1(6)

Protokoll för kommunfullmäktige
Plats:

Kommunhusets sessionssal, Skutskär

Datum och tid: 2015-04-29
Justering
Plats:

Kommunhuset, Skutskär

Datum och tid: 2015-04-29 (omedelbar justering)
Paragrafer:

18-20

Sekreterare:
Jacob Sandqvist
Ordförande:
Kjell Grönberg
Justerare:
Lars Skytt

Christian Lundström

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

2015-04-29
2015-05-04
2015-05-27

Underskrift

Annelie Joelsson

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktiges protokoll
2015-04-29

Beslutande
Ledamöter
Namn (politisk tillhörighet)
Marie Larsson (S)
Inga-Lil Tegelberg (S)
Torbjörn Löfgren (KV)
Kenneth Holmström (M)
Lars Skytt (S)
Magnus Grönberg (S)
Sandra Andersson (SD)
Anett Aulin (S)
Annemon Piper (KV)
Christian Lundström (M)
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)
Roger Wilund (S)
Rolf Sundström (SD)
Mona Hansson (KV)
Eva Sidekrans (M)
Kjell Grönberg (S)
Agneta Lundgren (C)
Pernilla Friman (S)
Inga Engman (SD)

Ordförandens
signatur

Paragrafer

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
2

Kommunfullmäktiges protokoll
2015-04-29

Tjänstgörande ersättare
Namn (politisk tillhörighet)
Tommy Jakobsson (S)
Sigrid Bergström (V)

Paragrafer

Ordinarie ledamot
Marie Öberg (S)
Ulf Öman (V)

Övriga närvarande
Ersättare
Namn (politisk tillhörighet)
Sven-Olof Melin (S)
Jenny Dahlberg Jönsson (S)
Rolf Bejerfjord (S)
Britta Gustafsson (S)
Bengt Ahlquist (KV)
Eva Eriksson (KV)
SusAnne Mastonstråle (M)
Roger Petrini (M)
Sigrid Bergström (V)
Birgitta Thunholm (C)
Övriga deltagare
Namn
Jacob Sandqvist
Anna-Karin Jakobsson

Ordförandens
signatur

Paragrafer

Paragrafer

Justerarens
signatur

Befattning
Kommunsekreterare
Kommunchef

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
3

Kommunfullmäktiges protokoll
2015-04-29

Kf § 18

Sida
4

Borgensåtagande

Diarienr
KS 2015/10.045 Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att så som för egen skuld ingå borgen för
Älvkarleby Vatten AB:s låneförpliktelser, upp till ett totalt högsta
lånebelopp om 61 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
Sammanfattning av ärendet

Fullmäktige beslutade 2015-02-19, Kf § 9, att uppdra åt förvaltningen att för
Älvkarleby Vatten AB räkning lägga om de nu internt förmedlade lånen till
externa lån. I samband med detta skulle ett borgensåtagande samtidigt ha
beslutats för denna upplåning men så blev inte fallet, varför det nu behöver
beslutas i egen ordning.
Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse ”Beslut om att ingå borgen för Älvkarleby Vatten AB:s
räkning”, 2015-03-05 / Veikko Niemi

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktiges protokoll
2015-04-29

Kf § 19

Sida
5

Låneram för nyupplåning och omsättning av lån

Diarienr
KS 2015/31.045 Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Kommunstyrelsen under 2015 har rätt att nyupplåna, det vill säga öka
kommunens skulder, med totalt 60 000 000 kronor.
2. Kommunstyrelsens under 2015 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna
upp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under
2015.
Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige behöver fatta beslut om låneram för 2015 beträffande
Älvkarleby kommuns upplåning och omsättning av lån.
Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse ”Beslut om låneram för nyupplåning och omsättning av
lån för Älvkarleby kommuns räkning”, 2015-03-05 / Veikko Niemi

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktiges protokoll
2015-04-29

Kf § 20

Sida
6

Bolagsordning Älvkarleby Vatten AB

Diarienr
KS 2014/89.107 Beslut

Kommunfullmäktige godkänner bolagsordningen, med följande ändringar:
 Under § 15 ”Kommunstyrelsens inspektionsrätt”, stryks hela stycket,
bortsett från första meningen som står kvar.
Sammanfattning av ärendet

Vid senaste revideringen så gjordes en felaktig redigering; under paragraf 9
så finns texten ”som upphandlas av Älvkarleby kommun”. Detta är felaktigt,
det ska istället vara ”som upphandlas av Gävle kommun”. Detta för att alla
bolag inom vattenkoncernen ska ha samma revisorer som genomför
revisionen i samband med bokslut, med mera.
Fullmäktige återremitterade 2015-02-19, Kf § 6, ärendet till
kommunstyrelsen med motiveringen att dokumentet behöver ses över och
göras lika som bolagsordningen för AB Älvkarlebyhus.
Beslutsunderlag



Reviderad bolagsordning för Älvkarleby Vatten AB

Beslutet lämnas till



Veikko Niemi

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

1(37)

Protokoll för kommunfullmäktige
Plats:

Kommunhusets sessionssal, Skutskär

Datum och tid:

2015-04-29 kl. 18.00-21.40
Ajournerat 18.40-18.47 för överläggning och 19.25-19.45 för paus.

Justering
Plats:

Kommunhuset, Skutskär

Datum och tid: 2015-05-06 kl. 15.00
Paragrafer:

21-48

Sekreterare:
Jacob Sandqvist
Ordförande:
Kjell Grönberg
Justerare:
Lars Skytt

Christian Lundström

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

2015-04-29
2015-05-08
2015-06-01

Underskrift

Jacob Sandqvist

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktiges protokoll
2015-04-29

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)
Anett Aulin (S)
Annemon Piper (KV)
Christian Lundström (M)
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)
Roger Wilund (S)
Rolf Sundström (SD)
Mona Hansson (KV)
Eva Sidekrans (M)
Kjell Grönberg (S)
Agneta Lundgren (C)
Pernilla Friman (S)
Inga Engman (SD)

Ordförandens
signatur

Paragrafer
21-40, 42-48
21-40, 42-45,
48
21-24
21-40, 42,
44-48
21-40, 42-45,
48
21-43, 45-48
21-42, 44-48
21-41, 43-48
21-41, 44-48

21-41, 43-48
21-40, 44-48
21-40, 42,
44-48
21-41, 43-48
21-42, 44-48
21-40, 42,
44-48
21-41, 43-48
21-42, 44-48
21-41, 43,
45-48
21-40, 42-48
21-40, 43-48
21-41, 43-48

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
2

Kommunfullmäktiges protokoll
2015-04-29

Tjänstgörande ersättare
Namn (politisk tillhörighet)
Tommy Jakobsson (S)
Sigrid Bergström (V)
Sven-Olof Melin (S)
Eva Eriksson (KV)
Bengt Ahlquist (KV)
SusAnne Mastonstråle (M)
Jenny Dahlberg Jönsson (S)
Sven-Olof Melin (S)
Britta Gustafsson (S)
Eva Eriksson (KV)
Birgitta Thunholm (C)
Sven-Olof Melin (S)
Jenny Dahlberg Jönsson (S)
Roger Petrini (M)
SusAnne Mastonstråle (M)
Jenny Dahlberg Jönsson (S)
Rolf Bejerfjord (S)
Eva Eriksson (KV)
Bengt Ahlquist (KV)
Britta Gustafsson (S)
Rolf Bejerfjord (S)

Paragrafer
21-42, 43-44,
46-48
21-40, 43-48
41, 46-47
41
43
41, 46-47
44
43
42
43
41-42
42
43
41
43
42
43
42
44
41
42

Ordinarie ledamot
Marie Öberg (S)
Ulf Öman (V)
Inga-Lil Tegelberg (S)
Torbjörn Löfgren (KV)
Kenneth Holmström (M)
Lars Skytt (S)
Magnus Grönberg (S)
Anett Aulin (S)
Annemon Piper (KV)
Clarrie Leim (C)
Katrin Jakobsson (S)
Björn Karlsson (S)
Bo Janzon (M)
Rose-Marie Westerholm (S)
Roger Wilund (S)
Mona Hansson (KV)
Kjell Grönberg (S)
Pernilla Friman (S)

Övriga närvarande
Ersättare
Namn (politisk tillhörighet)
Sven-Olof Melin (S)
Jenny Dahlberg Jönsson (S)
Rolf Bejerfjord (S)
Britta Gustafsson (S)
Bengt Ahlquist (KV)
Eva Eriksson (KV)
SusAnne Mastonstråle (M)
Roger Petrini (M)
Birgitta Thunholm (C)

Ordförandens
signatur

Paragrafer

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
3

Kommunfullmäktiges protokoll
2015-04-29

Övriga deltagare
Namn
Anna-Karin Jakobsson
Jacob Sandqvist

Ordförandens
signatur

Paragrafer

Justerarens
signatur

Befattning
Kommunchef
Kommunsekreterare

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
4

Kommunfullmäktiges protokoll
2015-04-29

Kf § 21

Sida
5

Sammanfattning av allmänhetens frågestund
Inga frågor ställdes på allmänhetens frågestund.

Kf § 22

Information: Föreläsning om migration, Länsstyrelsen
Olof Molund från Länsstyrelsen Uppsala län föreläser om
migrationssituationen i världen, i Sverige och lokalt.
Kommunfullmäktige tackar för föreläsningen.

Kf § 23

Valärenden
Inga valärenden anmäls.

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktiges protokoll
2015-04-29

Kf § 24

Sida
6

Val av två ledamöter och två ersättare till Bionär AB:s
styrelse
Beslut
1. Kommunfullmäktige utser Lars Skytt (S) och Bengt Ahlquist (KV) till
ledamöter i Bionär AB:s styrelse.
2. Kommunfullmäktige utser Magnus Grönberg (S) och Clarrie Leim (C)
till ersättare i Bionär AB:s styrelse.
Förslag till beslut på sammanträdet

Björn Karlsson (S) föreslår Lars Skytt (S) som ledamot.
Bo Janzon (M) föreslår Kenneth Holmström (M) som ledamot.
Torbjörn Löfgren (KV) föreslår Bengt Ahlquist (KV) som ledamot.
Björn Karlsson (S) föreslår Magnus Grönberg som ersättare.
Kenneth Holmström (M) föreslår Clarrie Leim (C) som ersättare.
Beslutsgång

Beslutspunkt 1.

Ordförande ställer Lars Skytt (S), Kenneth Holmström (M) och Bengt
Ahlquist (KV) mot varandra. Ordföranden anser utgången oklar och begär
omröstning.
Eftersom valet avser person genomförs en sluten omröstning.
Ordföranden förklarar att röstlapparna ska innehålla två namn per lapp, och
valbara är Lars, Kenneth och Bengt.
Beslutspunkt 2.

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige väljer Magnus Grönberg (S)
och Clarrie Leim (C) till ersättare, och finnar att så är fallet.
Omröstningsresultat

Beslutspunkt 1.

Med 19 röster för Lars Skytt och Bengt Ahlquist, 7 röster för Lars Skytt och
Kenneth Holmström och 5 ogiltiga utser kommunstyrelsen Lars Skytt (S)
och Bengt Ahlquist (KV) till ledamöter i Bionär AB:s styrelse.

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktiges protokoll
2015-04-29

Kf § 25

Sida
7

Befästning av plats: Val av en ersättare till gemensam
IT-nämnd
Beslut
Kommunfullmäktige utser Kenneth Holmström (M) till ersättare i
gemensam IT-nämnd.
Beslutsunderlag

Kommunfullmäktige föreslog på sitt sammanträde 2014-12-10, Kf § 86 att
aktuell plats tillsätts med den person som kommunstyrelsen valt till
oppositionens ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott.

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktiges protokoll
2015-04-29

Kf § 26

Sida
8

Befästning av plats: Val av en ersättare till gemensam
lönenämnd
Beslut
Kommunfullmäktige utser Kenneth Holmström (M) till ersättare i
gemensam lönenämnd.
Beslutsunderlag

Kommunfullmäktige föreslog på sitt sammanträde 2014-12-10, Kf § 87 att
aktuell plats tillsätts med den person som kommunstyrelsen valt till
oppositionens ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott.

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktiges protokoll
2015-04-29

Kf § 27

Sida
9

Befästning av plats: Val av en ledamot och en ersättare
till Gästrikerådets styrgrupp
Beslut
1. Kommunfullmäktige utser Kenneth Holmström (M) till ledamot i
Gästrikerådets styrgrupp.
2. Kommunfullmäktige utser Torbjörn Löfgren (KV) till ersättare i
Gästrikerådets styrgrupp.
Beslutsunderlag

Kommunfullmäktige föreslog på sitt sammanträde 2014-12-10, Kf § 107 att
aktuella platser tillsättas med de personer som har blivit valda till
oppositionens ledamot respektive ersättare i kommunstyrelsens
arbetsutskott.

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktiges protokoll
2015-04-29

Kf § 28

Sida
10

Befästning av plats: Val av en ledamot och en ersättare
till Mälardalsrådets ting
Beslut
1. Kommunfullmäktige utser Kenneth Holmström (M) till ledamot i
Mälardalsrådets ting.
2. Kommunfullmäktige utser Torbjörn Löfgren (KV) till ersättare i
Mälardalsrådets ting.
Beslutsunderlag

Kommunfullmäktige föreslog på sitt sammanträde 2014-12-10, Kf § 109 att
aktuella platser tillsättas med de personer som har blivit valda till
oppositionens ledamot respektive ersättare i kommunstyrelsens
arbetsutskott.

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktiges protokoll
2015-04-29

Kf § 29

Sida
11

Anmälan av medborgarförslag, motioner och
interpellationer

Diarienr
Följande medborgarförslag anmäls:
KS 2015/21.870 ”När man hör namnet SKUTSKÄR ska man associera till skutor, hav, sjöliv

och bad”, 2015-03-09 / Conny Blomberg, Karl-Åke Lindblad & Britt-Marie
Strand.
Medborgarförslaget lämnas till samhällsbyggnadsnämnden för beredning.
”Bättre kommunikationer i Älvkarleby”, 2015-03-13 / Elever från klass 8ab,

KS 2015/35.530 Rotskärsskolan.

Medborgarförslaget lämnas till kommunstyrelsen för beredning.
KS 2015/36.622 ”Bättre skolmat”, 2015-03-26 / Elever från klass 8ab, Rotskärsskolan.

Medborgarförslaget lämnas till utbildnings- och omsorgsnämnden för
beredning.

KS 2015/37.820 ”Ett gym endast för tjejer”, 2015-03-26 / Elever från Rotskärsskolan.

Medborgarförslaget lämnas till samhällsbyggnadsnämnden för beredning.
Följande motioner anmäls:

”Motion om att uppföra hundgårdar”, 2015-02-19 / Kurt Törnblom (SD)

KS 2015/18.829 med flera.

Motionen lämnas till samhällsbyggnadsnämnden för beredning.
KS 2015/50.730 ”Effektivisering av kommunal vård- och omsorgsverksamhet”, 2015-04-29 /

Kenneth Holmström (M) & Clarrie Leim (C).
Motionen lämnas till utbildnings- och omsorgsnämnden för beredning.

KS 2015/49.250 ”Ändrat användningsområde för Sandtomterna Östanån 2:131, 132 och

133”, 2015-04-29 / Bo Janzon (M), Kenneth Holmström (M) och Clarrie
Leim (C).
Motionen lämnas till samhällsbyggnadsnämnden för beredning.
KS 2015/52.622

”Motion om att minska matsvinnet i Älvkarlebys Skolor”, 2015-04-29 /
Mona Hansson (KV) med flera.
Motionen lämnas till utbildnings- och omsorgsnämnden för beredning.

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktiges protokoll
2015-04-29

Kf § 30

Sida
12

Arvoden och ersättningar

Diarienr
KS 2014/91.024 Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att ingen förändring sker i arvodesreglementet
för 2015.
Reservationer och särskilda uttalanden

Kommunens Väls ledamöter reserverar sig mot beslutet.
Sammanfattning av ärendet

I kommunallagen 4 kap 12 § anges att förtroendevalda har rätt till skälig
ersättning för förlorad arbetsförtjänst samt ersättning för vissa omkostnader
som följer med uppdraget. Dessa ersättningar ska utgå eftersom deltagande i
den politiska verksamheten inte ska vara en fråga om enskildas ekonomiska
möjligheter. Lagen anger dock endast att ersättningen ska vara skälig, vad
som utgör en skälig ersättning är upp till fullmäktige att besluta.
Det står även fullmäktige fritt att själv avgöra om arvoden utöver dessa
ersättningar, samt ersättning för andra omkostnader än de angivna i 4 kap 12
§ KL, ska erbjudas de förtroendevalda. Om så bestäms är det också upp till
fullmäktige att besluta vilken nivå de arvodena ska ligga på.
Frågan har varit på remiss till de politiska partierna.
Beslutsunderlag





Tjänsteskrivelse: ”Arvoden och ersättningar för 2015”, 2014-11-17 /
Jacob Sandqvist
Utredning ”Arvoden och ersättningar i Älvkarleby kommun”, 2014-1117 / Jacob Sandqvist
Reglemente för arvoden och ersättningar för förtroendevalda, fastställd
2010-11-24

Förslag till beslut på sammanträdet

Kommunstyrelsen föreslår att ingen förändring sker i arvodesreglementet
för 2015.
Kommunens Väl föreslår att:
 Arvodesreglementet förändras gällande fullmäktiges sammanträden,
arvodessumma utgår med 400 kronor/möte.
 Övriga arvoden fryses på 2014 års nivå.

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktiges protokoll
2015-04-29

Beslutsgång

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Kommunens Väls
förslag och finner att fullmäktige har beslutat enligt kommunstyrelsens
förslag.
Omröstning begärs.
Fullmäktige godkänner följande beslutsgång:
JA-röst till kommunstyrelsens förslag
NEJ-röst till Kommunens Väls förslag
Omröstningsresultat

Med 25 JA-röster och 5 NEJ-röster har fullmäktige beslutat enligt
kommunstyrelsens förslag.
Beslutet lämnas till




Lönecentrum
Kommunala författningar

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
13

Kommunfullmäktiges protokoll
2015-04-29

Kf § 31

Sida
14

Mål och budget 2015

Diarienr
KS 2013/118.041

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Anta ”Älvkarleby, möjligheternas kommun. Mål och budget 2015 med
plan för 2016 och 2017” Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och
Miljöpartiet.
Resultat- ,balans-, kassaflödes- och investeringsbudget fastställs enligt
mål- och budgetdokumentet ovan
2. Diskussion ska föras under 2015 om riktlinjer för god ekonomisk
hushållning
Reservationer och särskilda uttalanden

Moderaternas och Centerpartiets ledamöter reserverar sig mot beslutet.
Sandra Andersson (SD) avger ett särskilt yttrande, bifogat protokollet.
Sammanfattning av ärendet

Enligt kommunallagens 8 kap. 4-5 §§ ska kommuner upprätta en budget för
nästa kalenderår (budgetår). Budgeten skall också innehålla en plan för
ekonomin för en period av tre år.
Budget för 2015 antogs i fullmäktige 2014-11-26, men det beslutet
upphävdes sedan av Förvaltningsrätten av sammanträdestekniska skäl.
Beslut om budget 2015 behöver därmed fattas igen. Beslutet om
skattesatsen upplöstes dock inte, och behöver därmed inte tas igen för 2015.
Beslutsunderlag

1. ”Älvkarleby, möjligheternas kommun. Mål och budget 2015 med plan
för 2016 och 2017” Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet.
2. ”Älvkarlebyalliansens förslag till Budget 2015 med ekonomisk plan för
2016-2017” Nya Moderaterna och Centerpartiet.
Förslag till beslut på sammanträdet

Beslutspunkt 1
Marie Larsson (S) yrkar på bifall till kommunstyrelsens förslag; anta
”Älvkarleby, möjligheternas kommun. Mål och budget 2015 med plan för
2016 och 2017” Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet.
Kenneth Holmström (M) och Agneta Lundgren (C) yrkar bifall till
”Älvkarlebyalliansens förslag till Budget 2015 med ekonomisk plan för
2016-2017” Nya Moderaterna och Centerpartiet”

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktiges protokoll
2015-04-29

Sida
15

Beslutspunkt 2
Håkan Forssell (KV) yrkar att diskussion ska föras under 2015 om riktlinjer
för god ekonomisk hushållning.
Beslutsgång

Beslutspunkt 1
Ordföranden ställer kommunstyrelens förslag mot Holmströms (M) och
Lundgrens förslag (C) och finner att fullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:
JA-röst till Larsson med fleras förslag
NEJ-röst till Holmström med fleras förslag
Beslutspunkt 2
Ordföranden frågar fullmäktige om de antar Forssells (KV) yrkande och
finner att så är fallet.
Omröstningsresultat

Med 20 JA-röster och 10 NEJ-röster har fullmäktige beslutat att bifalla
kommunstyrelsens förslag.
Beslutet lämnas till





Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsnämnden
Utbildnings- och omsorgsnämnden
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Folkinitiativ

Diarienr
KS 2014/38.111 Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att det inte ska hållas folkomröstning gällande
medlemskap i Gästrike Vatten AB.
Reservationer och särskilda uttalanden

Kommunens Väls ledamöter samt Sandra Andersson (SD), Maj-Britt
Jakobsson (SD) och Rolf Sundström (SD) reserverar sig mot beslutet.
Sammanfattning av ärendet

Ett folkinitiativ har lämnats in till kommunen, vilket innebär att fullmäktige
ska ta ställning till om en folkomröstning ska genomföras eller ej. Om
fullmäktige beslutar att folkomröstning ska genomföras ska de också vid
samma tillfälle ta ställning till ett antal frågor gällande densamma, bland
annat datum och de frågor som ska ställas.
Efter fullmäktiges beslut svarar valnämnden för den eventuella
folkomröstningens genomförande.
Frågan gäller huruvida Älvkarleby kommun ska vara kvar i, eller lämna,
samarbetet med Gästrike Vatten. En utredning beställdes under
sensommaren från WSP Analys & Strategi för att klargöra för- och
nackdelar med respektive alternativ
Beslutsunderlag





Valnämndens beslut Vn § 2, 2015-03-04
Tjänsteskrivelse: ”Folkomröstning gällande medlemskap i Gästrike
Vatten”, 2015-02-18 / Jacob Sandqvist
Rapport: ”Vägval för framtida vatten i Älvkarleby”, 2014-12-02 / WSP
Analys & Strategi

Förslag till beslut på sammanträdet

Marie Larsson (S), Bo Janzon (M), Clarrie Leim (C), Hans Wennberg (MP)
och Sigrid Bergström (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att inte
hålla folkomröstning.
Maj-Britt Jakobsson (SD) och Torbjörn Löfgren (KV) yrkar på att en
folkomröstning ska hållas i frågan.
Beslutsgång

Ordföranden begär att omröstning hålls för att underlätta rösträkningen, då
två tredjedelars majoritet krävs för ett nej till folkomröstning.
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Fullmäktige godkänner följande beslutsgång:
JA-röst till att folkomröstning ska hållas i fråga om medlemskap i Gästrike
Vatten AB
NEJ-röst till att folkomröstning inte ska hållas i fråga om medlemskap i
Gästrike Vatten AB
Omröstningsresultat

Med 7 JA-röster och 23 NEJ-röster har fullmäktige beslutat att inte hålla
folkomröstning om medlemskap i Gästrike Vatten AB.
Beslutet lämnas till




Bengt Ahlquist
Torbjörn Löfgren
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Upphörande av policys

Diarienr
KS 2014/95.003 Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Inköpspolicy (ÄKF 2004:2) upphör att gälla,
2. Riktlinjer för inköpsverksamheten i Älvkarleby kommun (ÄKF 2004:3)
upphör att gälla,
3. Upphandlingspolicy (ÄKF 1998:13) upphör att gälla.
Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade 2015-02-19, Kf § 7, att anta en ny
Upphandlings- och inköpspolicy. Denna är tänkt att ersätta Inköpspolicy
(ÄKF 2004:2), Upphandlingspolicy (ÄKF 1998:13) samt Riktlinjer för
inköpsverksamheten i Älvkarleby kommun (ÄKF 2004:3), men beslut om de
föregående dessa policys upphörande togs inte i samband med beslutet att
anta den nya policyn.
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse ”Upphörande av Inköpspolicy för Älvkarleby
kommun”, 2015-03-05 / Veikko Niemi
Fullmäktiges beslut Kf §7, 2015-02-19
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Ägardirektiv AB Älvkarlebyhus

Diarienr
KS 2014/101.107

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner ägardirektiven, med följande ändringar:
 Ordet ”självkostnads-” tas bort från andra stycket, första sidan.
 Hela fjärde stycket, tredje sidan tas bort. Stycket gäller lägenheter på
gatuplan.
Sammanfattning av ärendet

Under 2014 togs ett sidoordnat beslut som ett tillägg till gällande
ägardirektiv. Inför 2015 har tillägget arbetats in i grunddokumentet.
Dessutom har några belopp justerats samt att det har gjorts tydligare
skrivningar kring det bostadssociala ansvaret. En förändring är att ansvaret
för det bostadssociala projektet som nu drivs flyttas över till kommunen från
Älvkarlebyhus.
Fullmäktige återremitterade 2015-02-19, Kf § 4, ärendet till
kommunstyrelsen med motiveringen att ägardirektiven har för svaga och
otydliga miljömål.
Beslutsunderlag



Förslag till reviderade ägardirektiv

Beslutet lämnas till



Veikko Niemi
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Bolagsordning AB Älvkarlebyhus

Diarienr
KS 2014/102.107

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner bolagsordningen, med följande ändringar:
 § 6 ska vara benämnd ”Antal aktier”, snarare än ”Aktiebelopp”.
 Under § 13, rubriken ”Kommunstyrelsens inspektionsrätt”, stryks hela
stycket, bortsett från första meningen som står kvar.
Sammanfattning av ärendet

Med anledning av förändringar i kommunallagen har förändringar införts i
bolagsordningarna i kommunkoncernens bolag.
Från och med 2013-01-01 gäller delvis ny lagstiftning vad avser
kommunstyrelsens uppsiktsplikt över hel- och delägda bolag. Enligt
Kommunallagens 6 kapitel § 1a och b ska kommunstyrelsen i årliga beslut
för varje hel- och delägt bolag pröva om den verksamhet som bolaget har
bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala
befogenheterna.
Fullmäktige återremitterade 2015-02-19, Kf § 5, ärendet till
kommunstyrelsen med motiveringen att dokumentet behöver ses över och
göras lika som bolagsordningen för Älvkarleby Vatten AB.
Beslutsunderlag



Förslag till reviderad bolagsordning

Beslutet lämnas till



Veikko Niemi
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Lokalbehov på utbildnings- och omsorgsförvaltningen
– KunDa

Diarienr
KS 2014/93.291 Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Lokalerna utökas enligt alternativ 2 i kommunchefens utredning.
2. Utökningen ska finanseras inom utbildnings- och omsorgsnämndens
tilldelade budget.
Sammanfattning av ärendet

Utbildnings- och omsorgsnämnden beslutade 2014-11-11 § 789 att föreslå
kommunfullmäktige ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att uppta
förhandling om inköp av Jungfruholmens skola. Detta i syfte att samla
KunDas verksamhet i ändamålsenliga lokaler och skapa möjlighet till en
förskoleavdelning. Uppdraget skulle även bestå i att
samhällsbyggnadsnämnden tar upp diskussioner med AB Älvkarlebyhus om
iordningsställande av KunDas nuvarande lokaler för individ- och
familjeomsorgens räkning.
Fullmäktige återremitterade 2015-02-19, Kf § 11, ärendet till
kommunstyrelsen med uppdrag till kommunchefen att ta fram alternativa
förslag till lokaler.
Beslutsunderlag






Tjänsteskrivelse ”Lokalbehov på utbildnings- och omsorgsförvaltningen
– KunDa”, 2015-02-20 / Anna-Karin Jakobsson
Utbildning- och omsorgsnämndens beslut Uon § 813, 2014-12-09
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2014-11-25 § 138
Tjänsteskrivelse: ”Utbildnings- och omsorgsförvaltningens lokalbehov”,
2014-12-03 / Åsa Morén

Förslag till beslut på sammanträdet

Pernilla Friman (S), Agneta Lundgren (C), Kenneth Holmström (M) och
Lars Skytt (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, att utöka
lokalerna enligt alternativ 2 i kommunchefens utredning; genom att hyra
större ytor av AB Älvkarlebyhus.
Hans Wennberg (MP) och Sandra Andersson (SD) yrkar att lokalerna ska
utökas enligt alternativ 1 i kommunchefens utredning; genom att kommunen
köper Jungfruholmens skola.
Beslutsgång

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Wennbergs (MP) och
Anderssons (SD) förslag och finner att fullmäktige beslutar enligt
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kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs.
Fullmäktige godkänner följande beslutsgång
JA-röst till kommunstyrelsens förslag
NEJ-röst till Wennberg (MP) och Anderssons (SD) förslag
Omröstningsresultat

Med 21 JA-röster, 8 NEJ-röster och en avstående har kommunfullmäktige
beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.
Beslutet lämnas till





Anna-Karin Jakobsson
Samhällsbyggnadsnämnden
Utbildnings- och omsorgsnämnden
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Reglemente för samhällsbyggnadsnämnden

Diarienr
KS 2015/22.002 Beslut

Kommunfullmäktige antar det reviderade reglementet för
samhällsbyggnadsnämnden.
Sammanfattning av ärendet

Förvaltningen har gjort en översyn av reglementet och det behövde
revideras. Både ansvarsområden (§ 2) och lagstiftningen (§ 2.1) har
förändrats, utifrån idag gällande lagstiftning.
Två punkter under § 15 har tillkommit och § 23 Föreningsutskottet är en ny
paragraf som tidigare saknats helt.
Beslutsunderlag



Förslag till reviderat reglemente, 2015-02-09
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Projektering för Tallmon och Östangård

Diarienr
KS 2015/23.293 Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att tilldela samhällsbyggnadsnämnden 1 000
tkr för projektering av investering för Tallmon och Östangård.
Sammanfattning av ärendet

Kommunens fastigheter har stora underhållbehov.
Tekniska avdelningen/fastighetsförvaltningen arbetar dagligen med det
eftersatta underhållet och ska upprätthålla god standard trots att befintlig
underhållsbudget inte är tillräcklig. Revisorerna som granskade
fastighetsförvaltningen har i sin rapport konstaterat att fastighetsunderhållet
är eftersatt, att förvaltningen är underbemannad och att en översyn av
nuvarande organisation ska utföras.
Tekniskas bedömning (liksom revisorernas) är att det framförallt är
kommunens vård- och omsorgboenden, Tallmon och Östangård, som har
sämre standard och skick. Arbetsmiljön för personal som arbetar i lokalerna
är inte bra.
På Tallmon har okulärbesiktningar genomförts där standardnivån visar att
Tallmon har ett sämre skick med behov av större underhållsåtgärder. Vissa
av byggnaderna är nedslitna och undermåliga, vilket också ska bedömas vid
en eventuellt större ombyggnation. Det är möjligt att det är bättre att riva de
sämsta byggnaderna och istället bygga nytt. Underhållsbehovet och
kostnaderna ökar för Tallmon. Yttre miljö är inte heller i ett skick som är
godkänt.
Östangårds byggnader är sammantaget i ett hyggligt skick men visar sig ha
stora underhållsbehov på vissa byggnadsdelar, taket är undermåligt och
byggnaderna är slitna invändigt. Tekniska ser även här att underhållskostnader och att det akuta underhållet ökar.
Samtidigt vet vi att den ökade ålderstrukturen i kommunen gör att vi
kommer att få ett ökat behov av särskilda boendeplatser i framtiden. Detta
ska ingå i projekteringen, utifrån den utredning som vård och omsorg har
gjort, så att dessa behov uppfylls.
För att utföra en korrekt och samlad bedömning inför åtgärder gällande
ombyggnation, tillbyggnationer eller nybyggnation, behöver en projektering
utföras med tillsatta medel. Detta för att kunna göra rätt investeringsbedömning inklusive investeringskostnader m.m.

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktiges protokoll
2015-04-29

Beslutsunderlag




Samhällsbyggnadsnämndens beslut Sbn § 38, 2015-03-05
Hur möter vi framtidens behov av vård och omsorg i Älvkarleby
kommun, 2014-11-11, Eva Skytt
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Detaljplan för Östanån 13:58 & 13:98

Diarienr
KS 2014/71.214 Beslut

Fullmäktige antar detaljplanen.
Sammanfattning av ärendet

Två stycken bostadshus i omedelbar närhet till kyrkan i Älvkarleby har haft
ändamålet A i gällande plan. Den ena fastigheten är privatägd och den andra
ägs av kyrkan, som vill sälja den.
A-ändamålet innebar att endast verksamheter med statlig och kommunal
användning kunde komma ifråga vad gäller användning av husen. Då
kyrkan önskar sälja sitt hus som bostadshus krävdes en planändring. Det
privatägda huset bredvid hade också A-ändamål och har ändrats i
detaljplanförslaget.
En granskningsperiod har hållits och det är endast Gästrike Vatten AB som
har haft synpunkter på granskningsförslaget av detaljplanen. Kommunens
bemötande av dem kan ses i det särskilda utlåtandet. En av synpunkterna,
om dagvatten, har föranlett en ny planbestämmelse som begränsar
hårdgörande av tomtmarken, till endast 50 % av markytan.
Beslutsunderlag








Planbeskrivning/Per Andersson- KreaPlan Arkitektkontor och Sofie
Åberg, Älvkarleby kommun/2015-02-09
Plankarta med bestämmelser/Per Andersson- KreaPlan Arkitektkontor
och Sofie Åberg, Älvkarleby kommun/2015-02
Samrådsredogörelse/Sofie Åberg, Älvkarleby kommun/2014-11-13
Särskilt utlåtande/Sofie Åberg, Älvkarleby kommun/2015-02-09
Behovsbedömning/Per Andersson- KreaPlan Arkitektkontor och Sofie
Åberg, Älvkarleby kommun/2014-08-07
Fastighetsförteckning/Lantmäteriet
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Revisionsberättelse Älvkarleby kommun,
verksamhetsåret 2014

Diarienr
KS 2015/41.043 Kommunrevisor Rolf Haglund läser upp revisionsberättelsen för Älvkarleby

kommun avseende verksamhetsåret 2013.
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Beviljande av ansvarsfrihet för kommunstyrelsen
Beslut
Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, med hänvisning till motiveringen i Revisionsberättelse 2014, Älvkarleby kommun.
Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige ska årligen pröva ansvaret i styrelse och nämnder, dvs.
de som har fått olika uppdrag av fullmäktige. 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

Ordförande Kjell Grönberg (S),) och vice ordförande Clarrie Leim (C) är
jäviga i ärendet. Björn Karlsson (S) är ålderspresident och tjänstgör som
ordförande.
Av övriga närvarande ledamöter och tjänstgörande ersättare är följande
jäviga och deltar därmed inte i beslutet: Marie Larsson (S), Inga-Lil
Tegelberg (S), Torbjörn Löfgren (KV), Kenneth Holmström (M), Hans
Wennberg (MP), Bo Janzon (M), Agneta Lundgren (C), Sigrid Bergström
(V).
Beslutet lämnas till

Kommunstyrelsen
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Beviljande av ansvarsfrihet för utbildnings- och
omsorgsnämnden
Beslut
Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för utbildnings- och
omsorgsnämnden, med hänvisning till motiveringen i Revisionsberättelse
2014, Älvkarleby kommun.
Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige ska årligen pröva ansvaret i styrelse och nämnder, dvs.
de som har fått olika uppdrag av fullmäktige. 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.
Beslutsgång

Av närvarande ledamöter och tjänstgörande ersättare är följande jäviga och
deltar därmed inte i beslutet: Anett Aulin (S), Annemon Piper (KV),
Kristina Othén (V), Clarrie Leim (C), Katrin Jakobsson (S), Rose-Marie
Westerholm (S), Mona Hansson (KV), Agneta Lundgren (C), Pernilla
Friman (S), Sigrid Bergström (V).
Beslutet lämnas till

Utbildnings- och omsorgsnämnden
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Beviljande av ansvarsfrihet för
samhällsbyggnadsnämnden
Beslut
Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för samhällsbyggnadsnämnden,
med hänvisning till motiveringen i Revisionsberättelse 2014, Älvkarleby
kommun.
Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige ska årligen pröva ansvaret i styrelse och nämnder, dvs.
de som har fått olika uppdrag av fullmäktige. 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

Av närvarande ledamöter och tjänstgörande ersättare är följande jäviga och
deltar därmed inte i beslutet: Torbjörn Löfgren (KV), Magnus Grönberg (S),
Annemon Piper (KV), Clarrie Leim (C), Hans Wennberg (MP), Björn
Karlsson (S), Bo Janzon (M), Roger Wilund (S), Tommy Jakobsson (S).
Beslutet lämnas till

Samhällsbyggnadsnämnden
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Beviljande av ansvarsfrihet för valnämnden
Beslut
Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för valnämnden, med hänvisning
till motiveringen i Revisionsberättelse 2014, Älvkarleby kommun.
Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige ska årligen pröva ansvaret i styrelse och nämnder, dvs.
de som har fått olika uppdrag av fullmäktige. 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

Av närvarande ledamöter och tjänstgörande ersättare är följande jäviga och
deltar därmed inte i beslutet: Lars Skytt (S), Mona Hansson (KV).
Beslutet lämnas till

Valnämnden
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Beviljande av ansvarsfrihet för
överförmyndarnämnden (gemensam nämnd)
Beslut
Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för överförmyndarnämnden, med
hänvisning till motiveringen i Revisionsberättelse 2014, Älvkarleby
kommun.
Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige ska årligen pröva ansvaret i styrelse och nämnder, dvs.
de som har fått olika uppdrag av fullmäktige. 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.
Beslutsgång

Av närvarande ledamöter och tjänstgörande ersättare är följande jäviga och
deltar därmed inte i beslutet: Tommy Jakobsson (S).
Beslutet lämnas till

Överförmyndarnämnden Uppsala län
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Beviljande av ansvarsfrihet för IT-nämnden
(gemensam nämnd)
Beslut
Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för IT-nämnden, med hänvisning
till motiveringen i Revisionsberättelse 2014, Älvkarleby kommun.
Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige ska årligen pröva ansvaret i styrelse och nämnder, dvs.
de som har fått olika uppdrag av fullmäktige. 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 IT-nämnden.
Beslutsgång

Av närvarande ledamöter och tjänstgörande ersättare är följande jäviga och
deltar därmed inte i beslutet: Inga-Lil Tegelberg (S) och Kenneth
Holmström (M).
Beslutet lämnas till

IT-nämnden

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande
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Beviljande av ansvarsfrihet för lönenämnden
(gemensam nämnd)
Beslut
Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för lönenämnden, med hänvisning till motiveringen i Revisionsberättelse 2014, Älvkarleby kommun.
Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige ska årligen pröva ansvaret i styrelse och nämnder, dvs.
de som har fått olika uppdrag av fullmäktige. 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 lönenämnden.
Beslutsgång

Av närvarande ledamöter och tjänstgörande ersättare är följande jäviga och
deltar därmed inte i beslutet: Inga-Lil Tegelberg (S) och Kenneth
Holmström (M).
Beslutet lämnas till

Lönenämnden

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Älvkarleby kommuns årsredovisning 2014

Diarienr
KS 2015/41.042 Beslut

Fullmäktige beslutar att:
1. Godkänna Älvkarleby kommuns årsredovisning 2014.
2. Följande ej förbrukade driftsanslag 2014 tilläggsbudgeteras 2015:
a) Intraprenaden KunDa enligt överenskommelse, 1 910 tkr
3. Följande ej förbrukade investeringsanslag tilläggsbudgeteras 2015:
a) Kommunstyrelsen, 215,2 tkr
b) Samhällsbyggnadsnämnden, 9 381,5 tkr
c) Utbildnings- och omsorgsnämnden, 2 445,3 tkr
Efter tilläggsbudgetering och tilläggsäskande SBN, 2014-09-08, §592,
diarienr Sbn 2014/1 uppgår den totala investeringsbudgeten 2015 till
31 947 tkr.
Sammanfattning av ärendet

Styrelsen och de övriga nämnderna ska fortlöpande föra räkenskaper över
de medel som de förvaltar. När styrelsen har fått övriga nämnders
redovisningar, ska den upprätta en årsredovisning. Årsredovisningen ska
godkännas av fullmäktige. Det bör ske innan fullmäktige har beslutat om
ansvarsfrihet enligt 5 kap. 25a § kommunallagen ska beviljas eller vägras.
Budgeterat resultat 2014 uppgick till 4 988 tkr. Revisionens, nämndernas
och finansförvaltningens budgetavvikelser netto uppgick till -15 379 tkr.
Redovisat resultat 2014 blev således -10 391 tkr.
Fullmäktige antog 2013-09-25, § 67, riktlinjer för god ekonomisk
hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv (RUR). 2014 års
resultat medger ingen reservering till RUR.
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse ”Älvkarleby kommuns årsredovisning 2014”, 2015-0409 / Anna-Karin Jakobsson & Veikko Niemi
Årsredovisning 2014

Beslutet lämnas till




Veikko Niemi och Carina Hallenberg
Kommunrevisorerna

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktiges protokoll
2015-04-29

Sida
36

Omröstningsprotokoll
Förklaringar: J = ja-röst, N = nej-röst, A = avstår, F = frånvaro (anges endast för ledamöter)
§ 30
Ledamöter

§ 31

§ 32

§ 36

Närvaro
Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Marie Larsson (S)

X

J

J

N

J

Inga-Lil Tegelberg (S)

X

J

J

N

J

Kurt Törnblom (SD)

F

F
N

F

F

Torbjörn Löfgren (KV)

X

Kenneth Holmström (M)

X

J

Lars Skytt (S)

X

J

Magnus Grönberg (S)

X

J

Sandra Andersson (SD)

X

J

Anett Aulin (S)

X

J

Annemon Piper (KV)

X

Christian Lundström (M)

X

J

Mikael Ybert (S)

X

J

Kristina Othén (V)

X

J

Clarrie Leim (C)

X

J

Hans Wennberg (MP)

X

J

J

N

Katrin Jakobsson (S)

X

J

J

N

Maj-Britt Jakobsson (SD)

X

J

Björn Karlsson (S)

X

J

Håkan Forssell (KV)

X

Bo Janzon (M)

X

J

Rose-Marie Westerholm (S)

X

J

Roger Wilund (S)

X

J

Rolf Sundström (SD)

X

J

J

N

J

J

N

J

N

Eva Sidekrans (M)

X

J

Kjell Grönberg (S)

X

J

J

J

J

N

N

N

J

J

N

J

J

N
N

N

N

J
N
J
N

N

J

N

J

J
J

J
J

N

N

J

J

N

J

J

N

J

N

J

F
N

Justerarens
signatur

N
N

N

X

J

J

N

Mona Hansson (KV)

J
N

F

Justerarens
signatur

J
N

N

Marie Öberg (S)

Ordförandens
signatur

J

Nej

N
F

J

F

J
N

J
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N
N

J

N

J
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Ulf Öman (V)

F

Agneta Lundgren (C)

X

J

Pernilla Friman (S)

X

J

Inga Engman (SD)

X

J

F

Närvaro

Ja

F
N

J
N

§ 30
Tjänstgörande ersättare

§ 31
Nej

Ja
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F
N

J

N

J

N
§ 32

Nej

Ja

§ 36
Nej

Ja

J

Tommy Jakobsson (S)

X

J

J

N

Sigrid Bergström (V)

X

J

J

N

§ 30

§ 31

30

Totalt

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

N

§ 32

Nej

A

§ 36

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

25

5

20

10

7

23

21

8

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

