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Protokoll för kommunfullmäktige
Plats:

Kommunhusets sessionssal, Skutskär

2013-09-25 Kl. 18.00 – 21.20
Datum och tid: Sammanträdet ajournerades för allmänpolitisk debatt kl. 18.07 – 20.04
efter punkt 1. Närvaro och val av justerare
Justering
Plats:

Kommunhuset, Skutskär

Datum och tid: 2013-09-30 Kl. 09-30
Paragrafer:

58-69

Sekreterare:
Anu Sundin
Ordförande:
Gunilla Styf (S)
Justerare:
Rose-Marie Westerholm (S)

Bo Janzon (M)

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

2013-09-25
2013-09-30
2013-10-23

Underskrift

Annelie Joelsson

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktiges protokoll
2013-09-25

Beslutande
Ledamöter
Namn (politisk tillhörighet)
Lars Skytt (S)
Inga-Lil Tegelberg (S)
Kenneth Holmström (M)
Bengt Ahlquist (KV)
Björn Karlsson (S)
Bo Janzon (M)
Kjell Holmgren (SD)
Torbjörn Löfgren (KV)
Tommy Jakobsson (S)
Sigrid Bergström (V)
Clarrie Leim (C)
Anett Aulin (S)
Anders Edin (FP)
Patrick Ernesäter (M)
Hans Wennberg (MP)
Gunilla Styf (S), ordförande
Gunbritt Holmgren (SD)
Kenneth Holmgren (M)
Magnus Grönberg (S)
Rose-Marie Westerholm (S)
Eva Eriksson (KV)
Andreas Norling (V)
Yvonne Matsson (S)
Kjell Grönberg (S)
Tjänstgörande ersättare
Namn (politisk tillhörighet)
Britta Gustavsson (S)
Sven-Olof Melin (S)
Jenny Dahlberg Jönsson (S)
Annemon Piper (KV)
Eino Hekkala (S)

Ordförandens
signatur

Paragrafer
58-68

58 - 65

Paragrafer

Justerarens
signatur

Ordinarie ledamot
Marie Larsson (S)
Åsa Strid Andersson (S)
Helena Lundblad (S)
Mona Hansson (KV)
Roger Wilund (S)

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
2

Kommunfullmäktiges protokoll
2013-09-25

Roger Petrini (M)
Kristina Freerls (C)
Walle Madebrink (FP)
Kurt L Andersson (S)

Robert Boman-Lindqvist (M)
Agneta Lundgren (C)
Anders Edin (FP)
Inga-Lil Tegelberg (S)

66-69
69

Övriga närvarande
Ersättare
Namn (politisk tillhörighet)
Kurt L Andersson (S)
Börje Knapp (V)
Anita Selander Knapp (V)
Walle Madebrink (FP)
Ola Lindberg (MP)
Joakim Sjöstrand (MP)
Övriga deltagare
Namn
Anna-Karin Jakobsson
Hans-Erik Östlund (C)
Anu Sundin

Ordförandens
signatur

Paragrafer
58-68

58-65

Paragrafer

Justerarens
signatur

Befattning
Kommunchef
Kommunrevisor
Kommunsekreterare

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
3

Kommunfullmäktiges protokoll
2013-09-25

Kf § 58

Sida
4

Allmänhetens frågestund
Inga-Lil Tegelberg (S) läser upp sitt svar till Walter Löfman som ställde en
fråga under allmänhetens frågestund, på kommunfullmäktiges sammanträde
den 12 juni 2013.
Christian Lundström ställer en fråga om snedfördelning till föreningarna.
Frågan kommer att besvaras på kommunfullmäktiges nästkommande
sammanträde.

Kf § 59

Valärenden

Diarienr
5/13.111

Beslut
Torbjörn Löfgrens (KV) avsägelse från uppdraget som ledamot i
valnämnden godtas.
Mona Hansson (KV) väljs till ny ledamot i valnämnden.
Kristina Pethmans (KV) avsägelse från uppdraget som ersättare i
valnämnden godtas.
Seved Wahlström (KV) väljs till ny ersättare i valnämnden.
Dan Svedbergs (M) avsägelse från uppdraget som ersättare i Älvkarlebyhus
AB:s styrelse godtas.
Håkan Kingstedt (M) väljs till ny ersättare i Älvkarlebyhus AB:s styrelse.
Jan-Erik Molander (S) väljs till ersättare i kommunstyrelsen.
Beslutet lämnas till



Ordförandens
signatur

Berörda ledamöter och ersättare

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktiges protokoll
2013-09-25

Kf § 60
Diarienr
84/12.212

Sida
5

Tillägg till översiktsplanen: ”Landsbygdsutveckling
LIS-områden i strandnära lägen”
Beslut
Tillägget till ”Översiktsplan 2009”, ”LIS-områden i strandnära lägen”, antas
i enlighet med Plan- och bygglagens 4 kap. 11 § (ÄPBL) med följande
preciseringar:
1. Naturvärdesredovisningen (som ingår i planen) kompletteras med
ytterligare en nivå. Istället för en tvågradig skala (högt och lågt
naturvärde) visas värdena i tre olika nivåer: högt, lågt och semihögt
naturvärde.
2. På sida 20, längst ned i dokumentet ändras begreppet ”fjärrvärme”
till närvärme.
Sammanfattning av ärendet

Tillägget till ”Översiktsplan 2009” avseende landsbygdsutvecklingsområden
har varit utställt för granskning under våren 2013. Synpunkter som
framkommit under samrådet har behandlats i det ”särskilda utlåtandet” som
upprättats. Länsstyrelsen har vidimerat de skäl som kommunen åberopat för
att områdena i planen ska få LIS-status. Tillägget är en strategisk plan som
ger ramar och riktlinjer för fortsatt prövning, och för att ta områdena i
anspråk kommer det fortsättningsvis krävas detaljplan, bygglov,
förhandsbesked och/eller strandskyddsdispens eller upphävande av
strandskyddet. I de prövningarna nödgas kommunen att presentera ännu mer
underlag om strandskyddsvärdena och strandskyddets långsiktiga bevarande
(djur- och växtliv- samt friluftsvärden). Länsstyrelsen har synpunkter i sitt
granskningsutlåtande och detta utlåtande måste fortsättningsvis följa planen.
Kommunens ställningstagande kring granskningsutlåtandet, finns i byggoch miljökontorets särskilda utlåtande.
Kommunfullmäktige kan nu anta översiktsplanen.
Beslutsunderlag







Ordförandens
signatur

Tjänsteskrivselse ”Tillägg till översiktsplanen.
”Landsbygdsutveckling –LIS-områden i strandnära lägen”. DNR
2012/ks084.”, 2013-08-06 / Sofie Åberg
”Tillägg till översiktsplanen- LIS-områden i strandnära lägen” /
Sofie Åberg, 2013 08 06
Särskilt utlåtande / Bygg- och miljökontoret i Älvkarleby / Sofie
Åberg, 2013 08 06
Granskningsyttrande / Länsstyrelsen i Uppsala, 2013 02 26
”Kartering för naturvärdesbedömning i strandskyddszoner till

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktiges protokoll
2013-09-25

Dalälven inom Älvkarleby kommun” / Tommy Löfgren, 2011
Förslag till beslut på sammanträdet

Lars Skytt (S) föreslår bifall till förslaget med följande ändring:
På sida 20, längst ner i dokumentet ändras begreppet ”fjärrvärme” till
närvärme.
De övriga ledamöterna ansluter sig till Skytts förslag.
Beslutsgång

Kommunfullmäktige beslutar genom acklamation.
Beslutet lämnas till






Ordförandens
signatur

Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsnämnden
Tekniska kontoret
Bygg- och miljökontoret

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
6

Kommunfullmäktiges protokoll
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Kf § 61

Sida
7

Anmälan av motioner, interpellationer och
medborgarförslag

Diarienr
Följande motioner anmäls:

82/13.860



84/13.311



92/13.420



93/13.109



Fristad för författare- Anders Edin (FP) (till
samhällsbyggnadsnämnden för beredning)
Asfaltering av vägen mellan Långsand och Gårdskär- Anders Edin
(FP) (till samhällsbyggnadsnämnden för beredning)
Miljömotion gällande minskande av förbrukning av fossila bränslen
genom införande av elbilar inom kommunal verksamhet - Kenneth
Holmström (M) och Clarrie Leim (C) (till
samhällsbyggnadsnämnden för beredning)
Obligatorisk närvaro vid Tierp och Gävle kommuns
kommunfullmäktige -Hans Wennberg (MP) (till kommunstyrelsen
för beredning)

Följande interpellationer anmäls:

85/13.811



83/13.610



Tillgänglighet vid kommunens badplatser- Anders Edin (FP)
(besvaras under nästkommande sammanträde)
Papperslösa i skolan- Anders Edin (FP) (besvaras under § 62)

Följande medborgarförslag anmäls:

68/13.250



Ordförandens
signatur

Medborgarförslag ang. villatomter på Sand Älvkarleby- Barbro
Carlsson (till samhällsbyggnadsnämnden för beredning)

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktiges protokoll
2013-09-25

Kf § 62
Diarienr
83/13.610

Kf § 63
Diarienr
71/13.759

Sida
8

Svar på interpellation om papperslösa i skolan
Utbildnings- och omsorgsnämndens ordförande Anett Aulin (S) besvarar
Anders Edins (FP) interpellation om papperslösa elever i skolan.

Svar på interpellation om att ta fram en policy och
handlingsplan för att förverkliga barns rättigheter
Kommunstyrelsens ordförande Inga-Lil Tegelberg (S) besvarar Anders
Edins (FP) interpellation om policy och handlingsplan för att förverkliga
barns rättigheter.

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktiges protokoll
2013-09-25

Kf § 64
Diarienr
89/12.105

Sida
9

Svar på motion: Webbsändning av
fullmäktigesammanträden
Beslut
1. Kommunfullmäktiges sammanträden ska webbsändas och finnas
tillgängliga för direktsändning, nedladdning och strömmande lyssning på
kommunens hemsida. Sändningarna ska finnas tillgängliga på hemsidan fyra
år rullande.
2. Webbsändningen ska omfatta ljud- och bildsändning men initialt påbörjas
med ljudsändning.
3. Webbsändningen ska påbörjas som tidigast efter genomgång/förbättring
av kommunens befintliga ljudanläggning och sammanträdessalens
möblering och som senast i samband med den nya mandatperioden.
4. Utöver engångskostnad för inköp av utrustning samt ev. kostnad för
service får kostnaden för webbsändning inte överstiga 10 000kr per
sammanträde.
Sammanfattning av ärendet

Hans Wennberg (MP) har i en motion föreslagit att kommunfullmäktiges
sammanträden ska webbsändas och finnas tillgängligt på Älvkarleby
kommuns hemsida samt att webbsändningar samt information ska finnas
tillgängligt för nedladdning och strömmande lyssning för smartphones,
surfplattor och motsvarande. Wennberg skriver att öppna dörrar för dialog
och kontakt blir allt viktigare. Det är ytterst viktigt att även politiken finns
tillgänglig när medborgaren har möjlighet att ta del av den. Om
medborgarna inte har möjligheten att besöka kommunfullmäktige ska
kommunen kunna erbjuda att sammanträdet finns tillgängligt även för den
som väljer att stanna hemma, fortsätter Wennberg.
Kommunstyrelsens förvaltning stödjer Wennbergs förslag. Det kan antas att
allmänhetens intresse för politiken kan både väckas och breddas genom att
hemifrån kunna ta del av de högst beslutandes beslutsprocesser.
Erfarenheter har inhämtats från närkommunerna Tierp, Sandviken och
Gävle.
Beslutsunderlag




Ordförandens
signatur

Motion om att webbsända kommunfullmäktige/ Hans Wennberg
(MP) 2012-10-24
Förfrågan om kommunens webbsändningar / Datainspektionen,
2012-04-24

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktiges protokoll
2013-09-25

Sida
10

Förslag till beslut på sammanträdet

Beslutspunkt 1:
Kenneth Holmström (M) föreslår att kommunstyrelsens förslag bifalls med
följande ändring i beslutspunkt 1 ”..Sändningarna ska finnas tillgängliga på
hemsidan fyra år rullande.”
Beslutspunkt 2:
Inga-Lil Tegelberg (S) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag med
följande ändring i beslutspunkt 2. ”Webbsändningen ska påbörjas med
ljudsändning”.
Hans Wennberg (MP), Anders Edin (FP) och Kenneth Holmström (M)
anslutar sig till Tegelbergs yrkande.
Bo Janzon (M) föreslår bifall till Tegelbergs förslag med följande ändring i
formuleringen i beslutspunkt 2. ”Webbsändningen ska omfatta ljud- och
bildsändning men initialt påbörjas med ljudsändning.”
Beslutsgång

Genom
acklamation
beslutar
kommunfullmäktige
att
bifalla
kommunstyrelsens förslag med ändringar enligt Holmströms förslag i
beslutspunkt 1. och Janzons förslag i beslutspunkt 2.
Beslutet lämnas till





Ordförandens
signatur

Hans Wennberg (MP)
Maria Enarsson
Catharina Östlund

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktiges protokoll
2013-09-25

Kf § 65
Diarienr
23/13.130

Sida
11

Svar på motion: Stopp för gräddfiler till
invandrarungdomar
Beslut
Kommunfullmäktige avslår motionen i enlighet med IFO-chef Anna-Karin
Wågberg Sperrings yttrande.
Sammanfattning av ärendet

I en motion föreslår Gun-Britt Holmgren (SD) och Kjell Holmgren (SD) att
kommunfullmäktige ger utbildnings- och omsorgsnämnden i uppdrag att
avbryta verksamheten med att erbjuda ensamkommande flyktingungdomar
gratis körkortshjälp. IFO-chef Anna-Karin Wågberg Sperring har besvarat
motionen och föreslår att den avslås.
Beslutsunderlag




Uon § 539, 2013-06-11
Tjänsteskrivelse ”Ang. yttrande om motion om stopp för gräddfiler
till invandrarungdomar” 2013-05-17 / Anna-Karin Wågberg
Sperring

Förslag till beslut på sammanträdet

Anett Aulin (S) föreslår att motionen avslås enligt kommunstyrelsens
förslag. Kenneth Holmström (M) ansluter sig till Aulins (S) förslag.
Kjell Holmgren (SD) föreslår att motionen bifalls.
Beslutsgång

Ordföranden ställer Aulins förslag mot Holmgrens förslag och finner att
kommunfullmäktige har bifallit Aulins förslag.
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:
JA-röst till Aulins förslag
NEJ-röst till Holmgrens förslag
Omröstningsresultat

Med 29 JA-röster och 2 NEJ-röster har kommunfullmäktige bifallit Aulins
förslag och därmed avslagit motionen.
Beslutet lämnas till




Ordförandens
signatur

Gun-Britt Holmgren (SD)
Kjell Holmgren (SD)

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktiges protokoll
2013-09-25

Kf § 66

Svar på motion: Minska matsvinnet i skolorna

Diarienr
21/13.622

Beslut

Sida
12

Kommunfullmäktige
bifaller
motionen
med
hänvisning
till
Livsmedelsverkets nyutkomna råd och riktlinjer där man utgår ifrån att
kommunen arbetar med hållbara skolmåltider, där matsvinn finns med som
en del för att ge kommunen möjlighet att påverka miljön.
Sammanfattning av ärendet

Kenneth Holmström (M), Patrick Ernesäter (M), Clarrie Leim (C) och
Agneta Lundgren (C) har i en motion föreslagit att
- det regelbundet kartläggs hur stort matsvinnet är i kommunen
- resultatet återrapporteras till fullmäktige
- det arbetas för att minska matsvinnet
- kommunen inrättar ett pris för den skola som minskar matsvinnet mest.
Kostchef Marie Niklasson har för avsikt att under 2014 arbeta med
Livsmedelsverkets nyutkomna råd och riktlinjer där en del av råden handlar
om förutsättningar för hållbara skolmåltider. Ett av sju arbetsområden
handlar om matsvinn och dess miljöpåverkan.
Beslutsunderlag






Uon 557 §, 2013-06-11
Tjänsteskrivelse ”Yttrande över motion om att minska matsvinnet i
skolorna” / Marie Niklasson, 2013-05-16
Barnchecklista
”Bra mat i skolan” / Livsmedelsverket

Beslutet lämnas till







Ordförandens
signatur

Marie Niklasson
Kenneth Holmström (M)
Patrick Ernesäter (M)
Clarrie Leim (C)
Agneta Lundgren (C)

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktiges protokoll
2013-09-25

Kf § 67
Diarienr
86/13.040

Sida
13

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering
av resultatutjämningsreserv
Beslut
Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av
resultatutjämningsreserv antas.
Sammanfattning av ärendet

Från 2013 finns det i kommunallagen en möjlighet att under vissa
betingelser reservera delar av ett positivt resultat i en
resultatutjämningsreserv (RUR). Denna reserv kan sedan användas för att
utjämna intäkter över en konjunkturcykel, under förutsättning att årets
resultat efter balanskravsjusteringar är negativt. RUR är frivillig att tillämpa
och de kommuner och landsting som tänker göra det, måste besluta om hur
reserven ska hanteras. Detta ska framgå av de riktlinjer för god ekonomisk
hushållning som fullmäktige ska besluta om. Resultatutjämningsreserverna
gör det möjligt att på ett ansvarsfullt sätt reservera en del av överskottet i
goda tider och sedan använda medlen för att täcka underskott som uppstår
till följd av lågkonjunktur. Älvkarleby kommun bör förbereda möjligheten
att tillämpa den nya lagstiftningen, som medger införande av en
resultatutjämningsreserv. Ett förslag till Riktlinjer för god ekonomisk
hushållning och hantering av resultatutjämningsreserven har tagits fram (se
bifogat missiv). En möjlighet införs även att reservera överskott
upparbetade räkenskapsåren 2010-2012. Den möjligheten finns inte för
Älvkarleby, då kommunen saknar balanskravsresultat att reservera för de
åren.
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och
hantering av resultatutjämningsreserv / Anna-Karin Jakobsson, Bo
Kullman, 2013-08-13
Missiv Förslag till riktlinjer för god ekonomisk hushållning och
hantering av resultatutjämningsreserv / Bo Kullman, 2013-07-25

Beslutet lämnas till



Ordförandens
signatur

Redovisningsekonom Carina Hallenberg

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktiges protokoll
2013-09-25

Sida
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Kf § 68

Återtagande av beslut: Kommunal borgen för
finansiering av Älvkarleby Vatten AB:s investeringar

Diarienr
11/13.045

Beslut
Kommunfullmäktiges beslut 2013-02-20, § 18, avseende dels generell
borgen till Älvkarleby Vatten AB om maximalt 75 000 000 kronor, dels
kommunstyrelsens rätt att delegera till arbetsutskottet att fatta beslut om
genomförande, återtas.
Sammanfattning av ärendet

Riksdagen beslutade i december i samband med statsbudgeten 2013 om
regler för effektivare ränteavdragsbegränsningar, som begränsar
avdragsrätten för ränteutgifter inom en intressegemenskap där väsentligt
inflytande föreligger. Ränteutgifterna får inte dras av, om skälet till att
skuldförhållandet har uppkommit är, att intressegemenskapen ska få en
väsentlig skatteförmån (skattplanering via s.k. räntesnurror). Kommuner
som agerar internbank åt sina bolag är inte undantagna, trots att det i dessa
fall inte är fråga om skatteplanering. Älvkarleby Vatten riskerade att inte få
göra avdrag i deklarationen för räntekostnader som uppkommit via intern
upplåning från kommunen. För att underlätta för Älvkarleby Vatten att, om
behov uppstod, verkställa en extern upplåning, beslutade fullmäktige 201302-20, § 18, att bevilja Älvkarleby Vatten AB en generell borgen om
maximalt 75 miljoner kronor. I ett ställningstagande per 2013-02-25 har
Skatteverket, SKV, meddelat tillämpning av den s.k. ventilen. Ventilen
innebär,
att
kostnadsräntor
inom
en
intressegemenskap
är
avdragsgrundande, om lånevillkoren är affärsmässiga. Förvaltningens
bedömning av SKV:s tillämpning är, att kommunens utlåning till
Älvkarleby Vatten definitivt omfattas av ventilen. Dessutom fick
kommunen 2013-04-17 svar från SKV på en fråga från kommunen ställd
2013-02-01 specifikt gällande mellanhavandet mellan kommunen och
Älvkarleby Vatten. I sitt svar bedömer SKV, utifrån de av kommunen
lämnade uppgifter, att ”…ränteutgifter hänförliga till aktuella lån är
affärsmässigt motiverade och därför omfattas av den s.k. ventilen i 24 kap.
10 e § IL och därmed ska anses vara avdragsgilla för Älvkarleby Vatten
AB”. Med ovanstående ställningstaganden från SKV anser förvaltningen, att
fullmäktige ska återta beslut från 2013-02-20, § 18.
Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse ”Återtagande av beslut: Kommunal borgen för
finansiering av Älvkarleby Vatten AB:s investeringar

Beslutet lämnas till



Ordförandens
signatur

Älvkarleby Vatten AB, c/o Gästrike Vatten AB, Hamnleden 20, 806
41 Gävle

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktiges protokoll
2013-09-25

Kf § 69
Diarienr
87/13.106

Sida
15

Ansvarsfrihet för styrelsen i Samordningsförbundet
Uppsala län
Beslut
Samordningsförbundet Uppsala läns styrelse beviljas ansvarsfrihet med
hänvisning till Revisionsberättelse för år 2012, Samordningsförbundet
Uppsala län, 2013-04-12
Sammanfattning av ärendet

Samordningsförbundets revisorer har granskat förbundets verksamhet och
årsredovisning för 2012 och tillstyrker att ledamöterna i styrelsen beviljas
ansvarsfrihet.
Beslutsunderlag






Följebrev ”Ansvarsfrihet för styrelsen i Samordningsförbundet
Uppsala län”, 2013-08-20 / Anna Forslin, Samordningsförbundet
Uppsala län
Revisionsberättelse för år 2012, Samordningsförbundet Uppsala län,
2013-04-12 / Lars Egenäs, Knut Rexed, Staffan Godberg
Granskning av årsbokslut och årsredovisning,
Samordningsförbundet Uppsala län, Mars/april 2013 / Ernst &
Young
Årsredovisning 2012, Samordningsförbundet Uppsala län

Beslutsgång

Inga-Lil Tegelberg (S) deltar varken i ärendets handläggning eller beslut
p.g.a. jäv.
Beslutet lämnas till



Ordförandens
signatur

Samordningsförbundet Uppsala län

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

