Protokoll för Kommunfullmäktige
Plats:

Kommunhusets sessionssal, Skutskär

Datum och tid: 2018-02-21 18:45-19:15
Justering
Plats:

Kommunhuset, Skutskär

Datum och tid:

2018-03-01 09:00

Paragrafer:

1-11

Sekreterare:
Malin Persson
Ordförande:
Kjell Grönberg
Justerare:
Lars Skytt

SusAnne Mastonstråle

ANSLAG / BEVIS
Kommunfullmäktiges protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på
kommunens digitala anslagstavla. Protokollet förvaras i kommunhuset.
Sammanträdesdatum
Datum då anslaget sätts upp
Datum då anslaget tas ned

2018-02-21

Underskrift

Utdragsbestyrkande
1

Kommunfullmäktige

2018-02-21

Beslutande
Ledamöter
Namn (politisk tillhörighet)
Marie Larsson (S)
Kurt Törnblom (SD)
Bengt Ahlquist (KV)
Lars Skytt (S)
Magnus Grönberg (S)
Sandra Andersson (SD)
Anett Aulin (S)
Annemon Piper (KV)
SusAnne Mastonstråle (M)
Mikael Ybert (S)
Kristina Othén (V)
Katrin Jakobsson (S)
Maj-Britt Jakobsson (SD)
Björn Karlsson (S)
Håkan Forssell (KV)
Bo Janzon (M)
Rose-Marie Westerholm (S)
Rolf Sundström (SD)
Eva Sidekrans (M)
Kjell Grönberg (S)
Agneta Lundgren (C)
Pernilla Friman (S)
Tjänstgörande ersättare
Namn (politisk tillhörighet)
Sven-Olof Melin (S)
Roger Petrini (M)
Kristina Freerks (C)
Ola Lindberg (MP)
Jenny Dahlberg (S)
Rolf Bejerfjord (S)
Anita Selander Knapp (V)

Ordförandens
signatur

Paragrafer

Paragrafer

Justerarens
signatur

Ordinarie ledamot
Inga-Lil Tegelberg (S)
Kenneth Holmström (M)
Clarrie Leim (C)
Hans Wennberg (MP)
Roger Wilund (S)
Tommy Jakobsson (S)
Ulf Öman (V)

Justerarens
signatur

2

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

2018-02-21

Övriga närvarande
Ersättare
Namn (politisk tillhörighet)
Gunvor Lugnfors (S)
Birgitta Thunholm (C)
Övriga deltagare
Namn
Anna-Karin Karlsson
Malin Persson

Ordförandens
signatur

Paragrafer

Paragrafer

Justerarens
signatur

Befattning
Kommundirektör
Kommunsekreterare

Justerarens
signatur

3

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige
2018-02-21

KF § 1

Godkännande av dagordning
Beslut
Dagordningen godkännes.

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige
2018-02-21

KF § 2

Sammanfattning av allmänhetens frågestund
Beslut
Ordförande sammanfattar allmänhetens frågestund.
Marie Larsson (S) besvarade en fråga om kommunens arbete med Gävle
kommuns utträde ur inköpssamarbetet Inköp Gävleborg. Anett Aulin (S)
besvarade en fråga om simundervisning.

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige
2018-02-21

KF § 3

Valärenden
Beslut
Länsstyrelsen har utsett: Tommy Jakobsson (S) och Bengt Ahlquist (KV)
till nya ledamöter och Gunvor Lugnfors (S) och Roberth Pethman (KV) till
nya ersättare i kommunfullmäktige. Inga Engman (SD) är inte längre valbar
och hennes förtroendeuppdrag har därmed upphört.
Gunilla Styf (S) avsäger sig uppdraget som ersättare i valnämnden.
Vald till ny ersättare blir Jan-Åke Olsson (S).
Björn Karlsson (S) väljs till förste vice ordförande i kommunfullmäktige.
Torbjörn Löfgren (KV) avsäger sig uppdragen som ledamot i
kommunstyrelsen, ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott, ersättare i
Gästrikerådet, ersättare i Mälardalsrådets ting, ersättare i Svealands
kustvattenvårdsförbund, ledamot i valberedningen och som God man i
godemän enligt fastighetsbildningslagen – jord- och skogsbruksfrågor.
Bengt Ahlquist (KV) väljs till ny ledamot i kommunstyrelsen, ersättare i
kommunstyrelsens arbetsutskott, ersättare i Gästrikerådet, ersättare i
Mälardalsrådets ting och ledamot i valberedningen.
Håkan Forssell (KV) väljs till ny ersättare i kommunstyrelsen, ersättare i
Svealands Kustvattenvårdsförbund och till God man i godemän enligt
fastighetsbildningslagen – jord- och skogsbruksfrågor.
Beslutet lämnas till




Samtliga berörda
Lönecentrum

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige
2018-02-21

KF § 4

Anmälan av medborgarförslag, motioner och
interpellationer

Diarienr
2018/4

Följande medborgarförslag anmäls:
Medborgarförslag om vass och annan vattenvegetation som tar över Bodaån
mer och mer, 2018-01-02 / Ola Falk.
Medborgarförslaget lämnas till samhällsbyggnadsnämnden för beredning.
Medborgarförslag om en allmän julgran i Älvkarleby, 2018-01-11 / Eva
Lundros.
Medborgarförslaget lämnas till samhällsbyggnadsnämnden för beredning.

2018/6

2018/16

Medborgarförslag om möjligheter för pensionärer att äta lunch i
kommunens skolmatsalar, 2018-02-12 / Torbjörn Löfgren.
Medborgarförslaget lämnas till utbildnings- och omsorgsnämnden för
beredning.

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige
2018-02-21

KF § 5
Diarienr
2017/88

Motion om kommunal snöröjning i Älvkarleby kommun
Beslut
Kommunfullmäktige avslår motionen om kommunal snöröjning.
Sammanfattning av ärendet

Det finns 32 registrerade vägföreningar i Älvkarleby kommun samt ett antal
som inte är registrerade för driftbidrag. Deras gemensamma väglängd är
94 004 meter och kommuns bidrag till föreningarna för 2016 var 261 363 kr.
Med vägförening menas när en förening som tillkommit genom en
lantmäteriförrättning enligt 3 kapitlet lagen om enskilda vägar (vägar i tätare
bebyggelse) Kommunen har även kostnader till de vägföreningar där vi är
fastighetsägare inom detaljplanerade områden (andelsägare) Kostnaderna för
2016 uppgick till 261 100 kr. Älvkarleby kommun har ca 26,5 km gång- och
cykelväg samt 31,4 km bilväg.
Vinterväghållningen kostade 2016 1 542 700 kr. Kostnad fördelad per meter
bilväg och GC-väg för vinterväghållningen 26,6 kr/m. Sen 2012 och fram
till 2016 har vinterväghållningen kostat 7 847 000 kr det blir ett snitt på
1 569 000 kr per år för det kommunala vägnätet. Budget för drift och
underhåll av det kommunala vägnätet för 2016 var 4 645 000 kr.
Om kommunen ska ta över ansvar för alla vägföreningar så måste det göras
en detaljplan för kommunal huvudmanaskap för alla vägföreningar vilket
innebär stora kostnader. En förrättning kan kosta från 50 000 kr upp till
800 000 kr. Ett snitt på 100 000 kr, då hamnar vi på 3 200 000 kr för
kommunalt huvudmannaskap, lågt räknat Då är det allt eller inget som
gäller för man kan inte bara ta över snöröjningen Det innefattar även
vägslåtter, grusning, hyvling, sandupptagning, sandning, saltning, brounderhåll framtida investeringar för vägnätet mm.
Förvaltningen måste utöka med en tjänst som ska jobba med drift- och
underhållsplaner, upphandlingar samt att drifta alla vägar mot entreprenörer.
Beslutsunderlag




Beslut SBN § 136, 2017-11-06
Motion om kommunal snöröjning i Älvkarleby kommun 2017-06-19
/Kurt Törnblom

Beslutet lämnas till




Motionären
Samhällsbyggnadsnämnden

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige
2018-02-21

KF § 6
Diarienr
2018/7

Exploatering av Liljebacken
Beslut
Kommunfullmäktige beviljar samhällsbyggnadsnämndens äskande om 11,3
miljoner kronor i investeringsmedel för att bredda Kopphusvägen och skapa
nya vägar inom Liljebackens planområde.
Sammanfattning av ärendet

Detaljplanen för Liljebacken har vunnit laga kraft. Tekniska avdelningen
vill nu att exploateringskalkylen godkänns och att projektet får medel att
starta. Intäkter sker via skogsbruk och löpande markförsäljningar. Utifrån
exploateringskalkylen är redan kostnaderna för markprover och inlösen av
mark redan betalda
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse om exploateringskalkyl av Liljebacken, daterad 201801-11/Maj-Britt Lundberg
Exploateringskalkyl 2017-09-11

Förslag till beslut på sammanträdet

Magnus Grönberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutet lämnas till



Samhällsbyggnadsnämnden

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Kommunfullmäktige
2018-02-21

KF § 7
Diarienr
2017/130

Revidering - utformning av VA-taxan
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att från 1 juni 2018 införa revideringar av
VA-taxan.
Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige antog inför 2016-01-01 beslut om att införa en ny
anpassad brukningstaxa i Älvkarleby kommun. Inför 2018 har revidering
gjorts av texten och tabeller i taxan. Syftet är att renodla och förtydliga för
att förenkla tillämpningen och öka tydlighet för kunderna. Kostnader och
därmed intäkter påverkas inte av revideringen.
Beslutsunderlag






Revidering av VA-taxa inför 2018 missiv
VA-taxa justerad 2018-06-01, sammanfattning av ändringar
VA-taxa Älvkarleby 2018-06-01
Taxebilaga Älvkarleby 2018-06-01

Förslag till beslut på sammanträdet

Bo Janzon (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutet lämnas till




Älvkarleby Vatten AB
Gästrike Vatten AB

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige
2018-02-21

KF § 8
Diarienr
2017/114

Taxor och avgifter UON 2018
Beslut
Kommunfullmäktige antar de föreslagna taxorna och avgifterna.
Beslutsunderlag





UON § 151, 171205 – Taxor och avgifter för utbildnings- och
omsorgsnämnden år 2018 gällande barnomsorg, kulturskola och
kostverksamhet
UON § 152, 171205 – Taxa för sporthallar under skoltid för år 2018
UON § 5, 180206 – Taxor och avgifter för utbildnings- och
omsorgsnämnden, vård och omsorg april 2018-mars 2019

Beslutet lämnas till



Utbildnings- och omsorgsnämnden

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige
2018-02-21

KF § 9
Diarienr
2017/120

Medborgarförslag om att alla över 75 år ska få
färdtjänst utan särskild prövning
Beslut
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.
Sammanfattning av ärendet

2017-10-18 inkom det ett medborgarförslag om att alla över 75 år ska få
färdtjänst utan särskild prövning. Ärendet lämnades vidare till utbildningsoch omsorgsnämnden som föreslår kommunfullmäktige att avslå
medborgarförslaget. Detta med motiveringen att lagen anger under vilka
förutsättningar färdtjänst ska beviljas. Frågor om tillstånd till färdtjänst ska
enligt lagen prövas av kommunen och det innebär skyldighet att utreda om
den som ansöker om färdtjänst uppfyller lagens krav. Rätten till färdtjänst är
åldersoberoende, hög ålder i sig ger således inte rätt till färdtjänst vilket det
finns domar från Högsta förvaltningsdomstolen om.
Beslutsunderlag




UON § 141, 171205 - Remiss, medborgarförslag om färdtjänst till alla
över 75 år
Medborgarförslag om att alla över 75 år ska få färdtjänst utan särskild
prövning

Beslutet lämnas till




Förslagsställaren
Utbildnings- och omsorgsnämnden

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige
2018-02-21

KF § 10
Diarienr
2017/84

Utredning om kommunal serviceenhet
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. Att införa en serviceenhet under samhällsbyggnadsnämnden från
1 januari 2019 med verksamheterna städ, kost, vaktmästeri, bilpool och
postkörning.
2. Att godkänna att reglementena för kommunstyrelsen och
samhällsbyggnadsnämnden ändras enligt redovisat förslag, så att
ansvaret för kommunens städverksamhet förs över från
kommunstyrelsen till samhällsbyggnadsnämnden.
3. Att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att organisera
städverksamheten i egen regi från och med 1 januari 2019.
4. Att kostverksamheten flyttas från utbildnings- och omsorgsnämnden till
samhällsbyggnadsnämnden från och med 1 januari 2019 och att
nämndernas reglementen ändras enligt detta beslut.
Sammanfattning av ärendet

Sedan år 2005 har kommunen anlitat externa utförare för städning av
kommunens lokaler. Detta med ambitionen att genom konkurrensutsättning
på den öppna marknaden få arbetet utfört till en lägre kostnad med
bibehållen eller högre kvalitet än vad kommunen själv skulle klara av.
Resultatet får sägas ha varit blandat. De bokförda kostnaderna för
städverksamheten gick tydligt ner de första åren. Samtidigt kom signaler
från verksamheterna att kvaliteten på städningen inte hållit måttet. Signaler
som fortsatt komma även under innevarande avtalsperiod. Det finns också
synpunkter på att rådigheten över städresurserna blir sämre i ett avtalsreglerat förhållande med extern part jämfört med drift i egen regi. Den
avsatta resursen kan inte alltid användas så flexibelt och följsamt som man
skulle önska.
Tilläggsköp av extra städning har kontinuerligt skett. De bokförda
kostnaderna för köp av städ under år 2016 var 4,7 mnkr, samma kostnad
som städ beräknas kosta i egen regi.
Städ är en av de verksamheter som förvaltningen tittar på som
möjlig/lämplig att samordna i en ny serviceenhet tillsammans med bland
annat vaktmästeri, postkörning, bilpool och kost. En sådan enhet förväntas
ge kommunen bättre förutsättningar att skapa attraktiva tjänster och en mer
resurseffektiv organisation. Städ skulle bli en viktig del i en serviceenhet,
Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

13

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige
2018-02-21

men då behöver verksamheten först tas hem till egen regi.
Mot bakgrund av de synpunkter som kommit från verksamheterna om de
köpta städtjänsterna och den utredning som pågår om bildande av en
serviceenhet så har förvaltningen gett konsultföretaget Storköksbyrån i
uppdrag att göra en bedömning av vad det skulle kosta att utföra städningen
med intern drift. Bedömningen landar på en kostnad om cirka 4,8 mnkr per
år, se bifogat underlag. (Noteras för övrigt att den jämförelse som görs i
underlaget med kostnaden för nuvarande städavtal inte inkluderar
tilläggsköpen av extra städning). Förvaltningen anser med detta att det finns
goda skäl att ta hem städverksamheten till egen regi. Ansvaret för
verksamheten bör samtidigt flyttas från kommunstyrelsen till samhällsbyggnadsnämnden, under vilken en eventuell framtida serviceenhet är tänkt
att ligga.
Beslutsunderlag








Beslut SBN § 166, 2017-12-11
Beslut UON § 117, 2017-10-10
Utredning om införande av serviceenhet i Älvkarleby kommun
Förslag till ändringar i reglementen för kommunstyrelsen och
samhällsbyggnadsnämnden, bilaga till tjänsteskrivelsen, 2017-05-22
Utredning servicefunktioner Älvkarleby kommun –
Diskussionsunderlag 2017-04-11 från Storköksbyrån
Kostnadsjämförelser köp av städ kontra egen regi, 2017-06-02

Förslag till beslut på sammanträdet

Magnus Grönberg (S) och Bo Janzon (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens
beslut.
Beslutet lämnas till




Samhällsbyggnadsnämnden
Utbildnings- och omsorgsnämnden

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Kommunfullmäktige
2018-02-21

KF § 11
Diarienr
2018/8

Revidering av fullmäktiges arbetsordning
Beslut
Kommunfullmäktige antar den reviderade arbetsordningen.
Sammanfattning av ärendet

Den 1 januari 2018 började den nya kommunallagen att gälla. Lagen har
bland annat fått ny struktur och ett mer enhetligt språk. De ändringar som är
föreslagna i kommunfullmäktiges arbetsordning är därför främst rättningar
av laghänvisningar.
Det finns dock en nyhet i lagen som bör noteras, nämligen att den
kommunala anslagstavlan i fortsättningen ska vara webbaserad. Det innebär
bland annat att kommunfullmäktiges sammanträden inte längre måste
annonseras i lokaltidningarna. I det reviderade förslaget har detta krav
därför tagits bort.
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse ”Reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige”,
2018-01-30/Malin Persson
Förslag till reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige

Beslutet lämnas till



Kommunsekreteraren

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

