Protokoll för Kommunfullmäktige
Plats:

Kommunhusets sessionssal, Skutskär

Datum och tid: 2017-11-29 19:10-19:45
Justering
Plats:

Kommunhuset, Skutskär

Datum och tid:

2017-12-04 13:00

Paragrafer:

69-80

Sekreterare:
Malin Persson
Ordförande:
Marie Öberg
Justerare:
Tommy Jakobsson

Bo Janzon

ANSLAG / BEVIS
Kommunfullmäktiges protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på
kommunens officiella anslagstavla. Protokollet förvaras på kommunhuset.
Sammanträdesdatum
Datum då anslaget sätts upp
Datum då anslaget tas ned

2017-11-29

Underskrift

Utdragsbestyrkande
1

Kommunfullmäktige

2017-11-29

Beslutande
Ledamöter
Namn (politisk tillhörighet)
Marie Larsson (S)
Inga-Lil Tegelberg (S)
Kurt Törnblom (SD)
Torbjörn Löfgren (KV)
Kenneth Holmström (M)
Lars Skytt (S)
Anett Aulin (S)
Annemon Piper (KV)
Mikael Ybert (S)
Clarrie Leim (C)
Hans Wennberg (MP)
Katrin Jakobsson (S)
Maj-Britt Jakobsson (SD)
Björn Karlsson (S)
Bo Janzon (M)
Rose-Marie Westerholm (S)
Rolf Sundström (SD)
Marie Öberg (S)
Mona Hansson (KV)
Eva Sidekrans (M)
Kjell Grönberg (S)
Ulf Öman (V)
Agneta Lundgren (C)
Pernilla Friman (S)
Tjänstgörande ersättare
Namn (politisk tillhörighet)
Tommy Jakobsson (S)
Roger Petrini (M)
Sigrid Bergström (V)
Bengt Ahlquist (KV)
Sven-Olof Melin (S)

Ordförandens
signatur

Paragrafer

Paragrafer

Justerarens
signatur

Ordinarie ledamot
Magnus Grönberg (S)
SusAnne Mastonstråle (M)
Kristina Othén (V)
Håkan Forssell (KV)
Roger Wilund (S)

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

2017-11-29

Övriga närvarande
Ersättare
Namn (politisk tillhörighet)
Rolf Bejerfjord (S)
Anita Selander Knapp (V)
Kristina Freerks (C)
Birgitta Thunholm (C)
Övriga deltagare
Namn
Anna-Karin Karlsson
Malin Persson

Ordförandens
signatur

Paragrafer

Paragrafer

Justerarens
signatur

Befattning
Kommunchef
Kommunsekreterare

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige
2017-11-29

KF § 69

Godkännande av dagordning
Beslut
Dagordningen godkännes.

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige
2017-11-29

KF § 70

Sammanfattning av allmänhetens frågestund
Det inkom en fråga om hur kommunen förhåller sig till Gävle kommuns
beslut om att lämna Inköp Gävleborg. Frågan besvarades kortfattat av Marie
Larsson (S) som även kommer återkomma med ett längre och utförligare
svar.

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige
2017-11-29

KF § 71

Valärenden
Beslut
Länsstyrelsen har utsett SusAnne Mastonstråle (M) till ny ledamot och
Patrick Ernesäter (M) till ny ersättare i fullmäktige.
Marie Öberg (S) avsäger sig alla förtroendeuppdrag från och med årsskiftet.
Idag har Marie Öberg följande uppdrag:
 ordförande i fullmäktige
 ombud på Bionärs stämma
 ombud på Älvkarlebyhus stämma
 ersättare i kommunstyrelsen.
Kjell Grönberg (S) väljs till:
 ordförande i fullmäktige
 ombud på Bionärs stämma
 ombud på Älvkarlebyhus stämma.
Åsa Strid Andersson (S) väljs till ny ersättare i kommunstyrelsen.
Samtliga val gäller från 1 januari 2018.
Beslutet lämnas till










SusAnne Mastonstråle
Patrick Ernesäter
Marie Öberg
Kjell Grönberg
Åsa Strid Andersson
Lönecentrum
AB Älvkarlebyhus
Bionär AB

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige
2017-11-29

KF § 72

Anmälan av medborgarförslag, motioner och
interpellationer

Diarienr
2017/129

Följande motion anmäls:
Motion om förtur i bostadskön för personer över 65 som säljer sin
villafastighet, 2017-11-29/Kommunens Väls fullmäktigeledamöter.
Motionen lämnas till kommunstyrelsen för beredning.
Följande interpellation anmäls och besvaras:
Torbjörn Löfgren (KV) ställer interpellation till kommunstyrelsens
ordförande, Marie Larsson (S), gällande olagliga läger i kommunen.

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige
2017-11-29

KF § 73
Diarienr
2017/117

Partistöd 2018
Beslut
Partistödet 2018 fastställs till
 13 280 kronor per parti och
 13 280 kronor per mandat.
Partistödets omfattning ska även ses över inför nästa års beslut.
Sammanfattning av ärendet

Fullmäktige ska enligt 2 kap. 12 § Kommunallagen minst en gång per år
fatta beslut om att betala ut partistöd. Fullmäktige ska även besluta
omfattningen av partistödet.
Enligt ”Regler för kommunalt partistöd”, antagna av fullmäktige 2015-0219, § 12 ska även samtliga partier lämna en redovisning och
granskningsrapport av föregående års användning av partistödet senast 30
juni varje år. Reglerna anger vidare att fortsatta utbetalningar av partistöd
inte verkställs om ett parti inte lämnar sådan redovisning och
granskningsrapport.
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse ”Partistöd 2018”, 2017-10-13/ Veikko Niemi
Skrivelse ”Jämförelse av partistöd”/ Malin Persson

Beslutet lämnas till



Ekonomichef, Veikko Niemi

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige
2017-11-29

KF § 74
Diarienr
2017/118

Delårsrapport 2017 - Älvkarleby kommun
Beslut
Delårsrapporten läggs till handlingarna.

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige
2017-11-29

KF § 75

Diarienr
2017/119

Förslag till taxa för tillsyn och tillstånd enligt Lagen om
skydd mot olyckor (LSO) och Lagen om brandfarliga
och explosiva varor (LBE)
Beslut
Taxorna antas och de börjar gälla från och med 2018-01-01.
Sammanfattning av ärendet

Endast kommunfullmäktige kan besluta om taxor och avgifter enligt LSO
och LBE som ska gälla i den egna kommunen. Sveriges kommuner och
landsting (SKL) har under år 2016 arbetat fram ett underlag för
taxekonstruktion gällande tillsyn enligt LSO, samt tillsyn och tillstånd enligt
LBE för att kunna stödja kommunernas arbete.
Gästrike Räddningstjänst har valt att följa SKL:s underlag för
taxekonstruktion och därmed behöver taxorna justeras. De föreslagna
taxorna följer självkostnadsprincipen för respektive myndighetsområde
enligt kap 8 § 3c i kommunallagen.
Beslutsunderlag








Förslag till taxa för tillsyn och tillstånd enligt Lagen om skydd mot
olyckor (LSO) och Lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE)
Bilaga 1 taxetabell för Gävle
Bilaga 2 taxetabell för Sandviken
Bilaga 3 taxetabell för Ockelbo
Bilaga 4 taxetabell för Hofors
Bilaga 5 taxetabell för Älvkarleby

Beslutet lämnas till



Gästrike Räddningstjänst

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige
2017-11-29

KF § 76
Diarienr
2017/114

Taxor och avgifter 2018
Beslut
Taxorna och avgifterna för 2018 antas och godkänns.
Sammanfattning av ärendet

Några små justeringar inför 2018.
Bygg- och miljöavdelningen

Timavgiften på miljöbalkstaxan har valts att inte höjas, har gjort en
kontrollräkning mot våra kostnader enligt SKLs mall och bedömer att den
ligger rätt. Ändring s 9 ”förmultningstoalett” ersatt med ”annan
toalettlösning än vattentoalett”
Ny taxebilaga 2 utifrån SKLs uppdatering kom i somras. Flera av våra större
tillsynsobjekt får kraftigt reducerade avgifter, på de fyra största objekten
tappar vi totalt sett 98 tkr i fasta intäkter. Har skickat ut en fråga till
miljöchefskollegor i länet om hur de har hanterat detta.
Timavgiften för livsmedelstaxan höjs däremot kraftigt, detta kommer att
innebära en ökning av de fasta intäkterna med ca 60 tkr. Anledningen är att
vi tidigare inte tagit med kostnader för provtagning och analys samt
uppdaterade allmänna kostnader.
PBL taxa ändringar: Lagt till att vi även kan ta betalt vid avslag och
återkallande av anmälan tabell 21. Samt i tabell 14 storlek på skärmtak till
0-30 kvm (tidigare 15-30 kvm)
Kultur- och fritidsavdelningen

Hyrorna för gymnastiksalar, sporthallar och ishall flyttas till ett separat
dokument och dessa taxor tas på våren och börjar gälla från 1 augusti.
Tekniska avdelningen

Avtal om fritidshuggning ändras till 300 kr/träd från 100 kronor/ kbm travat
mått inkl. moms
Beslutsunderlag





Taxor och avgifter för bygg- och miljöavdelningen
Taxor och avgifter för kultur- och fritidsavdelningen
Taxor och avgifter för tekniska avdelningen

Beslutet lämnas till



Samhällsbyggnadsnämnden

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige
2017-11-29

KF § 77
Diarienr
2017/116

Lagen om valfrihetssystem - förfrågningsunderlag och
ersättningsnivåer
Beslut
Kommunfullmäktige fastställer Utbildnings- och omsorgsnämndens förslag
till ersättningsnivåer och förfrågningsunderlag.
Beslutsunderlag




UON § 112, 171010 - lagen om valfrihetssystem- förfrågningsunderlag
och ersättningsnivåer
Förfrågningsunderlag - lagen om valfrihetssystem i Älvkarleby kommun

Beslutet lämnas till



Utbildnings- och omsorgsnämnden

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige
2017-11-29

KF § 78
Diarienr
2016/73

Förslag till detaljplan för del av Medora 168:60 samt
168:63, bostadsändamål
Beslut
Planförslaget antas.
Sammanfattning av ärendet

Syftet med detaljplanen är att skapa nya kvartersområden för blandade typer
av bostäder i anslutning till Kopphusvägen, Skutskär. Planområdet ligger i
anslutning till den befintliga bebyggelsen på Kopphuslandet och består av
kvartersmark som rymmer 35 tomter för blandad bebyggelse.
Älvkarleby kommun vill utöka antalet tomter i Skutskär. Detta för att möta
befintlig efterfrågan samt framtida behov eftersom kommunens invånarantal
förväntas öka. I kommunen finns stor efterfrågan på olika typer av
boendeformer. Denna detaljplan möjliggör för både fristående och kopplade
hus samt flerbostadshus.
Detaljplaneområdet omfattar ett 15 hektar stort skogsområde som idag är
oexploaterat. Vid genomförd detaljplan kommer cirka 7 hektar av planområdet omfattas av kvartersmark för bostäder och allmän plats för väg.
Resterande 8 hektar omfattas av allmän plats för natur. Planområdet ska
bestå av lägre bebyggelse i max 2 våningar med möjlighet att inreda vind.
Den föreslagna våningshöjden medför att radhus och flerfamiljshus passar
väl in i områden med friliggande villor.
Planområdet är utformat med hänsyn till områden med höga natur- och
friluftslivsvärden. Dessa områden omfattar ett stort allmänt intresse och ska
enligt planförslaget bevaras och skyddas. I övrigt är det allmänna intresset
för ny bebyggelse stort och ges därför företräde på de områden som
omfattas av kvartersmark för bostäder enligt detaljplanen.
Synpunkter från sakägare och berörda samt svar på dessa finns i
granskningsutlåtandet.
Beslutsunderlag






Plan- och genomförandebeskrivning, Johannes Siirtola, Älvkarleby
kommun, 2017-09-18
Plankarta, Johannes Siirtola, Älvkarleby kommun, 2017-09-18
Behovsbedömning, Johannes Siirtola, Älvkarleby kommun, 2017-05-22
(Beslutad och godkänd av SBN)
Fastighetsförteckning, Lantmäteriet

Beslutet lämnas till



Samhällsbyggnadsnämnden

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige
2017-11-29

KF § 79
Diarienr
2017/51

Revidering av mål och budget 2018 med plan 20192021
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Öka Utbildnings- och omsorgsförvaltningens ram med totalt 4 424
tkr motsvarande det effektiviseringskrav som var utlagt på nämnden.
Ramen är därmed 426 961 tkr.
2. Att flytta 20 tkr från Utbildnings- och omsorgsnämnden till
Kommunstyrelsen (KS) för POSOM-arbete.
3. Finansförvaltningens nya ram blir 534 582 tkr en höjning med
motsvarande 2 mnkr tack vare förändrad skatteprognos och lägre
räntekostnader. För att skapa ett handlingsutrymme för KS föreslås
att 500 tkr tillförs KS till förfogande.
4. Fastställa årets resultat till 10 203 tkr vilket motsvarar 1,8 % av
skatteintäkterna och bidrag.
Sammanfattning av ärendet

Med anledning av de problem Utbildnings- och omsorgsnämndens har haft
med att få en ekonomi i balans så återförs effektiviseringskravet för 2018 till
nämnden för att ge nämnden tid att mer långsiktigt arbeta med sina
effektivisering/besparing eftersom de verkligt stora utmaningarna kommer i
samband med att hela nya Tallmon är färdigbyggt. I och med denna
förändring ökar ramen med totalt 4,4 mnkr. Övriga förändringar som är
inlagda i Budget 2018 jämfört med 2017 är;
Demografi
6,9 mnkr
Attendo
3,3 ”
Hyra Tallmon, (OP), och Jungfruholmen
5,6 ”
Effektiviseringskravet
4,4 ”
Övrigt samt indexuppräkning
5,2 ”
För att säkerhets- och krisarbete inom kommunen ska samordnas så flyttas
20 tkr från UTOM-IFO till KS-säkerhetssamordnare.
Vid SKLs skatteprognos i september 2017 och de tillskott som regeringen
har aviserat så har vi räknat upp skatteintäkterna med 2 mnkr. Detta
möjliggör att kommunen under 2018 kan tillföra 500 tkr till kontot ”KS till
förfogande” och ändå behålla ett resultat nära 2 % av skatter och bidrag.
Beslutsunderlag



Ramfördelning Budget 2018, bilaga

Förslag till beslut på sammanträdet

Anett Aulin (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige
2017-11-29

Beslutet lämnas till






Ekonomichef, Veikko Niemi
Utbildnings- och omsorgsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Ekonomer

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige
2017-11-29

KF § 80

Diarienr
2017/112

Borgensförbindelse, regressavtal och avtal om
medlemmarnas ansvar för Kommuninvests
motpartsexponeringar avseende derivat
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Att Älvkarleby kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse
av den 26 februari 2009 (”Borgensförbindelsen”), vari Älvkarleby
kommun åtagit sig solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld
för Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) (”Kommuninvest”)
förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommuninvest äger företräda
Älvkarleby kommun genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder
för ingående och vidmakthållande av borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests nuvarande och
blivande borgenärer.
2. Att Älvkarleby kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av
Älvkarleby kommun den 9 november 2011, vari det inbördes
ansvaret mellan Kommuninvests medlemmar regleras för det fall
Kommuninvests borgenärer skulle framställa anspråk gentemot
någon eller några av medlemmarna enligt Borgensförbindelsen,
alltjämt gäller.
3. Att Älvkarleby kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av
Älvkarleby kommun den 9 november 2011, vari Älvkarleby
kommuns ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar
avseende derivat regleras, alltjämt gäller.
4. Att utse kommunchef Anna-Karin Karlsson och ekonomichef
Veikko Niemi att för kommunens räkning underteckna alla
handlingar med anledning av detta beslut.
Beslutsunderlag



Borgensförbindelse, regressavtal och avtal om medlemmarnas ansvar för
Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat, inkom 201709-28

Beslutet lämnas till




Kommuninvest
Ekonomichef, Veikko Niemi

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

