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Protokoll för kommunfullmäktige
Kommunhusets sessionssal, Skutskär

Plats:

Datum och tid: 2013-11-27 Kl. 18.30 - 21.00 Ajournerades för rast: 19.35-19.57
Justering
Kommunhuset, Skutskär

Plats:

Datum och tid: 2013-12-02 Kl. 15.00
83-95

Paragrafer:

Sekreterare:
Anu Sundin
Ordförande:
Gunilla Styf (S)
Justerare:
Marie Larsson (S)

Clarrie Leim (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
Underskrift

2013-11-27
2013-12-03
2013-12-27
Annelie Joelsson

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktiges protokoll
2013-11-27

Beslutande
Ledamöter
Namn (politisk tillhörighet)
Inga-Lil Tegelberg (S)
Kenneth Holmström (M)
Bengt Ahlquist (KV)
Marie Larsson (S)
Björn Karlsson (S)
Bo Janzon (M)
Kjell Holmgren (SD)
Åsa Strid 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)
Magnus Grönberg (S)
Rose-Marie Westerholm (S)
Roger Wilund (S)
Andreas Norling (V)
Yvonne Matsson (S)
Kjell Grönberg (S)
Agneta Lundgren (C)

Ordförandens
signatur

Paragrafer

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktiges protokoll
2013-11-27

Tjänstgörande ersättare
Namn (politisk tillhörighet)
Sven-Olof Melin (S)
Bo Ohlsson (S)
Annemon Piper (KV)
Roger Petrini (M)

Paragrafer

Ordinarie ledamot
Lars Skytt (S)
Helena Lundblad (S)
Eva Eriksson (KV)
Robert Boman-Lindqvist (M)

Övriga närvarande
Ersättare
Namn (politisk tillhörighet)
Eino Hekkala (S)
Niklas Dahlberg (M)
Kristina Freerks (C)
Walle Madebrink (FP)
Joakim Sjöstrand (MP)
Övriga deltagare
Namn
Anna-Karin Jakobsson
Bo Kullman
Anu Sundin
Irene Strid (S)
Björn Hemgren

Ordförandens
signatur

Paragrafer

Paragrafer

86

Justerarens
signatur

Befattning
Kommunchef
Ekonomichef
Kommunsekreterare
Kommunrevisor
Chef för marknad och kund,
Gästrike Vatten AB

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktiges protokoll
2013-11-27

Kf § 83
Diarienr
18/13.009

Sida
4

Allmänhetens frågestund
Niclas Nordin ställer följande frågor under allmänhetens frågestund:
‐ Hur ställer sig kommunen till att från och med höstterminen 2014
servera mejeriprodukter av standardfetthalt och smörbaserat
bordsfett som ersättning för, eller alternativ till fettsnåla
mejeriprodukter och margarin i skolor och förskolor?
‐ Vilka åtgärder planerar kommunen för att nå upp till kommunmålet
20 % ekologiska råvaror i skolan, samt hur planeras för att nå
regeringens mål 25 % ekologiska livsmedel i den offentliga
livsmedelskonsumtionen 2014?
Anett Aulin (S), ordförande för utbildnings- och omsorgsnämnden besvarar
frågorna muntligen.

Kf § 84

Valärenden
Inga valärenden har lämnats till kommunfullmäktiges handläggning.

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktiges protokoll
2013-11-27

Kf § 85

Sida
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Anmälan av medborgarförslag, motioner och
interpellationer

Diarienr
Följande motioner väcks:

114/13.619

•

119/13.440

•

120/13.289

•

113/13.299

•

Ordförandens
signatur

Motion gällande avgiftsfri skola - Anders Edin (FP) (till utbildningsoch omsorgsnämnden för beredning)
Motion Giftfri vardag kräver handling – Clarrie Leim (C) (till
utbildnings- och omsorgsnämnden för beredning)
Motion Led är i tiden – modernisera belysningen - Clarrie Leim (C)
och Kenneth Holmström (M) (till samhällsbyggnadsnämnden för
beredning)
Motion om ändrad lokalpolicy för Älvkarleby Kommun –Lars Skytt
(S) och Sven-Olof Melin (S) (till samhällsbyggnadsnämnden för
beredning)

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande
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Kf § 86
Diarienr
95/13.346
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Förslag till höjning av vattentaxans brukningsavgift
Beslut
VA-taxans brukningsavgift höjs den 1 januari enligt följande:
1. Fast avgift höjs från 1655 kr/år till 1837 kr/år
2. Lägenhetsavgiften höjs från 1380 kr/år till 1532 kr/år
3. Brukningsavgiften höjs från 22 kr/m3 till 24,50 kr/m3
Analys av de 5 åren som Älvkarleby kommun varit medlem i Gästrike
Vatten AB ska tas fram.
Sammanfattning av ärendet

Gästrike Vatten skriver enligt följande: För VA-verksamheten gäller
kommunallagens självkostnadsprincip. De avgifter som får tas ut av VAkollektivet är endast avgifter som täcker nödvändiga kostnader för levererade tjänster. Under augusti 2013 har en analys av nu gällande taxa och
debiterad mängd genomförts. Analysen påvisar att försåld mängd minskar.
Budgeten för 2013 visar att kostnaderna inte kommer täckas av intäkterna
utifrån analys. Intäkterna har kraftigt minskat och en stor del av dessa är
minskad förbrukning hos några av storförbrukarna samt att en generell
minskning övriga. Trenden framöver påvisar att förbrukningen kommer att
ligga kvar på den lägre nivån. Det innebär att verksamheten inte är självfinansierad. För att bedriva verksamheten enligt självkostnadsprincipen
krävs att taxan höjs 1 januari 2014.
Kommunstyrelsen föreslår bifall enligt Älvkarleby Vattens förslag. Björn
Hemgren, chef för Marknad och kund, Gästrike Vatten, föredrar ärendet.
Beslutsunderlag

•
•

§ 52 Gästrike Vatten, dnr 13GVABS
Missiv ”Förslag till höjning av VA-taxans brukningsavgift från 1
januari 2014”, 2013-09-06 /Mats Röstö, Älvkarleby Vatten AB

Förslag till beslut på sammanträdet

Tommy Jakobsson (S) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.
Torbjörn Löfgren (KV) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag med
tillägget att en analys görs av de 5 åren som Älvkarleby kommun varit
medlem i Gästrike Vatten AB.
Kenneth Holmström (M) ansluter sig till Löfgrens (KV) förslag.
Beslutsgång

Ordförande ställer Jakobssons förslag mot Löfgrens förslag och finner att
kommunfullmäktige har beslutat enligt Löfgrens förslag.

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande
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Omröstning begärs.
Fullmäktige godkänner följande beslutsgång:
JA-röst till kommunstyrelsens förslag
NEJ-röst till Löfgrens förslag
Omröstningsresultat

Med 4 JA-röster och 26 NEJ-röster samt 1 som avstår har
kommunfullmäktige beslutat enligt Löfgrens förslag.
Beslutet lämnas till

•
•

Kf § 87
Diarienr
108/13.730

Älvkarleby Vatten AB/Gästrike Vatten AB
Anna-Karin Jakobsson

Svar på interpellation om Internationella
Handikappdagen
Anett Aulin (S), ordförande för utbildnings- och omsorgsnämnden, läser
upp sitt skriftliga svar på Hans Wennbergs (MP) interpellation om
Internationella Handikappdagen.

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande
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Kf § 88
Diarienr
19/13.840
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Svar på motion om skyltning vid E4:n
Beslut
1. Motionen bifalls
2. Utredning gällande motionen tas fram för beslut under 2014. För att
genomföra frågan om skyltning behöver en utredning göras med fördjupad information gällande lokalisering, kostnader, budskap, avtal
och tidsaspekter m.m.
Sammanfattning av ärendet

En motion om skylt vid södra kommungränsen på E4 har inlämnats av Bo
Janzon (M) och Kenneth Holmström (M). I motionen ingår även att se över
skyltningen vid övriga infarter E4 norr och riksväg 76.
Kommunchefen har i ett tidigare skede tillsatt en arbetsgrupp för att ta fram
förslag på hur kommunen välkomnar människor till kommunen. Resultatet
av arbetet är sammanfattat i ett dokument som heter ”Välkommen till
Älvkarleby”. I dokumentet finns ett flertal förslag på förbättringar.
Förslag finns på informationstavlor/skyltning som skulle kunna vara aktuella för kommunen. Några av förslagen sammanfaller med yrkandet i
motionen vilket gör att gruppen är positiv till att utreda frågan vidare.
Arbetsgruppen avser att arbeta med skyltningen vid de stora infartsvägarna i
ett helhetsperspektiv, detta för att skapa enhetligt budskap för kommunen.
Beslutsunderlag

•
•

Sbn § 461 2013-10-09
Motion om skylt vid södra kommungränsen på E4, 2013-02-20 / Bo
Janzon (M) och Kenneth Holmström (M)

Beslutet lämnas till

•
•

Ordförandens
signatur

Tekniska kontoret
Bo Janzon (M) och Kenneth Holmström (M)

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande
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93/13.109
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Svar på motion om obligatorisk närvaro vid Tierp och
Gävle kommuns kommunfullmäktige
Beslut
Motionen avslås i sin helhet.
Sammanfattning av ärendet

Hans Wennberg (MP) har lämnat in en motion där han föreslår att kommunchef, kommunalrådet och oppositionsrådet närvarar vid Gävle och Tierps
kommuns kommunfullmäktige. Vidare föreslår Wennberg att det tillkommer en punkt på dagordningen under kommunfullmäktige där det återrapporteras om det som berör Älvkarleby kommun.
Det finns idag flera forum för samverkan med grannkommunerna där
Älvkarleby kommuns representanter får ta del av det som sker i grannkommunerna. För att nämna några: Gästrikerådet och Regionstyrelsen samt
dess tjänstemannagrupper.
Samtliga protokoll från våra grannkommuner är också allmänna handlingar
och kan tas del av om man så önskar. Kommunchefen anser därför att tiden
som skulle behöva sättas av för att delta på grannkommunernas kommunfullmäktige behöver användas för annat arbete.
Beslutsunderlag

•
•

Motion- Obligatorisk närvaro vid Tierp och Gävle kommuns
kommunfullmäktige, 2013-09-25 / Hans Wennberg
Tjänsteskrivelsen ”Svar på motion om Obligatorisk närvaro vid
Tierp och Gävle kommuns kommunfullmäktige” 2013-10-03 /
Anna-Karin Jakobsson

Förslag till beslut på sammanträdet

Inga-Lil Tegelberg (S) föreslår att motionen avslås enligt kommunstyrelsens
förslag.
Hans Wennberg (MP) föreslår att motionen bifalls.
Beslutsgång

Ordföranden ställer Tegelbergs förslag mot Wennbergs förslag och finner
att kommunfullmäktige har beslutat avslå motionen enligt Tegelbergs
förslag.
Beslutet lämnas till

•

Ordförandens
signatur

Hans Wennberg (MP)

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande
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Kf § 90
Diarienr
20/13.002
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Svar på motion om ändring av delegationsordningen
vid anställningar
Beslut
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till 3 kap. 10 och 13
§§ i kommunallagen.
Sammanfattning av ärendet

För Älvkarleby kommun krävs idag inget samråd enligt delegationsordningen när det gäller återbesättningsprövning eller erbjudande om tillsvidareanställning. Många organisationer tillämpar farfarsprincipen vid t ex
tillsättning av tillsvidaretjänster, dvs att rekryterande chef ska samråda med
närmast överordnad chef innan beslut fattas. Farfarsprincipen är en del av
kvalitetssäkringen i rekryteringsprocessen. Den bidrar till mer välunderbyggda beslut men kräver också mer tid av våra chefer; framförallt chefer
med en stor underställd organisation t ex vård- och omsorg och skola.
Enligt kommunallagen har nämnderna en viss självständig beslutanderätt
inom ramen för den förvaltande verksamheten. Kommunfullmäktige har ej
mandat att ändra i nämndernas delegationsordningar. Däremot kan fullmäktige framföra sina synpunkter om nämnders hantering av vissa frågor.
Beslutsunderlag

•
•

Tjänsteskrivelse ”Motion rörande ändring av delegationsordningen
vid anställningar”, Brita-Lena Cederqvist
Motion rörande ändring av delegationsordningen vid anställningar,
Bo Janzon, Kenneth Holmström, Clarrie Leim, 2013-02-20

Beslutet lämnas till

•

Ordförandens
signatur

Bo Janzon (M), Kenneth Holmström (M) och Clarrie Leim (C)

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande
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Kf § 91
Diarienr
107/13.101
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Svar på motion om allmänpolitisk debatt
Beslut
Kommunfullmäktige avslår motionen med motivering att en utvärdering av
den befintliga formen för allmänpolitisk debatt är inplanerad till 2014.
Sammanfattning av ärendet

Hans Wennberg (MP) föreslår i en motion att allmänpolitisk debatt blir en
permanent punkt på kommunfullmäktiges dagordning.
Kommunfullmäktige beslutade 2002-05-15 § 346 att införa ”allmänpolitisk
debatt” i anslutning till ordinarie fullmäktigesammanträden. I ett senare
beslut 2002-06-26 § 360 preciserades hur debatten skulle hållas.
Fullmäktiges beslut från 2002 har följts konsekvent fram till 2011. Från och
med september 2011 uteblev debatten fram till september 2013. Gruppledarna har diskuterat ämnet allmänpolitisk debatt på gruppledarträffar och
synpunkterna varierar. Allmänpolitisk debatt kommer att ske på kommunfullmäktiges februari möte 2014 enligt beslutet. Därefter kommer gruppledarna – efter diskussion i respektive parti - att utvärdera hur debatterna har
fallit ut och utifall det finns skäl till att ändra fullmäktiges beslut från 2002.
Självfallet är det kommunfullmäktige som avgör frågan om ändringar föreslås.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen med
motivering att en utvärdering av den befintliga formen för allmänpolitisk
debatt är inplanerad till 2014.
Beslutsunderlag

•
•
•

Skrivelse ”Svar på motion om allmänpolitisk debatt”, 2013-11-06 /
Inga-Lil Tegelberg, kommunstyrelsens ordförande
KF § 360, 2002-06-26
Motion – allmänpolitisk debatt, 2013-10-23 Hans Wennberg (MP)

Förslag till beslut på sammanträdet

Inga-Lil Tegelberg (S) föreslår att motionen avslås enligt kommunstyrelsens
förslag.
Hans Wennberg (MP) föreslår att motionen bifalls.
Anders Edin (FP) föreslår att motionen återremitteras med motivering att
den bör kompletteras med den inplanerade utvärderingen efter
kommunfullmäktiges sammanträde 2014-02-19.

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktiges protokoll
2013-11-27

Sida
12

Beslutsgång

Ordföranden ställer Edins förslag om återremiss mot att ärendet ska avgöras
idag och finner att kommunfullmäktige har beslutat att avgöra ärendet idag.
Därefter ställer ordföranden Tegelbergs förslag mot Wennbergs förslag och
finner att kommunfullmäktige har beslutat enligt Tegelbergs förslag.
Beslutet lämnas till

•

Ordförandens
signatur

Hans Wennberg (MP)

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande
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Kf § 92
Diarienr
98/12.041
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Ekonomin 2014
Beslut
Ärendet återremitteras med följande motivering:
Efter upprepade kraftiga överskridande av budget inom utbildnings- och
omsorgsnämnden initierade kommunstyrelsen en genomgång av
verksamheten och rutinerna för ekonomisk styrning och uppföljning.
Resultatet av genomgången och förslag till åtgärder presenterades för
kommunstyrelsen den 21 oktober 2013. Den innehöll en svidande hård
kritik av ledningen och rutiner för uppföljning och kontroll inom framförallt
IFO. Vidare påtalades brister inom budgetprocessen. Att mot bakgrund av
detta då bevilja en anslagsförstärkning till nämnder och kommunstyrelse,
baserat på ett antagande om inkomstförstärkning som följd av ett reviderat
kommunalt utjämningssystem, utan att först få en genomarbetad åtgärdsplan
med resultateffekter är inte förenligt med kommunens mål om god
ekonomisk hushållning.
Reservationer och särskilda uttalanden

Sven-Olof Melin (S), Inga-Lil Tegelberg (S), Marie Larsson (S), Björn
Karlsson (S), Åsa Strid Andersson (S), Tommy Jakobsson (S), Sigrid
Bergström (V), Anett Aulin (S), Bo Ohlsson (S), Gunilla Styf (S), Magnus
Grönberg (S), Rose-Marie Westerholm (S), Roger Wilund (S), Andreas
Norling (V), Yvonne Matsson (S) och Kjell Grönberg (S) reserverar sig mot
beslutet.
Sammanfattning av ärendet

Med anledning av kommunens försämrade ekonomi samt de av regeringen
föreslagna
ändringarna
i
utjämningssystemet
har
majoriteten
(Socialdemokraterna och Vänsterpartiet), med ledning av Inga-Lil
Tegelberg (S) tagit fram ett förslag till en ändrad budget för 2014 med plan
för 2015 och 2016.
Riksdagen beslutade under onsdagen 2013-11-27 om ett reviderat system
för kommunalekonomisk utjämning. Beslutet följer regeringens förslag i
budgetpropositionen och lagrådsremissen. Kommunstyrelsen föreslår bifall
till majoritetens förslag.
Beslutsunderlag

•

Driftbudget 2013-2014 med plan för 2015-2016, bilaga 1 ”Ks § 117”

Förslag till beslut på sammanträdet

Inga-Lil Tegelberg (S), Anett Aulin (S), Sigrid Bergström (V) och Björn
Karlsson (S) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande
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Kenneth Holmström (M), Clarrie Leim (C), Bengt Ahlquist (KV) och
Torbjörn Löfgren (KV) föreslår att ärendet återremitteras med följande
motivering: Efter upprepade kraftiga överskridande av budget inom
utbildnings- och omsorgsnämnden initierade kommunstyrelsen en
genomgång av verksamheten och rutinerna för ekonomisk styrning och
uppföljning. Resultatet av genomgången och förslag till åtgärder
presenterades för kommunstyrelsen den 21 oktober 2013. Den innehöll en
svidande hård kritik av ledningen och rutiner för uppföljning och kontroll
inom framförallt IFO. Vidare påtalades brister inom budgetprocessen. Att
mot bakgrund av detta då bevilja en anslagsförstärkning till nämnder och
kommunstyrelse, baserat på ett antagande om inkomstförstärkning som följd
av ett reviderat kommunalt utjämningssystem, utan att först få en
genomarbetad åtgärdsplan med resultateffekter är inte förenligt med
kommunens mål om god ekonomisk hushållning.
Beslutsgång

Ordföranden ställer Holmströms, Leims, Ahlquists och Löfgrens förslag om
återremiss mot att ärendet ska avgöras idag och finner att
kommunfullmäktige har beslutat att avgöra ärendet idag.
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:
JA-röst till att ärendet ska avgöras idag
NEJ-röst till att ärendet ska återremitteras med Holmströms, Leims,
Ahlquists och Löfgrens motivering
Omröstningsresultat

Med 16 JA-röster och 14 NEJ-röster samt en som avstår har
kommunfullmäktige beslutat att återremittera ärendet med Holmströms,
Leims, Ahlquists och Löfgrens motivering enligt reglerna i 5 kap. 36 §
kommunallagen om minoritetsåterremiss.
Beslutet lämnas till

•
•

Ordförandens
signatur

Förvaltningscheferna
Bo Kullman

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande
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Taxor och avgifter 2014
Beslut
Taxor och avgifter 2014 fastställs enligt förslaget.
Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige ska fastställa kommunala taxor och avgifter för året
2014.
Beslutsunderlag

•
•

Tjänsteskrivelse ”Förslag till taxor och avgifter 2014”, 2013-10-18/
Bo Kullman
Förslag till taxor och avgifter 2014, 29 sidor

Beslutet lämnas till

•
•
•

Ordförandens
signatur

Bo Kullman
Berörda förvaltningar
Kommunala föreskrifter och Intranätet

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesplan 2014

Diarienr
Beslut
Sammanträdesdagar för kommunfullmäktiges sammanträden för året 2014
fastställs enligt redovisat förslag.
Beslutsunderlag

•

Sammanträdesplan 2014

Beslutet lämnas till

•

Ordförandens
signatur

Intranätet och hemsidan

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande
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Ändring av ordningen för inkallande av ersättare i
nämnder och styrelsen
Beslut
Kommunfullmäktige reviderar ”ordning för inkallande av ersättare i nämnder och styrelsen” enligt följande:
S: S, V, MP, C, M, KV
V: V, S, MP, C, M, KV
M: M, C, FP, MP, KV, S, V
C. C, M, MP, KV, S, V
KV: KV, MP, FP, V, C, M, S
MP: MP, KV, FP, S, V
Sammanfattning av ärendet

Nya Moderaterna föreslår ändring till ”ordning för inkallande av ersättare i
nämnder och styrelsen”.
Beslutsunderlag

•

Skrivelse från Kenneth Holmström (M)

Beslutet lämnas till

•
•

Ordförandens
signatur

Kenneth Holmström (M)
Anu Sundin, Christina Bejerfjord och Gunvor Pettersson

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

