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Protokoll för kommunfullmäktige
Kommunhusets sessionssal, Skutskär

Plats:

Datum och tid: 2014-10-22 kl. 18.30-19.25
Justering
Kommunhuset, Skutskär

Plats:

Datum och tid: 2014-10-28 kl. 15.00
59-64

Paragrafer:

Sekreterare:
Jacob Sandqvist
Ordförande:
Marie Öberg

Björn Karlsson

Lars Skytt

Annemon Piper

Justerare:

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

2014-10-22
2014-10-29
2014-11-21

Underskrift

Annelie Joelsson

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktiges protokoll
2014-10-22

Beslutande
Ledamöter
Namn (politisk tillhörighet)
Marie Larsson (S)
Inga-Lil Tegelberg (S)
Kurt Törnblom (SD)
Torbjörn Löfgren (KV)
Lars Skytt (S)
Magnus Grönberg (S)
Sandra Andersson (SD)
Anett Aulin (S)
Annemon Piper (KV)
Christian Lundström (M)
Kristina Othén (V)
Clarrie Leim (C)
Hans Wennberg (MP)
Maj-Britt Jakobsson (SD)
Björn Karlsson (S)
Håkan Forssell (KV)
Bo Janzon (M)
Rose-Marie Westerholm (S)
Roger Wilund (S)
Rolf Sundström (SD)
Marie Öberg (S)
Mona Hansson (KV)
Eva Sidekrans (M)
Kjell Grönberg (S)
Ulf Öman (V)
Agneta Lundgren (C)
Pernilla Friman (S)
Inga Engman (SD)

Ordförandens
signatur

Paragrafer

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktiges protokoll
2014-10-22

Tjänstgörande ersättare
Namn (politisk tillhörighet)
SusAnne Mastonstråle (M)
Tommy Jakobsson (S)
Jenny Dahlberg Jönsson (S)

Paragrafer

Ordinarie ledamot
Kenneth Holmström (M)
Mikael Ybert (S)
Katrin Jakobsson (S)

Övriga närvarande
Ersättare
Namn (politisk tillhörighet)
Rolf Bejerfjord (S)
Jan-Åke Olsson (S)
Bengt Ahlquist (KV)
Roger Petrini (M)
David Persson Lind (V)
Sigrid Bergström (V)
Kristina Freerks (C)
Joakim Sjöstrand (MP)
Claudia Forsberg (MP)
Övriga deltagare
Namn
Anna-Karin Jakobsson
Jacob Sandqvist

Ordförandens
signatur

Paragrafer

Paragrafer

Justerarens
signatur

Befattning
Kommunchef
Kommunsekreterare

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande
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Val av fullmäktiges presidium
Beslut
Kommunfullmäktige utser Marie Öberg (S) till ordförande, Kjell Grönberg
(S) till vice ordförande och Clarrie Leim (C) till andre vice ordförande för
mandatperioden 2014-2018.
Sammanfattning av ärendet

Enligt fullmäktiges arbetsordning ska ett presidium bestående av
ordförande, vice ordförande och andre vice ordförande väljs för den nya
mandatperioden.
Förslag till beslut på sammanträdet

Lars Skytt (S) yrkar att Marie Öberg (S) väljs till ordförande.
Lars Skytt (S) yrkar att Kjell Grönberg (S) väljs till vice ordförande.
Bo Janzon (M) yrkar att Clarrie Leim (C) väljs till andre vice ordförande.
Annemon Piper (KV) yrkar att Mona Hansson (KV) väljs till andre vice
ordförande.
Beslutsgång

Ordförande prövar Lars Skytts yrkanden och finner att fullmäktige beslutar
enligt dessa.
Ordförande ställer Bo Janzons yrkande mot Annemon Pipers yrkande och
finner att fullmäktige beslutar enligt Bo Janzons yrkande.
Votering begärs. Då voteringen avser personval ska sluten omröstning
genomföras.
Lars Skytt (S) och Annemon Piper (KV) utses till rösträknare.
Ordförande förklarar att valsedeln ska vara ihopvikt, innehålla ett namn eller
vara blank. Namn ska vara Clarrie Leim eller Mona Hansson.
Omröstningsresultat

Med 6 röster för Clarrie Leim, 4 röster för Mona Hansson och 21 blanka
röster väljs Clarrie Leim till andre vice ordförande.
En blank röst var dubbel så att den medförde två valsedlar. Denna röst
räknas som en blank röst.
Beslutet lämnas till

•

Ordförandens
signatur

Lönecentrum

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande
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Valärenden
Beslut
1. Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska en valberedning
bestående av en representant för varje parti utses.
Kommunfullmäktige utser följande personer till valberedning för
mandatperioden 2014-2018
Marie Larsson (S)
Kenneth Holmström (M)
Clarrie Leim (C)
Kurt Törnblom (SD)
Torbjörn Löfgren (KV)
Ulf Öman (V)
Hans Wennberg (MP)
2. Kommunfullmäktige utser Marie Larsson (S) till ordförande för
valberedningen.

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande
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Anmälan av medborgarförslag, motioner och
interpellationer

Diarienr
Beslut
Följande motioner anmäls:
KS 2014/82.029 Motion om att utreda borttagandet av delade turer, 2014-10-09 / Torbjörn
Löfgren (KV)
Motionen lämnas till Utbildnings- och omsorgsnämnden för beredning.
KS 2014/80.293 Motion om kommunens äldreboenden, 2014-10-09 / Torbjörn Löfgren (KV)

Motionen lämnas till Utbildnings- och omsorgsnämnden för beredning.
KS 2014/81.104

Motion om upphörande av befattningen som oppositionsråd, 2014-10-09 /
Torbjörn Löfgren (KV)
Motionen lämnas till Kommunstyrelen för beredning

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande
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Barnchecklistans fortsatta användning

Diarienr
KS 2014/68.009 Beslut

Fullmäktige beslutar att barnchecklistan ersätts med en ny rubrik i
tjänsteskrivelser i enlighet med förslag nummer 3 i bilagd tjänsteskrivelse.
Sammanfattning av ärendet

Kommunens barnchecklista, som senast reviderades av kommunfullmäktige
år 2003, utgår från de rättigheter som nämns i FN:s barnkonvention. Den
kan sägas vara ett sätt för kommunens beslutsfattare att påminna sig själva
om att tänka på barnens och de ungas intressen och rättigheter innan de tar
beslut som på olika sätt påverkar denna grupp. Checklistans användningsområde och nytta har ifrågasatts inom kommunens organisation.
Kommunstyrelsen har därför gett förvaltningen i uppdrag att ”utreda frågan
om användning av barnchecklistan”. I utredning daterad 2014-09-14 föreslår
utredare Erik Klippmark att kommunen väljer något av följande alternativ:
1. Checklistan och dess anvisningar revideras. Det tydliggörs att den
endast behöver användas i ärenden som på ett tydligt sätt kan
påverka barnens och ungdomarnas situation. I övrigt betonas vikten
av att ibland ta in barnens synpunkter inför beslut, att redogöra för
beslutsfattarnas resonemang kring barnperspektivet och att skärpa
upp rutinerna kring uppföljningen av hur checklistan används.
2. Checklistan och dess anvisningar revideras så att det framgår att
checklistan ska användas i samtliga ärenden. I övrigt enligt
alternativ 1.
3. Checklistan ersätts med en ny rubrik i tjänsteskrivelsemallen under
vilken barnperspektivet ska beskrivas i ärenden som påverkar
barnens och de ungas situation.
4. Varken checklista eller rubrik i tjänsteskrivelsemall. I stället
utbildningsinsatser och återkommande utvärderingar av hur
barnperspektivet synliggörs i beslutsunderlag och beslut
Beslutsunderlag

•

Utredning om barnchecklistan, med bilagor 2014-09-14 / Erik
Klippmark

Beslutet lämnas till

•
•

Ordförandens
signatur

Erik Klippmark
Jacob Sandqvist

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktiges protokoll
2014-10-22

Kf § 63
Diarienr
123/13.001
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Utvärdering av nämndorganisationen
Beslut
Fullmäktige beslutar att nuvarande nämndorganisation kvarstår.
Reservationer och särskilda uttalanden

Torbjörn Löfgren (KV), Annemon Piper (KV), Håkan Forssell (KV) och
Mona Hansson (KV) reserverar sig mot beslutet.
Sammanfattning av ärendet

Ärendet är återkommet för beslut efter återremittering från fullmäktige
2014-06-06 Kf § 37 för behandling i nämnderna.
Beslutsunderlag

•
•
•

Rapport PwC ”Organisationsutvärdering Älvkarleby kommun”,
mars 2014 / Magnus Höijer och Hans Gåsste.
Remissvar från Utbildnings- och Omsorgsnämnden 2014-09-09 Uon
§ 791
Remissvar från Samhällsbyggnadsnämnden 2014-09-08 Sbn § 600

Förslag till beslut på sammanträdet

Bo Janzon (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, att nuvarande
nämndorganisation kvarstår.
Håkan Forssell (KV) yrkar att Utbildnings- och omsorgsnämnden delas i två
nämnder, till en utbildningsnämnd och en omsorgsnämnd.
Beslutsgång

Ordföranden ställer Janzons yrkande mot Forssells yrkande och finnar att
fullmäktige har beslutat enligt Janzons yrkande.
Votering begärs.
Fullmäktige godkänner följande beslutsgång:
JA-röst till Janzons yrkande
NEJ-röst till Forssells yrkande
Omröstningsresultat

Med 26 JA-röster, 4 NEJ-röster och en avstående har fullmäktige beslutat
att behålla nuvarande nämndorganisation, i enlighet med Janzons yrkande.

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande
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Svar på motion om ändrad lokalpolicy för Älvkarleby
kommun

Diarienr
KS 2013/113.299 Beslut

Fullmäktige beslutar avslå motionen.
Sammanfattning av ärendet

Som motionen beskriver har vi en situation där vi för närvarande har ett
överskott på lokaler i centrum. Det ger även ett negativt intryck för
allmänheten.
Andemeningen med motionen, att kommunens och Älvkarlebyhus lokaler
ska behandlas lika, är riktig i det perspektivet att kommunen äger bolaget
och därav påverkas av deras tomma lokaler. Det som är en väsentlig skillnad
är att det är två juridiska personer som lyder under olika lagstiftningar. En
konsekvens av detta är att hyran eller kostnaderna för lokaler hanteras olika
för hyresgästen eller verksamhetsutövaren. Detta gör att det blir väldigt
svårt med en strikt likabehandling.
Däremot är det av stor vikt att se över kommunens lokalhantering för att
hjälpas åt att optimera lokalhanteringen varför en större utredning om detta
bör ske. Samhällsbyggnadschefen har under våren påbörjat en utredning om
detta för att skapa en god översiktsbild av den kommunala verksamhetens
totala behov i framtiden.
Vidare bör det utredas om det finns möjlighet till en ökad samverkan mellan
Älvkarlebyhus och kommunen när det gäller förvaltning och
fastighetsskötsel.
Beslutsunderlag

•
•

Motion om ändrad lokalpolicy 2013-11-11 / Lars Skytt (S) och
Sven-Olof Melin (S)
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2014-09-08 Sbn § 597 om svar
på motion

Beslutet lämnas till

•
•
•

Ordförandens
signatur

Samhällsbyggnadsnämnden
Bert-Ola Dahlgren, förvaltningschef
Camilla Forslund, teknisk chef

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

