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Protokoll för kommunfullmäktige
Kommunhusets sessionssal, Skutskär

Plats:

Datum och tid: 2014-04-29 Kl. 18.30 – 20.27 Ajourneras kl. 19.10 – 19.35
Justering
Kommunhuset, Skutskär

Plats:
Datum och tid:

13-31

Paragrafer:

Sekreterare:
Anu Sundin
Ordförande:
Gunilla Styf (S) §§ 13-23, 25-31

Björn Karlsson (S) § 24

Justerare:
Tommy Jakobsson (S) §§ 13-25, 27, 29-31
Anders Edin (FP)
Marie Larsson (S) §§ 26, 28

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

2014-04-29
2014-05-12
2014-06-04

Underskrift

Annelie Joelsson

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktiges protokoll
2014-04-29

Beslutande
Ledamöter
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer för frånvaro p.g.a. jäv
Lars Skytt (S)
27
Inga-Lil Tegelberg (S)
24, 29-30
Kenneth Holmström (M)
24, 29-30
Bengt Ahlquist (KV)
24-25
Marie Larsson (S)
24
Björn Karlsson (S)
26
Bo Janzon (M)
24, 26
Kjell Holmgren (SD)
Åsa Stridh Andersson (S)
25, 27
Torbjörn Löfgren (KV)
24, 26-27
Tommy Jakobsson (S)
26, 28
Sigrid Bergström (V)
24-25
Clarrie Leim (C)
24-26
Anett Aulin (S)
25
Anders Edin (FP)
Patrick Ernesäter (M)
24-25
Mona Hansson (KV)
25, 27
Hans Wennberg (MP)
24, 26
Gunilla Styf (S), ordförande 24
Gunbritt Holmgren (SD)
Kenneth Holmgren (M)
24, 26-27
Magnus Grönberg (S)
26
Rose-Marie Westerholm (S) 25
Eva Eriksson (KV)
Roger Wilund (S)
26
Robert Boman-Lindqvist (M)
Yvonne Matsson (S)
Kjell Grönberg (S)
24
Agneta Lundgren (C)
24-25
Tjänstgörande ersättare för frånvarande ledamöter
Paragrafer för
Namn (politisk tillhörighet)
Ordinarie ledamot
närvaro
Sven-Olof Melin (S)
13-23, 25-26, 28-31 Helena Lundblad (S)
Börje Knapp (V)
13-25, 27-31
Andreas Norling (V)

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
2

Kommunfullmäktiges protokoll
2014-04-29

Sida
3

Tjänstgörande ersättare med anledning av ordinarie ledamotens/tjänstgörande
ersättares jäv
Namn (politisk tillhörighet)
Bo Ohlsson (S)

Roger Petrini (M)

Annemon Piper (KV)
Inga Sandberg (C)
Kristina Freerks (C)
Ola Lindberg (MP)
Joakim Sjöstrand (MP)

Paragrafer för tjänstgöring
25
26
28
29-30
24, 29-30
25
27
24
27
24-26
24
24
26

Ordinarie ledamot
Åsa Strid Andersson (S)
Björn Karlsson (S)
Tommy Jakobsson (S)
Inga-Lil Tegelberg (S)
Kenneth Holmström (M)
Patrick Ernesäter (M)
Kenneth Holmgren (M)
Bengt Ahlquist (KV)
Torbjörn Löfgren (KV)
Clarrie Leim (C)
Agneta Lundgren (C)
Hans Wennberg (MP)
Hans Wennberg (MP)

Övriga närvarande
Ersättare

Bo Ohlsson (S)
Roger Petrini (M)
Annemon Piper (KV)
Inga Sandberg (C)
Kristina Freerks (C)
Ola Lindberg (MP)
Joakim Sjöstrand (MP)

Paragrafer för övrig närvaro, ej
tjänstgöring
13-24, 27, 31
13-23, 26, 28, 31
13-23, 25-26, 28-31
13-23, 27-31
13-23, 25-31
13-23, 25-31
13-25, 27-31

Övriga deltagare
Namn
Anna-Karin Jakobsson
Rolf Haglund
Anu Sundin

Paragrafer för frånvaro Befattning
Kommunchef
Kommunrevisor
Kommunsekreterare

Namn (politisk tillhörighet)

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktiges protokoll
2014-04-29

Kf § 13

Sida
4

Allmänhetens frågestund
Barbro Carlsson ställer följande skriftliga frågor på allmänhetens frågestund:
Trafiksituationen
Varför har jag ej erhållit något svar på min fråga ställd den 23 okt. 2013,
ang. trafiksituationen när Smedsvägen blir återvändsgata med en vändplan
endast för renhållning?
Lokalgata
Vilket ansvar har Älvkarleby kommun för utbyggnad av vägar på Sand?
(Enl. detaljplan 2000 Huvudmannaskap )
Vilken standard kommer Lokalgata från Campingvägen till P-platsen inneha
när nu trafikflödet till Sandområdet kommer att matas via Lokalgatan? (När
man idag gående möter bilar måste man skydda sig för damm o sand)
Kommer Lokalgata från Campingvägen till P-platsen få något namn?
Lokalgata från Smedsvägen (se detaljplanen 2000) fram till de nya tomterna
har någon förrättning gjorts för att den delen av Lokalgata också heter
Smedsvägen?

Samhällsbyggnadsnämndens ordf. Tommy Jakobsson konstaterar att frågorna är av den arten att förvaltningen bör besvara dem. Jakobsson kommer att
se till att Carlsson får svar på sina frågor från förvaltningen.

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktiges protokoll
2014-04-29

Kf § 14

Svar på medborgarförslag om ny lekpark på Laxön

Diarienr
37/13.332

Beslut

Sida
5

Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.
Sammanfattning av ärendet

Per-Olof Ferm har i ett medborgarförslag föreslagit att en ny lekpark anläggs på Laxön, Älvkarleby, som ersättning för den befintliga nedgångna
parken mitt emot café Furiren.
Samhällsbyggnadsnämnden har under sin beredning av ärendet beskrivit
följande: Laxön består av två stycken fastigheter varav ingen ägs av
Älvkarleby kommun. Då kommunen inte är markägare kan kommunen inte
anlägga någon lekplats. Tekniska avdelningen har varit i kontakt med
markägaren Vattenfall. Vattenfall har tillsammans med Romantic Sweden
ansökt om bygglov för lekstuga på Laxön och avser även att rusta upp lekplatsen.
Beslutsunderlag

•
•
•

Medborgarförslag, Per-Olof Ferm, 2013-03-18
Sbn § 462, 2013-10-09
Sbn § 537, 2014-04-07

Förslag till beslut på sammanträdet

Tommy Jakobsson (S) föreslår att kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget enligt kommunstyrelsens förslag.
Beslutet lämnas till

•
•

Ordförandens
signatur

Per-Olof Ferm
Samhällsbyggnadsnämnden

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktiges protokoll
2014-04-29

Kf § 15
Diarienr
60/13.312

Sida
6

Svar på medborgarförslag om stigen vid ”Clarwik” på
Västanåvägen
Beslut
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.
Sammanfattning av ärendet

Ewa Bonnevier har i ett medborgarförslag föreslagit att ett nytt räcke sätts
till stigen vid ”Clarwik” på Västanåvägen, Älvkarleby.
Samhällsbyggnadsnämnden har, i sin beredning av ärendet, konstaterat att
stigen vid Clarwik ligger på fastigheter som inte ägs av Älvkarleby kommun. Då kommunen inte är markägare kan kommunen inte ansvara för varken stigen eller trappan. Markägare Vattenfall har inte för avsikt att rusta
upp trappan eller stigen men lämnar kommunen möjlighet att genom ett
avtal, ta ansvar för samt rusta upp trappan.
Beslutsunderlag

•
•
•
•

Medborgarförslag, Ewa Bonnevier, 2013-04-24
Sbn § 463, 2013-10-09
Sbn § 538, 2014-04-07
E-post från Hanne-Marie Delin till Camilla Forslund, 2014-04-23

Förslag till beslut på sammanträdet

Tommy Jakobsson (S) föreslår att kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget enligt kommunstyrelsens förslag.
Beslutet lämnas till

•
•

Ordförandens
signatur

Ewa Bonnivier
Samhällsbyggnadsnämnden

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktiges protokoll
2014-04-29

Kf § 16
Diarienr
67/13.337

Sida
7

Svar på medborgarförslag om nytt underlag till
Rotskärsskolans tennisbanor
Beslut
Medborgarförslaget avslås.
Sammanfattning av ärendet

Karin Eriksson har i ett medborgarförslag föreslagit att tennisbanorna vid
Rotskärsskolan får ett nytt underlag. Tekniska avdelningen är medveten om
att banorna vid Rotskärsskolan är i dåligt skick. Avdelningen bedömer att
kostnad för en total upprustning av tennisbanorna kan beräknas till 300 000
kronor. Något utrymme för upprustningen finns dock inte i budgeten, därför
föreslår samhällsbyggnadsnämnden att förslaget avslås.
Beslutsunderlag

•
•

Sbn § 501, 2014-02-03
Medborgarförslag, 2013-05-07 / Karin Eriksson

Förslag till beslut på sammanträdet

Tommy Jakobsson (S) med Anders Edin (FP) föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen enligt kommunstyrelsens förslag.
Beslutet lämnas till

•
•

Ordförandens
signatur

Karin Eriksson
Samhällsbyggnadsnämnden

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktiges protokoll
2014-04-29

Kf § 17

Sida
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Anmälan av medborgarförslag, motioner och interpellationer
Inga medborgarförslag, motioner eller interpellationer anmäls.

Kf § 18

Valärenden

Diarienr
2014/KS029.
111

Beslut
Camilla Forslund (teknisk chef) väljs till Älvkarleby kommuns ombud på
Gästrike Vatten AB:s årsstämma.
Andreas Norlings (V) avsägelse från uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen godkänns.
Ulf Öhman (V) väljs till ny ersättare i kommunstyrelsen.
Andreas Norlings (V) avsägelse från uppdraget som ersättare i valnämnden
godkänns.
Börje Knapp (V) väljs till ny ersättare i valnämnden.
Seved Wahlströms (KV) avsägelse från uppdraget som ersättare i valnämnden godkänns.
Lage Karlsson (KV) väljs till ny ersättare i valnämnden.
För kännedom
Länsstyrelsen har tagit fram en ny ersättare efter Margareta Ahlströms (S)
avsägelse. Den nya ersättaren är Håkan Norgren (S).
Beslutet lämnas till

•
•

Ordförandens
signatur

Samtliga berörda
Lönecentrum

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktiges protokoll
2014-04-29

Kf § 19

Förslag till riktlinjer mot korruption, mutor och jäv

Diarienr
104/13.100

Beslut

Sida
9

1. Kommunfullmäktige antar förslaget till riktlinjer mot korruption,
mutor och jäv.
2. Chefer ansvarar för att riktlinjerna förankras hos samtliga anställda
och förtroendevalda.
Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram ett förslag till riktlinjer mot
korruption, mutor och jäv som utgår ifrån samt kompletterar lagbestämmelser och Sveriges kommun och landstings informationsmaterial. Riktlinjerna
ska ge vägledning i de etiska valen som kommunanställda ska göra samt
visa på riskerna med att över huvud taget ta emot gåvor och förmåner från
personer eller företag som man har att göra med i tjänsten.
Beslutsunderlag

•
•
•
•

Tjänsteskrivelse ”Förslag till riktlinjer mot korruption, mutor och
jäv”, 2013-10-15 / Anu Sundin
Riktlinjer mot korruption, mutor och jäv, 2014
E-post från Eva Henebäck, 2014-03-21
Om mutor och jäv. Vägledning för anställda inom kommuner, landsting och regioner./ SKL

Beslutet lämnas till

•
•
•

Ordförandens
signatur

Alla chefer
Intranätet och hemsidan
Karin Vybiral

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktiges protokoll
2014-04-29

Kf § 20
Diarienr
2014/KS009.
109

Sida
10

Utredning om inrättande av demokraticafé
Beslut
Ärendet återremitteras med följande motivering: ”Allmänhetens frågestund”
ska hanteras som sitt eget ärende, separat från ”Demokraticafé”.
Sammanfattning av ärendet

Den 23 oktober 2013 biföll kommunfullmäktige Hans Wennbergs (MP)
motion om demokraticafé. Kommunstyrelsens förvaltning gavs i uppdrag att
utreda möjligheten att inrätta konceptet ”demokraticafé” i samband med
fullmäktigesammanträden. Kommunstyrelsens förvaltning har, genom
frågeformulär till fullmäktiges ledamöter och ersättare, tagit fram underlag
till fullmäktiges vidare hantering av frågan. Kommunstyrelsen föreslår att
demokraticafé inrättas för en bestämd period och att ”allmänhetens frågestund” upphör för samma period.
Beslutsunderlag

•
•
•

Tjänsteskrivelse ”Utredning om inrättande av demokraticafé”, 201312-12 / A. Sundin
Skrivelse ”Bestämmelser för demokraticafé i Älvkarleby kommun”
Förslag till ändrad reglering ”Allmänhetens frågestund”

Förslag till beslut på sammanträdet

Inga-Lil Tegelberg (S) föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag.
Hans Wennberg (MP) föreslår att kommunfullmäktige återremitterar ärendet
med motivering att allmänhetens frågestund ska hanteras som sitt eget
ärende, separat från ”Demokraticafé”. Bengt Ahlquist (KV) anslutar sig till
Wennbergs förslag.
Beslutsgång

Ordföranden ställer återremissförslaget 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 avgörs idag
NEJ-röst till att ärendet återremitteras med Wennbergs motivering
Omröstningsresultat

Med 13 JA-röster och 18 NEJ-röster har kommunfullmäktige beslutat att
återremittera ärendet enligt Wennbergs förslag.
Beslutet lämnas till

•

Ordförandens
signatur

Jacob Sandqvist (kommunsekreterare) och Anna-Karin Jakobsson

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktiges protokoll
2014-04-29

Kf § 21

Taxor – Älvkarleby Camping 2014

Diarienr
2014/KS023.
806

Beslut

Sida
11

Kommunfullmäktige fastställer taxor på Älvkarleby Camping för säsongen
2014 enligt skrivelsen ”Beslut om priser på Älvkarleby Camping säsongen
2014”.
Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige bör fastställa prissättning för de kommunägda
Älvkarleby Camping, säsongen 2014.
Beslutsunderlag

• Sbn § 533 2014-04-07
Skrivelse ”Beslut om priser på Älvkarleby Camping säsongen 2014”
Beslutet lämnas till

•
•
•

Ordförandens
signatur

Älvkarleby Camping
Bert-Ola Dalgren
Bo Kullman

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktiges protokoll
2014-04-29

Kf § 22

Sida
12

Revidering av förbundsordning från Gästrike Återvinnare

Diarienr
2014/KS013 Beslut
.106
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ändringen i § 15 i förbundsordningen för Gästrikeregionens Återvinnare, innebärande en höjning av rörelsekrediten från 70 000 000 kronor till 200 000 000 kronor. Beslutet gäller under
förutsättning, att övriga kommuner i förbundet fattar samma beslut.
Sammanfattning av ärendet

I § 15 i Förbundsordning för Kommunalförbundet Gästrikeregionens
Återvinnare, beslutad i april och maj 2005, finns en bestämmelse om att förbundet maximalt får disponera en rörelsekredit om 70 miljoner kronor. Beloppet matchade kreditbehovet väl under förbundets första verksamhetsår. De
senaste åren har förbundet gått in i en mer expansiv investeringsfas, då både
byte av IT-stöd, ombyggnation av återvinningscentral i Gävle samt ett övertagande av insamling av hushållssopor i område norr har genomförts. Införandet av IT-stödet är ännu inte helt slutfört, och en ombyggnation av återvinningscentral Skutskär är beslutad sedan länge. Förbundsordningens § 15
lyder som följer:
”§ 15 Lån och borgen Förbundet äger disponera en rörelsekredit om maximalt 70 miljoner kronor hos Gävle kommun, alternativt helt eller delvis
placera lån inom motsvarande ram. Kommunalförbundet får endast ingå
borgen i förhållande till hel- eller majoritetsägt företag. Medlemskommunernas medgivande skall inhämtas innan förbundet ingår sådan borgen.”
De stora investeringarna, samt beredskap för kommande investeringar, gör att
kreditlimiten i förbundsordningen nu behöver höjas till 200 miljoner kronor.
Beslutsunderlag

•
•
•
•

Tjänsteskrivelse ”Ändring i förbundsordningen för Gästrikeregionens
Återvinnare”, 2014-03-12 /Anna-Karin Jakobsson och Bo Kullman
§ 16 Revidering av förbundsordningen, Gästrike Återvinnare,
2013-11-21
§ 15 i förbundsordningen, 2013-10-28 /Maria Norman
Förbundsordning för Kommunalförbundet Gästrikeregionens
Återvinnare, 2005-08-18

Beslutet lämnas till

•

Ordförandens
signatur

Gästrike Återvinnare

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktiges protokoll
2014-04-29

Kf § 23

Sida
13

Revisionsberättelse Älvkarleby kommun, verksamhetsåret 2013
Kommunrevisor Rolf Haglund läser upp revisionsberättelsen för Älvkarleby
kommun avseende verksamhetsåret 2013.

Kf § 24

Beviljande av ansvarsfrihet för kommunstyrelsen
Beslut
Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, med hänvisning till motiveringen i Revisionsberättelse 2013, 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 Gunilla Styf (S), vice ordförande Kjell Grönberg (S) och andre
vice ordförande Bengt Ahlquist (KV) 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: Inga-Lil Tegelberg (S), Kenneth
Holmström (M), Marie Larsson (S), Bo Janzon (M), Torbjörn Löfgren
(KV), Sigrid Bergström (V), Clarrie Leim (C), Patrick Ernesäter (M), SvenOlof Melin (S), Hans Wennberg (MP), Kenneth Holmgren (M) och Agneta
Lundgren (C).
Beslutet lämnas till

Kommunstyrelsen

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktiges protokoll
2014-04-29

Kf § 25

Sida
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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 2013,
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 i beslutet: Bengt Ahlquist (KV), Åsa Strid Andersson (S),
Sigrid Bergström (V), Clarrie Leim (C), Anett Aulin (S), Patrick Ernesäter
(M), Mona Hansson, Rose-Marie Westerholm (S) och Agneta Lundgren (C)
Beslutet lämnas till

Utbildnings- och omsorgsnämnden

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktiges protokoll
2014-04-29

Kf § 26

Sida
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Beviljande av ansvarsfrihet för samhällsbyggnadsnämnden
Beslut
Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för samhällsbyggnadsnämnden,
med hänvisning till motiveringen i Revisionsberättelse 2013, 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: Björn Karlsson (S), Bo Janzon (M), Torbjörn
Löfgren (KV), Tommy Jakobsson (S), Clarrie Leim (C), Hans Wennberg
(MP), Kenneth Holmgren (M), Magnus Grönberg (S), Roger Wilund (S)
och Börje Knapp (V).
Beslutet lämnas till

Samhällsbyggnadsnämnden

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktiges protokoll
2014-04-29

Kf § 27

Sida
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Beviljande av ansvarsfrihet för valnämnden
Beslut
Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för valnämnden, med hänvisning
till motiveringen i Revisionsberättelse 2013, 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), Åsa Strid Andersson (S),
Torbjörn Löfgren (KV), Sven-Olof Melin (S), Mona Hansson (KV) och
Kenneth Holmgren (M)
Beslutet lämnas till

Valnämnden

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktiges protokoll
2014-04-29

Kf § 28

Sida
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Beviljande av ansvarsfrihet för överförmyndarnämnden
Beslut
Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för överförmyndarnämnden, med
hänvisning till motiveringen i Revisionsberättelse 2013, 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 är följande jävig och deltar därmed inte i beslutet:
Tommy Jakobsson (S).
Beslutet lämnas till

Överförmyndarnämnden Uppsala län

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktiges protokoll
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Beviljande av ansvarsfrihet för IT-nämnden
Beslut
Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för IT-nämnden, med hänvisning
till motiveringen i Revisionsberättelse 2013, 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 ledamoter 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

Kommunfullmäktiges protokoll
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Beviljande av ansvarsfrihet för lönenämnden
Beslut
Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för lönenämnden, med hänvisning till motiveringen i Revisionsberättelse 2013, 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 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

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktiges protokoll
2014-04-29

Kf § 31
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Älvkarleby kommuns årsredovisning 2013
Beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner Älvkarleby kommuns årsredovisning
2013.
2. Följande ej förbrukade driftanslag 2013 tilläggsbudgeteras 2014:
a. Intraprenaden KunDa enligt överenskommelse, 2 055 tkr,
b. Driftprojekt rivning av villor i Tallmon (åtgärder mark kvarstår), 123
tkr,
c. Driftprojekt fysisk planering (planarkitekt), 34 tkr.
Efter tilläggsbudgeteringen uppgår budgeterat resultat 2014 till 4 988 tkr.
3. Följande ej förbrukade investeringsanslag tilläggsbudgeteras 2014:
a. Kommunstyrelsen, 800 tkr,
b. Samhällsbyggnadsnämnden, 28 390 tkr,
c. Utbildnings- och omsorgsnämnden, 2 376 tkr,
Efter tilläggsbudgeteringen uppgår totala investeringsbudgen 2014 till
42 615 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 dock inte ske innan fullmäktige har beslutat om ansvarsfrihet enligt 5 kap. 25a § kommunallagen ska beviljas eller vägras.
Budgeterat resultat 2013 uppgick till 4 863 tkr. Revisionens, nämndernas
och finansförvaltningens budgetavvikelser netto uppgick till
-1 167 tkr. Redovisat resultat 2013 blev således 3 696 tkr. Fullmäktige antog
2013-09-25, § 67, riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av
resultatutjämningsreserv (RUR). 2013 års resultat medger ingen reservering
till RUR. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner
årsredovisningen med vissa tilläggsbudgeteringar.
Beslutsunderlag

Årsredovisning 2013 för Älvkarleby kommun
Förslag till beslut på sammanträdet

Inga-Lil Tegelberg (S) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag. Clarrie
Leim (C), Kenneth Holmström (M), Anette Aulin (S) och Bengt Ahlquist
(KV) anslutar sig till Tegelbergs förslag.
Beslutet lämnas till

•
•

Ordförandens
signatur

Bo Kullman och Carina Hallenberg
Kommunrevisorer

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

1 (2)

Omröstningsprotokoll

Kommunfullmäktiges sammanträde 2014-04-29

Förklaringar: J = ja-röst, N = nej-röst, A = avstår, F = frånvaro (anges endast för ledamöter)
§ 20
Ledamöter

Närvaro
Ja

Nej

Lars Skytt (S)

X

N

Inga-Lil Tegelberg (S)

X

Kenneth Holmström (M)

X

Bengt Ahlquist (KV)

X

Marie Larsson (S)

X

J

Björn Karlsson (S)

X

J

Bo Janzon (M)

X

N

Kjell Holmgren (SD)

X

N

Åsa Strid Andersson (S)

X

Torbjörn Löfgren (KV)

X

Tommy Jakobsson (S)

X

J

Sigrid Bergström (V)

X

J

Clarrie Leim (C)

X

Anett Aulin (S)

X

Anders Edin (FP)

X

N

Patrick Ernesäter (M)

X

N

Helena Lundblad (S)

F

Mona Hansson (KV)

X

N

Hans Wennberg (MP)

X

N

Gunilla Styf (S)

X

Gunbritt Holmgren (SD)

X

Kenneth Holmgren (M)

X

Magnus Grönberg (S)

X

Rose-Marie Westerholm (S)

X

Eva Eriksson (KV)

X

Roger Wilund (S)

X

Andreas Norling (V)

F

Robert Boman-Lindqvist (M)

X

Yvonne Matsson (S)

X

Kjell Grönberg (S)

X

N

Agneta Lundgren ( C)

X

N

J
N
N

J
N

N
J

F

J
N
N
N
J
N
J
F
N
J

2 (2)

§ 20
Ersättare

Närvaro

Ja

Sven-Olof Melin (S)

X

J

Börje Knapp (V)

X

J

JA-röster
NEJ-röster

Nej
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