Protokoll för Kommunfullmäktige
Plats:

Kommunhusets sessionssal, Skutskär

Datum och tid: 2020-09-23 18:35-19:40, mötet ajournerades 18:39-18:43
Justering
Plats:

Kommunhuset, Skutskär

Datum och tid:

2020-09-30 10:00

Paragrafer:

70-80

Sekreterare:
Malin Persson
Ordförande:
Björn Karlsson
Justerare:
Magnus Grönberg

Roger Petrini

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

2020-09-23

Underskrift

Utdragsbestyrkande
1

Kommunfullmäktige
2020-09-23

Beslutande
Ledamöter
Namn (politisk tillhörighet)
Björn Karlsson (S)
Roger Petrini (M)
Magnus Grönberg (S)
Clarrie Leim (C)
Jenny Dahlberg (S)
Eva Sidekrans (M)
Glenn Grylin (SD)
Mona Hansson (KV)
Lars Skytt (S)
Katrin Jakobsson (S)
Inga-Lil Tegelberg (S)
Ann-Charlotte Ågren (L)
Walter Löfman (SD)
Tjänstgörande ersättare
Namn (politisk tillhörighet)
Hans Henriksson (KV)
Håkan Thörnell (V)
Georges Alsawiri (KD)
Ola Lindberg (MP)

Paragrafer

Paragrafer

Ordinarie ledamot
Bengt Ahlquist (KV)
Ulf Öman (V)
Runar Höglund (KD)
Hans Wennberg (MP)

Paragrafer

Befattning
Kommundirektör
Kommunsekreterare
Ekonomichef
Kommunikatör
Kommunikatör

Övriga närvarande
Namn
Maria Wikström
Malin Persson
Peter Hammarberg
Elin Bestdahl
Karin Vybiral

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Kommunfullmäktige
2020-09-23

KF § 70

Godkännande av dagordning
Beslut
Dagordningen godkännes.

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Kommunfullmäktige
2020-09-23

KF § 71

Sammanfattning av allmänhetens frågestund
Ordförande sammanfattar frågestunden. Magnus Grönberg (S), ordförande i
samhällsbyggnadsnämnden, svarade på en tidigare fråga från
Naturskyddsföreningen. Den gällde kommunens arbete med att begränsa
global uppvärmning och omställning till fossilfritt. Målen i kommunens
energistrategi för perioden 2015-2020 är bland annat att kommunens
personbilar ska år 2020 bestå av enbart miljöklassade bilar, att kommunens
fordonsflotta ska vara fossilbränslefri år 2030 och alla verksamheter i
kommunen ska ha en enklare energiplan att arbeta efter.

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Kommunfullmäktige
2020-09-23

KF § 72

Meddelanden
Följande meddelanden redovisas:
1. Beslut från Samhällsbyggnadsnämnden 2020-06-08 om ingen
revidering av taxor och avgifter i sporthallar och ishall.
2. Tertial 1, Gästrike Räddningstjänst. 2020-05-29.
3. Delårsrapport tertial 1 2020 och bilagor från Älvkarleby Vatten AB
2020-06-03.

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Kommunfullmäktige
2020-09-23

KF § 73

Valärenden
Beslut
SusAnne Mastonstråle (M) frånsäger sig sin plats som ledamot i
kommunfullmäktige, ledamot i Gästrike Räddningstjänst, ledamot i Gästrike
Återvinnare och uppdraget som andre vice ordförande i
kommunfullmäktige.
 Länsstyrelsen utser ny ledamot i kommunfullmäktige.
 Eva Sidekrans (M) väljs till ny ledamot i Gästrike Räddningstjänst
 Roger Petrini (M) väljs till ny ersättare i Gästrike Räddningstjänst.
Roger Petrini (M) väljs till ny ledamot i Gästrike Återvinnare.
 Monica Lindeberg (M) väljs till ny ersättare i Gästrike Återvinnare.
 Eva Sidekrans (M) väljs till ny andre vice ordförande i
kommunfullmäktige.
Lage Karlsson (KV) har avlidit och han var tidigare ersättare i Älvkarleby
Vatten. Mona Hansson (KV) väljs till ny ersättare i Älvkarleby Vatten.
Runar Höglund (KD) frånsäger sig sin plats som ledamot i
kommunfullmäktige, ersättare i kommunstyrelsen och ledamot i
kommunens valberedning.
 Länsstyrelsen utser ny ledamot i kommunfullmäktige.
 Marianne Nygren (KD) väljs till ny ersättare i kommunstyrelsen.
 Georges Alsawiri (KD) väljs till ledamot i kommunens
valberedning.
Marianne Nygren (KD) frånsäger sig sin plats som ersättare i
utbildningsnämnden. Hope Espe Bizimungu (KD) väljs till ny ersättare i
utbildningsnämnden.
Förslag till beslut på sammanträdet

Roger Petrini (M) föreslår att Eva Sidekrans (M) väljs till ny ledamot i
Gästrike Räddningstjänst, att Roger Petrini (M) väljs till ny ersättare i
Gästrike Räddningstjänst, att Roger Petrini (M) väljs till ny ledamot i
Gästrike Återvinnare, att Monica Lindeberg (M) väljs till ny ersättare i
Gästrike Återvinnare samt att Eva Sidekrans (M) väljs till ny andre vice
ordförande i kommunfullmäktige.
Hans Henriksson (KV) föreslår att Mona Hansson (KV) väljs till ny andre
vice ordförande i kommunfullmäktige samt att Mona Hansson (KV) väljs
till ny ersättare i Älvkarleby Vatten.
Georges Alsawiri (KD) föreslår att Marianne Nygren (KD) väljs till ny

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige
2020-09-23

ersättare i kommunstyrelsen, att Georges Alsawiri (KD) väljs till ledamot i
kommunens valberedning och att Hope Espe Bizimungu (KD) väljs till ny
ersättare i utbildningsnämnden.
Beslutsgång

Ordförande finner att det finns två förslag till andre vice ordförande i
fullmäktige, Eva Sidekrans och Mona Hansson. Ordförande ställer förslagen
mot varandra och finner att kommunfullmäktige väljer Eva Sidekrans till
vice ordförande.
Omröstning begärs.
Eftersom valet avser person genomförs en sluten omröstning.
Ordförande förklarar att rösten ska vara på Eva, Mona eller blank, samt att
den ska vara ihopvikt.
Omröstningsresultat

Med 4 röster för Eva Sidekrans, 4 röster för Mona Hansson och 9 blanka
röster avgör fullmäktige valet genom lottning, lottningen resulterar i att Eva
Sidekrans (M) väljs till andre vice ordförande i fullmäktige.
Beslutet lämnas till










Länsstyrelsen
Gästrike Räddningstjänst
Gästrike Återvinnare
Älvkarleby Vatten
Kommunsekreterare
Sekreterare utbildningsnämnden
Administratör kommunstyrelsens förvaltning
Samtliga berörda

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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KF § 74
Diarienr
KS 2020/106

KS 2020/111

Anmälan av medborgarförslag, motioner och
interpellationer
Följande medborgarförslag anmäls:
Medborgarförslag om mer belysning i Hyttön, inkom 2020-08-19.
Medborgarförslaget lämnas till samhällsbyggnadsnämnden för beredning.
Medborgarförslag om belysning på planerna vid Skutskärs idrottsplats,
inkom 2020-09-10.
Medborgarförslaget lämnas till samhällsbyggnadsnämnden för beredning.

KS 2020/114

Följande interpellationer anmäls:
Interpellation om störande bilkörningar i bostadsbebyggelse, 2020-0922/Georges Alsawiri (KD).
Interpellationen ställs till samhällsbyggnadsnämndens ordförande Magnus
Grönberg (S).

KS 2020/116

Interpellation om lokalsamordnare, 2020-09-23/Roger Petrini (M).
Interpellationen ställs till samhällsbyggnadsnämndens ordförande Magnus
Grönberg (S).

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Kommunfullmäktige
2020-09-23

KF § 75
Diarienr
2019/123

Motion från Walter Löfman (SD) om att granska
kommunförsäkring för fastigheter
Beslut
Kommunfullmäktige avslår motionen.
Reservationer och särskilda uttalanden

Walter Löfman (SD) och Glenn Grylin (SD) reserverar sig mot beslutet.
Sammanfattning av ärendet

2019-11-01 inkom Walter Löfman (SD) med en motion, där han beskriver
att rivna fastigheter fortfarande är försäkrade och att kommunens fastigheter
är övervärderade i försäkringsbrevet, specifikt nämns Älvkarleö skola.
2015-10-17 togs beslut av Samhällsbyggnadsnämnden om att riva Älvkarleö
Skola och sommaren 2016 var skolan riven. Dock så har byggnaden varit
försäkrad fram till 2017-12-31, men från 2018-01-01 upphörde försäkringen
gälla. Kostnaden för att fastigheten varit försäkrad trots att den varit riven är
ca 5 000 kronor.
I slutet av 2019 reviderades den aktuella listan med fastigheter (se bifogade
handlingar). Kommunen har en rutin för revidering av listan. Rutinen
innebär att ekonomikontoret inför kommande år varje höst får en lista från
kommunens försäkringsmäklare innehållande vilka fastigheter som är
försäkrade. Sedan skickas listan för revidering till tekniska avdelningen
inom Samhällsbyggnadsnämnden. Listan skickas därefter i retur till
försäkringsmäklaren. Denna rutin tillämpas, dock missades att skicka listan
ett år och som då reglerades i efterhand.
Vad det gäller ”Försäkringsbelopp” som beskrivs i försäkringsbrevet har det
inget med värderingar av fastigheter att göra. Försäkringsmässigt så
återspeglar försäkringsbeloppet för fastighetsförsäkring i normalfallet
kostnaden för att återuppföra byggnaderna vid en eventuell totalskada. Detta
värde har alltså inget med kommunens upplåning att göra. När kommunen
lånar pengar så görs en bedömning av kreditbolaget (Kommuninvest) på
balansräkningen samt resultatutvecklingen de senaste åren, alltså hur
kreditvärdigheten är i kommunen.
Beslutsunderlag




Beslut KF 2020-06-17 § 58
Beslut KS 2020-05-06 § 71

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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2020-09-23




Tjänsteskrivelse ” Yttrande gällande motion från Walter Löfman (SD)
om att granska kommunförsäkring för fastigheter”/Martin
Sahlberg/2020-03-24
Motion om att granska kommunförsäkring för fastigheter/Walter
Löfman (SD)

Förslag till beslut på sammanträdet
Yrkande om jäv:

Walter Löfman (SD) yrkar att fullmäktige beslutar att Björn Karlsson (S)
och Inga-Lil Tegelberg (S) är jäviga i ärendet. Inga-Lil Tegelberg (S) yrkar
att fullmäktige beslutar att det inte föreligger något jäv.
Yrkande i ärendet:

Walter Löfman (SD) yrkar bifall till motionen. Magnus Grönberg (S) yrkar
bifall till kommunstyrelsens förslag (att motionen ska avslås).

Beslutsgång
Beslut om jäv:

Björn Karlsson (S) och Inga-Lil Tegelberg (S) deltar inte i prövningen om
jäv.
Andre vice ordförande Eva Sidekrans (M) ställer Walter Löfmans (SD)
yrkande om jäv mot Inga-Lil Tegelbergs (S) yrkande och finner att
fullmäktige beslutar enligt Inga-Lil Tegelbergs yrkande.
Beslut i ärendet:

Ordförande frågar fullmäktige om de ska bifalla eller avslå motionen, och
finner att de beslutar att avslå motionen.
Beslutet lämnas till




Motionären
Kommunstyrelsen

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Kommunfullmäktige
2020-09-23

KF § 76
Diarienr
2019/75

Motion om trafiksituationen i Älvkarleby kommun
Beslut
Kommunfullmäktige bifaller att-sats 1 och avslår att-sats 2 i motionen.
Reservationer och särskilda uttalanden

Roger Petrini (M) reserverar sig mot beslutet.
Sammanfattning av ärendet

Roger Petrini (M) yrkar i en motion om trafiksituationen i kommunen att:
1. Kommunen vidtar åtgärder för säkrare trafik på de vägar som
kommunen råder över samt uppmanar till åtgärder på de vägar som
ägs av annan part.
2. Kommunen omedelbart upphandlar parkeringsvakt för bötfällning av
felparkering, främst i centrala Skutskär men även på andra ställen i
kommunen där behov finns.
Motionen lämnades till samhällsbyggnadsnämnden för beredning och
nämnden beskriver i sitt beslut att de bland annat arbetar med att fastställa
en ny hastighetsplan i kommunens ytterområden. Att de löpande för
diskussioner med till exempel Trafikverket och polismyndigheten gällande
trafiksäkerheten på de icke kommunalt ägda vägarna och att olika alternativ
för att stävja felparkeringar på känsliga platser undersöks av nämndens
förvaltning.
Beslutsunderlag





Beslut KS 2020-09-09 § 102
Beslut SBN 2020-05-11 § 71
Motion om trafiksituationen i Älvkarleby kommun/Roger Petrini (M)

Förslag till beslut på sammanträdet

Roger Petrini (M) yrkar bifall till motionen. Magnus Grönberg (S) och AnnCharlotte Ågren (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag (att bifalla
att-sats 1 och avslå att-sats 2 i motionen).
Beslutsgång

Ordförande frågar först fullmäktige om de kan godkänna att-sats 1 i
motionen, och finner att så är fallet.
Ordförande frågar sedan fullmäktige om de beslutar att bifalla eller avslå
att-sats 2, och finner att fullmäktige beslutar att avslå att-sats 2.
Beslutet lämnas till




Motionären
Samhällsbyggnadsnämnden

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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KF § 77
Diarienr
2019/129

Medborgarförslag om hundlekgård i Skutskär
Beslut
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.
Sammanfattning av ärendet

2019-11-21 inkom ett medborgarförslag till kommunen om att anordna en
hundlekgård i Skutskär. Förslagsställarens önskemål är även att denna bör
placeras längs med riksväg 76, söder om järnvägsviadukten.
Medborgarförslaget lämnades till samhällsbyggnadsnämnden för beredning
och nämnden föreslår att kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.
Detta då samhällsbyggnadsnämnden har planer på att anlägga en
hundrastgård vid resecentrum i Skutskär, med anledning av tidigare förslag
på hundrastgårdar och hundlekgårdar.
Beslutsunderlag







Beslut KS 2020-09-09 § 103
Beslut SBN 2020-06-08 § 83
Medborgarförslag om hundlekgård i Skutskär, inkommen 2019-11-21
Skrivelse Hundlekgård i Skutskär, inkommen 2019-11-21
Komplettering till medborgarförslag, inkommen 2019-12-09

Förslag till beslut på sammanträdet

Walter Löfman (SD) yrkar bifall till medborgarförslaget. Magnus Grönberg
(S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, att medborgarförslaget ska
avslås.
Beslutsgång

Ordförande frågar fullmäktige om de bifaller eller avslår
medborgarförslaget, och finner att fullmäktige beslutar att avslå
medborgarförslaget.
Beslutet lämnas till




Förslagsställaren
Samhällsbyggnadsnämnden

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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KF § 78
Diarienr
2019/92

Arbetsverktyg och resurser till förtroendevalda
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner ”Riktlinje avseende arbetsverktyg och
resurser till kommunens förtroendevalda i olika funktioner”.
Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen gav 2019-12-11, § 167, förvaltningen i uppdrag att ta
fram förslag i form av reglemente eller liknande som tydliggör vilka
resurser och arbetsverktyg kommunens förtroendevalda i olika funktioner
ska erbjudas.
Riktlinjen som förvaltningen har tagit fram är baserad på förtroendevaldas
behov av arbetsverktyg och resurser för att kunna utföra sina uppdrag.
Några bestämmelser i kommunallagen eller annan lagstiftning om
arbetsverktyg och resurser till kommunens förtroendevalda finns inte.
Förvaltningen redovisar riktlinjen med hjälp av två tabeller, de horisontella
rubrikerna i tabellerna är titlar på kommunens förtroendevalda i olika
funktioner och de vertikala rubrikerna är arbetsverktyg och resurser.
Den första tabellen presenterar vilka arbetsverktyg förtroendevalda ska ha
enligt förvaltningen, det vill säga de arbetsverktyg och resurser som
förtroendevalda inte kan undanbe sig. Den andra tabellen presenterar de
arbetsverktyg och resurser som förtroendevalda inte behöver acceptera men
som kommunen ska erbjuda.
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Amal Khalilova 2020-08-10
Förslag till ”Riktlinje avseende arbetsverktyg och resurser till
kommunens förtroendevalda i olika funktioner” 2020-08-10

Förslag till beslut på sammanträdet

Roger Petrini (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Walter Löfman
(SD) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång

Ordförande frågar om fullmäktige beslutar att bifalla eller avslå
kommunstyrelsens förslag, och finner att fullmäktige beslutar att bifalla
kommunstyrelsens förslag.
Beslutet lämnas till




Webben
Sekreterare och administratör inom kommunstyrelsens förvaltning

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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KF § 79
Diarienr
2019/44

Upphävande av policy för kommunens lokalförsörjning
Beslut
1. Kommunfullmäktige upphäver ”Policy för kommunens lokalförsörjning”
(som antogs av fullmäktige år 2004 och reviderades år 2005) då den inte
längre är aktuell, samt
2. ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram förslag till ett nytt
övergripande styrdokument för kommunens lokalförsörjning som bland
annat klargör fördelningen av roller och ansvar mellan
samhällsbyggnadsnämnden och övriga nämnder i
lokalförsörjningsprocessen och ger stöd för prioriteringar i
lokalförsörjningsfrågor.
Reservationer och särskilda uttalanden

Walter Löfman (SD) reserverar sig mot beslutet.
Sammanfattning av ärendet

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår i beslut 2019-04-08, § 61, att
kommunfullmäktige upphäver policyn för kommunens lokalförsörjning. I
beslutsunderlaget hänvisas till att policyn från år 2004 är inaktuell och att
nämnden antagit en lokalförsörjningsplan. Kommunstyrelsens förvaltning
konstaterar att den av fullmäktige antagna policyn tar upp frågor om hur
ärenden om lokalbehov ska väckas, lokalanskaffningsprojektens olika
skeden, roller och ansvar i lokalförsörjningsfrågor, sammansättning och
uppdrag för lokalgrupp med mera. Förvaltningen instämmer i bedömningen
att policyn bör upphävas eftersom kommunens organisation och arbetssätt
genom olika beslut ser helt annorlunda ut idag jämfört med när policyn
antogs. Policyn kan dock inte sägas vara ersatt av samhällsbyggnadsnämndens lokalförsörjningsplan (som nämnden i sitt beslutsförslag hänvisar
till) då lokalförsörjningsplanen har ett helt annat syfte. Om policyn för
lokalförsörjning upphävs för att den är inaktuell kvarstår därför frågan om
den bör ersättas med ett nytt övergripande styrdokument för kommunens
lokalförsörjning som utgår från dagens förhållanden.
Beslutsunderlag







Beslut KS 2020-09-09 § 106
Beslut SBN 2019-04-08, § 61
Policy för kommunens lokalförsörjning, antagen av kommunfullmäktige
år 2004
Samhällsbyggnadsnämndens lokalförsörjningsplan
Tjänsteskrivelse från utredare Erik Klippmark daterad 2020-06-25

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Förslag till beslut på sammanträdet

Magnus Grönberg (S) yrkar att kommunstyrelsens förslag ska bifallas.
Walter Löfman (SD) yrkar att kommunstyrelsens förslag ska avslås.
Beslutsgång

Ordförande frågar om fullmäktige beslutar att bifalla eller avslå
kommunstyrelsens förslag, och finner att fullmäktige beslutar att bifalla
kommunstyrelsens förslag.
Beslutet lämnas till



Samhällsbyggnadsnämnden

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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KF § 80
Diarienr
2019/43

Upphävande av policy för uthyrning av kommunala
lokaler
Beslut
1. Kommunfullmäktige upphäver ”Policy för uthyrning av kommunala
lokaler” då motsvarande regler och bestämmelser återfinns i
samhällsbyggnadsnämndens ”Reglemente lokalbokning, kultur- och
fritidsavdelningen”, samt
2. Kommunfullmäktige ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta
fram förslag till riktlinjer om prioriteringsordningen mellan verksamheter
vid fördelningen av tider i kommunala lokaler och anläggningar.
Förslaget ska överlämnas till fullmäktige för ställningstagande.
Sammanfattning av ärendet

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår i beslut 2019-04-08, § 60, att
kommunfullmäktige upphäver policy för uthyrning av kommunala lokaler. I
beslutsunderlaget påpekas att allt som står i policyn återfinns i det av
samhällsbyggnadsnämndens antagna reglementet för lokalbokning.
Nu gällande policy för uthyrning av kommunala lokaler antogs av
kommunfullmäktige år 2000 och innehåller ett antal bestämmelser och
ordningsregler riktade mot den/de som hyr eller vistas i lokalerna. Innehållet
utgör enligt förvaltningens bedömning inte ett ärende av principiell
beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen i enlighet med
kommunallagens 5 kap 1 §. Att dessa ordningsregler beslutas av
samhällsbyggnadsnämnden (i reglementet för lokalbokning) och inte av
kommunfullmäktige har kommunstyrelsen därför inga invändningar emot.
Kommunstyrelsen noterar dock att samhällsbyggnadsnämndens reglemente
för lokalbokning utöver policyns regelverk också innehåller bestämmelser
om hur olika typer av verksamheter ska prioriteras sinsemellan vid
fördelning av tider i sporthallar och andra lokaler. Denna del i reglementet
skulle möjligen kunna definieras vara just ett sådant ärende av principiell
beskaffenhet som borde lyftas upp till fullmäktige för ställningstagande.
Beslutsunderlag







Ordförandens
signatur

Beslut KS 2020-09-09 § 107
Beslut SBN 2019-04-08 § 60
Policy för uthyrning av kommunens lokaler
Reglemente lokalbokning kultur- och fritidsavdelningen
Tjänsteskrivelse från utredare Erik Klippmark daterad 2020-06-26
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Kommunfullmäktige
2020-09-23

Förslag till beslut på sammanträdet

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



Samhällsbyggnadsnämnden
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