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Protokoll för kommunfullmäktige
Kommunhusets sessionssal, Skutskär

Plats:

Datum och tid: 2013-10-23 kl. 18.30-20.20 Ajournerades kl. 19.30-19.50
Justering
Kommunhuset, Skutskär

Plats:

Datum och tid: 2013-10-29, kl. 14.00
70-82

Paragrafer:

Sekreterare:
Erik Klippmark
Ordförande:
Gunilla Styf (S)
Justerare:
Tommy Jakobsson (S)

Kenneth Holmgren (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

2013-10-23
2013-10-29
2013-11-21

Underskrift

Annelie Joelsson

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktiges protokoll
2013-10-23

Beslutande
Ledamöter
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer
Lars Skytt (S)
Inga-Lil Tegelberg (S)
Kenneth Holmström (M)
Marie Larsson (S)
Björn Karlsson (S)
70-73
Bo Janzon (M)
Kjell Holmgren (SD)
Åsa Stridh Andersson (S)
Torbjörn Löfgren (KV)
Tommy Jakobsson (S)
Sigrid Bergström (V)
Clarrie Leim (C)
Anett Aulin (S)
Anders Edin (FP)
Patrick Ernesäter (M)
Mona Hansson (KV)
Hans Wennberg (MP)
Gunilla Styf (S), ordförande
Gunbritt Holmgren (SD)
Kenneth Holmgren (M)
Rose-Marie Westerholm (S)
Eva Eriksson (KV)
Roger Wilund (S)
Andreas Norling (V)
Robert Boman-Lindqvist (M)
Kjell Grönberg (S)
Agneta Lundgren (C)
Tjänstgörande ersättare
Namn (politisk tillhörighet)
Kurt L Andersson (S)
Sven-Olof Melin (S)

Ordförandens
signatur

Paragrafer

Justerarens
signatur

Ordinarie ledamot
Helena Lundblad (S)
Magnus Grönberg (S)

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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2013-10-23

Bo Ohlsson (S)
Eino Hekkala (S)
Annemon Piper (KV)

Yvonne Matsson (S)
Björn Karlsson (S)
Bengt Ahlquist (KV)

74-82

Övriga närvarande
Ersättare
Namn (politisk tillhörighet)
Jenny Dahlberg Jönsson (S)
Eino Hekkala (S)
Roger Petrini (M)
Anette Sundin (SD)
Börje Knapp (V)
Inga Sandberg (C)
Kristina Freerks (C)
Walle Madebrink (FP)
Ola Lindberg (MP)
Joakim Sjöstrand (MP)

Paragrafer
70-73
70-73

Övriga deltagare
Namn
Anna-Karin Jacobsson
Erik Klippmark
Jan Moritz

71

Helena Mäkiaho Lindgren

71

GunnMari Nordström

72

Ordförandens
signatur

Paragrafer

Justerarens
signatur

Befattning
Kommunchef
Sekreterare
VD, Ljungbergsfonden
Kansliansvarig, Ljungbergsfonden
Skolchef

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
3

Kommunfullmäktiges protokoll
2013-10-23

Kf § 70

Sida
4

Allmänhetens frågestund
Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Tommy Jakobsson (S) svarar på
frågor från Christian Lundström om grunderna för kommunens föreningsstöd. Frågorna ställdes under frågestunden på kommunfullmäktiges sammanträde i september.
Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Tommy Jakobsson (S) svarar på
fråga från Barbro Carlsson om trafiksituationen på vägen till fastighet i
området Sand i Älvkarleby. Frågan ställdes i e-postmeddelande daterat
2013-10-20. Tommy Jakobsson kommer även att skriftligt lämna sitt svar
till Barbro Carlsson.

Kf § 71

Information om Ljungbergsfonden
Jan Moritz och Helena Mäkiaho Lindgren från Erik Johan Ljungbergs
utbildningsfond presenterar det arbete som bedrivs inom fondens ramar med
bland annat investeringar, projekt och aktiviteter kopplade till skolverksamheten i Älvkarleby kommun.

Kf § 72

Information om skolans resultat
Skolchef GunnMari Nordström informerar om resultatutvecklingen för
kommunens skolor och elever år 2013.

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande
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Kf § 73

Valärenden

Diarienr
5/13.111

Beslut

Sida
5

Sewed Wahlmans (V) avsägelse från uppdraget som ersättare i överförmyndarnämnden godkänns.
Jenny Dahlberg Jönsson (S) väljs till ny ersättare i överförmyndarnämnden.
Beslutet lämnas till

Överförmyndarnämnden
Sewed Wahlman
Jenny Dahlberg Jönsson

Kf § 74

Anmälan av medborgarförslag, motioner och interpellationer

Diarienr
Följande motion anmäls:

107/13.101

Motion daterad 2013-10-23 från Hans Wennberg (MP) om allmänpolitisk
debatt. Motionen lämnas till kommunstyrelsen för beredning.
Följande interpellation anmäls:

108/13.730

Interpellation daterad 2013-10-23 från Hans Wennberg (MP) till utbildnings- och omsorgsnämndens ordförande om Internationella Handikappdagen. Interpellationen kan besvaras vid nästa kommunfullmäktigesammanträde.

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktiges protokoll
2013-10-23

Kf § 75
Diarienr
45/13.293

Sida
6

Svar på medborgarförslag: Moduler till Borggatans
boende
Beslut
Kommunfullmäktige lämnar följande svar på motionen:
Behovet av ytterligare gruppbostäder utreds vidare gällande förslaget om
moduler och andra förslag till lösningar som är möjliga för att tillgodose
behovet.
Sammanfattning av ärendet

Ann-Charlotte Westin föreslår i ett medborgarförslag att moduler byggs till
Borggatans boende. Områdeschef Anna Kronberg har utrett frågan och föreslår att behovet av ytterligare gruppbostäder ses över samtidigt som det
undersöks hur moduler kan tillgodose behovet.
Beslutsunderlag

•
•
•
•
•
•

Kommunstyrelsens beslut 2013-10-08, § 105
Utbildnings- och omsorgsnämndens beslut 2013-09-09, § 576
Tjänsteskrivelse ”Yttrande över medborgarförslag från AnnCharlotte Westin om moduler till Borggatans gruppbostad”,
2013-07-04 / områdeschef Anna Kronberg
Utredning – medborgarförslag gällande moduler, 2013-07-04
Barnchecklista
Medborgarförslag, 2013-03-27 / Ann-Charlotte Westin

Beslutet lämnas till

•
•
•
•
•

Ordförandens
signatur

Ann-Charlotte Westin
Utbildnings- och omsorgsnämnden
Vård- och omsorgschef Eva Skytt
Utbildnings- och omsorgschef Jan-Åke Olsson
Områdeschef Anna Kronberg

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande
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Kf § 76
Diarienr
24/13.332

Sida
7

Svar på motion: Byggande av staket vid lekplats
Beslut
Kommunfullmäktige avslår motionen ”byggande av staket vid lekplats”
med hänvisning till samhällsbyggnadsnämndens beslut SBN § 443,
2013-09-11.
Sammanfattning av ärendet

Gun-Britt Holmgren (SD) och Kjell Holmgren (SD) föreslår i en motion att
samhällsbyggnadsnämndens uppdras att uppföra ett staket kring lekplatsen
vid Bodaån, Skutskär. Holmgrens skriver i sin motion att det är viktigt att ta
barnens och föräldrarnas trygghet på allvar och menar därför att kommunen
bör bygga ett staket till denna lekplats så att inget barn eller någon annan
person riskerar att falla ned i vattnet.
Samhällsbyggnadsnämnden resonerar att en lekplats är ett ställe för barn
och föräldrar/vuxna att umgås tillsammans. Att börja stängsla in lekområdet
vore beklagligt ur den fria rörelsens perspektiv. Nämnden anser vidare att
aktivitetsområden ska vara öppna, tillgängliga och inbjudande; förälder alt.
annan vuxen bör vara med vid lek precis som vid bad. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att motionen avslås.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen med
hänvisning till samhällsbyggnadsnämndens beslut.
Beslutsunderlag

•
•
•

Kommunstyrelsens beslut 2013-10-08, § 103
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2013-09-11, § 443
Motion om byggande av staket till lekplats, 2013-02-20 / Gun-Britt
Holmgren (SD) och Kjell Holmgren (SD)

Förslag till beslut på sammanträdet

Tommy Jakobsson (S) föreslår att motionen avslås i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Kjell Holmgren (SD) föreslår att kommunfullmäktige bifaller motionen.
Beslutsgång

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Kjell Holmgrens förslag
och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktiges protokoll
2013-10-23

Sida
8

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande ordning för
omröstningen:
Ja-röst för kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst för Kjell Holmgrens förslag.
Omröstningsresultat

Omröstningen resulterar i 25 ja-röster, 2 nej-röster och 4 ledamöter som
avstår (se bilagd omröstningslista). Kommunfullmäktige bifaller därmed
kommunstyrelsens förslag.
Beslutet lämnas till

•
•

Ordförandens
signatur

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

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktiges protokoll
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Kf § 77

Svar på motion om demokraticafé

Diarienr
26/13.109

Beslut

Sida
9

Motionen bifalls enligt följande:
1. Kommunstyrelsens förvaltning ges i uppdrag att utreda möjligheten att
inrätta konceptet ”demokraticafé” som ska vara i samband med
fullmäktigesammanträden.
2. Utredningen bör redovisas till kommunstyrelsens arbetsutskott senast i
februari 2014.
Sammanfattning av ärendet

Hans Wennberg (MP) har i en motion föreslagit att en utredning görs om
möjligheten att inrätta ett demokraticafé som ska vara i samband med kommunfullmäktiges sammanträden. Enligt Wennberg är tanken med demokraticafé att öka kommuninvånarnas möjlighet till tätare och mer personliga
kontakter med kommunens förtroendevalda. Ett demokraticafé görs på
kommuninvånarnas villkor för att uppmuntra till mer delaktighet i den
kommunala politiken och för att främja den demokratiska utvecklingen.
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att motionen bifalls och leder till ett
utredningsuppdrag hos kommunstyrelsens förvaltning.
Beslutsunderlag

•
•
•
•

Kommunstyrelsens beslut 2013-10-08, § 104
Tjänsteskrivelse ”Svar på motion om demokraticafé”, 2013-06-19 /
kommunsekreterare Anu Sundin
Bestämmelser för demokraticafé i Hofors kommun
Motion ”Demokraticafé”, 2013-02-20 / Hans Wennberg (MP)

Beslutet lämnas till

•
•

Ordförandens
signatur

Kommunchef Anna-Karin Jakobsson
Hans Wennberg (MP)

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktiges protokoll
2013-10-23

Kf § 78
Diarienr
85/13.811

Sida
10

Svar på interpellation om tillgänglighet vid
kommunens badplatser
I interpellation daterad 2013-08-07 ställer Anders Edin (FP) följande frågor
till ordföranden i ansvarig nämnd: ”Är det planerat att någon av våra kommunala bad ska handikappanpassas? När beräknas det första kommunala
badet vara handikappanpassat?”
Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Tommy Jakobsson (S) redovisar
sitt svar på interpellationen i skrivelse 2013-10-21.

Kf § 79
Diarienr
94/13.042

Delårsrapport januari – augusti för Älvkarleby
kommun
Beslut
Delårsrapport för perioden januari-augusti 2013, fastställs.
Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen har upprättat en delårsrapport för perioden januariaugusti. Rapporten innehåller bland annat en förvaltningsberättelse,
personalekonomisk redovisning, verksamhetsberättelser, drift- och
investeringsredovisningar, resultat- och balansräkningar, kassaflödesanalys
och uppföljning av fullmäktiges mål och uppdrag.
Beslutsunderlag

•
•

Ordförandens
signatur

Kommunstyrelsens beslut 2013-10-08, § 102
Delårsrapport för perioden januari-augusti 2013, Älvkarleby
kommun

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktiges protokoll
2013-10-23

Kf § 80
Diarienr
91/13.759

Sida
11

Utdelning från AB Älvkarlebyhus att användas inom
ramen för kommunens bostadsförsörjningsansvar
Beslut
1. Ett projekt inrättas med hjälp av utdelningsmedel ur 2012-års vinst i
AB Älvkarlebyhus. Projektet avser att förebygga hemlöshet och att
genomföra en uppsökande verksamhet för exempelvis barnfamiljer
som riskerar att förlora sin bostad.
2. Projektkostnaden blir cirka 600 000 kr
3. Varje år, i anslutning till AB Älvkarlebyhus bolagsstämmas beslut
om eventuell utdelning bör kommunfullmäktige fatta beslut om hur
de utdelade medlen ska användas.
4. Uppföljning av projektet redovisas till kommunfullmäktige i
samband med såväl delårs- som årsbokslut.
Sammanfattning av ärendet

En ny lag om kommunala bostadsaktiebolag trädde i kraft 2011-01-01.
Sammanfattningsvis innebär lagändringen följande ändringar: det allmännyttiga syftet med ett kommunalt bostadsbolag preciseras, kommunala
bostadsbolag måste bedrivas enligt affärsmässiga principer, nuvarande
utdelningsbegränsning ersätts av en begränsning av värdeöverföring och
kommunala bostadsföretag ska inte längre ha en hyresnormerande roll.
Med anledning av laginförandet har Martin Svaleryd, ekonomichef på AB
Älvkarlebyhus, och Anna-Karin Wågberg Sperring, individ- och familjeomsorgschef, inkommit med ett förslag.
Beslutsunderlag

•
•
•

Kommunstyrelsens beslut 2013-10-08, § 106
Utbildnings- och omsorgsnämndens beslut 2013-09-09, § 573
Tjänsteskrivelse ”Ang. utdelning från AB Älvkarlebyhus att
användas inom ramen för kommunens bostadsförsörjningsansvar”,
2013-08-23 / Anna-Karin Wågberg Sperring och Martin Svaleryd

Beslutet lämnas till

•
•
•
•
•

Ordförandens
signatur

Utbildnings- och omsorgsnämnden
AB Älvkarlebyhus
Ekonomichef Bo Kullman
Individ- och familjeomsorgschef Anna-Karin Wågberg Sperring
Utbildnings- och omsorgschef Jan-Åke Olsson

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktiges protokoll
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Kf § 81
Diarienr
90/13.739

Sida
12

Överenskommelse om samverkan kring personer med
psykisk funktionsnedsättning i Uppsala län
Beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna överenskommelsen om
samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning i
Uppsala län 2012-2016, reviderad juni 2013.
2. Kommunfullmäktige delegerar den vidare hanteringen av överenskommelsen till kommunstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet

Sedan 1 januari 2010 är landsting och kommuner skyldiga att ingå överenskommelse om samarbete när det gäller personer med psykiska funktionsnedsättningar enligt 8 a § i hälso- och sjukvårdslagen och 5 kap. 8a §
socialtjänstlagen. Skyldigheten att ingå en överenskommelse syftar till att
utifrån gemensamma mål identifiera områden där det är nödvändigt med ett
gemensamt ansvar för vård och stöd till personer med psykiska funktionsnedsättningar.
Beslutsunderlag

•
•
•
•

Kommunstyrelsens beslut 2013-10-08, § 107
Missiv/ Regionförbundet, Monica Jonsson/ 18 juni 2013
Överenskommelse om samverkan kring personer med psykisk
funktionsnedsättning i Uppsala län. Reviderad juni 2013
2013 års överenskommelse inom området psykisk ohälsa –
bedömningskriterier och anvisningar för grundkrav och
prestationsbaserade mål. Socialstyrelsen

Beslutet lämnas till

•
•
•
•

Ordförandens
signatur

Närvårds- och preventionskoordinator Josefin Wennelin
Utbildnings- och omsorgschef Jan-Åke Olsson
Vård- och omsorgschef Eva Skytt
Myndighetschef för individ- och familjeomsorgen Carina
Söderström

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktiges protokoll
2013-10-23

Kf § 82
Diarienr
53/13.003

Sida
13

Förslag till ändring i utbildnings- och omsorgsnämndens reglemente
Beslut
1. Utbildnings- och omsorgsnämnden ansvarar enligt skollagen för att
hålla sig informerad om hur de ungdomar i kommunen som fullgjort
sin skolplikt men som inte fyllt 20 år är sysselsatta, i syfte att kunna
erbjuda dem lämpliga individuella åtgärder.
2. Ansvaret förtydligas och fastställs genom revidering i utbildningsoch omsorgsnämndens reglemente.
3. Därutöver ändras § 2, punkt 27 till följande lydelse: ”Ansvar för
integrering av ensamkommande flyktingbarn”
Reservationer och särskilda uttalanden
Sammanfattning av ärendet

Enligt 29 kap. 9 § skollagen ska en hemkommun löpande hålla sig
informerad om hur de ungdomar i kommunen som fullgjort sin skolplikt
men som inte fyllt 20 år är sysselsatta i syfte att kunna erbjuda dem
lämpliga individuella åtgärder. Här avses sådan verksamhet för vilken
kommunen svarar, till exempel gymnasieskola och socialtjänst. Avsikten
med paragrafen är att kommunen löpande ska hålla sig informerad om hur
ungdomarna är sysselsatta genom utbildning, arbete eller arbetsmarknadsåtgärd. Denna information ska underlätta för kommunen att erbjuda ungdomar, som trots tidigare erbjudanden inte studerar på gymnasieskolan, en
lämplig individuell åtgärd inom ramen för kommunens befintliga verksamhet. Avsikten är sålunda att minska riskerna för att ungdomar hamnar utanför. PwC har i februari 2013, genom uppföljningsgranskning, noterat att det
inte finns några formella beslut i kommunen på var i organisationen ansvaret för unga 16-20 år ska ligga. ”Det har naturligt hamnat under utbildnings- och omsorgsnämndens ansvar”, skriver PwC. I utbildnings- och
omsorgsnämndens reglemente, rev. senast 2012-02-22, KF § 154, regleras i
2§ att nämnden ”ansvarar för de uppgifter som enligt lag eller annan författning som berör utbildnings- och omsorgsnämnden enligt följande”: ”..15.
Skollagen.” Utbildnings- och
omsorgsnämndens ansvar enligt 29 kap. 9 § skollagen framkommer härmed
av det befintliga reglementet. Dock, för att förtydliga detta ansvar föreslår
kommunstyrelsens förvaltning att reglementet revideras enligt bifogat förslag.
Beslutsunderlag

•

Ordförandens
signatur

Kommunstyrelsens beslut 2013-10-08, § 108

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktiges protokoll
2013-10-23

•
•
•
•

Förslag till revidering av reglemente för utbildnings- och omsorgsnämnden, 2013-04-09
Uppföljningsgranskning ”kommunens uppföljningsansvar för unga
mellan 16 och 20 år”, Louise Cedemar, PwC, februari 2013
Nya Skollagen- en lagkommentar, del 2, Infonet Förlag JP, 2012 s.
768-769
Barnchecklistan

Beslutet lämnas till

•
•
•
•

Ordförandens
signatur

Sida
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
Utbildnings- och omsorgschef Jan-Åke Olsson
Skolchef GunnMari Nordström
Kommunrevisorerna

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

1 (2)

Omröstningsprotokoll Kommunfullmäktiges sammanträde 2013-10-23, § 76
Förklaringar: J = ja-röst, N = nej-röst, A = avstår, F = frånvaro
§ 76
Ledamöter

Närvaro
Ja

Lars Skytt (S)

X

J

Inga-Lil Tegelberg (S)

X

J

Kenneth Holmström (M)

X

J

Bengt Ahlquist (KV)

F

Marie Larsson (S)

X

Björn Karlsson (S)

F

Bo Janzon (M)

X

Kjell Holmgren (SD)

X

Åsa Strid Andersson (S)

X

J

Torbjörn Löfgren (KV)

X

A

Tommy Jakobsson (S)

X

J

Sigrid Bergström (V)

X

J

Clarrie Leim (C)

X

J

Anett Aulin (S)

X

J

Anders Edin (FP)

X

J

Patrick Ernesäter (M)

X

J

Helena Lundblad (S)

F

Mona Hansson (KV)

X

A

Hans Wennberg (MP)

X

J

Gunilla Styf (S)

X

J

Gunbritt Holmgren (SD)

X

Kenneth Holmgren (M)

X

Magnus Grönberg (S)

F

Rose-Marie Westerholm (S)

X

J

Eva Eriksson (KV)

X

A

Roger Wilund (S)

X

J

Andreas Norling (V)

X

J

Robert Boman-Lindqvist (M)

X

J

Yvonne Matsson (S)

F

Kjell Grönberg (S)

X

J

Agneta Lundgren (C)

X

J

Nej

J

J
N

A

A

N
J

A

2 (2)

§ 76
Tjänstgörande ersättare

Närvaro

Ja

Kurt L Andersson (S)

X

J

Sven-Olof Melin (S)

X

J

Bo Ohlsson (S)

X

J

Eino Hekkala (S)

X

J

Annemon Piper (KV)

X

A

Omröstningsresultat
Ja-röster:
25
Nej-röster:
2
Avstår:
4

Nej

A

