnadsnämnden. SusAnne Mastonstråle (M) väljs till ny ledamot 
i Gästrike Räddningstjänst och Eva Sidekrans (M) väljs till ny ersättare i 
Gästrike Räddningstjänst. 

Sven-Olof Melins (S) avsägelse från uppdraget som ledamot i Inköp 
Gävleborg och Gunn Johanssons (C) avsägelse från uppdraget som ersättare 
i Inköp Gävleborg godkänns. 

Ruth Pereira (M) har avsagt sig uppdraget som ersättare i 
kommunfullmäktige. Länsstyrelsen utser en ny ersättare. 

Förslag till beslut på sammanträdet
Torbjörn Löfgren (KV) föreslår att Rolf Haglund (KV) väljs till revisor för 
Inköp Gävleborg. 

Roger Petrini (M) föreslår att Eva Sidekrans (M) väljs till representant i 
samrådet för hälsa, stöd, vård och omsorg.

Pernilla Friman (S) föreslår att Mikael Ybert (S) väljs till ny kommunrevisor 
och revisorsersättare för Älvkarleby Vatten samt att Sonja Nilsson Ullström 
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(S) väljs till revisor för Gästrike Återvinnare. 

Pernilla Friman (S) föreslår att Klas-Göran Johansson (S) väljs till ny 
ersättare i samhällsbyggnadsnämnden. 

Ulf Öman (V) föreslår att Håkan Thörnell (V) väljs till ny ersättare i 
samhällsbyggnadsnämnden. 

Roger Petrini (M) föreslår att Michael Wagner (M) väljs till ny ersättare i 
samhällsbyggnadsnämnden och att SusAnne Mastonstråle (M) väljs till ny 
ledamot i Gästrike Räddningstjänst samt att Eva Sidekrans (M) väljs till ny 
ersättare i Gästrike Räddningstjänst. 

Beslutet lämnas till
 Samtliga valda 
 Gästrike Återvinnare 
 Samhällsbyggnadsnämnden 
 Samrådet för hälsa, stöd, vård och omsorg (HSVO)
 Gästrike Räddningstjänst 
 Revisorerna 
 Lönecentrum 
 Folkhälso- och närvårdskoordinator
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