Protokoll för Kommunfullmäktige
Plats:

Kommunhusets sessionssal, Skutskär

Datum och tid: 2018-11-07 18:40-20:20, mötet ajournerades 19:05-19:25.
Justering
Plats:

Kommunhuset, Skutskär

Datum och tid:

2018-11-12 16:00

Paragrafer:

57-68

Sekreterare:
Malin Persson
Ordförande:
Björn Karlsson
Justerare:
Mikael Ybert

Runar Höglund

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

2018-11-07

Underskrift

Utdragsbestyrkande
1

Kommunfullmäktige

2018-11-07

Beslutande
Ledamöter
Namn (politisk tillhörighet)
Marie Larsson (S)
Kurt Törnblom (SD)
Björn Karlsson (S)
Roger Petrini (M)
Bengt Ahlquist (KV)
Anett Aulin (S)
Magnus Grönberg (S)
Clarrie Leim (C)
Ulf Öman (V)
Jenny Dahlberg (S)
Eva Sidekrans (M)
Glenn Grylin (SD)
Mona Hansson (KV)
Mikael Ybert (S)
Katrin Jakobsson (S)
Roger Wilund (S)
Runar Höglund (KD)
Inga-Lil Tegelberg (S)
Håkan Forssell (KV)
Hans Wennberg (MP)
Maj-Britt Jakobsson (SD)
Agneta Lundgren (C)
Rolf Bejerfjord (S)
Ann-Charlotte Ågren (L)
Pernilla Friman (S)
Sigrid Bergström (V)
Walter Löfman (SD)

Ordförandens
signatur

Paragrafer

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

2

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

2018-11-07

Tjänstgörande ersättare
Namn (politisk tillhörighet)
Rolf Sundström (SD)
Eva Britt Löfman (SD)
Patrick Ernesäter (M)

Paragrafer

Ordinarie ledamot
Sandra Andersson (SD)
Roni Doumit (SD)
Robert Boman Lindqvist (M)

Övriga närvarande
Ersättare
Namn (politisk tillhörighet)
Lars Skytt (S)
Hannele Kumpulainen (S)
Tommy Jakobsson (S)
Sven-Olof Melin (S)
Annemon Piper (KV)
Håkan Thörnell (V)
Rikard Hamrén (V)
Gunn Johansson (C)
Gunnar Östlund (C)
Marianne Nygren (KD)
Georges Alsawiri (KD)
Erik Hansson (L)
Övriga deltagare
Namn
Anna-Karin Karlsson
Malin Persson

Ordförandens
signatur

Paragrafer

Paragrafer

Justerarens
signatur

Befattning
Kommundirektör
Kommunsekreterare

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige
2018-11-07

KF § 57

Val av fullmäktiges presidium
Beslut
Kommunfullmäktige utser Björn Karlsson (S) till ordförande, Inga-Lil
Tegelberg (S) till vice ordförande och SusAnne Mastonstråle (M) till andre
vice ordförande för mandatperioden 2018-2022.
Sammanfattning av ärendet

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

Magnus Grönberg (S) yrkar att Björn Karlsson (S) väljs till ordförande.
Marie Larsson (S) yrkar att Inga-Lil Tegelberg (S) väljs till vice ordförande.
Roger Petrini (M) yrkar att SusAnne Mastonstråle (M) väljs till andre vice
ordförande.
Beslutet lämnas till



Lönecentrum

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige
2018-11-07

KF § 58

Val av valberedning
Beslut
Kommunfullmäktige utser följande personer till valberedning för
mandatperioden 2018-2022:
Marie Larsson (S)
Hans Wennberg (MP)
Sigrid Bergström (V)
Clarrie Leim (C)
Kurt Törnblom (SD)
Roger Petrini (M)
Runar Höglund (KD)
Ann-Charlotte Ågren (L)
Bengt Alquist (KV)
Marie Larsson (S) väljs till ordförande för valberedningen.
Sammanfattning av ärendet

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska en valberedning bestående av
en representant för varje parti utses. Valberedningen viktigaste uppgift är att
förbereda och lämna förslag till de val till styrelser, nämnder och andra
förtroende uppdrag som ska göras av kommunfullmäktige.
Förslag till beslut på sammanträdet

Magnus Grönberg (S) yrkar att Marie Larsson väljs att representera
Socialdemokraterna och att Hans Wennberg väljs att representera
Miljöpartiet.
Ulf Öman (V) yrkar att Sigrid Bergström väljs att representera
Vänsterpartiet.
Agneta Lundgren (C) yrkar att Clarrie Leim väljs att representera
Centerpartiet.
Maj-Britt Jakobsson (SD) yrkar att Kurt Törnblom väljs att representera
Sverigedemokraterna.
Eva Sidekrans (M) yrkar att Roger Petrini för Moderaterna, Runar Höglund
för Kristdemokraterna och Ann-Charlotte Ågren för Liberalerna.
Mona Hansson (KV) yrkar att Bengt Alquist väljs att representera
Kommunens Väl.

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Kommunfullmäktige
2018-11-07

KF § 59

Valärenden
Inga valärenden anmäls.

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Kommunfullmäktige
2018-11-07

KF § 60

Sammanfattning av allmänhetens frågestund
Beslut
Kommunfullmäktiges ordförande sammanfattar allmänhetens frågestund.
Det inkom en skriftlig fråga efter frågestunden 2018-10-03, frågan löd:
Varför har ej kommunen som verksamhetsutövare egenkontroll av
vattenskyddsområdet Kronsågen, enligt kap 26 § 19 miljöbalken?
Frågan besvarades av samhällsbyggnadsnämndens ordförande Magnus
Grönberg (S) och av Inga-Lil Tegelberg (S), ordförande i Älvkarleby Vatten
AB. Inga-Lil Tegelberg lämnade även ett skriftligt svar till frågeställaren.
Sammanfattning av ärendet

I samband med kommunfullmäktiges sammanträde har kommuninvånarna
rätt att ställa frågor till ledamöter i kommunfullmäktige eller en ordförande i
en kommunal nämnd eller bolag. Frågan ska vara skriftlig eller muntlig och
får beröra alla ämnen som rör kommunens verksamhetsområde, dock inte
myndighetsutövning mot enskillda eller företag. Frågan får inte bli föremål
för något beslut.

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Kommunfullmäktige
2018-11-07

KF § 61
Diarienr
2018/82

2018/91

Anmälan av medborgarförslag, motioner och
interpellationer
Följande medborgarförslag anmäls
Medborgarförslag om doftfrihet i Älvkarleby kommuns verksamheter,
2018-10-08/Christina Hermansson Norberg.
Medborgarförslaget lämnas till kommunstyrelsen för beredning.
Följande interpellation anmäls
Interpellation med anledning av SVT:s program Uppdrag granskning och
dess avsnitt om bluffakturor, 2018-11-07/Roger Petrini.
Interpellationen ställs till kommunstyrelsens ordförande Marie Larsson (S).
Beslutet lämnas till




Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens ordförande

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige
2018-11-07

KF § 62
Diarienr
2018/77

Delårsrapport Älvkarleby kommun
Beslut
Delårsrapporten läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet

Varje år görs en delårsrapport för perioden januari – augusti aktuellt år.
Delårsrapporten innehåller en översikt över kommunens verksamhet, den
ekonomiska ställningen per den sista augusti samt en utvärdering om de
politiska målen är uppfyllda eller inte.
Beslutsunderlag








Utlåtande avseende delårsrapport 2018, 2018-10-26
Granskningsrapport, 2018-10-26
Beslut KS 2018-10-24 § 104
Delårsrapport Älvkarleby kommun
Delårsrapport Älvkarlebyhus
Delårsrapport Älvkarleby Vatten

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Kommunfullmäktige
2018-11-07

KF § 63
Diarienr
2018/70

Arvoden och ersättningar
Beslut
Kommunfullmäktige fastställer arvodesreglementet tillsvidare och omprövar
reglementet när den pågående utredningen är klar.
Sammanfattning av ärendet

Enligt § 5 i Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda
ska kommunfullmäktige fastställa eller revidera arvodesreglementet på det
första sammanträdet i varje ny mandatperiod.
Det finns ett pågående uppdrag från kommunstyrelsen att se över
arvodesreglementet och en styrgrupp bestående av gruppledarna är utsedd
att delta i denna översyn.
Det styrgruppen fokuserar på är:
 Att ta fram förslag på en uppdragsbeskrivning för oppositionsrådet.
 Säkerställa att omfattningen av oppositionsrådsuppdraget stämmer
överens med den arvoderade ersättningsnivån.
 Ta fram förslag på en uppdragsbeskrivning för gruppledare.
 Resonera om ersättningen för gruppledarna bör ändras.
 Se över vilka som har möjlighet att utses till gruppledare.
 Förtydligande av hur ersättare ska arvoderas när denne tjänstgör en
längre tid för en ordförande som är sjukskriven eller av andra
anledningar inte kan fullgöra sitt uppdrag.
Ersättningsnivåerna för sammanträden utreds inte.
Beslutsunderlag





Tjänsteskrivelse, Arvoden och ersättningar, 2018-10-04 /Malin Persson
ÄKF 2010:08 Reglemente för arvoden och ersättningar för
förtroendevalda
Beslut KSAU 2018-08-29 § 75

Beslutet lämnas till



Kommunsekreterare

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Kommunfullmäktige
2018-11-07

KF § 64
Diarienr
2018/16

Medborgarförslag om möjligheter för pensionärer att
äta lunch i kommunens skolmatsalar
Beslut
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.
Sammanfattning av ärendet

Ett medborgarförslag från Torbjörn Löfgren om att utreda möjligheten för
pensionärer att äta lunch i kommunens skolmatsalar inkom 2018-02-12.
Förslaget lämnades från kommunfullmäktige till utbildnings- och
omsorgsnämnden för beredning.
Utbildnings- och omsorgsnämnden ser att förslagets syfte är positivt, men
nämndens bedömning är att effekten, vinsten med åtgärden är svårbedömd i
relation till det som krävs för att införa den. Därför förordar nämnden avslag
på förslaget.
Kommunstyrelsen har berett ärendet till kommunfullmäktige och delar
utbildnings- och omsorgsnämndens bedömning.
Beslutsunderlag





Skollunch för pensionärer - juridiska förutsättningar, 2018-09-14 /Erik
Klippmark
Tjänsteskrivelse ”Pensionärslunch skolor – medborgarförslag”, 201808-28 /Ulrika Hjerpe
Medborgarförslag om möjligheten för pensionärer att äta lunch på
kommunens skolmatsalar, 2018-02-08 /Torbjörn Löfgren

Förslag till beslut på sammanträdet

Anett Aulin (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Beslutet lämnas till




Förslagsställaren
Utbildnings- och omsorgsnämnden

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Kommunfullmäktige
2018-11-07

KF § 65
Diarienr
2018/71

Säkerhetspolicy
Beslut
Kommunfullmäktige antar säkerhetspolicyn.
Sammanfattning av ärendet

Policyn syftar till att vara det grundläggande styrdokumentet för
kommunens ledning och styrning av säkerhetsfrågor.
Policyn omfattar en redogörelse gällande ansvarsfördelning i
säkerhetsfrågor på central och lokal nivå. Även kommunens helägda bolag
omfattas av policyn.
Tillämpningen av policyn för det systematiska säkerhetsarbetet inom
nämnder och bolag sker med stöd av riktlinjer framtagna på central nivå av
beredskaps- och säkerhetssamordnaren.
Verksamhetsrelaterade behov av kompletteringar av riktlinjerna utarbetas av
respektive facknämnd eller bolag och fastställs av respektive facknämnd
eller bolagsstyrelse.
Beslutsunderlag





Beslut KSAU 2018-10-10 § 90
Tjänsteskrivelse ”Säkerhetspolicy”, 2018-09-16/Martin Sahlberg
”Säkerhetspolicy för Älvkarleby kommun”2018-10-02/Martin
Sahlberg

Förslag till beslut på sammanträdet

Marie Larsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutet lämnas till








Beredskapssamordnare
Kommunstyrelsen
Utbildnings- och omsorgsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
AB Älvkarlebyhus
Webbplatsen

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Kommunfullmäktige
2018-11-07

KF § 66
Diarienr
2018/86

Mål och budget 2019 med ekonomisk plan för 20202022
Beslut
Kommunfullmäktige antar Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet
och Centerpartiets förslag till budget 2019 och plan 2020-2021. Resultat,
balans-, kassaflödes-, och investeringsbudget fastställs enligt dokumentet.
Reservationer och särskilda uttalanden

Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna reserverar sig
mot beslutet.
Sammanfattning av ärendet

Enligt kommunallagen 11 kap 5-6 §§ ska kommuner upprätta en budget för
nästkommande år (budgetår). Budgeten ska också innefatta en plan för
ekonomin för en period av tre år, där budgetåret är periodens första år.
Beslutsunderlag





Budget 2019 med ekonomisk plan för 2020-2021, Socialdemokraterna,
Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet
Budget 2019 med ekonomisk plan för 2020-2022, Moderaterna och
Kristdemokraterna
Budget 2019 med ekonomisk plan för 2020-2021, Sverigedemokraterna

Förslag till beslut på sammanträdet

Marie Larsson (S), Clarrie Leim (C), Anette Aulin (S), Hans Wennberg
(MP) och Ulf Öman (V) yrkar bifall till Socialdemokraterna, Vänsterpartiet,
Miljöpartiet och Centerpartiets förslag till budget.
Håkan Forssell (KV) yrkar bifall till Socialdemokraterna, Vänsterpartiet,
Miljöpartiet och Centerpartiets förslag till budget men med ett
tilläggsförslag, att : respektive nämnd får i uppdrag att återkomma med
mätbara mål utifrån kommunfullmäktiges beslut om intentioner, riktlinjer
och budgetramar för 2019.
Roger Petrini (M) och Runar Höglund (KD) yrkar bifall till Moderaterna
och Kristdemokraternas förslag till budget.
Kurt Törnblom (SD) yrkar bifall till Sverigedemokaternas förslag till
budget.
Beslutsgång

Ordförande finner att det finns tre förslag till mål och budget samt ett
tilläggsyrkande till Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Kommunfullmäktige
2018-11-07

Centerpartiets förslag. Ordförande föreslår att kommunfullmäktige först tar
ställning till mål och budget förslagen och att beslut om ett eventuellt tillägg
tas efter det beslutet. Kommunfullmäktige godkänner beslutsordningen.
Ordförande ställer de tre förslagen mot varandra och finner att fullmäktige
beslutar att anta Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och
Centerpartiets förslag till budget. Omröstning begärs.
Ordförande utser Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och
Centerpartiets förslag till huvudförslag och ett motförslag till detta ska utses.
Ordförande ställer Moderaterna och Kristdemokraternas förslag mot
Sverigedemokraternas förslag och finner att Moderaterna och
Kristdemokraternas förslag har utsetts till motförslag. Omröstning begärs.
Första omröstningen:
Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:
JA-röst för Moderaterna och Kristdemokraternas förslag.
NEJ-röst för Sverigedemokraternas förslag.
Omröstningsresultat

Med 6 NEJ-röster och 4 JA-röster och 20 som avstår har
kommunfullmäktige utsett Sverigedemokraternas förslag till motförslag till
huvudförslaget.
Andra omröstningen:
När omröstning mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och
Centerpartiets förslag och Sverigedemokraternas förslag ska ske, prövar
ordförande beslutet per acklamation och finner att kommunfullmäktige
beslutar enligt Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och
Centerpartiets förslag.
Tilläggsyrkandet:
Efter att kommunfullmäktige beslutat att godkänna Socialdemokraterna,
Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiets förslag prövar ordförande
frågan om tilläggsyrkandet och finner att kommunfullmäktige beslutar att
avslå tilläggsyrkandet.
Beslutet lämnas till






Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsnämnden
Utbildnings- och omsorgsnämnden
Ekonomichef

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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1 (2)

Omröstningsprotokoll

Kommunfullmäktiges sammanträde 2018-11-07

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

Närvaro

§ 66
Ja

Nej

Marie Larsson (S)

X

Kurt Törnblom (SD)

X

Björn Karlsson (S)

X

Roger Petrini (M)

X

Bengt Ahlquist (KV)

X

A

Anett Aulin (S)

X

A

Sandra Andersson (SD)

F

Magnus Grönberg (S)

X

A

Clarrie Leim (C)

X

A

Ulf Öman (V)

X

A

Jenny Dahlberg (S)

X

A

Eva Sidekrans (M)

X

Glenn Grylin (SD)

X

Mona Hansson (KV)

X

A

Mikael Ybert (S)

X

A

Katrin Jakobsson (S)

X

A

Roni Doumit (SD)

F

Roger Wilund (S)

X

Robert Boman Lindqvist (M)

F

Runar Höglund (KD)

X

Inga-Lil Tegelberg (S)

X

A

Håkan Forssell (KV)

X

A

Hans Wennberg (MP)

X

A

Maj-Britt Jakobsson (SD)

X

Agneta Lundgren (C)

X

A

Rolf Bejerfjord (S)

X

A

Ann-Charlotte Ågren (L)

X

A

Pernilla Friman (S)

X

A

SusAnne Mastonstråle (M)

F

Sigrid Bergström (V)

X

Walter Löfman (SD)

X
15

A
N
A
J

J
N

A

J

N

A
N

2 (2)

Ersättare

Närvaro

§
Ja

Nej

Patrick Ernesäter (M)

X

Rolf Sundström (SD)

X

N

Eva Britt Löfman (SD)

X

N

Totalt

30

16

J

4

6

Kommunfullmäktige
2018-11-07

KF § 67

Skattesats
Beslut
Kommunfullmäktige fastställer skattesatsen på 22,69 % (därmed
oförändrad).
Sammanfattning av ärendet

Den viktigaste inkomstkällan för kommuner är kommunalskatten. Varje
kommun bestämmer själv vilken kommunalskatt som kommuninvånarna
ska betala och det är kommunfullmäktige som årligen fastställer
skattesatsen.
Sedan 2015 har kommunalskatten i Älvkarleby kommun varit 22.69 %. Det
innebär att du som bor i Älvkarleby kommun betalar 22,69 kronor i skatt till
kommunen för varje intjänad (beskattningsbar) hundralapp.
Förslag till beslut på sammanträdet

Marie Larsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutet lämnas till



Ekonomichef

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Kommunfullmäktige
2018-11-07

KF § 68
Diarienr
2018/15

Förslag till ändring av detaljplan för del av Gårdskärs
by - Gårdskär 25:1 mfl, granskningshandlingar
Beslut
Kommunfullmäktige antar planförslaget.
Sammanfattning av ärendet

Planförslaget behöver, på grund av formaliafel, antas på nytt.
När en detaljplan har antagits ska kommunen skicka ett meddelande om
detta till Länsstyrelsen, Lantmäteriet, berörda kommuner och
regionplaneorgan samt de sakägare som har rätt att överklaga beslutet om att
anta detaljplanen (PBL 5 kap. 29§).
Meddelandet enligt 29 § ska skickas senast dagen efter det att justeringen av
det protokoll som innehåller beslutet har tillkännagetts på kommunens
anslagstavla (PBL 5 kap. 30§).
Ansvariga handläggare i ärendet missade dock att protokollet för
fullmäktige den 3 oktober tillkännagavs på kommunens anslagstavla den 11
oktober och noterade därför inte att meddelande enligt 5 kap. 29 och 30 §§,
PBL, skulle skickas till berörda senast den 12 oktober.
För att planprocessen ska gå rätt till bör därför ett nytt beslut om att anta
detaljplanen komma till stånd.
Inga ändringar har gjorts i planförslaget efter beslutet om att anta
detaljplaneändringen 2018-10-03.
Beslutsunderlag










Tjänsteskrivelse
Beslut KF 2018-10-03 § 50
Beslut KS 2018-09-19 § 83
Beslut SBN 2018-06-11 § 78
Granskningsutlåtande, Johannes Siirtola, Fysisk planerare
Plan- och genomförandebeskrivning, Johannes Siirtola, Fysisk planerare
Plankarta, Johannes Siirtola, Fysisk planerare
Fastighetsförteckning

Förslag till beslut på sammanträdet

Magnus Grönberg (S) yrkar att detaljplanen ska antas.
Beslutet lämnas till



Bygg och miljö

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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