
  
 
 

 Utdragsbestyrkande 
  

Protokoll för Kommunfullmäktige 
Plats: Kommunhusets sessionssal, Skutskär 
Datum och tid: 2020-10-21 18:30-20:02 

Justering  

Plats: Kommunhuset, Skutskär 
Datum och tid:  2020-10-28 10:00 
  
Paragrafer: 81-94 
  

Sekreterare:   

 Malin Persson  

Ordförande:   

 Björn Karlsson  

Justerare:   

 Lars Skytt Hans Henriksson  

 

 

ANSLAG / BEVIS 
Kommunfullmäktiges protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på 
kommunens digitala anslagstavla. Protokollet förvaras i kommunhuset. 
 
Sammanträdesdatum 2020-10-21  
Datum då anslaget sätts upp   
Datum då anslaget tas ned   

Underskrift   
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 Kommunfullmäktige  
 2020-10-21 

 Ordförandens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

 

Beslutande 
Ledamöter 
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer 
Marie Pettersson (S)  
Björn Karlsson (S)  
Roger Petrini (M)  
Magnus Grönberg (S)  
Ulf Öman (V)  
Mona Hansson (KV)  
Lars Skytt (S)  
Katrin Jakobsson (S)  
Inga-Lil Tegelberg (S)  
Agneta Lundgren (C)  
Ann-Charlotte Ågren (L)  
Walter Löfman (SD)  
  

Tjänstgörande ersättare 
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer Ordinarie ledamot 
Eva Britt Löfman (SD)  Kurt Törnblom (SD) 
Hans Henriksson (KV)  Bengt Ahlquist (KV) 
Georges Alsawiri (KD)  Marianne Nygren (KD) 
Ola Lindberg (MP)  Hans Wennberg (MP) 

Övriga närvarande 
Namn Paragrafer Befattning 
Maria Wikström  Kommundirektör 
Malin Persson  Kommunsekreterare 
Peter Hammarberg   Ekonomichef  
Elin Bestdahl   Kommunikatör  
Anna-Karin Karlsson  82 Förbundsdirektör Gästrike Återvinnare  
Maria Qvist  82 Verksamhetscontroller Gästrike Återvinnare  
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 Kommunfullmäktige 
 2020-10-21  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

KF § 81 Godkännande av dagordning 
 

Beslut 
Dagordningen godkännes.  
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 Kommunfullmäktige 
 2020-10-21  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

KF § 82 Avfallstaxa 2021 
Diarienr 
2020/103 Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner förslaget till avfallstaxa för 2021.  
 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Roger Petrini (M) och Georges Alsawiri (KD) reserverar sig mot beslutet.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Förslaget innebär i korthet att:  

 De rörliga kostnaderna som kunderna kan vara med och påverka 
höjs.  

 En fortsatt miljöstyrning mot att sortera mera och minska avfallet. 
 Villahushåll/småhus, som har abonnemang sorterat och minsta 

storleken 140 liter och hämtning och hämtning 1 gång var 4:e vecka 
eller 1 gång per kvartal får ingen höjning alls.  

 De kunder som har mycket restavfall får betala mera, medan de som 
har mycket utsortering av matavfall, tidningar och förpackningar 
gynnas. (Genomsnitt höjning 2,5%).  

 Abonnemang osorterat, dvs. där restavfall och matavfall får blandas 
får en stark miljöstyrning och höjs fortsatt.   

 I snitt ökar avgiften för en villa/radhus/lägenhet som sorterar med 1-
3 kr/månaden/hushåll.   

 Grundavgiften för radhus tas bort. Benämningen av grundavgifterna 
görs om och skatteverkets taxeringskoder för fastighetstyper blir 
vägledande. För merparten av de ca 9 000 st radhus som förbundet 
har i sina register idag kommer de att gå över till grundavgift för 
villa/småhus och få en kostnadsökning med 200 kr/år. 

 Kunder med enskilt avlopp och fettavskiljare. Taxorna höjs enligt 
avfallsindex för slaminsamling med 2,5 %. 

 Hämtningsavgifter och transportkostnader indexeras med 2,5 %. 
 Behandlingskostnader för taxorna som rör komprimatorer och 

tillfälliga verksamheter justeras och blir kostnadstäckande, gäller 
restavfall och blandat restavfall och matavfall.   

 Förtydliganden vad gäller sanktionsavgifter vid försvårade 
hämtställen.  

 Förtydliganden av maxgränser för antal, vikt och storlek vad gäller 
hämtning av grovavfall.  

 Latrinhämtningen är oförändrad.  
 Förtydligande, omskrivning och flytt av vissa förklaringstexter. 

Några stycken i allmänna bestämmelser flyttas över till att bara stå i 
avfallsföreskrifterna.   

 Övriga taxor är oförändrade.  
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 Kommunfullmäktige  
 2020-10-21 

 Ordförandens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

 
Beslutsunderlag 
 Beslut KS 2020-10-07 § 114  
 Beslutsförslag avfallstaxa 2021 till kommunerna  
 Avfallstaxa 2021 förslag med 2020 som grund  
 Frågor och svar om avfallstaxan 2021 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Magnus Grönberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  
 
Roger Petrini (M) yrkar att Gästrike Återvinnare tillåts göra en taxehöjning 
med max 2 % samt att effektivitetskravet höjs till 2 %. 
 
Georges Alsawiri (KD) yrkar att taxeförslaget ska avslås.  

Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att 
kommunfullmäktige beslutar att godkänna taxeförslaget.  

 
Beslutet lämnas till 
 Gästrike Återvinnare 
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 Kommunfullmäktige 
 2020-10-21  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

KF § 83 Sammanfattning av allmänhetens frågestund 
 

 
Inga frågor ställdes på allmänhetens frågestund.  
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 Kommunfullmäktige 
 2020-10-21  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

KF § 84 Meddelanden 
 

 
Följande meddelanden redovisas:  

1. Beslut ON 2020-09-08 Revisionsrapport, granskning avseende 
Utbildnings- och omsorgsnämndens arbete med barn och ungdomars 
psykiska ohälsa. 

2. Meddelande till fullmäktige från omsorgsnämnden angående ej 
verkställda beslut. 
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 Kommunfullmäktige 
 2020-10-21  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

KF § 85 Valärenden 
 

Beslut 
Annemon Pipers (KV) avsägelse från uppdragen som ledamot i 
samhällsbyggnadsnämnden och ledamot i utbildningsnämnden godkänns.  
Hans Henriksson (KV) väljs till ny ledamot i samhällsbyggnadsnämnden, 
Börje Matsson (KV) väljs till ny ersättare i samhällsbyggnadsnämnden och 
Mona Hansson (KV) väljs till ny ledamot i utbildningsnämnden.  
 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Mona Hansson (KV) föreslår samtliga val.  

 
Beslutet lämnas till 
 Sekreterare samhällsbyggnadsnämnden  
 Sekreterare utbildningsnämnden  
 Administratör kommunstyrelsen  
 Lönecentrum  
 Mona Hansson  
 Hans Henriksson  
 Börje Matsson  
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 Kommunfullmäktige 
 2020-10-21  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

KF § 86 Anmälan av medborgarförslag, motioner och 
interpellationer 

Diarienr 
2020/125 
 
 
 
 
 
2020/132  

Följande medborgarförslag anmäls:  
Medborgarförslag om utökad belysning, inkom 2020-10-15.  
Medborgarförslaget lämnas till samhällsbyggnadsnämnden för beredning.   
 
 
Följande interpellation anmäls:  
Interpellation gällande Folkhälsomyndighetens senaste rekommendationer  
för Uppsala län, 2020-10-21 /Roger Pertini (M).  
Interpellationen ställs till kommunstyrelsens ordförande Marie Pettersson (S).  
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 Kommunfullmäktige 
 2020-10-21  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

KF § 87 Delårsrapport 2020 
Diarienr 
2020/118 Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner delårsrapporten.  
 

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 av om de 
politiska målen är uppfyllda eller inte. Delårsrapporten är ett viktigt verktyg 
för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige vid styrning och uppföljning 
av kommunens verksamheter och bolag under året. 
 
I delårsrapporten framgår att kommunens prognostiserade resultat är 0,0 
miljoner kronor, att jämföra med budgeterat resultat på plus 5,2 miljoner 
kronor. För kommunen är den enskilt viktigaste händelsen hittills under år 
2020 den pågående pandemin Covid19. Händelsen har påverkat hela 
kommunen, men framförallt omsorgsnämnden och i viss mån 
kommunstyrelsen. Eftersom vi fortfarande är mitt i pandemin så är 
osäkerheten om framtiden högst osäker. Staten är generös med ekonomiska 
ersättningar och det har hittills mer än väl kompenserat för ökade kostnader 
och skattebortfall. Hur det kommer att se ut framgent är svårt att bedöma 
men kommunen strävar efter att nå god ekonomisk hushållning under det 
kommande året.  

 
Beslutsunderlag 
 Beslut KS 2020-10-07 § 112 
 Delårsrapport 2020 total Älvkarleby kommun 
 Delårsrapport Älvkarlebyhus  
 Delårsrapport Älvkarleby Vatten  
 Revisorernas bedömning av delårsrapport 2020 
 Granskning delårsbokslut 2020  

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Magnus Grönberg (S) och Roger Petrini (M) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag.  

 
Beslutet lämnas till 
 Webben 
 Ekonomichef  
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 Kommunfullmäktige 
 2020-10-21  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

KF § 88 Sammanträdesplan 2021 
Diarienr 
2020/128 Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att sammanträda följande datum under 
nästkommande år:  

 17 februari  
 28 april  
 23 juni  
 22 september  
 27 oktober  
 24 november  

 
Beslutsunderlag 
 Sammanträdesplan 2021 

 
Beslutet lämnas till 
 Kommunsekreterare  
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 Kommunfullmäktige 
 2020-10-21  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

KF § 89 Svar på interpellation angående störande bilkörningar i 
bostadsbebyggelse 

Diarienr 
2020/114  

Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Magnus Grönberg (S) besvarar 
Georges Alsawiris (KD) interpellation om störande bilkörningar i 
bostadsbebyggelse.  
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 Kommunfullmäktige 
 2020-10-21  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

KF § 90 Svar på interpellation gällande lokalsamordnare 
Diarienr 
2020/116  

Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Magnus Grönberg (S) besvarar 
Roger Petrinis (M) interpellation om lokalsamordnare.  
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 Kommunfullmäktige 
 2020-10-21  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

KF § 91 Förvärv av centrumfastigheter 
Diarienr 
2020/109 Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 
1. Älvkarlebyhus får godkänt att förvärva centrumfastigheter som idag 

ägs av Gästrike Fastigheter till ett pris av max 14,5 miljoner kronor. 
Detta gäller fastigheterna Siggeboda 3:4 samt Siggeboda 17:36.  

2. Att låneramen för Älvkarlebyhus utökas med 15 miljoner kronor.  
 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Walter Löfman (SD) och Eva Britt Löfman (SD) reserverar sig mot beslutet.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Älvkarlebyhus har i en hemställan till kommunfullmäktige beskrivit hur 
bolaget önskar förvärva centrumfastigheter som idag ägs av Gästrike 
Fastigheter. Fastigheterna var till salu för ca 17,5 miljoner kronor. 
Älvkarlebyhus värdering (med hjälp av Svefa) var 14,5 miljoner kronor och 
efter flera förhandlingar har ägaren till lokalerna gått med på ett pris 14,5 
miljoner kronor. 
 
Föremålet för Älvkarlebyhus verksamhet ska enligt bolagsordningen vara 
”att inom Älvkarleby kommun förvärva, avyttra, äga, bygga, förvalta och 
upplåta fastigheter och tomträtter med bostäder, affärs-, industri- och 
kontorslägenheter, byggnader för kommunal service och därtill hörande 
kollektiva anordningar.” Det innebär att förvärvet ligger i linje med 
verksamheten som Älvkarlebyhys har att bedriva. 

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, daterad 2020-09-15, Peter Hammarberg  
 Hemställan om förvärv av centrumfastigheter från Älvkarlebyhus  
 Värdeutlåtande Älvkarleby Siggeboda 3:4  
 Värdeutlåtande Älvkarleby Siggeboda 17:36  

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Marie Pettersson (S), Lars Skytt (S), Roger Petrini (M), Ann-Charlotte 
Ågren (L) och Mona Hansson (KV) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag.  
 
Walter Löfman (SD) yrkar att ärendet ska bordläggas.  

Beslutsgång 
Ordförande frågar fullmäktige först om ärendet ska avgöras idag eller om 
ärendet ska bordläggas och finner att ärendet ska avgöras idag. 
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 Kommunfullmäktige  
 2020-10-21 

 Ordförandens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

Ordförande frågar sedan fullmäktige om de kan besluta enligt 
kommunstyrelsens förslag och finner att så är fallet.  

 
Beslutet lämnas till 
 AB Älvkarlebyhus 
 Ekonomichef   
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 Kommunfullmäktige 
 2020-10-21  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

KF § 92 Medborgarförslag om hastighetsdämpning av 
Långgatan från korsningen Rosengatan till 
Näsbodavägen 

Diarienr 
2019/78 Beslut 

Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag inkom till kommunen 2019-07-01. Förslaget innebär 
önskemål om hastighetsdämpande åtgärder på Långgatan, på sträckningen 
mellan korsningen Rosengatan och Näsbodavägen.  
 
Förslaget har beretts av samhällsbyggnadsnämnden och de föreslår att 
kommunfullmäktige ska avslå medborgarförslaget.  
 
Älvkarleby kommuns antagna hastighetsplan reglerar hastigheter på vägar 
inom kommunen och den högsta tillåtna hastigheten på Långgatan är satt till 
40 km/h mellan Ordensgatan och Näsbodavägen. Vägar inom 
bostadsområdena västra Älvboda och mellersta Älvboda som delvis har sina 
utfarter på Långgatan ska ha högsta hastigheten 30 km/h. 
 
Ny skyltning utifrån kommunens högsta tillåtna hastigheter kommer att ske 
under 2020-2021. Samhällsbyggnadsnämnden anser därför att det inte ska 
anläggas fler vägbulor eller andra hastighetsdämpande åtgärder på 
Långgatan innan trafikföreskrifterna har vunnit laga kraft och 
omskyltningen är klar. 

 
Beslutsunderlag 
 Beslut SBN 2020-09-07 § 102 
 Medborgarförslag om hastighetsdämpning av Långgatan, 2019-07-01  

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Magnus Grönberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  

 
Beslutet lämnas till 
 Förslagsställaren  
 Samhällsbyggnadsnämnden  
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 Kommunfullmäktige 
 2020-10-21  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

KF § 93 Medborgarförslag om att märka upp parkeringsytor vid 
båtiläggningsplatsen vid Rotskärsbron 

Diarienr 
2019/132 Beslut 

Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget. 
 

Sammanfattning av ärendet 
2019-11-26 inkom ett medborgarförslag till kommunen. Förslaget är att 
kommunen ska anordna parkeringsytor på området nedanför Rotskärsbrons 
brofäste, intill iläggningsplatsen för båtar. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden har berett ärendet och har i sitt beslut beskrivit 
att den gällande detaljplanen för området anger allmän platsmark/park eller 
plantering. Det innebär att för att kunna anlägga en parkering inom området 
måste först en detaljplaneändring genomföras. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden har för ambition att utveckla och förbättra 
möjligheter för båtlivet så förslaget är värt att undersöka närmare. Tyvärr 
ser inte nämnden att just denna åtgärd är genomförbar i dagsläget och därför 
är förslaget att kommunfullmäktige ska avslå medborgarförslaget.  

 
Beslutsunderlag 
 Beslut SBN 2020-09-07 § 103 
 Medborgarförslag om att märka upp parkeringsytor, 2019-11-26 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Magnus Grönberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  

 
Beslutet lämnas till 
 Förslagsställaren 
 Samhällsbyggnadsnämnden  
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 Kommunfullmäktige 
 2020-10-21  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

KF § 94 Omfördelning av budget för korttidsbemanning 
Diarienr 
2020/112 Beslut 

Kommunfullmäktige antar förslaget att omfördela nuvarande budget för 
korttidsbemanning från kommunstyrelsen till omsorgsnämnden.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Placering och uppdrag för verksamheten för korttidsbemanning har utretts 
under en längre tid, både på HR-avdelningens och kommunstyrelsens 
initiativ. En utredning av bemanningsverksamheten i Älvkarleby kommuns 
samgående med bemanningen i Tierps kommun inleddes 2018 på 
kommunstyrelsens uppdrag. Utredningen skulle belysa frågor som 
organisation, ekonomi, personal och juridik men även frågor som lokal 
tillgänglighet och service samt lokaler. Under utredningens gång har det inte 
kunnat presenteras en tydlig beskrivning av uppdraget en gemensam 
bemanningsverksamhet skulle ha. Det ekonomiska underlaget från Tierps 
ekonomiavdelning har inte heller varit tillfredsställande för att kunna fatta 
beslut om en mer genomgripande samverkan. Av den anledningen är det i 
dagsläget inte aktuellt att utreda någon annan förändring av 
bemanningsverksamheten än inom Älvkarleby kommuns egen organisation. 
I uppdraget för korttidsbemanning ingår även administration av Time 
Caresystemet samt fakturahantering för vård- och omsorg. 
Förslaget till omfördelning av budgeten grundar sig bland annat på att 
mängden arbete varierar starkt över året och vissa delar i uppdraget t ex 
introduktion av vikarier kräver ett samarbete mellan förvaltningarna som 
kan vara svår att få till. Omsorgsförvaltningen har större möjlighet att 
anpassa resurserna utifrån behov och bland annat få till en bättre 
vikarieintroduktion inom den egna förvaltningen.  

 
Beslutsunderlag 
 Beslut KS 2020-10-07 § 128  
 Tjänsteskrivelse, daterad 2020-09-03/Brita-Lena Cederqvist  

 
Beslutet lämnas till 
 Ekonomichef  
 HR-chef  
 Omsorgsnämnden  
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