1(21)

Protokoll för kommunfullmäktige
Kommunhusets sessionssal, Skutskär

Plats:

Datum och tid: 2013-06-12 Kl. 18.00 – 21.45

Ajourneras: Kl. 19.50 - 20.20

Justering
Kommunhuset, Skutskär

Plats:

Datum och tid: 2013-06-17 Kl. 09.00
41-57

Paragrafer:

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

Agneta Lundgren (C)

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

2013-06-12

Underskrift

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktiges protokoll
2013-06-12

Beslutande
Ledamöter
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer
Lars Skytt (S)
Inga-Lil Tegelberg (S)
Kenneth Holmström (M)
Bengt Ahlquist (KV)
Björn Karlsson (S)
Kjell Holmgren (SD)
Åsa Stridh Andersson (S)
Torbjörn Löfgren (KV)
41-56
Tommy Jakobsson (S)
Sigrid Bergström (V)
Clarrie Leim (C)
Anett Aulin (S)
Anders Edin (FP)
Patrick Ernesäter (M)
Gunilla Styf (S), ordförande
Gunbritt Holmgren (SD)
Kenneth Holmgren (M)
Magnus Grönberg (S)
Rose-Marie Westerholm (S)
Eva Eriksson (KV)
Robert Boman-Lindqvist (M)
Yvonne Matsson (S)
Kjell Grönberg (S)
Agneta Lundgren (C)
Tjänstgörande ersättare
Namn (politisk tillhörighet)
Kurt L Andersson (S)
Niklas Dahlberg (M)
Bo Ohlsson (S)
Annemon Piper (KV)
Ola Lindberg (MP)

Ordförandens
signatur

Paragrafer

Justerarens
signatur

Ordinarie ledamot
Marie Larsson (S)
Bo Janzon (M)
Helena Lundblad (S)
Mona Hansson (KV)
Hans Wennberg (MP)

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
2

Kommunfullmäktiges protokoll
2013-06-12

Sven-Olof Melin (S)
Börje Knapp (V)
Lars Andersson (KV)
Eino Hekkala (S)

41-56

Roger Wilund (S)
Andreas Norling (V)
Torbjörn Löfgren (KV)
Sven-Olof Melin (S)

57
57

Övriga närvarande
Ersättare
Namn (politisk tillhörighet)
Jenny Dahlberg Jönsson (S)
Eino Hekkala (S)
Roger Petrini (M)
Lars Andersson (KV)
Inga Sandberg (C)
Kristina Freerks (C)
Walle Madebrink (FP)
Joakim Sjöstrand (MP)
Sven-Olof Melin (S)
Övriga deltagare
Namn
Bo Kullman
Anu Sundin

Ordförandens
signatur

Paragrafer
41-47
41-56
54-57
41-56

57

Paragrafer

Justerarens
signatur

Befattning
Ekonomichef
Kommunsekreterare

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
3

Kommunfullmäktiges protokoll
2013-06-12

Kf § 41

Sida
4

Allmänhetens frågestund
Walter Löfman, fastighetsägare från Stallmon ställer flera frågor som han
kommer att lämna in skriftligen till kommunhusets reception. Frågorna
besvaras senast under kommunfullmäktiges sammanträde 2013-09-25.

Kf § 42

Anmälan av motioner, interpellationer och
medborgarförslag

Diarienr
75/13.049

71/13.759

67/13.337

68/13.250

Följande motion anmäls:
• Motion om avtalskontroll av upphandlade verksamheter / Sven-Olof
Melin (S) och Björn Karlsson (S)
(till kommunstyrelsen för beredning)
Följande interpellation anmäls:
• Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om att ta fram en
policy och handlingsplan för att förverkliga barns rättigheter /
Anders Edin (FP)
Följande medborgarförslag anmäls:
• Medborgarförslag från Karin Eriksson om nytt underlag till
Rotskärsskolan tennisbanor (till samhällsbyggnadsnämnden för
beredning)
• Medborgarförslag från Barbro Carlsson angående villatomter på
Sand Älvkarleby (till samhällsbyggnadsnämnden för beredning)

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktiges protokoll
2013-06-12

Kf § 43

Valärenden

Diarienr
5/13.111

Beslut

Sida
5

Kristina Othéns (V) avsägelse från uppdraget som vice ordförande i
utbildnings- och omsorgsnämnden godkänns.
Åsa Strid Andersson (S) väljs till ny vice ordförande i utbildnings- och
omsorgsnämnden.
Kommunchef Anna-Karin Jakobsson väljs till kommunens ombud i
Förenade Småkommuners Försäkrings AB:s stämma.
Sven-Olof Melins (S) avsägelse från uppdraget som ordinarie ledamot i
kommunstyrelsen godkänns.
Karl-Åke Lindblad (S) väljs till ny ordinarie ledamot i kommunstyrelsen.
Beslutet lämnas till

•
•
•
•
•

Ordförandens
signatur

Kristina Othén
Åsa Strid Andersson
Anna-Karin Jakobsson
Sven-Olof Melin
Karl-Åke Lindblad

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktiges protokoll
2013-06-12

Kf § 44
Diarienr
76/12.101

Sida
6

Publicering av kommunfullmäktiges
sammanträdeshandlingar
Beslut
Kommunfullmäktiges sammanträdeshandlingar publiceras på kommunens
hemsida cirka en vecka före sammanträdet.
Sammanfattning av ärendet

Anders Edin (FP) har i en motion föreslagit att handlingarna till kommunfullmäktiges sammanträden publiceras på kommunens hemsida ca en vecka
före sammanträdestillfällen.
Förvaltningen anser att internetpublicering av kallelse tillsammans med
sammanträdeshandlingar förbättrar allmänhetens insynsmöjligheter i
beslutsprocessen och kan leda till utökad demokrati. Kommunfullmäktiges
sammanträdeshandlingar är i regel allmänna, offentliga handlingar. Trots
detta ska en prövning av handlingars offentlighet och genomgång av
personuppgiftslagens krav göras före varje publiceringsomgång. Detta
innebär dock inte någon omfattande arbetsinsats för förvaltningen som
skulle väga tyngre än allmänhetens rätt till insyn.
Beslutsunderlag

•
•

Motion, Anders Edin (FP), 2012-09-25
Tjänsteskrivelse, kommunsekreterare Anu Sundin, 2013-02-27

Beslutet lämnas till

•

Ordförandens
signatur

Anders Edin

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktiges protokoll
2013-06-12

Kf § 45
Diarienr
93/12.710

Sida
7

Svar på motion om vistelsetider på förskolan
Beslut
Kommunfullmäktige bifaller motionen med tillägget att plats i förskolan
med 25 timmar i veckan även ska omfatta barn inom allmän förskola.
Sammanfattning av ärendet

Sigrid Bergström (V) och Andreas Norling (V) har i en motion föreslagit att
utbildnings- och omsorgsnämnden ges i uppdrag att utreda möjligheterna att
erbjuda plats i förskolan för 25 timmar i veckan för de barn vars föräldrar är
arbetssökande eller föräldralediga.
Utbildnings- och omsorgsnämnden föreslår 2013-03-11, § 468, att kommunfullmäktige bifaller motionen med tillägget att plats i förskolan med 25
timmar i veckan även ska omfatta barn inom allmän förskola.
Beslutsunderlag

•
•
•
•

Utbildnings- och omsorgsnämnden § 468, 2013-03-11
Tjänsteskrivelse ”Svar på motion om vistelsetider på förskolan”,
skolchef GunnMari Nordström, 2013-01-21
Barnchecklista
Motion om vistelsetider på förskolan, S. Bergström (V) och A.
Norling (V), 2012-11-23

Förslag till beslut på sammanträdet

Anett Aulin (S) och Sigrid Bergström (V) föreslår bifall till
kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige bifaller motionen med
tillägget att plats i förskolan med 25 timmar i veckan även ska omfatta barn
inom allmän förskola.
Beslutet lämnas till

•
•
•

Ordförandens
signatur

Utbildnings- och omsorgsnämnden
Sigrid Bergström (V)
Andreas Norling (V)

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktiges protokoll
2013-06-12

Kf § 46
Diarienr
77/12.005

Sida
8

Svar på motion om kartläggning av kvaliteten hos
bredbandsnätet i Älvkarleby kommun
Beslut
Motionen bifalls.
Sammanfattning av ärendet

Socialdemokraterna har inlämnat en motion om kartläggning av bredbandsnätet i Älvkarleby kommun. För att kunna vara en attraktiv kommun att leva
och verka i så är det viktigt med en god infrastruktur så som tillgång till
bredbandsnät. Regeringen har också satt som mål att Sverige ska vara
utbyggt med 100 Mbit/s till 90 % år 2020. Det är därför angeläget att det tas
fram en strategi för fortsatt utbyggnad och därför föreslås bifall till
motionen.
Beslutsunderlag
• Tjänsteskrivelse ”Motion om kartläggning av bredbandsnätet i

•

Älvkarleby kommun 77/12-005”, Anna-Karin Jakobsson, 2013-0503
Motion om Kartläggning av kvaliteten i bredbandsnätet i Älvkarleby
kommun/ T. Jakobsson och B. Karlsson, 2012-09-26

Förslag till beslut på sammanträdet

Kenneth Holmström (M) föreslår: Bredbandsteckning ska finnas i hela
kommunen.
Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige anser att Holmströms förslag
innebär att ett nytt ärende väcks. Kommunfullmäktige beslutar att förslaget
är ett nytt ärende och bifaller kommunstyrelsens förslag: Motionen bifalls.
Beslutet lämnas till

•
•

Ordförandens
signatur

Björn Karlsson och Tommy Jakobsson
Anna-Karin Jakobsson

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktiges protokoll
2013-06-12

Kf § 47
Diarienr
65/13.005

Sida
9

Strategi för utbyggnation av bredbandsnätet
Beslut
Strategi för utbyggnad av publikt bredbandsnät, daterad 2012-11-26, antas.
Sammanfattning av ärendet

För att kommunen ska kunna vara en attraktiv plats att leva och verka i är
det viktigt med god infrastruktur såsom ett utbyggt bredbandsnät.
Regeringen har även ett mål på minst 100Mbps anslutning till 90 % av
hushåll och företag senast 2020 i Sverige vilket är något som Älvkarleby
kommun vill bidra till att uppnå. Socialdemokraterna har även lämnar in en
motion om att en strategi ska tas fram för utbyggnad av bredbandet i
kommunen
Beslutsunderlag

•
•

Tjänsteskrivelse ” Strategi för utbyggnation av bredbandsnätet”,
Anna-Karin Jakobsson, 2013-05-03
Strategi för utbyggnad av publikt bredbandsnät. / Olov Rydberg,
2012-11-26

Beslutet lämnas till

•

Ordförandens
signatur

Anna-Karin Jakobsson

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktiges protokoll
2013-06-12

Kf § 48
Diarienr
98/12.041

Sida
10

Mål och budget 2014 med plan för 2015-2016
Beslut
1. Skattesatsen 2014 fastställs till 22,19 kronor/skattekrona (oförändrad
utdebitering).
2. Socialdemokraterna och Vänsterpartiets budgetförslag ”Älvkarleby,
möjligheternas kommun. Mål och budget 2014 med plan för 2015 och
2016”, fastställs som mål- och driftbudget för 2014 med
plan för 2015
och 2016.
- Resultat- ,balans-, kassaflödes- och investeringsbudget fastställs enligt
mål- och budgetdokumentet ovan.
Reservationer och särskilda uttalanden

Bengt Ahlquist (KV), Annemon Piper (KV), Torbjörn Löfgren (KV), Eva
Eriksson (KV) och Ola Lindberg (MP), Kenneth Holmström (M), Patrick
Ernesäter (M), Kenneth Holmgren (M), Niklas Dahlberg (M), Clarrie Leim
(C), Agneta Lundgren (C) och Anders Edin (FP) reserverar sig mot beslutet
till förmån för sina egna förslag.
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.
Beslutsunderlag

•
•
•

”Älvkarleby, möjligheternas kommun. Mål och budget 2014 med
plan för 2015 och 2016” Socialdemokraterna, Vänsterpartiet
”Älvkarlebyalliansens förslag till Budget 2014 med ekonomisk plan
för 2015-2016” Nya Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet
Liberalerna
”Budget 2014 med plan för 2015-2016” Kommunens Väl

Förslag till beslut på sammanträdet

Beslutspunkt 1.
Inga-Lil Tegelberg (S), Anders Edin (FP) och Bengt Ahlquist (KV) föreslår
följande i beslutspunkt 1.: Skattesatsen 2014 fastställs till 22,19
kronor/skattekrona (oförändrad utdebitering).
Beslutspunkt 2.
Inga-Lil Tegelberg (S), Anett Aulin (S), Tommy Jakobsson (S) och Sigrid
Bergström (V) föreslår bifall till ”Älvkarleby, möjligheternas kommun. Mål
och budget 2014 med plan för 2015 och 2016” Socialdemokraterna,
Vänsterpartiet

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktiges protokoll
2013-06-12

Sida
11

Kenneth Holmström (M), Clarrie Leim (C) och Anders Edin (FP) föreslår
bifall till ”Älvkarlebyalliansens förslag till Budget 2014 med ekonomisk
plan för 2015-2016” Nya Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet
Liberalerna
Bengt Ahlquist (KV) och Ola Lindberg (MP) föreslår bifall till ”Budget
2014 med plan för 2015-2016” Kommunens Väl och Miljöpartiet.
Beslutsgång, beslutspunkt 1.

Kommunfullmäktige beslutar enligt Tegelbergs, Edins och Ahlquists
förslag.
Beslutsgång, beslutspunkt 2.

Ordföranden ställer förslagen mot varandra genom bifallsrop och finner att
kommunfullmäktige har beslutat att bifalla Tegelberg med fleras förslag.
Omröstning begärs. Huvudförslaget är Tegelbergs med fleras förslag.
Delomröstning:
Ordföranden ställer Holmström med fleras förslag mot Ahlquist med fleras
förslag genom bifallsrop för att ta fram ett motförslag till huvudförslaget.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige har beslutat bifalla Holmström
med fleras förslag.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång i delomröstningen:
JA-röst till Holmström med fleras förslag
NEJ-röst till Ahlquist med fleras förslag
Omröstningsresultat i delomröstning:

Med 8 JA-röster och 5 NEJ-röster och 18 som avstår från att rösta har
kommunfullmäktige beslutat att välja Holmström med fleras förslag till
motförslag.
Huvudomröstning:
Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång i huvudomröstningen:
JA-röst till Tegelberg med fleras förslag
NEJ-röst till Holmström med fleras förslag
Omröstningsresultat i huvudomröstning

Med 16 JA-röster, 8 NEJ-röster och 7 som avstår från att rösta har
kommunfullmäktige beslutat att bifalla Tegelberg med fleras förslag.
Beslutet lämnas till

•

Ordförandens
signatur

Kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden och utbildnings- och
omsorgsnämnden

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktiges protokoll
2013-06-12

Kf § 49
Diarienr
43/13.042

Sida
12

Kommentar till granskningsrapport om årsredovisning
år 2012
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar dels att från och med år 2014 ska mål som är
av betydelse för god ekonomisk hushållning fastställas, dels att i övrigt ska
av revisionen lämnade synpunkter beaktas i kommande årsredovisningar.
Sammanfattning av ärendet

I rapporten pekas inte på några allvarliga brister. Däremot påpekas vissa
områden som bör utvecklas och förtydligas, bl.a.
• Det är väsentligt att fullmäktige fastställer mål för verksamheten som är
av betydelse för god ekonomisk hushållning.
• Mätning och uppföljning av måluppfyllelsen bör utvecklas genom att
koppla nyckeltal och delmål till verksamhetsmålen.
• Viktiga framtidsfrågor under rubriken ”Framtiden” i förvaltningsberättelsen bör tydligare kopplas till hur dessa frågor kommer att påverka kommunens ekonomi och prioriteringar.
• Vid negativa budgetavvikelser bör verksamhetsberättelserna utökas med
analys av vidtagna åtgärder och dessas eventuella effekter.
Förvaltningen kommer att beakta lämnade synpunkter i kommande årsredovisningar.
Beslutsunderlag

•
•

Tjänsteskrivelse ” Revisionsrapport: Granskning av årsredovisning
2012”, 2013-05-22 / Anna-Karin Jakobsson och Bo Kullman
PwC: Granskning av årsredovisning 2012 – Älvkarleby kommun

Beslutet lämnas till

•
•

Ordförandens
signatur

Bo Kullman
Anna-Karin Jakobsson

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktiges protokoll
2013-06-12

Kf § 50
Diarienr
72/13.042

Tertialuppföljning
Beslut
Tertialuppföljning 2013 fastställs.
Beslutsunderlag

Tertialuppföljning 2013, Älvkarleby kommun
Beslutet lämnas till

•
•
•

Ordförandens
signatur

Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunstyrelsen
Utbildnings- och omsorgsnämnden

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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Kommunfullmäktiges protokoll
2013-06-12

Kf § 51

Ändring av valdistrikt

Diarienr
70/13.110

Beslut

Sida
14

1. Valdistrikten ”Marma”, ”Älvkarleö Bruk” och ”Harnäs” upphör.
2. ”Marma” och ”Älvkarleö Bruk” bildar ett nytt valdistrikt med
namnet ”Älvkarleö Bruk – Marma” och har sin vallokal i Sörgärdets
skola, Älvkarleby.
3. Röstberättigade i ”Harnäs” flyttas till valdistriktet ”Skutskärs
Centrum”.
4. Röstberättigade i Marma och Älvkarleö Bruk erbjuds möjlighet till
förtidsröstning i Marma och Älvkarleö Bruk en kväll i veckan under
förtidsröstningsperioden samt under valdagen.
Sammanfattning av ärendet

Enligt vallagen ska ett valdistrikt omfatta mellan 1000 och 2000 röstberättigade. Om det finns särskilda skäl, får ett valdistrikt omfatta färre än 1000
eller fler än 2000 röstberättigade. Ett valdistrikt får omfatta färre än 300
röstberättigade endast om det finns synnerliga skäl. I fyra av Älvkarleby
kommuns åtta valdistrikt understiger antalet röstberättigade vallagens
huvudregel om minst 1000 röstberättigade. Begreppen ”särskilda skäl” och
”synnerliga skäl” definieras inte i vallagen. Tolkningsstöd kan hämtas ur
Valprövningsnämndens rättspraxis.
Av valprövningsnämndens beslut 1982:2 framgår att ett avstånd till röstningslokalen på 5 km inte innebar ”särskilda skäl” som kunde befoga 280
röstberättigade i ett valdistrikt. Ytterligare tolkningsstöd kan hämtas ur valprövningsnämndens beslut 2006:1 där man konstaterat att valdistrikt bestående av 464 och 377 röstmottagare var ”allt för små”. Den överklagande
kommunen framförde att en hopslagning av distrikten skulle innebära ett
minskat valdeltagande. Valprövningsnämnden påpekade att kommunen,
genom möjlighet till förtidsröstning, budröstning och lämplig placering av
vallokaler, kunde ge väljarna tillräckliga möjligheter att rösta. Förvaltningen
bedömer att ”särskilda skäl” ej finns för att behålla små valdistrikt som
”Marma”, ”Älvkarleö Bruk” och ”Harnäs”.
Beslutsunderlag

•
•

Ordförandens
signatur

Tjänsteskrivelse ”Ändring av valdistrikt”, Anu Sundin, 2013-04-22
Valprövningsnämndens beslut 2006:1, 2008:9 och 1982:2, samt
ytterligare rättsfall på
http://www.val.se/det_svenska_valsystemet/overklaga

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktiges protokoll
2013-06-12

Beslutet lämnas till

•
•

Ordförandens
signatur

Länsstyrelsen i Uppsala
Valnämnden

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
15

Kommunfullmäktiges protokoll
2013-06-12

Kf § 52
Diarienr
41/13.049

Sida
16

Utökat anslag för driftbidrag till Skutskärs bandy
Beslut
Kommunfullmäktige avslår samhällsbyggnadsnämndens framställan om utökat anslag med 250 000 kronor. Samhällsbyggnadsnämnden får således
finansiera driftbidraget inom befintlig budgetram.
Reservationer och särskilda uttalanden

Clarrie Leim (C), Bengt Ahlquist (KV), Annemon Piper (KV), Eva Eriksson
(KV) och Agneta Lundgren (C) reserverar sig mot beslutet.
Sammanfattning av ärendet

2011-11-25 tecknades en avsiktsförklaring mellan kommunen och Skutskärs
IF bandy. Kommunens avsikt var att ge ett driftbidrag på 250 000 kr per år
under åren 2013 och 2014 om föreningen investerade i ny bandypist med
tillgörande kylanläggning. För att samhällsbyggnadsförvaltningen ska kunna
betala ut driftbidragsstödet krävs ett politiskt beslut om beviljande av bidraget. Samhällsbyggnadsnämnden har därför beslutat att bevilja Skutskärs
IF bandy 250 000 kronor i driftbidrag enligt avsiktsförklaringen och föreslår
att kommunfullmäktige tilldelar nämnden utökat anslag med motsvarande
summa.
Beslutsunderlag
• Samhällsbyggnadsnämnden § 389, 2013-03-20
• Avsiktsförklaring avseende Skutskärs IF bandy – dnr 2011/ Sbn 056
Förslag till beslut på sammanträdet

Clarrie Leim (C) föreslår: Samhällsbyggnadsnämnden tilldelas utökat
anslag med 250 000kr. Finansieringen sker ur kommunens eget kapital.
Kenneth Holmström (M) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige avslår samhällsbyggnadsnämndens framställan om
utökat anslag med 250 000 kronor. Samhällsbyggnadsnämnden får således
finansiera driftbidraget inom befintlig budgetram.
Beslutsgång

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner
kommunfullmäktige har beslutat bifalla Holmströms (M) förslag.
Beslutet lämnas till

•

Ordförandens
signatur

Samhällsbyggnadsnämnden

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

att

Kommunfullmäktiges protokoll
2013-06-12

Kf § 54
Diarienr
39/13.455

Sida
17

Utökat anslag för vidareutredning av Dragmossens
deponi
Beslut
1. Samhällsbyggnadsnämnden tilldelas ett utökat anslag om 200 tkr för
vidareutredning av Dragmossens deponi.
2. Finansieringen sker ur kommunens eget kapital.
Sammanfattning av ärendet

En utredning har gjorts om nuläget och vattenbalansen på Dragmossen.
Utredningen har bidragit till ny fakta gällande tungmetaller som finns i ytor
på området. Tekniska kontoret har ett föreläggande av Bygg- och miljökontoret om Dragmossen varav följer att kompletterande utredningar/besiktningar av hela deponin är nödvändiga. Ett kontrollprogram
behövs för anläggningen och åtgärdsförslag
Beslutsunderlag

•
•

Sbn § 385, 2013-03-20
Tjänsteskrivelse ”Dragmossen”, Patrik Österbring, 2013-03-19

Beslutet lämnas till

•
•

Ordförandens
signatur

Samhällsbyggnadsnämnden
Patrik Österbring

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktiges protokoll
2013-06-12

Kf § 55
Diarienr
91/12.005

Sida
18

Digital strategi för Älvkarleby kommun
Beslut
Den digitala strategin antas i enlighet med redovisat förslag och beskrivning
”Förslag till Digital Strategi Älvkarleby kommun 2013-2015, december
2012”
Sammanfattning av ärendet

Strategin har utvecklats för att möta nya krav, underlätta strategiska val och
lyckosamma satsningar som ger en positiv effekt på kommunens varumärke,
effektivitet och service till medborgarna. Den ska utgöra grunden för att det
digitala användandet sker på ett lagligt, långsiktigt, inbjudande och hållbart
sätt.
Beslutsunderlag

•
•

•

Tjänsteskrivelse ”Digital strategi 2013-1015”, administrativa chefen
Maria Enarsson, 2013-04-11.
Förslag till Digital Strategi Älvkarleby kommun 2013-2015, december 2012.
Kostnader för genomförande av delar av strategin.

Beslutet lämnas till

•
•
•

Ordförandens
signatur

Maria Enarsson
Intranätet
Kommunala författningar

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktiges protokoll
2013-06-12

Kf § 56
Diarienr
58/13.706

Sida
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Avgifter för tekniska hjälpmedel
Beslut
1. Ett nytt avgiftssystem gällande tekniska hjälpmedel införs enligt förvaltningens förslag.
2. Tekniska hjälpmedel som i nuläget är utlånade, till exempel rullatorer, erbjuds den enskilde att köpa för 300 kr.
Reservationer och särskilda uttalanden

Bengt Ahlquist (KV), Annemon Piper (KV), Torbjörn Löfgren (KV), Eva
Eriksson (KV), Kjell Holmgren (SD) och Gunbritt Holmgren (SD)
reserverar sig mot beslutet och lämnar in en skriftlig reservation före
justering av protokollet.
Sammanfattning av ärendet

Älvkarleby kommun är en av få kommuner i Sverige som inte har något
avgiftssystem för tekniska hjälpmedel. Dessutom finns flertalet hjälpmedel,
som för några år sedan endast gick att tillgå genom kommun och Landsting,
nu tillgängliga på öppna marknaden. Detta förslag är ett komplement till
riktlinjer för hjälpmedelshantering som beslutades av kommunfullmäktige
2008-04-23 § 19.
Beslutsunderlag

•
•

UON § 496 2013-04-11
Tjänsteskrivelse ”Avgiftsförslag gällande tekniska hjälpmedel”,
2013-03-11/ Elisabeth A Holmqvist

Förslag till beslut på sammanträdet

Anett Aulin (S) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag:
1. Ett nytt avgiftssystem gällande tekniska hjälpmedel införs enligt förvaltningens förslag.
2. Tekniska hjälpmedel som i nuläget är utlånade, till exempel rullatorer, erbjuds den enskilde att köpa för 300 kr.
Kommunens Väl genom Torbjörn Löfgren (KV) föreslår:
1. Att en avgift införs per år för: Rullator 400 kr. Arbetsstol 400 kr.
Förhöjningsklossar 0 kr.
2. Att ett register för utlånade hjälpmedel införs och ett lånekontrakt
införs.
Beslutsgång

Ordförande ställer förslagen mot varandra
kommunfullmäktige har beslutat enligt Aulins förslag.

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

och

finner

att

Kommunfullmäktiges protokoll
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Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:
JA-röst till Aulins förslag
NEJ-röst till Löfgrens förslag
Omröstningsresultat

Med 24 JA-röster och 7 NEJ-röster har kommunfullmäktige beslutat att
bifalla Aulins förslag.
Beslutet lämnas till

•
•

Ordförandens
signatur

Utbildnings- och omsorgsnämnden
Kommunala författningar

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktiges protokoll
2013-06-12

Kf § 57
Diarienr
49/13.042

Sida
21

Beviljande av ansvarsfrihet för Inköp Gävleborgs
direktion
Beslut
Ledamöter och ersättare i Inköp Gävleborgs direktion beviljas ansvarsfrihet
med hänvisning till motiveringen i Revisionsberättelse för år 2012,
kommunalförbundet Inköp Gävleborg, revisorerna.
Sammanfattning av ärendet

Inköp Gävleborgs revisorer har granskat den verksamhet som bedrivits av
kommunalförbundet. Direktionen ansvarar för att verksamheten bedrivs i
enlighet med gällande mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som
gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig
intern kontroll och för återredovisning. Revisorerna tillstyrker att direktionens ledamöter beviljas ansvarsfrihet.
Beslutsunderlag

•
•

Revisionsberättelse för år 2012, kommunalförbundet Inköp
Gävleborg, revisorerna, 2013-04-12
Granskning av årsredovisning 2012, Inköp Gävleborg, Cecilia
Axelsson /PwC, april 2013

Beslutsgång

Torbjörn Löfgren (KV) och Sven-Olof Melin (S) deltar varken i ärendets
handläggning eller beslut p.g.a. jäv.
Beslutet lämnas till

•

Ordförandens
signatur

Inköp Gävleborgs direktion

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

1 (2)

Omröstningsprotokoll

Kommunfullmäktiges sammanträde 2013-06-12

Förklaringar: J = ja-röst, N = nej-röst, A = avstå
§ 48
Ledamöter

Delomr.
Ja

Nej

§ 48

§ 56

Huvudomr.
Ja

Nej

Ja

Lars Skytt (S)

A

J

J

Inga-Lil Tegelberg (S)

A

J

J

Kenneth Holmström (M)

J

N

Bengt Ahlquist (KV)

N

Björn Karlsson (S)

A

Kjell Holmgren (SD)

A

Åsa Strid Andersson (S)

A

Torbjörn Löfgren (KV)

J

A

N

J

J
A

N

J
N

J
A

N

Tommy Jakobsson (S)

A

J

J

Sigrid Bergström (V)

A

J

J

Clarrie Leim (C)

J

Anett Aulin (S)

N
A

J

J
J

Anders Edin (FP)

J

N

J

Patrick Ernesäter (M)

J

N

J

Gunilla Styf (S)

A

Gunbritt Holmgren (SD)

A

Kenneth Holmgren (M)

J

J
A

J

N
N

J

Magnus Grönberg (S)

A

J

J

Rose-Marie Westerholm (S)

A

J

J

Eva Eriksson (KV)
Robert Boman-Lindqvist (M)

N

A

J

N
N

J

Yvonne Matsson (S)

A

J

J

Kjell Grönberg (S)

A

J

J

Agneta Lundgren (C )

J

Nej

N

J

2 (2)

§ 48
Tjänstgörande ersättare

Delomr.
Ja

Nej

§ 48
Huvudomr.
Ja

Nej

§ 56

Ja

Kurt L Andersson (S)

A

J

J

Sven-Olof Melin (S)

A

J

J

Bo Ohlsson (S)

A

J

J

Niklas Dahlberg (M)

J

N

Annemon Piper (KV)

N

Börje Knapp (V)

A

Ola Lindberg (MP)
JA-röster

N

AVSTÅR

N
J

A

N

16

NEJ-röster

24

5
18

J

A
J

8

Nej

8
7

7
0

