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Protokoll för kommunfullmäktige
Kommunhusets sessionssal, Skutskär

Plats:

2015-06-15 kl. 18.30-20.20
Datum och tid: Sammanträdet ajournerades för kaffe kl. 19.35-19.55 och för
överläggning kl. 20.05-20.10
Justering
Kommunhuset, Skutskär

Plats:

Datum och tid: 2015-06-18 kl. 13.00
49-60

Paragrafer:

Sekreterare:
Jacob Sandqvist
Ordförande:
Kjell Grönberg
Justerare:
Inga-Lil Tegelberg

Mona Hansson

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

2015-06-15
2015-06-18
2015-07-13

Underskrift

Annelie Joelsson

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktiges protokoll
2015-06-15

Beslutande
Ledamöter
Namn (politisk tillhörighet)
Marie Larsson (S)
Inga-Lil Tegelberg (S)
Kurt Törnblom (SD)
Torbjörn Löfgren (KV)
Kenneth Holmström (M)
Lars Skytt (S)
Magnus Grönberg (S)
Sandra Andersson (SD)
Annemon Piper (KV)
Mikael Ybert (S)
Kristina Othén (V)
Clarrie Leim (C)
Hans Wennberg (MP)
Katrin Jakobsson (S)
Maj-Britt Jakobsson (SD)
Björn Karlsson (S)
Håkan Forssell (KV)
Bo Janzon (M)
Rose-Marie Westerholm (S)
Rolf Sundström (SD)
Mona Hansson (KV)
Eva Sidekrans (M)
Kjell Grönberg (S)
Pernilla Friman (S)
Inga Engman (SD)

Ordförandens
signatur

Paragrafer
49-54, 56-60

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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Kommunfullmäktiges protokoll
2015-06-15

Tjänstgörande ersättare
Namn (politisk tillhörighet)
Tommy Jakobsson (S)
Roger Petrini (M)
Jenny Dahlberg Jönsson (S)
Sven-Olof Melin (S)
David Persson Lind (V)
Kristina Freerks (C)
Rolf Bejerfjord (S)

Paragrafer

55

Ordinarie ledamot
Anett Aulin (S)
Christian Lundström (M)
Roger Wilund (S)
Marie Öberg (S)
Ulf Öman (V)
Agneta Lundgren (C)
Inga-Lil Tegelberg (S)

Övriga närvarande
Ersättare
Namn (politisk tillhörighet)
Rolf Bejerfjord (S)
Bengt Ahlquist (KV)
Eva Eriksson (KV)
Sigrid Bergström (V)
Birgitta Thunholm (C)
Claudia Forsberg (MP)
Övriga deltagare
Namn
Anna-Karin Karlsson
Jacob Sandqvist
Ulrike Hjerpe
Bert-Ola Dahlgren

Ordförandens
signatur

Paragrafer
49-54, 56-60

Paragrafer

Justerarens
signatur

Befattning
Kommunchef
Kommunsekreterare
Förvaltningschef
Förvaltningschef

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktiges protokoll
2015-06-15

Kf § 49

Sida
4

Sammanfattning av allmänhetens frågestund
En fråga inkom under allmänhetens frågestund gällande huruvida
kommunen har någon policy för firande av 100-åringar. Frågan besvarades
nekande.

Kf § 50

Information om Östangård
Ulrika Hjerpe, chef för Utbildnings- och omsorgsförvaltningen ger
information om hur arbetet med Östangård fortlöper, bland annat gällande
ombyggnad eller nybyggnad, och om behov av en temporär flytt av brukare
och personal. Det kommer behöva kallas till extra beslutssammanträden
gällande detta.

Kf § 51

Valärenden
Inga valärenden inkom.

Kf § 52

Anmälan av medborgarförslag, motioner och
interpellationer
Följande motion anmäls:

”Motion om anställande av en person med erfarenhet och kunskap av
vattentjänstlagen”, 2015-06-08 / Torbjörn Löfgren (KV)
Motionen lämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktiges protokoll
2015-06-15

Kf § 53

Sida
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Regionbildning Uppsala län

Diarienr
KS 2015/27.106 Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att:
• Tillstyrka att Landstinget i Uppsala län ansöker hos regeringen om att
från och med den 1 januari 2017 få överta det regionala
utvecklingsansvaret enligt Lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa
län (SFS 2010:630) och därmed också att det i Uppsala län bildas en
regionkommun med direktvalt regionfullmäktige 2017
• Namnet på den nya regionkommunen bör vara Region Uppsala Län.
Sammanfattning av ärendet

Landstinget i Uppsala län avser att ansöka hos regeringen om att den 1
januari 2017 överta det regionala utvecklingsansvaret och att det i Uppsala
län därmed bildas en region med direktvalt fullmäktige. Att bilda region
Uppsala innebär att landstinget i Uppsala län och Regionförbundet Uppsala
län går samman.
Älvkarleby kommun kommer få yttra sig över detta i två remisser. Den
första remissen (se bilaga) innebär att ta ställning till om kommunen
tillstyrker att landstinget ansöker om att bilda region Uppsala. Den andra
remissen innebär en möjlighet för kommunen att lämna synpunkter på hur
kommunen ska få inflytande samt hur vi anser att detta organiseras på bästa
sätt
Beslutsunderlag

•
•

Tjänsteskrivelse ”Regionbildning Uppsala län”, 2015-05-19 / AnnaKarin Karlsson
Remiss om Region Uppsala 2017. CK 2015-0090

Förslag till beslut på sammanträdet

Marie Larsson (S) yrkar på bifall till kommunstyrelsens förslag, med
tillägget att namnet på den nya regionkommunen bör vara Region Uppsala
Län.
Kenneth Holmström (M), Hans Wennberg (MP) och Clarrie Leim (C)
tillstyrker Marie Larssons yrkande.
Beslutet lämnas till

•

Landstinget Uppsala län

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktiges protokoll
2015-06-15

Kf § 54

Sida
6

Förslag till detaljplan för Östanån 2:19 och 2:39,
bostäder vid ängen vid Sand, Älvkarleby

Diarienr
KS 2014/48.214 Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplanen.
Sammanfattning av ärendet

Detaljplan, för utvidgad och utökad byggrätt, inom delar av fastigheterna
Östanån 2:19 och 2:39 i Älvkarleby.
Detaljplanen består endast av kvartersmark och medger byggrätt för
maximalt två tomter. I gällande detaljplan fanns en mindre byggrätt, för en
tomt, och resten av marken är allmän parkmark, som ska vara tillgänglig för
allmänheten.
De delar av fastigheterna som inte har planlagts har befunnits ha höga
frilufts- och kulturvärden samt mycket höga naturskyddsvärden. Den äldre
och gällande detaljplanens bestämmelser om parkmark kvarstår i de delarna.
Detaljplanen har tagits fram med normalt planförfarande och har varit
föremål för samråd och granskning. Samrådsredogörelse och särskilt
utlåtande, som visar samhällsbyggnadsnämndens ställningstagande till
inkomna synpunkter, finns bland planhandlingarna. En del synpunkter som
framkommit i samråden har föranlett ändringar i planförslaget, under
planprocessen, men det finns också kvarstående synpunkter som inte har
beaktats (ingen ändring av planförslaget har vidtagits på grund av dem).
Beslutsunderlag

•
•
•
•
•
•
•
•

Särskilt utlåtande / Sofie Åberg / Älvkarleby kommun / 2015-03-20
Planbeskrivning / Sofie Åberg / Älvkarleby kommun / 2015-03-20
Genomförandebeskrivning / Sofie Åberg / 2015-03-20
Plankarta med bestämmelser / Sofie Åberg / Älvkarleby kommun /
2015-03-20
Samrådsredogörelse / Sofie Åberg / Älvkarleby kommun / 2014-11-13
Inkomna synpunkter efter granskningen / 2015
Inkomna synpunkter efter första samrådet / 2014
”Sammanställning av naturinventeringar utförda på ängarna vid Sand…”
/ Upplandsstiftelsen / 2013

Beslutet lämnas till

•
•
•

Samhällsbyggnadschef
Bygg- och miljöchef
Kommunarkitekt

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktiges protokoll
2015-06-15

Kf § 55

Sida
7

Ansvarsfrihet för styrelsen i Samordningsförbundet

Diarienr
KS 2015/40.106 Beslut

Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för Samordningsförbundet
Uppsala läns styrelse för verksamhetsåret 2014.
Reservationer och särskilda uttalanden

Inga-Lil Tegelberg (S) och Roger Petrini (M) anmäler sig som jäviga. IngaLil ersätts av Rolf Bejerfjord (S), Roger ersätts ej.
Sammanfattning av ärendet

Samordningsförbundets medlemmar ska ta ställning till om förbundets
styrelse beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.
Samordningsförbundets revisorer har granskat förbundets verksamhet och
årsredovisning för 2014 och tillstyrker att ledamöterna i styrelsen beviljas
ansvarsfrihet.
Beslutsunderlag

•
•
•
•

Missiv ”Ansvarsfrihet för styrelsen i Samordningsförbundet Uppsala
län”, 2015-04-14
Årsredovisning 2014 för Samordningsförbundet
Revisionsberättelse 2014 för Samordningsförbundet
Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014 / EY

Beslutet lämnas till

•

Samordningsförbundet Uppsala Län

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktiges protokoll
2015-06-15

Kf § 56

Sida
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Motion om startande av kvälls-, helg- och nattöppen
förskola (Nattis)

Diarienr
KS 2014/12.719 Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att ärendet återremitteras till utbildnings- och
omsorgsnämnden, med motivet att det innan beslut ska kontrolleras noga
vilka som har behov av nattis, och hur intresset för detta är, oberoende av
om man har förskoleplats idag eller inte.
Sammanfattning av ärendet

Bengt Ahlquist (KV) lämnade 2014-02-19 in en motion om startande av
Nattis. Ärendet skickades före beredning till utbildnings- och
omsorgsnämnden, som föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen
med hänvisning till det ekonomiska läget.
Beslutsunderlag

•
•
•

Utbildnings- och omsorgsnämndens beslut 2015-04-13, Uon § 55
Tjänsteskrivelse ”Yttrande över motion om startande av kvälls-, helg-,
och nattöppen förskola (Nattis)”, 2015-02-24 / GunnMari Nordström
Motion ”Startande av kvälls-, helg, och nattöppen förskola (Nattis)”,
2014-02-19 / Bengt Ahlquist (KV)

Förslag till beslut på sammanträdet

Mona Hansson (KV) yrkar på att ärendet återremitteras, med motivet att det
innan beslut ska kontrolleras noga vilka som har behov av nattis, och hur
intresset för detta är, oberoende av om man har förskoleplats idag eller inte.
Beslutet lämnas till

•
•

Bengt Ahlquist
Utbildnings- och omsorgsnämnden

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktiges protokoll
2015-06-15

Kf § 57

Sida
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Läsplattor till förtroendevalda

Diarienr
KS 2015/53.009 Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Alla utskick av handlingar till sammanträden med kommunfullmäktige,
nämnder och utskott ska ske digitalt från och med 2016-01-01.
2. För digital distribution av handlingar införskaffas läsplattor som lånas ut
till alla ledamöter och ersättare i fullmäktige och nämnder.
3. Anslå kommunstyrelsen tillägg om 175 000 kronor för inköp av
läsplattor i syftet enligt punkterna 1 och 2.
Sammanfattning av ärendet

En stor mängd kommuner har idag införskaffat läsplattor till sina
förtroendevalda, oftast iPads. Det finns många skäl till detta, men de
huvudsakliga argumenten för att införskaffa läsplattor brukar behandla
kostnadsbesparingar, säkerhet och kvalitetsförbättringar.
Om läsplattor införskaffas till alla förtroendevalda beräknas
investeringskostnaden bli c:a 175 000 kr. Med en avskrivningstid på fyra år
blir kostnaden således 43 750 kr per år och besparingen c:a 116 000 kr per
år, vilket ger ett positivt netto om c:a 72 250 kr per år. Besparingen består
till drygt hälften av minskad materielförbrukning och till knappt hälften av
sparad arbetstid.
Säkerhetsaspekten gäller framförallt handlingar med sekretess, där läsplattor
bedöms vara säkrare än ordinarie post. Kvalitet handlar i det här fallet om de
förbättringar man kan vänta sig med digitala utskick.
Det finns självklart också risker med införande av ett nytt system. De
främsta riskerna vid införande av digitala utskick gäller tekniska aspekter
hemma, olika kunskapsnivåer, samt risken att man inte tar de anslutande
beslut som behövs. Dessa bedöms vara små jämfört med vinsterna som man
kan få av digitala utskick, men utvecklas likväl i utredningen.
Beslutsunderlag

•

Utredning om läsplattor till förtroendevalda, 2015-04-28 / Jacob
Sandqvist

Beslutet lämnas till

•
•
•
•

Samhällsbyggnadsnämnden
Utbildnings- och omsorgsnämnden
Kommunstyrelsen
Ekonomichef Veikko Niemi

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande
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Kf § 58
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Kreditpolicy för Älvkarleby kommun

Diarienr
KS 2015/57.049 Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Anta förslag till kreditpolicy för Älvkarleby kommun
2. Upphäva gällande ”Allmänna bestämmelser och rutiner för debiteringsoch kravverksamhet, (ÄKF 2001:5)
Sammanfattning av ärendet

Nuvarande ”Allmänna bestämmelser och rutiner för debiterings- och
kravverksamhet” har inte reviderats sedan 2001-10-03, Dnr 56/01.049, och
nu finns ett stort behov av att anpassa policyn till dagens ekonomiska
situation. Policyn har anpassats både språkligt och innehållsmässigt till vad
som idag stipuleras i lagar och riktlinjer. De stora förändringarna är att
beloppsgränserna tydliggörs samt att en tydlig beslutsordning fastställs.
Beslutsunderlag

•
•

Förslag till ny kreditpolicy
Nuvarande Allmänna bestämmelser för debiterings- och kravverksamhet

Beslutet lämnas till

•
•
•
•

Ekonomer
Debiteringsansvariga
Förvaltningschefer
Budgetansvariga

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande
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Kf § 59
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Nya avgiftsnivåer för maxtaxa

Diarienr
KS 2013/118.041 Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa nya nivåer för maxtaxan för
förskola och fritidshem enligt ekonom/controller Maria Matssons förslag.
Sammanfattning av ärendet

Förordning (2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa
inom förskolan och fritidshemmet kommer att ändras från och med
2015-07-01. De nya avgiftsnivåerna innebär att kommunens avgiftintäkter
kommer att öka och därför minskas statsbidraget i motsvarande omfattning.
Förändringen innebär att inkomsttaket indexeras.
Maxtaxan infördes 2001 och bygger på olika procent av hushållets
bruttoinkomst och med ett tak för hur hög avgiften kan bli. Inkomsttaket
(hushållens bruttoinkomst per månad) var tidigare 42 000 kronor och höjs
nu till 42 890 kronor. Indexeringen av inkomsttaket kommer med all
sannolikhet att innebära att den maximala avgiftsnivån kommer att höjas
varje år.
Skolverket meddelar kommunerna senast första oktober året före bidragsåret
om högsta avgiftsgrundade inkomst per månad och det högsta
avgiftsbeloppet per månad för det första, andra respektive tredje barnet i
förskolan eller fritidshemmet.
Älvkarleby kommun behöver anpassa taxan för förskola och fritidshem så
att den överensstämmer med de nya reglerna. Taxan kommer att förändras,
när nya belopp för inkomsttaket fastställs av Skolverket.
Beslutsunderlag

• Tjänsteskrivelse med förslag till beslut från ekonom/controller Maria
Matsson, daterad 2015-04-15.
• Taxor och avgifter 2015-07-01.
• Nya avgiftsnivåer för maxtaxa, Skolverket
Beslutet lämnas till

•
•
•

Förvaltningschef U Hjerpe
Skolchef G Nordström
Ekonom/controller M Matsson

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande
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Bolagsordning Älvkarleby Vatten AB

Diarienr
KS 2014/89.107 Beslut

Fullmäktige beslutar att ändra lydelsen i Älvkarleby Vattens bolagsordning,
§ 7 enligt följande:
§ 7 Styrelse
Styrelsen skall bestå av lägst tre (3) och högst sju (7) ledamöter med två
suppleanter.
Sammanfattning av ärendet

Bolagsverket godkänner inte vår skrivning angående antalet suppleanter till
styrelsen, därför föreslås denna förändring ovanstående förändring.
Beslutsunderlag

•

Reviderad bolagsordning för Älvkarleby Vatten AB 2015-06-15.

Beslutet lämnas till

•
•

Ekonomichef Veikko Niemi
Älvkarleby Vatten AB/Ekonomichef Gunilla Alsén

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

