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 Kommunfullmäktige  
 2021-02-17 

 Ordförandens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

 

Beslutande 
Ledamöter 
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer 
Marie Pettersson (S) (via ZOOM)  
Björn Karlsson (S)  
Roger Petrini (M)  
Annika Forsberg (S) (via ZOOM)  
Magnus Grönberg (S)  
Clarrie Leim (C) (via ZOOM)  
Ulf Öman (V)  
Jenny Dahlberg (S)  
Eva Sidekrans (M)  
Glenn Grylin (SD)  
Mona Hansson (KV)  
Lars Skytt (S)  
Katrin Jakobsson (S) (via ZOOM)  
Marianne Nygren (KD) (via ZOOM)  
Inga-Lil Tegelberg (S) (via ZOOM)  
Hans Wennberg (MP) (via ZOOM)  
Maj-Britt Jakobsson (SD)  
Agneta Lundgren (C)  
Ann-Charlotte Ågren (L)  
Pernilla Friman (S) (via ZOOM)  
Monica Lindeberg (M) (via ZOOM)  
Walter Löfman (SD)  
  

Tjänstgörande ersättare 
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer Ordinarie ledamot 
Sven-Olof Melin (S) (via ZOOM)  Rolf Bejerfjord (S) 
Tommy Jakobsson (S) (via ZOOM)  Roger Wilund (S) 
Christer Lindeborg (M) (via ZOOM)  Patrick Ernesäter (M) 
Håkan Thörnell (V)  Sigrid Bergström (V) 
Hans Henriksson (KV)  Annemon Piper (KV) 
Torbjörn Löfgren (KV) (via ZOOM)  Bengt Ahlquist (KV) 
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 Kommunfullmäktige  
 2021-02-17 

 Ordförandens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

 

Övriga närvarande 
Ersättare 
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer 
Gunn Johansson (C) (via ZOOM)  
Georges Alsawiri (KD) (via ZOOM)  
Hope Espe Bizimungu (KD) (via 
ZOOM) 1-13 

Övriga deltagare 
Namn Paragrafer Befattning 
Maria Wikström (via ZOOM)  Kommundirektör 
Nikola Jevtic   Kommunsekreterare 
Peter Hammarberg(via ZOOM)  Ekonomichef 
Elin Bestdahl  Kommunikatör 
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 Kommunfullmäktige 
 2021-02-17  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

KF § 1 Godkännande av dagordning 
 

Beslut 
Dagordningen godkänns. 
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 Kommunfullmäktige 
 2021-02-17  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

KF § 2 Sammanfattning av allmänhetens frågestund 
 

Beslut 
Inga frågor inkom under allmänhetens frågestund. 
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 Kommunfullmäktige 
 2021-02-17  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

KF § 3 Meddelanden 
  

 Följande meddelanden redovisas:  

1. Rapportering av ej verkställda gynnande beslut 
2. Skrivelse till Sverige kommuner 
3. Upprop för det svenska landskapet 
4. Protokoll från styrelsemöte Gästrike Vatten AB, 2020-11-26 
5. Bilaga 1 Internbudget Gästrike Vatten AB 
6. Bilaga 1 Internbudget Älvkarleby Vatten AB 
7. Bilaga 2 Verksamhetsplan Älvkarleby Vatten AB 
8. Bilaga 2 Verksamhetsplan Gästrike Vatten AB 
9. Protokoll från styrelsemöte Älvkarleby Vatten AB, 2020-11-26 
10. Verksamhetsplan inklusive intern- och investeringsbudget 2021, Älvkarleby 

Vatten AB 
11. Verksamhetsplan inklusive intern- och investeringsbudget 2021, Gästrike Vatten 

AB 
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 Kommunfullmäktige 
 2021-02-17  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

KF § 4 Valärenden 
 

Beslut 
Rolf Bejerfjord (S) frånsäger sig uppdragen som ledamot i 
kommunfullmäktige, ledamot i kommunstyrelsen samt ersättare i 
Mälardalsrådet. 

 Länsstyrelsen utser ny ledamot i kommunfullmäktige 
 Kurt L Andersson (S) väljs till ny ordinarie ledamot i 

kommunstyrelsen. 
 Magnus Grönberg (S) väljs till ny ersättare i Mälardalsrådet 

 
 
Kurt L Andersson (S) lämnar sin plats som ersättare i kommunstyrelsen för 
att istället bli ordinarie ledamot. Jenny Dahlberg (S) väljs till ny ersättare. 
 
Mikael Ybert (S) har avsagt sig uppdraget som lekmannarevisorersättare i 
Älvkarleby Vatten. Kjell Grönberg (S) tar över uppdraget. 
 
Sandra Steinwall frånsäger sig sin plats som ersättare i utbildningsnämnden. 
Martin Sahlberg (M) väljs till ny ersättare i utbildningsnämnden. 
 
Sigrid Bergström (V) frånsäger sig sin plats som ersättare i 
omsorgsnämnden. Royne Nordli (V) väljs till ny ersättare i 
omsorgsnämnden. 
 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Marie Pettersson (S) föreslår att Kurt L Andersson (S) väljs till ny ordinarie 
ledamot i kommunstyrelsen, att Jenny Dahlberg (S) väljs till ny ersättare i 
kommunstyrelsen samt att Magnus Grönberg (S) väljs till ny ersättare i 
Mälardalsrådet. 
 
Magnus Grönberg (S) föreslår att Kjell Grönberg (S) utses till ny 
lekmannaersättare i Älvkarleby vatten. 
 
Roger Petrini (M) föreslår att Martin Sahlberg (M) väljs till ny ersättare i 
utbildningsnämnden. 
 
Ulf Öman (V) föreslår att Royne Nordli väljs till ny ersättare i 
omsorgsnämnden. 
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 Kommunfullmäktige  
 2021-02-17 

 Ordförandens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

 
Beslutet lämnas till 
 Länsstyrelsen  
 Älvkarleby Vatten 
 Mälardalsrådet 
 Sekreterare utbildningsnämnden 
 Sekreterare omsorgsnämnden 
 Kommunsekreterare 
 Administratör kommunstyrelsens förvaltning 
 Samtliga berörda 
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 Kommunfullmäktige 
 2021-02-17  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

KF § 5 Anmälan av medborgarförslag, motioner och 
interpellationer 

Diarienr 
KS 2020/157  
 
 
 
 
 
 
 
KS 2021/14 
 
 
KS 2021/15 
 
 
KS 2021/23 
 
 
 
KS 2021/25 
 
 
KS 2021/8 
 
 
 
 
KS 2021/16 

Följande Medborgarförslag anmäls 
Medborgarförslag om bättre belysning vid Rotskärsskolan F-6, inkom 2020-
12-18. 
Medborgarförslaget lämnas till samhällsbyggnadsnämnden för beredning. 
 

Följande motioner anmäls 
Motion för ett grönare Älvkarleby, inkom 2021-02-12/ Roger Petrini (M). 
Motionen lämnas till samhällsbyggnadsnämnden för beredning. 
 
Motion för ett tryggare Älvkarleby, inkom 2021-02-12/ Roger Petrini (M) 
Motionen lämnas till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Motion stöd till resa för barn med förälder i fängelse, inkom 2021-02-10/ 
Ann-Charlotte Ågren (L) 
Motionen lämnas till omsorgsnämnden för beredning. 
 
Motion handlingsplan barn till förälder i fängelse, inkom 2021-02-10/ Ann-
Charlotte Ågren (L) 
Motionen lämnas till omsorgsnämnden för beredning. 
 
Motion gällande microcatering, inkom 2021-02-08/ Walter Löfman (SD) 
Motionen lämnas till samhällsbyggnadsnämnden för beredning. 
 

Följande interpellationer anmäls 
Interpellation gällande utbildningsförvaltningens svällande personalantal, 
inkom 2021-02-12/ Roger Petrini (M) 
Interpellationen skickas till utbildningsnämndens ordförande. 
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 Kommunfullmäktige 
 2021-02-17  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

KF § 6 Framställning till medlemskommunerna i 
Kommunalförbundet inköp Gävleborg 

Diarienr 
2020/159 Beslut 

Fullmäktige beslutar, för kommunalförbundet Inköp Gävleborg, att: 
1. Kommunalförbundet får driva verksamheten under avvecklingen 

med befintliga medel i det egna kapitalet.  
2. Synnerliga skäl åberopas enligt kommunallagens regler för att inte 

återställa underskott med hänvisning till att förbundet är under 
avveckling. 

 
Sammanfattning av ärendet 
I februari 2020 beslutade direktionen för Inköp Gävleborg att revidera den 
tidigare antagna budgeten för 2020 då helt nya förutsättningar förelåg. Det 
nya beslutet innebar bl a att inga medlemsavgifter skulle tas ut av 
medlemmarna utan att kostnaderna skulle täckas från det egna kapitalet. I 
och med att inga medlemsavgifter skulle tas ut så uppkommer ett negativt 
resultat för förbundet 2020.   
 
Då inga nya kapitalinsatser krävs så är det rimligt att avvecklingen sker 
inom denna ram. Det finns heller ingen anledning i ifrågasätta att synnerliga 
skäl åberopas då det inte kan anses som avsteg från god ekonomisk 
hushållning trots att underskott uppkommer då detta underskott ryms inom 
befintligt eget kapital.  

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-01-08/ Peter Hammarberg 
 Framställning till medlemskommunerna från Kommunalförbundet inköp 

Gävleborg 
 Beslut KS 2021-01-20 § 9 

 
Beslutet lämnas till 
 Kommunalförbundet Inköp Gävleborg 
 Ekonomichef 
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 Kommunfullmäktige 
 2021-02-17  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

KF § 7 Medborgarförslag att låta Skärgården förbli en lugn 
och fin förskola i en levande landsbygd 

Beslut 
Fullmäktige beslutar att medborgarförslaget anses besvarat i och med 
utbildningsförvaltningens skrivelse.  

Sammanfattning av ärendet 
2020-05-01 inkom ett medborgarförslag om att låta Skärgårdens förskola i 
Gårdskär förbli en fin förskola i en levande landsbygd. Utbildningsnämnden 
beredde ärendet och kom fram till att det för näravande inte finns några 
planer på att lägga ner förskolan. Skolchefen gjorde en skrivelse i ärendet. 
 
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att anse medborgarförslaget besvarat 
i och med utbildningsförvaltning skrivelse. 

Beslutsunderlag 
  Medborgarförslag, daterad 2020-05-01 
  Beslut UN 2020-12-15 Medborgarförslag att låta Skärgården förbli en 

lugn och fin förskola i en levande landsbygd 
  Skrivelse från förvaltningschef 
  Beslut KS 2021-0203 § 10 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Mona Hansson (KV), Torbjörn Löfgren (KV) och Hans Henriksson (KV) 
yrkar att medborgarförslaget besvaras enligt följande: ”Kommunfullmäktige 
i Älvkarleby kommun ser Skärgårdens förskola som ett nav i Gårdskärs  
utveckling, för att få fart på försäljning av tomter och övrig inflyttning av  
barnfamiljer. 
Någon nedläggning av förskolan kommer inte ske. Älvkarleby kommun 
värnar om att samtliga kommundelar ska utvecklas.” 

Beslutsgång 
Ordförande ställer proposition på förslagen och finner att fullmäktige 
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.  
 
Votering begärs. 
 
Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: 
JA-röst för kommunstyrelsens förslag. 
NEJ-röst för Mona Hanssons (KV) yrkande. 

 

 

Diarienr 
2020/66 
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 Kommunfullmäktige  
 2021-02-17 

 Ordförandens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

Omröstningsresultat 
23 JA-röster: Marie Petterson (S), Björn Karlsson (S), Annika Forsberg (S), 
Pernilla Friman (S), Sven-Olof Melin (S), Magnus Grönberg (S), Jenny 
Dahlberg (S), Lars Skytt (S), Inga-Lil Tegelberg (S), Katrin Jakobsson (S), 
Tommy Jakobsson (S), Clarrie Leim (C), Agneta Lundgren (C), Roger 
Petrini (M), Eva Sidekrans (M), Monica Lindeberg (M), Christer Lindeberg 
(M), Hans Wennberg (MP), Håkan Thörnell (V), Ulf Öman (V), Marianne 
Nygren (KD), Ann-Charlotte Ågren (L), Glenn Grylin (SD) 
 
5 NEJ-röster: Mona Hansson (KV), Torbjörn Löfgren (KV), Hans 
Henriksson (KV), Walter Löfman (SD), Maj-Britt Jakobsson (SD) 
 
Med 23 JA-röster mot 5 NEJ-röster har kommunfullmäktige beslutat enligt 
kommunstyrelsens förslag. 

 
Beslutet lämnas till 
 Skolchef 
 Medborgaren 
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 Kommunfullmäktige 
 2021-02-17  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

KF § 8 Ägande av fastighet med ändamålet vattenverk för 
Älvkarleby kommun 

Diarienr 
2019/40 Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner Älvkarleby Vatten AB förfrågan om att få 
påbörja förhandlingar om förvärv av samt att ingå i fastighetsrättsliga avtal 
gällande fastigheten Östanån 5:40, Älvkarleby kommun med ändamålet 
vattenverk. 

 
Sammanfattning av ärendet 
På fastighet Östanån 5:40 finns Kronsågens vattenverk vilken är en av VA-
anläggningarna i Älvkarleby kommun. Idag ägs fastigheten av Bergvik skog 
AB. Servitut saknas för dagens vattenverk. För att säkerställa Älvkarleby 
Vattens uppdrag som VA-huvudman bör den del av fastigheten där 
vattenverket är beläget ägas av Älvkarleby Vatten AB. 
 
I enlighet med § 4 bolagsordningen för Älvkarleby Vatten AB ska 
kommunfullmäktige i Älvkarleby kommun beredas att ta ställning innan 
sådana beslut fattas i verksamheten, som är av principiell beskaffenhet eller 
annars av större vikt. Förvärv av fastighet räknas enligt punkt 2.8 i 
Aktieägaravtalet mellan Gästrike Vattens ägare som ett sådant beslut. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att uppdra åt 
Älvkarleby Vatten AB att inleda förhandlingar om förvärv av och ingå 
fastighetsrättsliga avtal med fastighetsägare för del av fastigheten Östanån 
5:40, Älvkarleby kommun med ändamålet vattenverk. 

 
Beslutsunderlag 
 Missiv Ägande av fastighet med ändamålet för vattenverk för Älvkarleby 

samt bilaga 1 
 Beslut KS 2021-02-03 § 159 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Walter Löfman (SD) yrkar återremiss med motiveringen att det bör göras en 
grundlig utredning av sakfrågan innan beslut fattas. Affärsplan, ägardirektiv 
m.m. bör också redovisas. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer proposition på Walter Löfmans (SD) återremissyrkande 
och kommunstyrelsens förslag och finner att fullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag. 
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 Kommunfullmäktige  
 2021-02-17 

 Ordförandens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 
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Beslutet lämnas till 
 Älvkarleby Vatten 
 Gästrike Vatten 
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 Kommunfullmäktige 
 2021-02-17  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

KF § 9 Svar på interpellation gällande Omsorgsnämndens 
ekonomiska situation 2020 och 2021 

Diarienr 
2020/148 

Omsorgsnämndens ordförande Jenny Dahlberg (S) besvarar Roger Petrinis 
(M) interpellation gällande omsorgsnämndens ekonomiska situation. 
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 Kommunfullmäktige 
 2021-02-17  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

KF § 10 Svar på interpellation gällande Utbildningsnämndens 
ekonomiska situation 2020 och 2021 

Diarienr 
2020/149 Utbildningsnämndens ordförande Jan-Åke Olsson (S) har lämnat ett 

skriftligt svar Roger Petrinis (M) interpellation gällande 
utbildningsnämndens ekonomiska situation 2020 och 2021. 
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 Kommunfullmäktige 
 2021-02-17  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

KF § 11 Taxeändring för markpriser på Liljebacken 
Diarienr 
2020/127 Beslut 

Kommunfullmäktige höjer markpriset på Liljebacken från 250 kr/kvm till 
300 kr/kvm från 2021-03-01. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Skatteverket har skickat förslag på fastighetstaxering gällande tomterna på 
Liljebacken. Taxeringen ligger mellan 247-301 kr/kvm. I normalfall 
motsvarar taxeringsvärdet 75 % av marknadsvärdet. 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår en prishöjning, vilket motsvarar minst 
50 000 kr/tomt. 
 
Kommunstyrelsen ställer sig bakom samhällsbyggnadsnämndens förslag att 
höja markpriset på Liljebacken från 250 kr/kvm till 300 kr/kvm. 

 
Beslutsunderlag 
 Beslut SBN 2020-11-02 § 136 
 SKV fastighetstaxering 
 Beslut KS 2020-12-09 § 157 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Walter Löfman (SD) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag med 
motiveringen att höja markpriserna under pågående projekt ej är förenligt 
med praxis. 
 
Roger Petrini (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Magnus Grönberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer proposition på förslagen och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Votering begärs. 
 
Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: 
JA-röst för kommunstyrelsens förslag. 
NEJ-röst Walter Löfmans förslag. 
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 Kommunfullmäktige  
 2021-02-17 

 Ordförandens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

 

Omröstningsresultat 
25 JA-röster: Marie Pettersson (S), Björn Karlsson (S), Katrin Jakobsson 
(S), Jenny Dahlberg (S), Magnus Grönberg (S), Sven-Olof Melin (S), 
Annika Forsberg (S), Pernilla Friman (S), Inga-Lil Tegelberg (S), Tommy 
Jakobsson (S), Lars Skytt (S), Clarrie Leim (C), Agneta Lundgren (C), 
Roger Petrini (M), Eva Sidekrans (M), Monica Lindeberg (M), Christer 
Lindeberg (M), Hans Wennberg (MP), Ulf Öman (V), Håkan Thörnell (V), 
Ann-Charlotte Ågren (L), Marianne Nygren (KD), Mona Hansson (KV), 
Torbjörn Löfgren (KV), Hans Henriksson (KV), 
 
3 NEJ-röster: Walter Löfman (SD), Glenn Grylin (SD), Maj-Britt Jakobsson 
(SD). 
 
Med 25 JA och 3 NEJ har fullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens 
förslag. 

Beslutet lämnas till 
 Samhällsbyggnadschef 
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 Kommunfullmäktige 
 2021-02-17  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

KF § 12 Utökning av barnantalet per avdelning i förskolan 
Diarienr 
2020/158 Beslut 

Kommunfullmäktige återremitterar ärendet till utbildningsnämnden och ger 
nämnden i uppdrag att komplettera underlaget med alternativa åtgärdspaket. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Utbildningsnämnden arbetar med att få bukt med ett ekonomiskt underskott. 
Som en åtgärd för att få budget i balans har utbildningsnämnden enligt 
beslut UN 2020-12-15 § 89 föreslagit kommunfullmäktige att utöka 
barnantalet per avdelning på förskolor i Älvkarleby kommun från 19 till 21 
med genomförande i augusti 2021. Kommunfullmäktige tog 2012-11-28 ett 
beslut om att antalet barn inte ska överskrida 19 barn per avdelning i 
respektive förskola. 
 
I Älvkarleby kommun finns det idag nio förskolor varav två är 
singelavdelningar. Totalt är det 26 avdelningar. Utbildningsförvaltningens 
utredning visar att det i dagsläget finns en överkapacitet i Älvkarleby och 
brist på platser i Skutskär. Efterfrågan på platser är störst på Bodaområdet. 
Redan i januari 2021 är antalet platser i Skutskär belagda och man kan 
därför inte uppfylla närhetsprincipen. Under våren behövs fler platser. 
Alternativen är att skapa fler platser, erbjuda plats på Södra området eller 
överplacera 1-2 barn per avdelning.   
 
Utredning presenterar även ett antal förslag på hur en organisation av 
utökandet kan se ut. Vidare uppmärksammas andra faktorer så som lokaler, 
arbetsrättslig process, arbetsmiljö, barnkonsekvensanalys med mera. 
 
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att bifalla utbildningsnämndens 
förslag om att utöka barnantalet till 21 barn per avdelning på förskolan med 
införande augusti 2021. 

 
Beslutsunderlag 
 Beslut från UN + reservation 
 Uppdaterad version: Utredning utökade barngrupper förskolan, daterad 

2020-07-09 
 Komplettering till utredning om barnantalet per avdelning på förskolor i 

Älvkarleby kommun, daterad 2020-11-24 
 Beslut KS 2020-02-03 § 6 
 Fackets riskanalys 
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 Kommunfullmäktige  
 2021-02-17 

 Ordförandens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Marie Pettersson (S) yrkar att ärendet återremitteras till utbildningsnämnden 
och att nämnden får i uppdrag att komplettera ärendet med alternativa 
åtgärdspaket. 
 
Marianne Nygren (KD) yrkar återremiss. 
 
Ulf Öman (V) yrkar återremiss. 
 
Torbjörn Löfgren (KV) yrkar bifall till Marie Petterssons (S) 
återremissyrkande. 
 
Roger Petrini (M) yrkar bifall till Marie Petterssons (S) återremissyrkande. 
 
Hans Wennberg (MP) yrkar bifall till Marie Petterssons (S) 
återremissyrkande. 
 
Ann-Charlotte Ågren (L) yrkar bifall till Marie Petterssons (S) 
återremissyrkande. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och 
återremissyrkandena och finner att kommunfullmäktige beslutar att 
återremittera ärendet med Marie Petterssons (S) återremissmotivering. 

 
Beslutet lämnas till 
 Utbildningsnämnden 
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 Kommunfullmäktige 
 2021-02-17  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

KF § 13 Upphävande av beslut om införande av 
kameraövervakning vid stationsområdena 

Diarienr 
2019/100 Beslut 

Kommunfullmäktiges tidigare beslut om införande av kameraövervakning 
vid stationsområdena upphävs och samhällsbyggnadsnämnden återför de 
495 000 kronorna som budgeterats för projektet. 

 
Reservationer och särskilda uttalanden 
Roger Petrini (M), Eva Sidekrans (M), Christer Lindeberg (M), Monica 
Lindeberg (M), Marianne Nygren (KD), Maj-Britt Jakobsson (SD), Walter 
Löfman (SD) reserverar sig mot beslutet. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat att inte verkställa fullmäktiges 
beslut om att införa kameraövervakning vid stationsområdena med 
hänvisning till gjord utredning samt brottsstatistik. Ärendet och tillhörande 
budget skickas tillbaka till fullmäktige. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden tittat på hur framtiden ser ut för 
stationsområdena och kommit fram till att kameraövervakning som 
alternativ inte är kostnadseffektivt. Nämnden tror att kostnaden kommer att 
landa på mer än det som anges i dokumentationen. Nämnden har i sin analys 
även använt sig av forskning och brottsstatistik. 
 
Tekniska avdelningen har, efter att genomlyst konsekvenser av att verkställa 
ovan fattade beslut, konstaterat att förutsättningar för att verkställa 
uppsättande av övervakningskameror inte finns. Det bedöms att antal 
anmälda brott är för lågt för att Datainspektionen ska ge tillstånd till 
kameraövervakning. Man har dock inte testat att ansöka om tillstånd. 
 
Vidare pekar tekniska avdelningen också på faktumet att Datainspektionen 
kan ge ett tillfälligt tillstånd för kameraövervakning, t ex, ett år. Därefter 
kan de kräva in dokumentation som styrker att behovet var motiverat, vilket 
kan resultera i att kommunen har investerat pengar i utrustning som inte kan 
användas ifall behovet inte kan motiveras. 
 
Kommunstyrelsens beslutade att ställa sig bakom 
samhällsbyggnadsnämndens förslag. 
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 Kommunfullmäktige  
 2021-02-17 

 Ordförandens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

 
Beslutsunderlag 
 Beslut KS 2021-02-03 § 15 
 Beslut SBN 2020-12-14 § 166 
 Brott resecentrum Älvkarleby kommun 2020-10-05 
 Beslut KF 2020-06-17 § 59 
 Tjänsteskrivelse, daterad 2020-05-14/ Martin Sahlberg 
 Motion om uppsättning av övervakningskameror vid stationsområdena/ 

Roger Petrini (M) 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Roger Petrini (M) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag. 
 
Marianne Nygren (KD) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag. 
 
Magnus Grönberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Torbjörn Löfgren (KV) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Marie Petterson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Clarrie Leim (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Beslutsgång 
Ordförande ställer proposition på förslagen och finner att fullmäktige 
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Votering begärs. 
 
Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: 
JA-röst för bifall till kommunstyrelsen förslag 
NEJ-röst för avslag på kommunstyrelsens förslag. 
 

Omröstningsresultat 
20 JA-röster: Marie Petterson (S), Björn Karlsson (S), Annika Forsberg (S), 
Pernilla Friman (S), Sven-Olof Melin (S), Magnus Grönberg (S), Jenny 
Dahlberg (S), Lars Skytt (S), Inga-Lil Tegelberg (S), Katrin Jakobsson (S), 
Tommy Jakobsson (S), Clarrie Leim (C), Agneta Lundgren (C),), Hans 
Wennberg (MP), Håkan Thörnell (V), Ulf Öman (V), Ann-Charlotte Ågren 
(L), Torbjörn Löfgren (KV), Hans Henriksson (KV), Mona Hansson (KV). 
 
7 NEJ-röster: Roger Petrini (M), Eva Sidekrans (M), Christer Lindeberg 
(M), Monica Lindeberg (M), Walter Löfman (SD), Maj-Britt Jakobsson 
(SD), Marianne Nygren (KD). 
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 Kommunfullmäktige  
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 Ordförandens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

 
1 avstår: Glenn Grylin (SD). 
 
Med 20 JA, 7 NEJ och en som avstår har fullmäktige beslutat att upphäva 
tidigare beslut om kameraövervakning vid stationsområdena och att 
samhällsbyggnadsnämnden återför budgetmedlen som avsatts för projektet. 

 
Beslutet lämnas till 
 Samhällsbyggnadschef 
 Ekonomichef 
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 Kommunfullmäktige 
 2021-02-17  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

KF § 14 Taxor och avgifter Omsorgsnämnden 
Diarienr 
2021/9 Beslut 

Fullmäktige fastställer taxor och avgifter för omsorgsnämnden enligt 
förslaget. Taxorna ska årligen räknas upp utifrån de index som framgår i 
förslaget samt enligt riktlinjerna för avgiftssystemet inom 
omsorgsförvaltningens verksamheter. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Om du bor på ett boende, behöver hjälpmedel eller andra vårdinsatser tar 
Kommunen ut vissa avgifter. Hur mycket du betalar beror bland annat på 
din inkomst och bostadskostnad men även andra kostnader kan påverka din 
avgift. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2018-12-12 § 80, att ansvarig nämnd årligen 
verkställer omräkningen av taxor enligt förordningen. Enligt beslutet krävs 
inte att ärendet tas upp i fullmäktige annat än om förändringar i 
förordningen sker. Tidigare har dokumentet för taxor och avgifter för 
Omsorgsnämnden haft tidsbegränsade avgifter vilket innebär att dokumentet 
behöver tas upp i Kommunfullmäktige även i år. I förslaget till nya taxor 
och avgifter för 2021 har detta ändrats och taxorna har enbart ett från-och-
med-datum. 
 
Omsorgsnämnden kommer i de fall där nya typer av avgifter skapas lyfta 
dessa till Kommunfullmäktige. Övriga revideringar kommer hanteras av 
Omsorgsnämnden.  

 
Beslutsunderlag 

 Beslut ON 2020-02-02 taxor och avgifter för omsorgsnämnden 
 Förslag 3 till taxor och avgifter gällande vård och omsorg april 

2021-mars 2022 
 Reviderad tjänsteskrivelse taxor och avgifter för 

omsorgsförvaltningen 2021, daterad 2021-01-14 
 Beslut KS 2020-02-03 § 17 

 
Beslutet lämnas till 
 Ekonomichef 
 Förvaltningschef omsorgsförvaltningen 
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signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

KF § 15 Omfördelning av budget omsorgsnämnden och 
kommunstyrelsen 

Diarienr 
2021/10 Beslut 

Kommunfullmäktige omfördelar återförd budget från 
samhällsbyggnadsnämnden till omsorgsnämnden och kommunstyrelsen 
enligt följande: 
 

 Omsorgsnämnden   277 000 kronor 
 Kommunstyrelsen  218 000 kronor 

 
Sammanfattning av ärendet 
I och med beslutet om att upphäva tidigare beslut om kameraövervakning 
vid stationsområdet återförde samhällsbyggnadsnämnden de 495 000 
kronorna som budgeteras för projektet. Pengarna omfördelas till 
kommunstyrelsen och omsorgsnämnden för att finansiera andra projekt. 
 
Omsorgsnämnden behöver pengar för finansiering av en nyinrättad 
möbelpool. Denna kommer att bedrivas i regi av omsorgen för 
funktionshindrade med stöttning av viss personalresurs från 
samhällsbyggnadsnämnden. Lönekostnaden för denna personalresurs bärs 
av omsorgsnämnden och behöver därför kompenseras i budget 2021. En 
positiv effekt av projektet är att man kan ge meningsfull dagsysselsättning 
till personer som har svårt att få in en fot på arbetsmarknaden samt att spara 
pengar och effektivisera möbelinköp och möbelhanteringen inom 
kommunen.  
 
Kommunstyrelsen har två personer som arbetar med arbetsmarknadsfrågor. 
Dessa har tidigare delvis finansierats av samordningsförbundet och vi fick 
indikationer på att detta skulle fortgå även för 2021. I sista stund fick 
kommunen dock ett negativt besked och det finns därmed inte utrymme i 
budgeten för att behålla dessa resurser på samma nivå. Kommunstyrelsen 
behöver därför pengar för att finansiera arbetsmarknadsresurser vilket är av 
yttersta vikt för kommunen för att kunna bedriva dessa frågor på ett 
effektivt sätt och därmed stötta arbetssökande.  

 
Beslutsunderlag 

 Protokoll från SBN 2020-12-14 
 Tjänsteskrivelse, daterad 2020-01-19/ Peter Hammarberg 
 Beslut KS 2021-02-03 § 16 
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 Kommunfullmäktige  
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signatur 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

 
Beslutet lämnas till 
 Samhällsbyggnadschef 
 Förvaltningschef omsorgsförvaltningen 
 Kommundirektör 
 Ekonomichef 
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Justerarens 
signatur 
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signatur 

Utdragsbestyrkande 

KF § 16 Hemställan från Älvkarlebyhus angående lånelöfte 
Diarienr 
2021/11 Beslut 

1. Kommunfullmäktige godkänner AB Älvkarlebyhus upptagande av 
ett nytt lån om 15 miljoner kr. 

2. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen 
för AB Älvkarlebyhus låneförpliktelser upp till ett totalt högsta 
lånebelopp om 210 milj kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader 

 
 

Sammanfattning av ärendet 
Med förestående projekt som skall beställas av kommunen (ombyggnation 
av Centralen) under våren, återställning av 3 lägenheter p.g.a. vanvård samt 
återstående projektering av Fyrklövern 2 behöver Älvkarlebyhus uppta nytt 
lån för dessa projekt samt att stärka kassan för att uppnå ägarens krav om en 
likviditet om 10 miljoner kr. Bolaget har genomfört återställande av Andra 
Tvärgatan till nyskick samt gamla höghuset. Dessa har dragit över budgeten 
med sammanlagt 6,5 miljoner kr vilket gjort att lånebehovet uppkommit 
något tidigare än planerat. Vid besiktning under arbetets gång har 
framkommit att fasad och våtutrymmen var i betydligt sämre skick än 
befarat. På gamla höghuset var korrosionsskadorna betydligt djupare än vad 
en okulär besiktning kunde konstatera.  Korrosionsskadorna kunde medföra 
nedfallande betong på underliggande balkong med risk för personskada. 
 
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att: 

1. Kommunfullmäktige godkänner AB Älvkarlebyhus upptagande av 
ett nytt lån om 15 miljoner kr. 

2. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen 
för AB Älvkarlebyhus låneförpliktelser upp till ett totalt högsta 
lånebelopp om 210 milj kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader 

 
 

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, daterad 2021-02-11 
 Styrelseprotokoll AB Älvkarlebyhus 2021-02-11 
 Hemställan från AB Älvkarlebyhus  
 Beslut KS 2021-02-17 § 20 
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 Kommunfullmäktige  
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 Ordförandens 
signatur 
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signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Roger Petrini (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Lars Skytt (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Clarrie Leim (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Ann-Charlotte Ågren yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 
Beslutet lämnas till 
 Älvkarlebyhus 
 Ekonomichef  
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