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 Kommunfullmäktige  
 2020-04-29 

 Ordförandens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

 

Beslutande 
Ledamöter 
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer 
Marie Larsson (S) 25-41, 43-46, 49-52 
Kurt Törnblom (SD) 25-41, 46-52 
Björn Karlsson (S)  
Roger Petrini (M) 25-41, 43-46, 48-52 
Magnus Grönberg (S) 25-43, 45-52 
Ulf Öman (V) 25-41, 43, 45-52 
Jenny Dahlberg (S) 25-42, 44-52 
Glenn Grylin (SD) 25-41, 44-52 
Mona Hansson (KV) 25-41, 44, 46-52 
Katrin Jakobsson (S) 25-41, 44-52 
Inga-Lil Tegelberg (S) 25-49, 52 
Annemon Piper (KV) 25-42, 45-52 
Hans Wennberg (MP) 25-41, 44-52 
Agneta Lundgren (C) 25-42, 44-52 
Ann-Charlotte Ågren (L)  
SusAnne Mastonstråle (M) 25-41, 43-50, 52  

Tjänstgörande ersättare 
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer Ordinarie ledamot 
Georges Alsawiri (KD)  Runar Höglund (KD) 

Övriga närvarande 
Namn Paragrafer Befattning 
Maria Wikström  Kommundirektör 
Peter Hammarberg   Ekonomichef  
Malin Persson  Kommunsekreterare 
Elin Bestdahl   Kommunikatör  
Rolf Haglund  40 Kommunrevisor  
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 Kommunfullmäktige 
 2020-04-29  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

KF § 25 Godkännande av dagordning 
 

Beslut 
Dagordningen godkännes.  
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 Kommunfullmäktige 
 2020-04-29  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

KF § 26 Sammanfattning av allmänhetens frågestund 
 

 
Magnus Grönberg (S) svarade både muntligt och skriftligt på Skutskärs IF 
Bandys frågor om vad 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.  

 
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 
 2020-04-29  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

KF § 27 Meddelanden 
 

 
Följande meddelanden redovisas:  
1. Rapport från revisorerna om granskning av kommunstyrelsens och 

nämndernas ekonomistyrning. 
2. Rapport från revisorerna om granskning avseende utbildnings- och 

omsorgsnämndens arbeta med barn och ungdomars psykiska ohälsa. 
3. Överförmyndarnämndens beslut om inspektionsprotokoll från 

Länsstyrelsen. 
4. Beslut och handlingar från Älvkarleby Vatten om preliminär budget 

inklusive investeringar år 2021 samt plan för 2022-2024. 
5. Beslut och handlingar från Älvkarleby Vatten om årsredovisning och 

bolagsstyrningsrapport. 
6. Beslut och handlingar från Gästrike Vatten om preliminär budget 

inklusive investeringar år 2021 samt plan för 2022-2024. 
7. Beslut och handlingar från Gästrike Vatten om årsredovisning 2019, 

verksamhetsrapport och bolagsstyrningsrapport. 
8. Årsredovisning 2019 från Gästrike Räddningstjänst. 
9. Årsredovisning 2019 från lönecentrum och lönenämnden. 
10. Årsredovisning 2019 från IT-nämnden. 
11. Beslut från länsstyrelsen om förordnande av vigselförrättare. 
12. Beslut från utbildningsnämnden § 12, 2020-04-01 om svar på 

revisionsrapport om granskning avseende kommunstyrelsens och 
nämndernas ekonomistyrning. 

13. Beslut från omsorgsnämnden § 12, 2020-04-01 om svar på 
revisionsrapport om granskning avseende kommunstyrelsens och 
nämndernas ekonomistyrning. 

14. Omsorgsnämndens rapporteringsskyldighet av ej verkställda gynnade 
biståndsbeslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen, SOL. 

15. Revisionsberättelse 2019 Gästrike återvinnare.  
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 Kommunfullmäktige 
 2020-04-29  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

KF § 28 Valärenden 
 

Beslut 
Björn Larsson (S) avsäger sig uppdraget som ledamot i 
utbildningsnämnden. 
Vald till ny ledamot blir Pernilla Friman (S) och ny ersättare blir Inga-Lil 
Tegelberg (S).  

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Katrin Jakobsson (S) föreslår att Pernilla Friman (S) väljs till ny ledamot 
och Inga-Lil Tegelberg (S) väljs till ny ersättare i utbildningsnämnden.  

 
Beslutet lämnas till 
 Utbildningsnämnden  
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 Kommunfullmäktige 
 2020-04-29  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

KF § 29 Anmälan av medborgarförslag, motioner och 
interpellationer 

 
 
Inga medborgarförslag, motioner eller interpellationer anmäls.  
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 Kommunfullmäktige 
 2020-04-29  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

KF § 30 Handlingsprogram för olycksförebyggande arbete 
Diarienr 
2019/96 Beslut 

Handlingsprogram för olycksförebyggande arbete Älvkarleby kommun 
2020-2023 antas och det börjar gälla från och med 1 maj 2020. 

 
Sammanfattning av ärendet 
I förarbetena till lagen om skydd mot olyckor, skriver regeringen att ”Det 
måste bli färre som dör, färre som skadas och mindre som förstörs” (prop. 
2002/03:119, Reformerad räddningstjänstlagstiftning).  
 
Genom lagen om skydd mot olyckor (LSO) har kommunerna möjlighet att 
anpassa verksamheten till lokala förhållanden utifrån nationella 
övergripande mål. Det innebär bland annat att varje kommun ska arbeta 
fram handlingsprogram för dels sin kommunala olycksförebyggande 
verksamhet, dels sin räddningstjänst.  Målet med handlingsprogrammet är 
att tydliggöra ambitionsnivån när det gäller olycksförebyggande och 
skadebegränsande verksamhet samt att bedriva en effektiv 
räddningsverksamhet.  
 
Handlingsprogrammet fokuserar på att minska antalet olyckor där 
människor, egendom eller miljö - dödas, skadas eller på annat sätt förstörs. 
Handlingsprogrammet ska antas av kommunfullmäktige för varje 
mandatperiod. Älvkarleby kommuns handlingsprogram beskriver hur 
olycksförebyggande arbetet ska ske inom områdena brand, trafik, 
drunkning, farligt ämne, översvämningar och fallolyckor.   
 
Det åligger Gästrike Räddningstjänstförbund att i deras handlingsprogram 
beskriva hur räddningstjänst och olycksförebyggande arbetet inom bränder 
ska bedrivas, detta enligt förbundsordning för Gästrike 
Räddningstjänstförbund.  
 
Handlingsprogrammet har tagits fram i samarbete med kommunens 
förvaltningar, Älvkarlebyhus och Gästrike Räddningstjänstförbund.  
 
Samråd har skett med följande parter: 

- Älvkarleby kommuns samtliga förvaltningar  
- Älvkarlebyhus 
- Gästrike Räddningstjänstförbund 
- Länsstyrelsen Uppsala 

 
Svar har fåtts från Gästrike Räddningstjänstförbund och Länsstyrelsen 
Uppsala.  
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 Kommunfullmäktige  
 2020-04-29 

 Ordförandens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, daterad 2020-01-20  
 Handlingsprogram LSO 2020 – 2023 
 Yttrande över Handlingsprogram Olycksförebyggande arbete i 

Älvkarleby kommun 2020– 2022 enligt lag (2003:778) om skydd mot 
olyckor (LSO) - Länsstyrelsen Uppsala 

 Gästrike Räddningstjänsts remittering av Älvkarleby kommuns 
handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckor 2020-2023 

 
Beslutet lämnas till 
 Gästrike Räddningstjänst  
 Samhällsbyggnadsnämnden  
 Utbildningsnämnden  
 Omsorgsnämnden  
 Länsstyrelsen Uppsala  
 Beredskapssamordnare  
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 Kommunfullmäktige 
 2020-04-29  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

KF § 31 Ombudgetering av investeringar och exploateringar 
från 2019 till 2020 

Diarienr 
2020/30 Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att:  
 Investeringsanslag på Samhällsbyggnadsnämnden motsvarande            

92 354,8 tkr flyttas från 2019 till 2020 enligt bilaga.  
 Exploateringsanslag på Samhällsbyggnadsnämnden motsvarande          

6 088,0 tkr flyttas från 2019 till 2020 enligt bilaga.  
 Investeringsanslag för Omsorgsnämnden motsvarande 150,0 tkr flyttas 

från 2019 till 2020 enligt bilaga. 
 

Sammanfattning av ärendet 
För investeringar och exploateringar som inte har färdigställts eller inte har 
påbörjats men som kommer att färdigställas eller startas upp under 2020 
behöver anslagen flyttas över från 2019 för att inte nya investeringsbeslut ska 
behöva fattas. Huvuddelen av beloppet från 2019 beror på att hela Tallmon är 
budgeterat. Tallmon kommer att färdigställas under 2020. Specifikation över 
samtliga investeringar och exploateringar finns i bilagan. 

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse inklusive bilaga, daterad 2020-02-11/Peter 

Hammarberg 
 

Beslutet lämnas till 
 Samhällsbyggnadsnämnden  
 Omsorgsnämnden  
 Ekonomichef  
 Teknisk chef  
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 2020-04-29  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

KF § 32 Revidering av förbundsordning för Inköp Gävleborg 
Diarienr 
2019/85 Beslut 

Kommunfullmäktige antar revideringen av förbundsordningen för Inköp 
Gävleborg. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Med anledning av avvecklandet av det gemensamma förbundet Inköp 
Gävleborg behöver förbundsordningen revideras. Inköp Gävleborg har, 
2020-02-12 inkommit med ett förslag på hur sådan revidering kan se ut.  

 
Beslutsunderlag 
 Förbundsordning Inköp Gävleborg  

 
Beslutet lämnas till 
 Inköp Gävleborg  
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 Kommunfullmäktige 
 2020-04-29  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

KF § 33 Mål för 2021 
Diarienr 
2020/16 Beslut 

Kommunfullmäktige lägger till följande finansiella mål till 2021: 

 Kostnaderna ska inte överstiga 98 % av skatter och andra intäkter. 
 Likvida medel ska i genomsnitt under ett år uppgå till minst 15 

miljoner kronor. 
 Soliditeten inklusive pensionsåtaganden och övriga avsättningar ska 

öka med minst 1 procentenhet årligen. 
 Investeringar ska vara självfinansierade, långsiktiga strategiska 

investeringar undantages. 

 
Sammanfattning av ärendet 
För att mål- och budgetprocessen ska komma i fas med nya 
resursfördelningsmodellen krävs att kommunfullmäktiges mål samt 
finansiella mål för kommunen är beslutade för åtminstone år 2021.  

God ekonomisk hushållning 
Kommunfullmäktige beslutar om riktlinjer för god ekonomisk hushållning 
och vilka finansiella mål som är av betydelse för att uppnå en god 
ekonomisk hushållning. Målen för god ekonomisk hushållning i Älvkarleby 
kommun är budgeterat resultat, likvida medel, soliditet och självfinansiering 
av investeringar.  

Budgeterat resultat ska vara minst 2 % av skatteintäkter och generella 
statsbidrag. Likviditet är ett mått på kommunens kortsiktiga 
betalningsberedskap. En ökad likviditet i kombination med en förbättrad 
soliditet är ett tecken på att kommunens totala finansiella handlingsutrymme 
har stärkts. En god soliditet för en kommun bör motsvara ca 15-20%. 
Älvkarleby kommun ligger på -2,2% för år 2019. Alla investeringar ska i 
grunden självfinansieras, dock kan kommunen lånefinansiera stora och 
långsiktiga investeringar. Med stora och långsiktiga investeringar avses 
investeringar som överstiger 50 miljoner kronor och har en livslängd på 
minst 30 år. 

 
Beslutsunderlag 
 Kommunfullmäktige mål inklusive finansiella mål 2021 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Roger Petrini (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, dock med 
ändringen att sista ordet i första punkten, bidrag ändras till andra intäkter. 
Marie Larsson (S) ansluter sig till Petrinis yrkande.  
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 Kommunfullmäktige  
 2020-04-29 

 Ordförandens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

 
 

Beslutet lämnas till 
 Ordförande i respektive nämnd  
 Kommundirektör  
 Förvaltningschef omsorg  
 Förvaltningschef utbildning  
 Förvaltningschef samhällsbyggnad  
 Ekonomichef  

13



 Kommunfullmäktige 
 2020-04-29  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

KF § 34 Vistelsetider på förskolan 
Diarienr 
2020/37 Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att minska vistelsetiden på förskolorna för 
föräldralediga och arbetssökande från 25 till 15 timmar i veckan. Beslutet 
gäller från och med 2020-07-01.  

 
Reservationer och särskilda uttalanden 
Mona Hansson (KV), Annemon Piper (KV), Kurt Törnblom (SD) och 
Glenn Grylin (SD) reserverar sig mot beslutet.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Utbildnings- och omsorgsnämnden beslutade 2019-03-05 § 46 att ge 
förvaltningen i uppdrag att undersöka vad en minskning av antalet vistelse-
timmar under perioden 1 september till 31 maj från 25 tim/vecka till 15 
tim/vecka för barn vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga samt från 
25 tim/vecka till 15 tim/vecka för barn som omfattas av allmän förskola 
skulle innebära. Efter redovisning av uppdraget föreslår utbildnings- och 
omsorgsnämnden att kommunfullmäktige ska besluta att ändra vistelsetiden 
på kommunens förskolor till 15 timmar i veckan för föräldralediga och 
arbetssökande. Förslaget föreslås gälla från och med 1 juli 2020.  

 
Beslutsunderlag 
 Beslut UON 2020-03-03 § 26  
 Komplettering av tjänsteskrivelse gällande 15/25 timmar, daterad 2020-

02-07 
 Reviderad tjänsteskrivelse (2020-02-19) gällande vistelsetider på 

förskolan 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Katrin Jakobsson (S) och Ann-Charlotte Ågren (L) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag.  
Annemon Piper (KV) och Mona Hansson (KV) yrkar avslag till 
kommunstyrelsens förslag.  

Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen om bifall respektive avslag mot varandra och 
finner att kommunfullmäktige beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag.  
 
Omröstning begärs.  
 
Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsordning:  
JA-röst innebär bifall till kommunstyrelsens förslag.  
NEJ-röst innebär att kommunstyrelsens förslag avslås.  
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 Kommunfullmäktige  
 2020-04-29 

 Ordförandens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

Omröstningsresultat 
Med 13 JA-röster och 4 NEJ-röster beslutar kommunfullmäktige att bifalla 
kommunstyrelsens förslag.  

 
Beslutet lämnas till 
 Utbildningsnämnden 
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1 (2)

 Omröstningsprotokoll Kommunfullmäktiges sammanträde 2020-04-29 
Förklaringar: J = ja-röst, N = nej-röst, A = avstår, F = frånvaro (anges endast för ledamöter)

§ 34
Ledamöter Närvaro

Ja Nej

Marie Larsson (S) X J

Kurt Törnblom (SD) X N

Björn Karlsson (S) X J

Roger Petrini (M) X J

Bengt Ahlquist (KV) F F

Annika Forsberg (S) F F

Sandra Andersson (SD) F F

Magnus Grönberg (S) X J

Clarrie Leim (C) F F

Ulf Öman (V) X J

Jenny Dahlberg (S) X J

Eva Sidekrans (M) F F

Glenn Grylin (SD) X N

Mona Hansson (KV) X N

Lars Skytt (S) F F

Katrin Jakobsson (S) X J

Rolf Sundström (SD) F F

Roger Wilund (S) F F

Patrick Ernesäter (M) F F

Runar Höglund (KD) F F

Inga-Lil Tegelberg (S) X J

Annemon Piper (KV) X N

Hans Wennberg (MP) X J

Maj-Britt Jakobsson (SD) F F

Agneta Lundgren (C) X J

Rolf Bejerfjord (S) F F

Ann-Charlotte Ågren (L) X J

Pernilla Friman (S) F F

SusAnne Mastonstråle (M) X J

Sigrid Bergström (V) F F

Walter Löfman (SD) F F
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2 (2)

§ 
Ersättare Närvaro

Ja Nej

Georges Alsawiri (KD) X J

Totalt 17 13 4
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signatur 

Utdragsbestyrkande 

KF § 35 Översiktsplan för Älvkarleby kommun år 2050 
Diarienr 
2020/45 Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner förslaget till översiktsplan samt dess 
tillhörande handlingar.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Älvkarleby kommun växer och med det även behovet att planera för bostäder, 
verksamheter och skydd av exempelvis natur- och kulturvärden. För att 
säkerställa en långsiktig och hållbar utveckling för kommunens mark- och 
vattenanvändning har en ny översiktsplan tagits fram. Den nya översiktsplanen 
har ett upplägg som är övergripande och strategisk med planförslaget i fokus 
och indelad i sex delar. Översiktsplanen för Älvkarleby kommun har ett 
tidsperspektiv fram till 2050 och skapar förutsättningar för cirka 1500 nya 
bostäder, utbyggnad av skolor och förskolor, industriområde och 
verksamhetsområden samt utveckling av näringsliv och turism.  
 
Utvecklingsstrategin för översiktsplanen fokuserar på den framtida 
utvecklingen till de prioriterade utvecklingsorterna Skutskär, Älvkarleby, 
Älvkarleö samt Marma för att dra fördel av den utvecklingspotential som finns 
kring tågstationerna. För Skutskär har en särskild tätortsstrategi arbetats fram. 
Utveckling föreslås även i utvecklingsorterna Långsand, Gårdskär, 
Tegelbruket, Högmo, Överboda, Västanån och Östanån. För landsbygden pekas 
inga särskilda utvecklingsområden ut. Förslag till översiktsplan var ute på 
samråd sommaren 2018 och ställdes ut under 2019. Därefter har flera 
synpunkter lämnats och legat till grund för flera revideringar som gjorts i 
planen. Synpunkter och bemötande till dess presenteras i handlingen 
Utställningsredogörelse.  

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 2020-03-17 
 Kartbilagor 
 Översiktsplan för Älvkarleby kommun år 2050, Antagandehandling, 

2020-03-17 
 Konsekvensbeskrivning, Antagandehandling, 2020-03-17 
 Utställningsredogörelse, Antagandehandling, 2020-03-17 
 Dialog med invånare under Fallens dag, 2018-03-20 
 Dialog med elever i Rotskärsskolan, 2018-04-18 
 Workshop – Framtidens verksamhetsområde, 2018-09-27 
 Naturinventering Industriområde Skutskär, 2019-07-09 
 Trafikutredning Skutskärs centrum, 2018-11-26  

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Magnus Grönberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  
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 Kommunfullmäktige  
 2020-04-29 
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signatur 
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signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

 
Beslutet lämnas till 
 Samhällsbyggnadsnämnden  
 Fysisk planerare, Johannes Siirtola 
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 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

KF § 36 Riktlinjer för riksfärdtjänst 
Diarienr 
2020/39 Beslut 

Kommunfullmäktige antar förslaget till Riktlinjer för riksfärdtjänst.  
 

Sammanfattning av ärendet 
Förslaget är en revidering av tidigare riktlinjer för riksfärdtjänst i 
Älvkarleby kommun, antagna av kommunfullmäktige 2014-02-19.  
 
De föreslagna ändringarna innebär bland annat att: 

 Det förtydligas när riksfärdtjänstresor inte kan utnyttjas. 
 Att möjligheten att ha med sig en medresenär tas bort.  
 Vid riksfärdtjänstansökningar gällande barn föreslås ett tillägg 

utifrån barnkonventionen (som blev lag 1 januari 2020). Tillägget 
innebär att barn ska få möjlighet att uttrycka sin mening i samband 
med handläggning och beslut.  

 Förtydligande har gjorts gällande ledsagare. 
 Ansökningstiden har ändrats. 

 
Beslutsunderlag 
 Remissvar från SPF Seniorerna Laxen samt PRO Gårdskär-Skutskär-
 Älvkarleby/Marma. 
 Tjänsteskrivelse med förslag till beslut från enhetschef Cecilia Vainio, 
 daterad 2019-11-11. 
 Förslag till reviderade riktlinjer för riksfärdtjänst. 
 
Barnperspektivet 
 Förslaget om reviderade riktlinjer gällande riksfärdtjänst stärker barnets 
 talan och att de alltid ska erbjudas barnsamtal om ansökan gäller ett barn. 

 
Beslutet lämnas till 
 Omsorgsnämnden  
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 Kommunfullmäktige 
 2020-04-29  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

KF § 37 Motion om att matlådor ska minska matsvinnet 
Diarienr 
2019/128 Beslut 

Kommunfullmäktige bifaller motionen.  
 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Roger Petrini (M) och SusAnne Mastonstråle (M) reserverar sig mot 
beslutet.  

 
Sammanfattning av ärendet 
En motion har lämnats in från Kommunens väl gällande försäljning av 
matlådor till personal och elever för att minska matsvinnet. Motionens 
förslag är att möjligheten till detta ska utredas.  
 
Motionen har beretts av samhällsbyggnadsnämnden och de föreslår att 
kommunfullmäktige bifaller förslaget.  

 
Beslutsunderlag 
 Beslut SBN 2020-03-02 § 31  
 Motion om att minska matsvinnet, 2019-11-20/ Torbjörn Löfgren (KV)  
 PowerPoint presentation KLIMATlåda 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Roger Petrini (M) yrkar att motionen ska avslås.  

Beslutsgång 
Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag, att motionen ska bifallas mot 
Petrinis förslag, att motionen ska avslås, och finner att kommunfullmäktige 
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.  

 
Beslutet lämnas till 
 Samhällsbyggnadsnämnden 
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 Kommunfullmäktige 
 2020-04-29  
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signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

KF § 38 Medborgarförslag om att göra en hundrastgård av 
gamla tennisbanan i Svarthamn 

Diarienr 
2019/107 Beslut 

Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget. 
 

Sammanfattning av ärendet 
2019-10-02 inkom ett medborgarförslag till kommunen. Förslaget innebär 
att en gammal tennisplan vid Svarthamn ska göras om till en hundgård.  
Förslaget lämnades till samhällsbyggnadsnämnden för beredning och de 
föreslår att kommunfullmäktige ska avslå förslaget. Detta då Älvkarleby 
kommun inte äger marken på den föreslagna platsen. Marken tillhör 
fastighet Medora 152:1 som ägs av STORA ENSO PULP AB.  

 
Beslutsunderlag 
 Beslut SBN 2020-03-02 § 32 
 Medborgarförslag om att göra en hundrastgård av gamla tennisplanen i 

Svarthamn, 2019-10-02/Fredrik Lindberg  
 

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

 
Beslutet lämnas till 
 Förslagsställaren  
 Samhällsbyggnadsnämnden 
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 2020-04-29  
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signatur 
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signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

KF § 39 Revidering av kommunens reglementen - möjliggöra 
för deltagande på distans 

Diarienr 
2020/56 Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner de föreslagna revideringarna av:  
1. kommunfullmäktiges arbetsordning  
2. kommunstyrelsens reglemente  
3. utbildningsnämndens reglemente  
4. samhällsbyggnadsnämndens reglemente  
5. omsorgsnämndens reglemente 
6. valnämndens reglemente  
7. krisledningsnämndens reglemente  

 
Sammanfattning av ärendet 
Med anledning av utbrottet av det nya coronaviruset (även kallat Covid 19) 
behöver kommunen vidta åtgärder för att minska risken för smittspridning. 
En sådan åtgärd är att möjliggöra för deltagande på distans vid 
sammanträden i fullmäktige, nämnder och styrelsen.  
 
Kommunallagen (KL) gör det möjligt för fullmäktige att besluta om 
deltagande på distans. Deltagandet ska i sådant fall ske genom ljud- och 
bildöverföring i realtid samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se 
och höra varandra och delta på lika villkor. En ledamot som deltar på 
distans ska anses vara närvarande vid fullmäktiges sammanträde (5 kap 16 § 
KL). Fullmäktiges arbetsordning ska reglera hur ett sådant deltagande får 
ske (5 kap 72 § KL). 
 
Förvaltningen föreslår mot denna bakgrund att följande tillägg i 
kommunfullmäktiges arbetsordning godkänns:  
Fullmäktige får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter 
närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- 
och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga 
deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. 
Ledamot som önskar delta på distans ska senast 5 dagar före sammanträdet 
anmäla detta till kommunkansliet. Ordföranden avgör om närvaro får ske 
på distans. 
 
Enligt kommunallagen kan nämnderna ges samma möjlighet till deltagande 
på distans, förutsatt att kommunfullmäktige beslutat i vilken utsträckning 
det får ske (6 kap 24 § KL). Deltagandet får ske enligt samma 
förutsättningar som redovisats för fullmäktige.  
Förvaltningen föreslår därför att alla nämnders och kommunstyrelsens 
reglementen får följande tillägg:  
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 Kommunfullmäktige  
 2020-04-29 

 Ordförandens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

 
Styrelsen/nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med 
ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum 
om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga 
deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så 
beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild 
eller ljud. 
 
Ledamot som önskar delta på distans ska senast 5 dagar i förväg anmäla 
detta till kommunkansliet. Ordföranden avgör om närvaro får ske på 
distans. 
Styrelsen/nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande 
på distans i styrelsen/ nämnden.  
 
Tillägget görs under § 15 i samhällsbyggnadens reglemente, § 16 i 
kommunstyrelsens reglemente, § 8 i valnämndens reglemente och § 6 i 
utbildningsnämndens och omsorgsnämndens reglemente. 
 
I omsorgsnämndens och utbildningsnämndens reglemente § 6 tas följande 
mening bort:  
Ledamöter och ersättare har inte rätt att delta på sammanträdet på distans.  

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, daterad 2020-03-31/Malin Persson  
 Kommunfullmäktiges arbetsordning  
 Reglemente för Kommunstyrelsen  
 Reglemente för Samhällsbyggnadsnämnden  
 Reglemente för Utbildningsnämnden  
 Reglemente för Omsorgsnämnden  

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Marie Larsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag samt att samma 
revidering görs i krisledningsnämndens reglemente. Magnus Grönberg (S), 
Ann-Charlotte Ågren (L) och Hans Wennberg (MP) ansluter sig till 
Larssons yrkande.   

 
Beslutet lämnas till 
 Kommunens sekreterare  
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signatur 
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signatur 

Utdragsbestyrkande 

KF § 40 Revisionsberättelse för år 2019 
Diarienr 
2020/36 Beslut 

Revisionsberättelsen läggs till handlingarna. 
 

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 Rolf Haglund läser upp revisionsberättelsen för 
Älvkarleby kommun avseende verksamhetsåret 2019. 
 
Revisionen vill framhålla vikten av en långsiktig planering och ser det som 
väsentligt att kommunen arbetar långsiktigt med att anpassa verksamheten 
till de ramar som fullmäktige beslutat att tillföra den.  
 
Revisorerna tillstyrker att fullmäktige godkänner kommunens 
årsredovisning för 2019.  

 
Beslutsunderlag 
 Revisionsberättelse för år 2019 
 Revisorernas redogörelse för år 2019 
 Revisionsrapport årsredovisning 2019 Älvkarleby kommun 
 Revisionsrapport delårsgranskning Älvkarleby kommun 2019 
 Revisionsrapport Älvkarleby ekonomistyrning 
 Revisionsrapport barn o ungas psykiska ohälsa slutlig 20-01-21 
 Granskningsrapport Älvkarlebyhus 2019 
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Utdragsbestyrkande 

KF § 41 Årsredovisning 2019 för Älvkarleby kommun 
Diarienr 
2020/36 Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för 2019. 
 

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. 
Årsredovisningen ska godkännas av kommunfullmäktige enligt 11 kap 21 
§. Det ska ske innan kommunfullmäktige beslutar om ansvarsfrihet enligt 
5 kap. 24 § 

 
Beslutsunderlag 
 Årsredovisning Älvkarleby kommun 2019  
 Årsredovisning Älvkarlebyhus 2019  
 Årsredovisning Älvkarleby Vatten 2019 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Marie Larsson (S), Jenny Dahlberg (S) och Magnus Grönberg (S) yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag.  

 
Beslutet lämnas till 
 Ekonomichef  
 Webben  
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KF § 42 Prövning av ansvarsfrihet för kommunstyrelsen 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och dess 
enskilda ledamöter. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige ska årligen pröva ansvaret i styrelser och nämnder. 
Prövningen avser det föregående verksamhetsåret. Det är den politiska 
organisationen med de förtroendevalda ledamöterna som prövas, inte de 
anställda.  

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Revisorerna tillstyrker att ansvarsfrihet beviljas för kommunstyrelsen.  

Beslutsgång 
Av följande ledamöter och tjänstgörande ersättare är följande jäviga och 
deltar inte i beslutet: Marie Larsson (S), Katrin Jakobsson (S), Hans 
Wennberg (MP), Ulf Öman (V), Roger Petrini (M), SusAnne Mastonstråle 
(M), Mona Hansson (KV), Kurt Törnblom (SD) och Glenn Grylin (SD). 

 
Beslutet lämnas till 
 Kommunstyrelsen  
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KF § 43 Prövning av ansvarsfrihet för utbildnings- och 
omsorgsnämnden 

 
Beslut 
Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för utbildnings- och 
omsorgsnämnden och dess enskilda ledamöter.  

 
Reservationer och särskilda uttalanden 
Roger Petrini (M), SusAnne Mastonstråle (M) och Georges Alsawiri (KD) 
reserverar sig mot beslutet. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige ska årligen pröva ansvaret i styrelse och nämnder. 
Prövningen avser det föregående verksamhetsåret. Det är den politiska 
organisationen med de förtroendevalda ledamöterna som prövas, inte de 
anställda.  

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Revisorerna tillstyrker att ansvarsfrihet beviljas för utbildnings- och 
omsorgsnämnden. SusAnne Mastonstråle (M) yrkar att utbildnings- och 
omsorgsnämnden nekas ansvarsfrihet.  

Beslutsgång 
Följande ledamöter och tjänstgörande ersättare är jäviga och deltar inte i 
beslutet: Jenny Dahlberg (S), Hans Wennberg (MP), Agneta Lundgren (C), 
Mona Hansson (KV), Annemon Piper (KV), Kurt Törnblom (SD) och 
Glenn Grylin (SD).   
 
Ordförande ställer förslagen motvarandra och finner att kommunfullmäktige 
beslutar att bevilja utbildnings- och omsorgsnämnden ansvarsfrihet.  
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KF § 44 Prövning av ansvarsfrihet för 
samhällsbyggnadsnämnden 

 
Beslut 
Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för samhällsbyggnadsnämnden 
och dess enskilda ledamöter. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige ska årligen pröva ansvaret i styrelser och nämnder. 
Prövningen avser det föregående verksamhetsåret. Det är den politiska 
organisationen med de förtroendevalda ledamöterna som prövas, inte de 
anställda. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Revisorerna tillstyrker att ansvarsfrihet beviljas för 
samhällsbyggnadsnämnden. 

Beslutsgång 
Följande ledamöter och tjänstgörande ersättare är jäviga och deltar inte i 
beslutet: Magnus Grönberg (S), Ulf Öman (V), Annemon Piper (KV) och 
Kurt Törnblom (SD).  

 
Beslutet lämnas till 
 Samhällsbyggnadsnämnden  
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KF § 45 Prövning av ansvarsfrihet för valnämnden 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för valnämnden och dess 
enskilda ledamöter. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige ska årligen pröva ansvaret i styrelser och nämnder. 
Prövningen avser det föregående verksamhetsåret. Det är den politiska 
organisationen med de förtroendevalda ledamöterna som prövas, inte de 
anställda. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Revisorerna tillstyrker att ansvarsfrihet beviljas för valnämnden.  

Beslutsgång 
Följande ledamöter och tjänstgörande ersättare är jäviga och deltar inte i 
beslutet: Mona Hansson (KV) och Kurt Törnblom (SD). 

 
Beslutet lämnas till 
 Valnämnden  
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KF § 46 Prövning av ansvarsfrihet för överförmyndarnämnden 
(gemensam nämnd) 

 
Beslut 
Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för överförmyndarnämnden och 
dess enskilda ledamöter. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige ska årligen pröva ansvaret i styrelser och nämnder. 
Prövningen avser det föregående verksamhetsåret. Det är den politiska 
organisationen med de förtroendevalda ledamöterna som prövas, inte de 
anställda. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Revisorerna tillstyrker att ansvarsfrihet beviljas för överförmyndarnämnden.  

 
Beslutet lämnas till 
 Överförmyndarnämnden  
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KF § 47 Prövning av ansvarsfrihet för lönenämnden 
(gemensam nämnd) 

 
Beslut 
Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för Älvkarleby kommuns 
enskilda ledamöter i den gemensamma lönenämnden. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige ska årligen pröva ansvaret i styrelser och nämnder. 
Prövningen avser det föregående verksamhetsåret. Det är den politiska 
organisationen med de förtroendevalda ledamöterna som prövas, inte de 
anställda. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Revisorerna tillstyrker att ansvarsfrihet beviljas för Älvkarleby kommuns 
enskilda ledamöter i den gemensamma nämnden. 

Beslutsgång 
Marie Larsson (S) och Roger Petrini (M) är jäviga och deltar inte i beslutet. 

 
Beslutet lämnas till 
 Lönenämnden  
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KF § 48 Prövning av ansvarsfrihet för IT-nämnden (gemensam 
nämnd) 

 
Beslut 
Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för Älvkarleby kommuns 
enskilda ledamöter i den gemensamma IT-nämnden. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige ska årligen pröva ansvaret i styrelser och nämnder. 
Prövningen avser det föregående verksamhetsåret. Det är den politiska 
organisationen med de förtroendevalda ledamöterna som prövas, inte de 
anställda. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Revisorerna tillstyrker att ansvarsfrihet beviljas för Älvkarleby kommuns 
enskilda ledamöter i den gemensamma nämnden. 

Beslutsgång 
Marie Larsson (S) är jävig och deltar inte i beslutet.  

 
Beslutet lämnas till 
 IT-nämnden  
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KF § 49 Prövning av ansvarsfrihet för kunskapsstyrning inom 
socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård 
(gemensam nämnd) 

 
Beslut 
Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för Älvkarleby kommuns 
enskilda ledamöter i den gemensamma nämnden för kunskapsstyrning inom 
socialtjänst och angränsade hälso- och sjukvård. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige ska årligen pröva ansvaret i styrelser och nämnder. 
Prövningen avser det föregående verksamhetsåret. Det är den politiska 
organisationen med de förtroendevalda ledamöterna som prövas, inte de 
anställda. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Revisorerna tillstyrker att ansvarshet beviljas för Älvkarleby kommuns 
enskilda ledamöter i den gemensamma nämnden. 
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KF § 50 Prövning av ansvarsfrihet för styrelsen i 
Samordningsförbundet Uppsala län 

Diarienr 
2020/50 Beslut 

Ansvarsfrihet för Samordningsförbundets styrelse beviljas. 
 

Sammanfattning av ärendet 
De sammantagna resultaten i årsredovisningen visar att 
Samordningsförbundet har uppfyllt sitt uppdrag att stödja medlemmarnas 
arbete att förbättra för individer i behov av samordnad arbetslivsinriktad 
rehabilitering att närma sig eller nå egen försörjning.  
 
Förbundet har under året prioriterat insatser enligt fördelningen individ  
60 %, därefter struktur 30 % och slutligen mot kompetenshöjande insatser 
10 %. Under året har förbundets individinsatser stöttat 1 057 deltagare.  

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Samordningsförbundets revisorer tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter 
i Samordningsförbundet beviljas ansvarsfrihet. 

Beslutsgång 
Inga-Lil Tegelberg är jävig och deltar inte i beslutet.  

 
Beslutet lämnas till 
 Samordningsförbundet Uppsala län  

38



 Kommunfullmäktige 
 2020-04-29  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

KF § 51 Prövning av ansvarsfrihet Gästrike Räddningstjänst 
Diarienr 
2020/47 Beslut 

Kommunfullmäktige: 
1. Godkänner Gästrike Räddningstjänst årsredovisning och 
2. Beviljar ansvarsfrihet för styrelsen i Gästrike Räddningstjänst. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Gästrike Räddningstjänst har som målsättning att ha en god ekonomisk 
hushållning som bland annat innebär att ekonomin ska vara i balans. De två 
senaste åren har dock inte ökningen av kommunbidragen (1,5 % respektive 
2,5 %) täckt kostnadsökningarna. 2018 räddades resultatet av en kraftig 
nedskrivning av pensionsskulden. Förbundet har en god ekonomisk 
hushållning utifrån ett finansiellt perspektiv och har byggt upp ett visst eget 
kapital. För räkenskapsåret 2019 redovisade förbundet preliminärt en förlust 
på -11,2 mnkr. Ett extra kommunbidrag, på 11,2 mnkr, har erhållits från 
ägarkommunerna varefter förbundet redovisar ett nollresultat för 2019. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Revisorerna tillstyrker att årsredovisningen godkänns och att 
förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet. 

Beslutsgång 
Följande ledamöter och tjänstgörande ersättare är jäviga och deltar inte i 
beslutet: Inga-Lil Tegelberg (S) och SusAnne Mastonstråle (M).  

 
Beslutet lämnas till 
 Gästrike Räddningstjänst  
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KF § 52 Prövning av ansvarsfrihet Inköp Gävleborg 
Diarienr 
2020/36 Beslut 

Kommunfullmäktige: 
1. Godkänner Inköp Gävleborgs årsredovisning och 
2. Beviljar ansvarsfrihet för styrelsen i Inköp Gävleborg. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Revisorerna tillstyrker att årsredovisningen godkänns och att 
förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet. 

 
Beslutet lämnas till 
 Inköp Gävleborg  
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