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Beslutande 

Ledamöter  
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer 

Björn Karlsson (S) 

Marie Pettersson (S) 

Roger Petrini (M) 

Magnus Grönberg (S)  

Clarrie Leim (C) 

Ulf Öman (V) 

Jenny Dahlberg (S) 

Eva Sidekrans (M)                       46-53 

Mona Hansson (KV) 

Lars Skytt (S) 

Katrin Jakobsson (S) 

Marianne Nygren (KD) 

Inga-Lil Tegelberg (S) 

Hans Wennberg (MP) 

Ann-Charlotte Ågren (L) 

Pernilla Friman (S)  

Monica Lindeberg (M)  

Sigrid Bergström (V)    

Tjänstgörande ersättare 
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer Ordinarie ledamot 

Tommy Jakobsson (S)  Annika Forsberg (S) 

Sven-Olof Melin (S)  Roger Wilund (S) 

Christer Lindeberg (M)  Patrick Ernesäter (M) 

Börje Matsson (KV)  Annemon Piper (KV) 

Gunn Johansson (C)  Agneta Lundgren (C) 

Kurt L Andersson (S)  Hannele Kumpulainen (S)  

Övriga närvarande 

Ersättare 
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer 

Håkan Thörnell (V)  

Jan-Ola Lindberg (MP) 

Erik Hansson (L)  

Övriga deltagare 
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer Befattning 

Maria Norman   Ekonomichef 

Elin Bestdahl  Kommunikatör 

Amal Khalilova                                      Kommunsekreterare 
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§ 46 Godkännande av dagordning 

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner dagordningen. 
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§ 47 Sammanfattning av allmänhetens frågestund 

Inga frågor ställs på allmänhetens frågestund. 
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§ 48 Meddelanden 

Följande meddelanden läggs till handlingarna: 

1. Till KF icke verkställda beslut IVO  

2. Delårsrapport tertial 1 2022 Gästrike Vatten AB  

3. Delårsrapport tertial 1 2022 Älvkarleby Vatten AB 

4. Tertialrapport 2022 Älvkarleby kommun  

5. Nuläge och prognos för försörjningsstöd i Älvkarleby kommun, beslut från 

omsorgsnämnden 
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§ 49 Valärenden 
 

KS/2022:14 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utse: 

 Alexandr Nasedkin (SD) till revisor. 

Sammanfattning av ärendet 

Jenny Sundell (SD) frånsäger sig sitt uppdrag som revisor. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Roger Petrini (M) yrkar att Alexandr Nasedkin (SD) väljs till revisor.  

Beslutsgång 

Ordförande Björn Karlsson (S) frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt Petrinis 

yrkande och finner att så är fallet. 

 
Beslutet lämnas till 

 Administratör 

 Alexandr Nasedkin 

 Lönecentrum  
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§ 50 Anmälan av medborgarförslag, motioner och interpellationer 

Följande medborgarförslag anmäls: 
Medborgarförslaget om cykelbanan till Rullsand, 2022-06-15. 

Medborgarförslaget lämnas till samhällsbyggnadsnämnden för beredning.  

 

Följande motioner anmäls: 

Motion gällande uppförande av ungdomsgård med intilliggande motorgård, 2022-06-20 från 

Clarrie Leim (C). 

Motionen lämnas till samhällsbyggnadsnämnden för beredning.  

 

Motion till kommunfullmäktige avseende Träffpunkt Fyrklövern, 2022-06-20 från Gunn 

Johansson (C).  

Motionen lämnas till kommunstyrelsen för beredning.  

 

Motion gällande naturvårdspolicy för Älvkarleby kommun, 2022-06-20 från Ann-Charlotte 

Ågren (L).  

Motionen lämnas till kommunstyrelsen för beredning.  
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§ 51 Mål- och budgetdokument 2023-2026 
 

KS/2022:91 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Att skattesatsen 2023 blir oförändrad 22,69 kr per hundra kronor 

2. Att anta föreslagna driftbudgetramar 2023-2026 

3. Att anta föreslagna investeringsramar för år 2023-2026 

4. Att anta föreslagna finansiella mätetal 

5. Att ge kommunstyrelsen rätt att under år 2023 omsätta lån d v s låna upp motsvarande 

belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2023  

6. Att anta mål och budgetdokument för 2023-2026 enligt majoritetens förslag.   

Reservationer och särskilda uttalanden  

Roger Petrini (M), Monica Lindeberg (M), Christer Lindeberg (M), Eva Sidekrans (M) och 

Marianne Nygren (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån av sitt eget förslag. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt kommunallagen 22 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.  

 

Den viktigaste inkomstkällan för kommuner är kommunalskatten och den ska anges i 

budgeten. 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 procent. 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 Pettersson (S), Hans Wennberg (MP), Clarrie Leim (C), Sigrid Bergström (V) och 

Ann-Charlotte Ågren (L) yrkar bifall till: 

1. Att skattesatsen 2023 blir oförändrad 22,69 kr per hundra kronor 

2. Att anta föreslagna driftbudgetramar 2023-2026 

3. Att anta föreslagna investeringsramar för år 2023-2026 

4. Att anta föreslagna finansiella mätetal 

5. Att ge kommunstyrelsen rätt att under år 2023 omsätta lån d v s låna upp motsvarande 

belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2023  

6. Att anta mål och budgetdokument för 2023-2026 enligt majoritetens förslag.   

 

Roger Petrini (M) och Marianne Nygren (KD) yrkar bifall till att: 

1. Skattesatsen lämnas oförändrad  
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2. Förslag till driftbudget 2023 samt plan 2024-2026 antas 

3. Investeringsbudget 2023 med plan 2024-2026 antas. 

Beslutsgång 

Ordförande Björn Karlsson (S) ställer Petterssons (S), Wennbergs (MP), Leims (C), 

Bergströms (V) och Ågrens (L) yrkande mot Petrinis (M) och Nygrens (M) yrkande och 

finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Petterssons (S), Wennbergs (MP), Leims (C), 

Bergströms (V) och Ågrens (L) yrkande. 

Beslutsunderlag 

 Majoritetens förslag till mål och budget 2023-2026 

 Älvkarlebyalliansens förslag till budget 2023 med plan för 2024-2026 

 Beslut från kommunstyrelsen 2022-06-08 

Beslutet lämnas till 

 Ekonomichef 

 Utbildningsnämnden  

 Kommunstyrelsen  

 Omsorgsnämnden  

 Samhällsbyggnadsnämnden  

 Revisorerna 
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§ 52 Motion om feriearbete för skolungdomar 
 

KS/2021:122 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 

Reservationer och särskilda uttalanden  

Roger Petrini (M), Eva Sidekrans (M), Monica Lindeberg (M) och Christer Lindeberg (M)  

reserverar sig mot beslutet.  

Sammanfattning av ärendet 

I samband med fullmäktiges sammanträde i september 2021 lämnade Roger Petrini (M) in en 

motion om feriearbete för skolungdomar. Älvkarlebymoderaterna yrkar att:  

1. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att införa krav på godkänt i ämnena 

svenska, matematik och engelska i årskurs 9 för att kunna få ett kommunalt 

sommarjobb 

2. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att införa krav på de som saknar 

betyg i ämnena svenska, matematik och engelska att först delta i sommarskola (om 50 

timmar). De som deltar i sommarskola får då kommunalt sommarjobb utan extra 

ansökan, eller krav på godkänt under sommaren.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Marie Pettersson (S), Ann-Charlotte Ågren (L) yrkar på avslag till motionen.  

 

Roger Petrini (M) yrkar bifall till motionen.  

Beslutsgång 

Ordförande Björn Karlsson (S) ställer Petterssons (S) och Ågrens (L) yrkande mot Petrinis 

(M) yrkande och finner att kommunfullmäktige har beslutat enligt Petterssons (S) och Ågrens 

(L) yrkande. 

Beslutsunderlag 

 Svar på motion om feriearbete för skolungdomar 

 Motion gällande feriearbete för skolungdomar 

 Beslut från kommunstyrelsen 2022-06-08 

Beslutet lämnas till 

 Motionären 
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§ 53 Motion om förstärkta arbetsmarknadsinsatser 
 

KS/2021:125 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 

Reservationer och särskilda uttalanden  

Roger Petrini (M), Eva Sidekrans (M), Monica Lindeberg (M), Christer Lindeberg (M) och 

Marianne Nygren (KD) reserverar sig mot beslutet.  

Sammanfattning av ärendet 

I samband med fullmäktiges sammanträde i september 2021 lämnade Roger Petrini (M) in en 

motion om feriearbete för skolungdomar. Älvkarlebymoderaterna yrkar att:  

1. Uppdrar att kommundirektören att utarbeta kriterier, som när de uppfylls, ska innebära 

att den arbetsmarknadsverksamhet som ägde rum innan pandemin ska återupptas och 

redovisa dessa på nästkommande kommunstyrelse. Redovisningen ska också innehålla 

antalet praktikplatser som är tillgängliga och hur många timmar 

arbetsmarknadskunskap/aktiviteter i klassrum som kan genomföras och hur många 

deltagare man kan hantera när man återgår. 

2. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommundirektören att kontakta Älvkarlebyhus AB för 

att skala upp bolagets arbetsmarknadsprojekt. 

3. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommundirektören att kontakta Tierp, Östhammar 

och Gävle kommuner för att köpa eller samverka kring specialistkompetens kopplad 

till arbetsmarknadsinsatser som vi inte kan ha anställda, exempelvis arbetspsykolog, 

jobbcoacher och specialpedagog med inriktning mot arbete eller annat. 

4. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommundirektören att ta fram ett 

upphandlingsunderlag för att köpa arbetsmarknadsutbildningar med inriktning mot 

lokalvård och storkök.  

5. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommundirektören att kontakta Arbetsförmedlingen 

för att säkerställa att avsaknaden av en fysisk närvaro inte drabbar våra arbetssökande 

medborgare med störst behov. 

6. Att dessa insatser ska finansiera genom de integrationsmedel som erhållits för dessa 

syften. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Marie Pettersson (S) yrkar på avslag till motionen.  

 

Roger Petrini (M) och Marianne Nygren (KD) yrkar på återremiss med motiveringen att vissa 

delar av motionen inte har besvarats. 

 

Roger Petrini (M) gör ett andrahandsyrkande och yrkar på bifall till motionen.  
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Beslutsgång 

Ordförande Björn Karlsson (S) frågar om kommunfullmäktige ska avgöra ärendet idag eller 

om ärendet ska återremitteras och finner att ärendet ska avgöras idag. 

 

Ordförande Karlsson (S) ställer Petterssons (S) yrkande mot Petrinis (M) andrahandsyrkande 

och finner att kommunfullmäktige har beslutat enligt Petterssons (S) yrkande. 

Beslutsunderlag 

 Svar på motion om feriearbete för skolungdomar 

 Motion gällande feriearbete för skolungdomar 

 Beslut från kommunstyrelsen 2022-06-08 

Beslutet lämnas till 

 Motionären 
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§ 54 Motion om byggande av badhus 
 

KS/2021:159 

Beslut 
Kommunfullmäktige avslår motionen om byggande av badhus. 

Sammanfattning av ärendet 

I samband med fullmäktiges sammanträde i oktober 2021 lämnade Mona Hansson (KV), 

Hans Henriksson (KV) och Torbjörn Löfgren (KV) in en motion om byggande av badhus.  

 

Kommunens Väl yrkar på: 

1. En utredning för att bygga, projektera och upphandla ett badhus i kommunen 

prioriteras. 

2. Förverkligas och byggs inom de närmaste fyra åren.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Marie Pettersson (S), Ann-Charlotte Ågren (L), Clarrie Leim (C), Hans Wennberg (MP) och 

Marianne Nygren (KD) yrkar på avslag till motionen. 

 

Mona Hansson (KV) yrkar på bifall till motionen. 

 

Roger Petrini (M) yrkar på bifall på att-sats 1: 

 en utredning för att bygga projektera och upphandla ett badhus i kommunen 

prioriteras.  

Beslutsgång 

Ordförande Björn Karlsson (S) inleder med att ställa yrkandet om att bifalla att-sats 1 mot att 

avslå att-sats 1 och finner att kommunfullmäktige avslår att-sats 1.  

 

Ordförande Karlsson (S) ställer därefter yrkandet om att bifalla att-sats 2 mot att avslå att-sats 

2 och finner att kommunfullmäktige avslår att-sats 2. Kommunfullmäktige har därmed 

avslagit motionen i sin helhet.  

Beslutsunderlag 

 Beslut från SBN § 72 

 Motion om byggande av badhus 

 Beslut från kommunstyrelsen 2022-06-08 

Beslutet lämnas till 

 Motionären 
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§ 55 Motion gällande Östangård 
 

KS/2021:124 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 

Reservationer och särskilda uttalanden  

Roger Petrini (M), Christer Lindeberg (M) och Monica Lindeberg (M) reserverar sig mot 

beslutet.  

 
Sammanfattning av ärendet 

I samband med fullmäktiges sammanträde i september 2021 lämnade Roger Petrini (M) in en 

motion gällande Östangård. 

 

Älvkarlebymoderaterna yrkar i motionen att: 

1. De överskottsmedel som inte behöver nyttjas till RUR ska användas till en strategisk 

engångssatsning för att riva Östangård. 

2. Kommunfullmäktige uppdrar åt samhällsbyggnadsnämnden att utreda konsekvenserna 

av att avyttra och avstycka Gläntorna från kommunens fastighetsbestånd, alternativt 

riva dem tillsammans med Östangård. 

3. Kommunfullmäktige uppdrar åt samhällsbyggnadsnämnden att utreda möjligheten att 

även bebygga den del av fastigheten Östanån 5:36 som ligger i anslutning direkt väster 

om Östanån 5:12. 

4. Kommunfullmäktige uppdrar att samhällsbyggnadsnämnden att göra en 

detaljplaneändring med syfte att tillåta ett radhusområde, liknande de på Fallvägen, 

Kraftvägen och Brinkvägen, på fastigheten Östanån 5:12. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Magnus Grönberg (S), Ann-Charlotte Ågren (L) och Clarrie Leim (C) yrkar avslag till 

motionen.  

 

Roger Petrini (M) yrkar att: 

1. Kommunfullmäktige uppdrar åt samhällsbyggnadsnämnden att utreda konsekvenserna 

av att avyttra och avstycka Gläntorna från kommunens fastighetsbestånd, alternativt 

rita dem tillsammans med Östangård. 

2. Kommunfullmäktige uppdrar att samhällsbyggnadsnämnden att göra en 

detaljplaneändring med syfte att tillåta ett radhusområde, liknande de på Fallvägen, 

Kraftvägen och Brinkvägen, på fastigheten Östanån 5:12. 

Beslutsgång 

Ordförande Björn Karlsson (S) ställer Grönbergs (S), Ågrens (L) och Leims (C) yrkande mot 

Petrinis (M) yrkande och finner att kommunfullmäktige har beslutat enligt Grönbergs (S), 

Ågrens (L) och Leims (C) yrkande. 
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Beslutsunderlag 

 Beslut från SBN § 71 

 Motion gällande Östangård 

 Beslut från kommunstyrelsen 2022-06-08 

Beslutet lämnas till 

 Motionären 
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§ 56 Motion angående effektivisering och utveckling av 
fastighetsdrift gällande kommunala fastigheter 
 

KS/2021:59 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. bifalla motionen angående effektivisering och utveckling av fastighetsdrift gällande 

kommunala fastigheter 

2. samtliga berörda aktörer får vara delaktiga i framtagandet av upphandlingskriterier.  

Sammanfattning av ärendet 

Driften av kommunens fastigheter har under perioder skötts av flera aktörer. Kommunen 

beslutade 2015 att ta hem den i egen regi då det inte upplevdes fungera väl. En utredning om 

det beslutets effekter bör göras i ett första steg innan vidare utredning sker. 

Det är rimligt att anta att skötsel i en organisation, i stället för som idag två, kan skapa 

effektivitet. För att göra en bra utredning är det en förutsättning att det sker av en extern, 

objektiv part. 

Omfattningen av utredningen är svår att uppskatta och avgörs av hur omfattande man vill att 

den ska vara. Ett rimligt antagande är 500 timmars tidsåtgång och en kostnad på cirka 750 tkr. 

Detta får, om beslut fattas, beaktas i en upphandlingsfas.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Magnus Grönberg (S) yrkar bifall till motionen. 

 

Roger Petrini (M) yrkar bifall till motionen och att samtliga berörda aktörer får vara delaktiga 

i framtagandet av upphandlingskriterier. 

Beslutsgång 

Ordförande Björn Karlsson (S) frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt Grönbergs 

(S) och Petrinis (M) yrkande och finner att så är fallet.  

Beslutsunderlag 

 Beslut från SBN § 73 

 Beslut från KSAU § 97 

 Tjänsteskrivelse från Erik Klippmark 

 Yttrande från Älvkarlebyhus 

 Motion angående effektivisering och utveckling av fastighetsdrift gällande 

kommunala fastigheter 

 Beslut från kommunstyrelsen 2022-06-08 

Beslutet lämnas till 

 Älvkarlebyhus AB 

 Samhällsbyggnadsnämnden  

 Kommunstyrelsen 
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§ 57 Taxor och avgifer i sporthallar och ishall 
 

KS/2022:88 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

 godkänna revideringen av halltaxorna för kommande säsong 2022-2023. 

 godkänna tillägget med taxa för uppställd dörr mellan varm och kallt utrymme i ishall. 

Sammanfattning av ärendet 

Ett av stöden till föreningarna under åren med pandemin var att inte höja taxorna i sporthallar 

och ishall. Så under de två senaste säsongerna har taxorna legat lika som under säsongen 

2019-2020.  

Till säsongen 2017-2018 höjdes halltaxorna med ca 30 kr/timme. Detta utifrån den 

föreningsstödsutredning som gjordes 2015. I den framgick att Älvkarleby kommun 

subventionerar de som hyr tider i kommunala anläggningar med ca 84% vilket är väldigt högt 

i jämförelse med andra kommuner i landet. Säsongen 2018-2019 höjdes halltaxorna med 

endast 5 kr/timme, detta så att föreningarna hann anpassa sig under ett år. Tanken var att inför 

säsongen 2019-2020 återigen göra en höjning med 30 kr/timmen. Men då kom pandemin och 

nämnden valde att inte höja taxorna i hallarna eftersom många föreningar fick betydligt lägre 

inkomster än tidigare.  

Föreningarnas verksamhet har nu sakta återgått till normal verksamhet men många föreningar 

kämpar fortfarande med en återuppbyggnad och återväxt av medlemmar, ledare och ideella 

krafter. Flertalet av föreningarna kämpar även med ekonomin då inkomsterna under 

pandemiåren varit låga eller obefintliga. Förvaltningen föreslår därför att en höjning av 

halltaxorna endast sker med 5 kr/timme inför kommande säsong. De flesta tider hyrs ut under 

högtaxa och till föreningar med barn och ungdomsverksamhet. En höjning på 5 kr/timme 

innebär en ökad kostnad med minst 4,5%. Se bifogat dokument med förslag på nya taxor och 

inom parentes den procentuella ökningen det innebär. 

En höjning med 5 kr/timme innebär exempelvis att högtaxan för föreningsverksamhet med 

barn/unga blir 115 kr/timme i Rotskärs- och Sörgärdets sporthall. I Gävle kommun är 

nuvarande taxa för föreningsverksamhet med barn/unga 133 kr/timme i exempelvis Valbo 

sportcentrum, Träffen, Polhemsskolan, Forsbacka och Andersberg. I Tierps kostar en fullstor 

sporthall 130 kr/timme för föreningar verksamma i kommunen oavsett det är vuxen- eller 

barn/ungdomsverksamhet.  

Förvaltningen föreslår också en komplettering av taxor i dokumentet ”Taxor och avgifter 

kultur- och fritidsavdelningen”. Det gäller uppställd innerdörr i ishall mellan varmt och kallt 

utrymme. 

”Öppna ytterdörrar och fönster kr/per gång 500:00” ändras till:  

”Öppna ytterdörrar och fönster samt uppställd dörr mellan varmt och kallt utrymme i 

ishall kr/gång 500:00.” 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Magnus Grönberg (S) yrkar på att: 



  
 Kommunfullmäktige  
 2022-06-20  

 Ordförandens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

19 

 

 godkänna revideringen av halltaxorna för kommande säsong 2022-2023. 

 godkänna tillägget med taxa för uppställd dörr mellan varm och kallt utrymme i ishall. 

Beslutsgång 

Ordförande Björn Karlsson (S) frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt Grönbergs 

(S) yrkande och finner att så är fallet.  

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse, 2022-04-04 

 ”Taxor och avgifter, taxor i sporthallar och ishall” från och med 2022-08-01 

 ”Taxor och avgifter för kultur- och fritidsavdelningen” beslutad av KF 2020-11-25 

 Beslut från kommunstyrelsen 2022-06-08 

Beslutet lämnas till 

 Samhällsbyggnadsnämnden  

  



  
 Kommunfullmäktige  
 2022-06-20  

 Ordförandens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

20 

 

§ 58 Revidering av Samhällsbyggnadsnämndens reglemente 
 

KS/2022:89 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar om att uppdatera Samhällsbyggnadsnämndens reglemente 1§ 

nämndens verksamhet, genom att lägga till att nämnden har tillsynsansvar enligt lag om 

tobaksfria nikotinprodukter 

 

Sammanfattning av ärendet 
 
Från och med den 1 augusti 2022 förslås en ny lag kring tobaksfria nikotinprodukter (LTN) 

att träda i kraft. Lagen innebär att kommunen får ett tillsynsansvar för efterlevnaden av 

bestämmelser som är knutna till försäljning av dessa produkter. Näringsidkare som säljer 

tobaksfria nikotinprodukter ska anmäla detta till kommunen. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden är den nämnd som har ansvar för tillsynen enligt lag om tobak 

och likande produkter. Tillsynsansvaret av tobaksfria nikotinprodukter påminner om 

tillsynsansvaret för e-cigaretter. Båda har ett krav på anmälan till kommunen och krav på 

märkning, innehållsdeklaration, produktkrav, produktanmälan, åldersgräns 18 år för att få 

köpa produkterna, krav på åldersdekal. Det är lämpligt att tillsynen av tobaksfria 

nikotinprodukter hamnar    på samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområde och att tillsynen 

samordnas med tillsynen av tobak och e-cigaretter. 

 

Enligt 7 § LTN ska förpackningar till tobaksfria nikotinprodukter förses med en 

innehållsdeklaration och en text som upplyser om nikotinets skadeverkningar (hälsovarning). 

Enligt 9 § LTN framgår att vid marknadsföring av tobaksfria nikotinprodukter till 

konsumenter ska särskild måttfullhet iakttas. Reklam eller andra marknadsföringsåtgärder får 

inte vara påträngande, uppsökande eller uppmana till bruk av tobaksfria nikotinprodukter. 

Hänvisning till produktens smak får endast göras om det är motiverat av konsumentens behov 

av produktinformation. 

Marknadsföringen får inte riktas särskilt till eller skildra barn eller ungdomar som inte har 

fyllt 25 år. 

Enligt 17 § LTN får en näringsidkare inte bedriva detaljhandel med tobaksfria 

nikotinprodukter utan att först ha anmält försäljningen. Anmälan ska göras till den kommun 

där det fysiska försäljningsstället är beläget. 

Enligt 18 § LTN ska den som bedriver detaljhandel med tobaksfria nikotinprodukter utöva 

egenkontroll över försäljningen och hanteringen i övrigt av tobaksfria nikotinprodukter och se 

till att det finns ett för verksamheten lämpligt egenkontrollprogram. Till anmälan om 
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försäljning enligt 17 § ska egenkontrollprogrammet och de övriga uppgifter som behövs för 

kommunens tillsyn bifogas. Ändrade uppgifter ska utan dröjsmål anmälas till kommunen. 

Enligt 19 § LTN får inte tobaksfria nikotinprodukter säljas eller på annat sätt lämnas ut i 

näringsverksamhet till den som inte har fyllt 18 år. Den som lämnar ut en sådan produkt ska 

förvissa sig om att mottagaren har uppnått nämnda ålder. 

Om det finns särskild anledning att anta att produkten är avsedd att lämnas över till någon 

som inte har fyllt 18 år, får den inte lämnas ut. På försäljningsställen ska det finnas ett tydligt 

och klart synbart meddelande med information om förbudet mot att sälja eller lämna ut 

tobaksfria nikotinprodukter till den som inte har fyllt 18 år. 

 Enligt 37 § LTN får en kommun genomföra kontrollköp i syfte att ge underlag för en dialog 

mellan kommunen och den som lämnar ut tobaksfria nikotinprodukter om skyldigheten att 

förvissa sig om att mottagaren har fyllt 18 år. Vid ett sådant köp får kommunen endast anlita 

en person som har fyllt 18 år. Ett kontrollköp får genomföras utan att näringsidkaren 

underrättas i förväg om kontrollköpet. 

Kommunen ska snarast efter ett genomfört kontrollköp underrätta näringsidkaren om 

kontrollköpet. 

Enligt 38 § LTN får inte det som framkommit genom kontrollköp utgöra grund för 

kommunen att meddela föreläggande, förbud eller varning. 

Enligt 40 § LTN får en kommun ta ut avgifter för sin tillsyn av den som bedriver 

anmälningspliktig försäljning enligt 17 §. 

Förvaltningen har baserat på den föreslagna lagen tagit fram ett förslag till taxa för 2022, 

enligt bilaga 1, som tar hänsyn till att lagen föreslås träda i kraft den 1 augusti. Förslag till 

taxa för 2023 tas fram inför beslut om Mål och budget 2023 inom ordinarie process för 

ändring av taxor. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Magnus Grönberg (S) yrkar på att uppdatera Samhällsbyggnadsnämndens reglemente 1§ 

nämndens verksamhet, genom att lägga till att nämnden har tillsynsansvar enligt lag om 

tobaksfria nikotinprodukter 

Beslutsgång 

Ordförande Björn Karlsson (S) frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt Grönbergs 

(S) yrkande och finner att så är fallet.  

Beslutsunderlag 

 Förslag på reviderat reglemente 

 Beslut från kommunstyrelsen 2022-06-08 

Beslutet lämnas till 

 Samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 59 Förbundsordning för kommunalförbundet Gästrike 
Återvinnare 
 

KS/2022:37 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Godkänna förslaget till ny förbundsordning 

2. Förbundsordningen ska gälla från 1 januari 2023 

3. Beslutet gäller under förutsättning att motsvarande beslut fattas i kommunfullmäktige 

i övriga medlemskommuner. 

Sammanfattning av ärendet 
Ett förslag till ny förbundsordning för Gästrike återvinnare arbetades fram under 2021/2022 i 

samverkan på tjänstemannanivå mellan Gästrike återvinnare och medlemskommunerna. 

Sammanhållande för detta initiativ var Gästrikerådet och dess kommundirektörsgrupp. 

Förslaget, som bland annat innehåller en ändring av förbundets politiska styrning från 

förbundsfullmäktige och förbundsstyrelse till förbundsdirektion, har under perioden mars-

april varit ute hos medlemskommunerna på remiss. Därefter har kommunstyrelseordförandena 

och kommundirektörerna tillsammans gått igenom inkomna synpunkter varefter ett slutgiltigt 

förslag till ny förbundsordning skrivits fram. Det som skiljer det slutgiltiga förslaget från 

remissversionen är bland annat: 

 Antalet ledamöter och ersättare i den nya förbundsdirektionen föreslås bli 12+12 i 

stället för 7+7 (§ 6). 

 Det skrivs in att en gemensam avfallstaxa tas fram och bereds av direktionen (§ 13). 

 Bestämmelse om förbundets rätt att disponera viss angiven kontokredit ersätts med 

skrivning om lägsta nivå för förbundets soliditet (§ 14). 

 Vissa preciseringar och ändringar av datum i förbundets budget- och boksluts-

processer samt medlemskommunernas styrning och insyn i förbundets ekonomi (§ 

15). 

 Begreppet ”i princip” läggs till avsnittet om ersättning för förtroendeuppdrag (§ 19). 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Marie Pettersson (S) och Clarrie Leim (C) yrkar på att: 

1. Godkänna förslaget till ny förbundsordning 

2. Förbundsordningen ska gälla från 1 januari 2023 

3. Beslutet gäller under förutsättning att motsvarande beslut fattas i kommunfullmäktige 

i övriga medlemskommuner. 

Beslutsgång 

Ordförande Björn Karlsson (S) frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt Petterssons 

(S) och Leims (C) yrkande och finner att så är fallet.  

Beslutsunderlag 

 Missiv till förslag ny förbundsordning Gästrikeåtervinnare 
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 Beslutsversion ny förbundsordning Gästrikeåtervinnare  

 Nu gällande förbundsordning 

 Sammanställning över ändringar  

Beslutet lämnas till 

 Samtliga berörda 

 

 


