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 Kommunfullmäktige  
 2021-04-28 

 Ordförandens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

 

Beslutande 
Ledamöter 
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer 
Marie Pettersson (S) ZOOM 17-31, 33-37, 39, 42-43 
Kurt Törnblom (SD) 17-31, 35, 37-43 
Björn Karlsson (S) 17-35, 37-43 
Roger Petrini (M) ZOOM 17-31, 33-37, 39-41, 43 
Annika Forsberg (S) ZOOM 17-43 
Magnus Grönberg (S) 17-32, 34-43 
Clarrie Leim (C) ZOOM 17-31, 33-40, 43 
Ulf Öman (V) 17-32, 34-43 
Jenny Dahlberg (S) ZOOM 17-33, 35, 37-43 
Mona Hansson (KV) ZOOM 17-31, 33-34, 38-43 
Lars Skytt (S) ZOOM 17-37, 38-43 
Katrin Jakobsson (S) ZOOM 17-31, 33-34, 36-43 
Marianne Nygren (KD) ZOOM 17-31, 33, 35-37, 39-43 
Inga-Lil Tegelberg (S) 17-34, 35-42 
Hans Wennberg (MP) ZOOM 17-31, 33, 36-43 
Maj-Britt Jakobsson (SD) 17-31, 34, 36-43 
Hannele Kumpulainen (S) ZOOM 17-31, 33-35, 37-43 
Ann-Charlotte Ågren (L) 17-35, 37-43 
Pernilla Friman (S) ZOOM 17-33, 36-43 
Monica Lindeberg (M) ZOOM 17-34, 36, 38-43 
Sigrid Bergström (V) ZOOM 17-31, 33-35, 37-43 
  
  

Tjänstgörande ersättare 
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer Ordinarie ledamot 
Gunn Johansson (C) ZOOM 17-31, 33, 35-43 Agneta Lundgren (C) 
Tommy Jakobsson (S) ZOOM 17-38, 40-43 Roger Wilund (S) 
Torbjörn Löfgren (KV) ZOOM 17-31, 33-35, 36-43 Annemon Piper (KV) 
Hans Henriksson (KV)                                           17-32, 34, 36, 38-43 Bengt Ahlquist (KV) 
Christer Lindeberg (M) ZOOM          17-31, 33-43 Eva Sidekrans (M) 
Mats Skoglund (M) ZOOM          17-32, 34-43 Patrick Ernesäter (M) 
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 Kommunfullmäktige  
 2021-04-28 

 Ordförandens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

 

Sven-Olof Melin (S) ZOOM          33   Magnus Grönberg (S) 
Sven-Olof Melin (S) ZOOM          34   Jenny Dahlberg (S) 
Sven-Olof Melin (S) ZOOM          35                         Inga-Lil Tegelberg (S) 
Sven-Olof Melin (S) ZOOM          36                         Jenny Dahlberg (S) 
Sven-Olof Melin (S) ZOOM          37                         Lars Skytt (S) 
Sven-Olof Melin (S) ZOOM          38                         Marie Pettersson (S) 
Sven-Olof Melin (S) ZOOM          39                         Tommy Jakobsson (S) 
Sven-Olof Melin (S) ZOOM          40                         Marie Pettersson (S) 
Kurt L Andersson (S) ZOOM          41                         Marie Pettersson (S) 
Sven-Olof Melin (S) ZOOM          42                         Inga-Lil Tegelberg (S) 
Sven-Olof Melin (S) ZOOM          43                         Marie Pettersson (S) 
Ola Lindberg (MP)          32                         Hans Wennberg (MP) 
Ola Lindberg (MP)          34                         Hans Wennberg (MP) 
Ola Lindberg (MP)          35                         Hans Wennberg (MP) 
Hope Espe Bizimungu (KD) ZOOM          32                         Marianne Nygren (KD) 
Hope Espe Bizimungu (KD) ZOOM          34                         Marianne Nygren (KD) 
Håkan Thörnell (V)          32                         Sigrid Bergström (V) 
Håkan Thörnell (V)          36                         Sigrid Bergström (V) 

Övriga närvarande 
Ersättare 
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer 
Sven-Olof Melin (S) ZOOM 17-32, 40, 42-43                   
Kurt L Andersson (S) ZOOM 17-40, 42-43 
Håkan Thörnell (V) ZOOM 17-31, 33-35, 37-43 
Ola Lindberg (MP) 22-31, 33, 36-43 
Hope Espe Bizimungu (KD) ZOOM 17-31, 33, 35-43 

Övriga deltagare 
Namn Paragrafer Befattning 
Maria Wikström ZOOM  Kommundirektör 
Nikola Jevtic   Kommunsekreterare 
Peter Hammarberg ZOOM  Ekonomichef 

Jan-Åke Olsson ZOOM                                  
22 

Ordförande 
utbildningsnämnden 

Kenneth Holmgren ZOOM  Kommunrevisor 
Elin Bestdahl  Kommunikatör 
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 Kommunfullmäktige 
 2021-04-28  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

KF § 18 Godkännande av dagordning 
 

Beslut 
Dagordningen godkännes. 
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 Kommunfullmäktige 
 2021-04-28  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

KF § 18 Sammanfattning av allmänhetens frågestund 
 

Beslut 
Inga frågor ställdes under allmänhetens frågestund. 
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 Kommunfullmäktige 
 2021-04-28  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

KF § 19 Meddelanden 
 
  

Följande meddelanden redovisas:  
1. Protokoll Gästrike Vatten AB 2021-02-25 
2. Protokoll Gästrike Vatten AB  
3. Protokoll och verksamhetsrapport från Gästrike Vatten AB 
4. Verksamhetsrapport 2020 Gästrike Vatten AB med dotterbolag 
5. Bolagsstyrningsrapport 2020 Gästrike Vatten AB 
6. Protokoll Älvkarleby Vatten AB:s styrelsemöte 2021-02-25 
7. Bolagsstyrningsrapport 2020 Älvkarleby Vatten AB 
8. Protokoll och handlingar från Älvkarleby Vatten AB  
9. Protokoll och handlingar från IT-nämnden  
10. Protokoll och handlingar från Lönenämnden 
11. Protokoll Inköp Gävleborg 2021-02-19 
12. Årsredovisning Inköp Gävleborg 
13. Revisionsberättelse 2020 Inköp Gävleborg  
14. Verksamhetsberättelse Konsument Gästrikland 2020 
15. Protokoll Gästrikerådet 2021-02-19 
16. Årsredovisning 2020 Gästrike Räddningstjänst 
17. Protokoll Gästrike Räddningstjänst  
18. Årsredovisning nämnden 2020 Omsorgsnämnden  
19. Tjänsteskrivelse 2020, ON  
20. Överföring av medel från Investeringsbudget 2020 till 

Investeringsbudget 2021 Älvkarleby Vatten AB  
21. Överförmyndarnämnden protokoll 2021-02-22 
22. Beslut från SBN gällande riktlinjer och regler för lokalbokning av 

gymnastiksalar, sporthallar och ishall 
23. Granskning årsredovisning 2020 
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 Kommunfullmäktige 
 2021-04-28  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

KF § 20 Valärenden 
 

Beslut 
Bengt Ahlquist (KV) frånsäger sig sitt uppdrag som ledamot i fullmäktige.  
 
Camilla Forslund ersätts som ombud i Älvkarleby Vatten med anledning av 
att hon inte längre är verksam inom kommunen. Bert-Ola Dahlgren avsäger 
sig posten om ersättare för ombud i Älvkarleby Vatten. 
Kommunfullmäktige väljer Marie Pettersson (S) till ombud och Katrin 
Jakobsson (S) till ersättare för ombud i Älvkarleby Vatten. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Magnus Grönberg (S) föreslår Marie Pettersson (S) som ombud och Katrin 
Jakobsson (S) som ersättare för ombud i Älvkarleby Vatten. 
 
Roger Petrini (M) föreslår sig själv som ersättare för ombud Älvkarleby 
Vatten. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar först om fullmäktige kan utse Marie Pettersson (S) till 
ombud och finner att så är fallet. Ordförande ställer sedan Roger Petrinis 
(M) förslag till ersättare mot Magnus Grönbergs förslag (S) och finner att 
fullmäktige beslutar enligt Magnus Grönbergs förslag. 

 
Beslutet lämnas till 
 Gästrike Vatten 
 Kansliavdelningen 
 Länsstyrelsen 
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 Kommunfullmäktige 
 2021-04-28  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

KF § 21 Anmälan av medborgarförslag, motioner och 
interpellationer 

Diarienr. 
 
KS 2021/60 
 
 
 
 
KS 2021/68 
 
 
KS 2021/49 
 
 
 
 
 
KS 2021/63 
 
 
 
KS 2021/59 
 
 
 
 
KS 2021/70 
 
 
 
 
 
KS 2021/69 

Följande medborgarförslag anmäls: 
Medborgarförslag om fler soptunnor längs promenadvägarna, inkom 2021-
04-20. 
Medborgarförslaget lämnas till samhällsbyggnadsnämnden för beredning. 
 
Medborgarförslag om rensning av vatten runt Holmarna, inkom 2021-04-26. 
Förslaget lämnas till samhällsbyggnadsnämnden för beredning. 
 
Medborgarförslag om att Älvkarleby kommun ska införa huskuragepolicy, 
inkom 2021-03-25. 
Förslaget lämnas till kommunstyrelsen för beredning. 
 

Följande motioner anmäls 
Motion om äldreombudsman, inkom 2021-04-21/ Ann-Charlotte Ågren (L). 
Motionen lämnas till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Motion angående effektivisering utveckling av fastighetsdrift gällande 
kommunala fastigheter/ Mona Hansson (KV) m.fl.  
Motionen lämnas till kommunstyrelsen för beredning. 
 

Följande interpellationer anmäls 
Interpellation gällande kontroll och uppföljning av politiska arvoden och 
ersättningar, inkom 2021-04-26/ Roger Petrini (M) 
Interpellationen skickas till kommunstyrelsens ordförande Marie Pettersson 
(S). 
 
Interpellation gällande trygghetspolicys, inkom 2021-04-26/ Roger Petrini 
(M). 
Interpellationen skickas till samhällsbyggnadsnämndens ordförande Magnus 
Grönberg (S). 
 
 

8



 Kommunfullmäktige 
 2021-04-28  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

KF § 22 Svar på interpellation gällande 
utbildningsförvaltningens svällande personalantal 

Diarienr 
KS 2021/16  

Utbildningsnämndens ordförande Jan-Åke Olsson (S) besvarar 
interpellationen gällande utbildningsförvaltningens svällande personalantal 
som ställdes av Roger Petrini (M) vid föregående fullmäktigesammanträde. 
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 Kommunfullmäktige 
 2021-04-28  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

KF § 23 Medborgarförslag om mer belysning i Hyttön 
Diarienr 
2020/106 Beslut 

Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget om utökad belysning i 
Hyttön. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Förslagsställaren anser att det krävs mer belysning i Hyttön, då det är mörkt 
på höst och vinter samt mycket trafik. Via ett tidigare inkommit 
medborgarförslag om mer belysning godkändes uppsättning av två stolpar. 
På plats godkände gatuingenjör ytterligare en stolpe, vilket betydde att tre 
nya lampor sattes upp. Samhällsbyggnadsnämnden anser att det är 
tillräckligt och föreslår därför fullmäktige att avslå medborgarförslaget.  
 
Kommunstyrelsen följer samhällsbyggnadsnämndens linje och föreslår 
fullmäktige att avslå medborgarförslaget. 

 
Beslutsunderlag 
 Remiss om mer belysning i Hyttön 
 Medborgarförslag om mer belysning i Hyttön 
 Beslut SBN 2021-02-08 § 10 
 Beslut KS 2021-03-10 § 34 

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

Beslutsgång 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att 
fullmäktige avslår medborgarförslaget. 

 
Beslutet lämnas till 
 Medborgaren 
 Samhällsbyggnadsnämnden 
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 Kommunfullmäktige 
 2021-04-28  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

KF § 24 Revidering av kommunstyrelsens och 
samhällsbyggnadsnämndens reglemente 

Diarienr 
2020/129 Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta förslagen till reglemente för 
kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden med följande tillägg: 

 Samhällsbyggnadsnämnden ska utse ett arbetsutskott och ett 
föreningsutskott. 

 Förslagna ansvarsområden för kommunstyrelsen kompletteras med 
konsumentvägledning. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige fastställer nämnders uppdrag och verksamhetsområden 
i form av ett reglemente. Utöver nämndens ansvar och uppgifter innehåller 
även reglementet en beskrivning av nämndens sammansättning och regler 
gällande nämndens arbetsformer.  
 
Kommunstyrelsens förvaltning har, efter uppdrag från kommundirektören 
och förvaltningschefen för samhällsbyggnad, tagit fram nya förslag på 
reglementen gällande samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen. 
Uppdraget innebar att tydliggöra fördelningen av ansvarsområden mellan de 
två nämnderna, bland annat gällande kommunens säkerhetsarbete, vissa 
strategiska frågor så som översiktsplanering samt omstrukturera 
reglementena. Det sistnämnda för att de ska vara uppbyggda och 
strukturerade på ett mer likartat sätt jämfört med kommunens övriga 
nämnders reglementen, detta för att skapa enhetlighet och tydlighet.  
 
Nedan följer en redogörelse för det sakinnehåll som är ändrat:  

 Översiktsplaneringen och framtagandet av kommunens översiktsplan 
har flyttats från kommunstyrelsen till samhällsbyggnadsnämnden.  

 Arbetet med frågor som rör klimat och miljövård har lagts till som 
ansvarsområde under samhällsbyggnadsnämnden, tidigare hade 
ingen nämnd tilldelats detta ansvar.  

 Formuleringen att arbetet med energiplanering samt främjade av 
energihushållning ska ledas av kommunstyren har tagits bort i dess 
reglemente. Ansvarsområdet ligger under 
samhällsbyggnadsnämnden.  

 Allt övergripande säkerhetsarbete (inklusive trygghetsarbete och 
brottsförebyggande) är flyttat från samhällsbyggnadsnämnden till 
kommunstyrelsen (det säkerhetsarbetet som fortfarande 
samhällsbyggnadsnämnden ska ansvara för är den fysiska säkerheten 
av kommunens lokaler).  
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signatur 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

 Nämndernas ansvarsområden kopplas i nu gällande reglementen ofta 
till specifika lagar. I de nya förslagen beskrivs ansvarsområdena mer 
i ord och löpande text.  

 Både samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen har idag 
reglerat att protokollet måste justeras av 2 ledamöter, detta föreslås 
nu ändras till 1 ledamot. Det hindrar inte någon nämnd från att ha 
fler justerare utan sätter bara ett minimumkrav på 1. Detta ligger 
även i linje med hur regleringen ser ut i övriga nämnders 
reglementen.  

 I samhällsbyggnadsnämndens reglemente har bestämmelsen om 
ersättare för ordförande ändrats så att det är den till åldern äldste 
ledamoten som går in för ordföranden istället för som nu den 
ledamot som tjänstgjort i nämnden längst (ålderspresident).  

 I samhällsbyggnadsnämndens nuvarande reglemente står det att 
kallelsen skickas elektroniskt senast sju dagar före 
sammanträdesdagen. I det nya förslaget står det att kallelsen ska på 
ett lämpligt sätt delges varje ledamot och ersättare och i normala fall 
skickas ut senast sju dagar före sammanträdet.  

 
2020-11-24 skickade KSAU förslagen på reviderade reglementen till 
samhällsbyggnadsnämnden för synpunkter. Bland annat skulle nämnden ta 
ställning till huruvida man önskade ha ett arbetsutskott eller ett arbetsutskott 
och ett föreningsutskott. Nämnden har nu beslutat att sig för det sistnämnda 
alternativet, det vill säga ett arbetsutskott och ett föreningsutskott. 
 
Under kommunstyrelsens sammanträde 2021-04-14 beslutades även att 
kommunstyrelsens ansvarsområde skulle kompletteras med 
konsumentvägledning. 
 
Kommunstyrelsen förslog fullmäktige att anta förslagen till reglemente för 
kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden med följande tillägg: 

 Samhällsbyggnadsnämnden ska utse ett arbetsutskott och ett 
föreningsutskott. 

 Förslagna ansvarsområden för kommunstyrelsen kompletteras med 
konsumentvägledning  
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 Kommunfullmäktige  
 2021-04-28 

 Ordförandens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, daterad 2020-11-06/ Malin Persson 

 Beslut KSAU 2020-11-30 § 131 

 Beslut SBN 2021-02-08 § 23 

 Förslag till nytt reglemente för samhällsbyggnadsnämnden 

 Förslag till nytt reglemente för kommunstyrelsen 

 Beslut KS 2021-04-14 § 51 

  

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

 
Beslutet lämnas till 
 Samhällsbyggnadsnämnden 
 Kommunstyrelsen 
 Erik Klippmark 
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 Kommunfullmäktige 
 2021-04-28  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

KF § 25 Motion om ändring i de allmänna lokala 
ordningsföreskrifterna i Älvkarleby kommun - 
tiggeriförbud 

Diarienr 
2019/101 Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 
 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Roger Petrini (M), Mats Skoglund (M), Monica Lindeberg (M), Christer 
Lindeberg (M), Kurt Törnblom (SD) och Maj-Britt Jakobsson (SD) 
reserverar sig mot beslutet till förmån för Roger Petrinis yrkande. 

Sammanfattning av ärendet 
Roger Petrini (M) föreslår i motion daterad 2019-09-25 att 
kommunfullmäktige beslutar följande: 

1. 12 § i Älvkarleby kommuns allmänna lokala ordningsföreskrifter 
under rubriken ”Insamling av pengar” ändras till lydelsen: 
”Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor 
eller liknande, om insamlingen inte utgör ett led i en tillståndspliktig 
allmän sammankomst eller offentlig tillställning. Passiv insamling 
av pengar (tiggeri) får ej ske på område som framgår av bilaga 3 till 
de lokala ordningsföreskrifterna för Älvkarleby kommun.” 

2. Upprätta kartbilder som utpekar de centrala delarna av Skutskär 
och Älvkarleby (jfr bilagor gällande förbud mot alkoholförtäring) 
och lämna dem till Älvkarleby kommuns allmänna lokala 
ordningsföreskrifter som bilaga 3. 

I motionen hänvisar Roger Petrini till ett antal problem som han anser 
tiggeri bidrar till samt till en dom i Högsta förvaltningsdomstolen angående 
tiggeriförbud genom lokala ordningsföreskrifter. 
Utredare Erik Klippmark redogör i yttrande (tjänsteskrivelse 2021-02-11) 
för kommunens rätt att meddela lokala ordningsföreskrifter, vilket syfte en 
lokal ordningsföreskrift måste ha samt sin syn på hur Högsta 
förvaltningsdomstolens refererade dom bör tolkas. Yttrandet avslutas med 
kommentarer om motionärens förslag. 
 
Kommunstyrelsens föreslog fullmäktige att avslå motionen. 

 
Beslutsunderlag 
 Motion daterad 2019-09-25 från Roger Petrini (M)  
 Tjänsteskrivelse daterad 2021-02-11 från utredare Erik Klippmark 
 Högsta förvaltningsdomstolens dom meddelad 2018-12-17 angående 

lokala ordningsföreskrifter i Vellinge kommun 
 Nu gällande lokala ordningsföreskrifter för Älvkarleby kommun 
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 Kommunfullmäktige  
 2021-04-28 

 Ordförandens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

 Beslut KS 2021-03-10 § 40 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Roger Petrini (M) yrkar att motionen ska bifallas. Kurt Törnblom (SD) 
yrkar bifall till Roger Petrinis förslag. 
 
Marie Pettersson (S) yrkar, med instämmande av Torbjörn Löfgren (KV), 
Clarrie Leim (C), Ann-Charlotte Ågren (L) och Hans Wennberg (MP) bifall 
till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att fullmäktige beslutar 
enligt kommunstyrelsen förslag. Votering begärs. 
 
Följande propositionsordning godkänns: 
JA-röst för kommunstyrelsens förslag att avslå motionen. 
NEJ-röst för Roger Petrinis förslag att bifalla motionen. 

Omröstningsresultat 
Med 20 JA-röster, 6 NEJ-röster och 1 avstår har fullmäktige beslutat enligt 
kommunstyrelsens förslag att avslå motionen. 
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   1 (2) 

 Omröstningsprotokoll  Kommunfullmäktiges sammanträde 2021-04-28  

Förklaringar: J = ja-röst, N = nej-röst, A = avstår, F = frånvaro (anges endast för ledamöter) 

Ledamöter Närvaro 
§ 34  

Ja Nej A 

Marie Pettersson (S) X J   

Kurt Törnblom (SD) X  N  

Björn Karlsson (S)  X J   

Roger Petrini (M) X  N  

Bengt Ahlquist (KV) F F  

Annika Forsberg (S) X J   

Sandra Andersson (SD) F F  

Magnus Grönberg (S) X J   

Clarrie Leim (C) X J   

Ulf Öman (V) X J   

Jenny Dahlberg (S) X J   

Eva Sidekrans (M) F F  

Glenn Grylin (SD) F F  

Mona Hansson (KV) X J   

Lars Skytt (S) X J   

Katrin Jakobsson (S) X J   

Rolf Sundström (SD) F F  

Roger Wilund (S) F F  

Patrick Ernesäter (M) F F  

Marianne Nygren (KD) X   A 

Inga-Lil Tegelberg (S) X J   

Annemon Piper (KV) F        F  

Hans Wennberg (MP) X J   

Maj-Britt Jakobsson (SD) X  N  

Agneta Lundgren (C) F F  

Hannele Kumpulainen (S) F J   

Ann-Charlotte Ågren (L) X J   

Pernilla Friman (S) X J   

Monica Lindeberg (M) X  N  

Sigrid Bergström (V) X J   

Walter Löfman (SD) F F  
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   2 (2) 

Ersättare Närvaro 
§   

Ja Nej A 

Gun Johansson (C) X J   

Torbjörn Löfgren (KV) X J   

Hans Henriksson (KV) X J   

Mats Skoglund (M) X  N  

Christer Lindeberg (M) X  N  

Tommy Jakobsson (S) X J   

Totalt 27 20 6 1 
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 Kommunfullmäktige 
 2021-04-28  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

KF § 26 Motion om att granska oegentligheter i bokslut för 
2018 

Diarienr 
2020/91 Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet. 

 
Sammanfattning av ärendet 
2020-06-15 inkom Walter Löfman (SD) med en motion om att utreda 
huruvida kommunen överdebiterat dödsbon avseende hyror m m i upp till 
12 månader. Vidare hävdar vederbörande att ekonomiavdelningen ”lägger 
locket på” i och med att den utbegärda kundreskontran inte innehåller 
kompletta kunduppgifter. Motionären vill ha en godtagbar förklaring till 
varför man överdebiterar dödsbon. 
 
Walter Löfman (SD) hävdar vidare att detta strider mot gällande praxis och 
att blanda in tidigare hyror i dödsboet är ett bokföringsbrott. Motionären 
skriver även att revision inte genomförs på kundreskontran utan endast på 
leverantörsreskontran.  
Med anledning av ovanstående yrkar Walter Löfman (SD) på följande 
beslutspunkter: 

1) Att kommunen skall låta oberoende granska varför felkonteringar 
genomförs samt hur länge detta pågått. 

2) Att ansvarsfriheten för 2018 års bokslut rivs upp då den 
uppenbarligen bygger på felaktigheter. 

3) Att kommunen ändrar i stadgarna att även Leverantörsreskontran 
skall ingå i årsrevisionen. 

  
Yttrande från ekonomiavdelningen 
I kundreskontran för 2018 så är namnet på kunden (kundnummer) det 
senaste namnet vi lagt in. Det innebär då att det är namnet med tillägget 
dödsbo som syns eftersom när brukaren avlidit så lägger vi inte upp ett nytt 
kundnummer utan ändrar namnet till dödsbo. Det betyder att de tidigare 
fakturorna gått till personen innan den avlidit och bara den sista som gått till 
dödsboet. Detta beskrevs i ett mail av redovisningsansvarig till Walter 
Löfman 2020-01-07.  
  
Ekonomiavdelningen har även stämt av med revisorerna för att säkerställa 
att vårt förfarande inte strider mot gällande praxis eller att det är ett 
bokföringsbrott som du säger. De har inget att invända mot vårt förfarande 
och det strider inte mot några regler heller. Detta beskrevs i ett mail av 
redovisningsansvarig till Walter Löfman 2020-01-10.   
 
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att avslå motionen. 
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 Kommunfullmäktige  
 2021-04-28 

 Ordförandens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, daterad 2021-03-23/ Peter Hammarberg 

 Motion om att granska oegentligheter i bokslut för 2018 

 Beslut KS 2021-30-31 § 26 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Kurt Törnblom (SD) yrkar bordläggning. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om ärendet skall bordläggas och finner att så är fallet. 
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 Kommunfullmäktige 
 2021-04-28  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

KF § 27 Taxa för sporthallar under skoltid 2021 
Diarienr 
2021/21 Beslut 

Kommunfullmäktige fastställer taxan för kommunens sporthallar under 
skoltid för 2021. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Utbildningsnämnden har föreslagit fullmäktige att fastställa 2021:s taxa för 
kommunens sporthallar under skoltid.  
 
Taxan för 2021 är 475 kr/timme. Framräknad taxa grundar sig på 
genomsnittskostnad för skolans fyra sporthallar (Rotskär, Sörgärdet, 
Bodaskolan, Ekbacken). Taxan beräknas på antal dagar per läsår samt 
nyttjandetid/skoltid 08.00-16.00. 
 
Kommunstyrelsen förslår fullmäktige att fastställa taxan för kommunens 
sporthallar under skoltid för 2021 enligt utbildningsnämndens förslag.  

 
Beslutsunderlag 
 Taxa för sporthallar under skoltid 2021 
 Tjänsteskrivelse, daterad 2021-01-18/Per-Anders Olsson 
 Beslut UN 2021-02-09 § 4 
 Beslut KS 2021-04-14 § 48  

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

 
Beslutet lämnas till 
 Utbildningsnämnden 
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 Kommunfullmäktige 
 2021-04-28  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

KF § 28 Avtal för inköpssamverkan Inköp Mitt 
Diarienr 
2021/34 Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 
1. Älvkarleby kommun går med i samverkan Inköp Mitt tillsammans 

med kommunerna Bollnäs, Hudiksvall, Ljusdal, Nordanstig, 
Ovanåker och Söderhamn förutsatt att de i respektive KF beslutar att 
godkänna Älvkarleby kommuns deltagande i nämnda samverkan. 

2. Avtal för inköpssamverkan antas.  
 

Sammanfattning av ärendet 
Älvkarleby kommun har efter nedläggningen av Inköp Gävleborg ett behov 
av att hitta samverkansparter inom området inköp/upphandling.  
Bollnäs, Hudiksvall, Ljusdal, Nordanstig, Ovanåker och Söderhamn 
(hälsingekommunerna) har ett samverkansavtal för de tre delprocesserna 
förbereda, upphandla samt att realisera inköp. Älvkarleby har tidigare 
samverkat med kommunerna via Inköp Gävleborg. 
 
Samarbetet benämns ”Inköp Mitt” och regleras i ett avtal som antagits av 
varje kommuns kommunfullmäktige. I det avtalet anges i § 5 Externa parter 
och utökat samarbete att det är möjligt för ytterligare kommuner att 
stadigvarande ingå i samarbetet. Det går till så att den kommun som önskar 
ingå inlämnar en ansökan. Styrgruppen, bestående av ekonomicheferna, 
behandlar frågan och avger förslag till kommunfullmäktige i respektive 
kommun som för närvarande ingår i Inköp Mitt. Ny part har inträtt i 
samverkan när samtliga befintliga parter lämnat sitt godkännande och ny 
part har undertecknat avtalet. Älvkarleby kommun har nu inkommit med en 
ansökan om att stadigvarande få ingå i nätverket Inköp Mitt. 
 
Hälsingekommunerna arbetar på samma digitala plattform (Kommers och 
Proceedo) som Älvkarleby och visst samarbete sker redan idag. Att 
formalisera samverkan med hälsingekommunerna anses vara i kommunens 
intresse för att säkerställa en effektiv och korrekt upphandlingsprocess i 
enlighet med kommunens behovs.  
 
Kommunstyrelsens föreslår fullmäktige besluta att: 

1. Älvkarleby kommun går med i samverkan Inköp Mitt tillsammans 
med kommunerna Bollnäs, Hudiksvall, Ljusdal, Nordanstig, 
Ovanåker och Söderhamn förutsatt att de i respektive KF beslutar att 
godkänna Älvkarleby kommuns deltagande i nämnda samverkan. 

2. Avtal för inköpssamverkan antas  
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 Kommunfullmäktige  
 2021-04-28 

 Ordförandens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse Peter Hammarberg – Deltagande i samverkan Inköp 

Mitt, daterad 2021-03-05 
 Avtal för inköpssamverkan 2021-02-21 
 Beslut KS 2021-03-31 § 50 

  

Beslutsgång 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att 
fullmäktige beslutar enligt förslaget. 

 
 

Beslutet lämnas till 
 Ekonomichefen 

22



 Kommunfullmäktige 
 2021-04-28  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

KF § 29 Digitaliseringsstrategi för Knivsta, Östhammar, Heby, 
Tierp och Älvkarleby 

Diarienr 
2021/46 Beslut 

Kommunfullmäktige antar digitaliseringsstrategin för Knivsta, Östhammars, 
Heby, Tierps och Älvkarleby kommuner. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Digitaliseringsstrategin har tagits fram för att i samverkan ta tillvara 
digitaliseringens möjligheter. Den är likalydande för alla fem 
samverkanskommuner och antas av respektive kommunfullmäktige. 
Identifierade målområden i strategin är: Ledning, styrning, organisation, 
digital kompetens och effektiv och kvalitativ välfärd.  
Bakgrund  
När den gemensamma IT-nämnden för Heby, Knivsta, Tierp, Älvkarleby 
och Östhammar infördes 2019-01-01 beslutades att 
samverkanskommunerna ska ta ett samlat grepp kring digitalisering på 
central nivå så att samverkan och standardiserade arbetssätt ger möjligheter 
att effektivisera och ta tillvara synergier.   
Handlingsplaner  
Alla ingående kommuner kommer att ta fram varsin handlingsplan för att 
konkretisera de digitaliseringsinsatser som kommunen avser genomföra 
utifrån strategin. Dessa handlingsplaner kommer att utgöra underlag både 
för IT-centrums verksamhetsplanering och ge oss möjligheter att identifiera 
områden att samverka kring inom C-tillsammans. 
Kommunstyrelsens föreslår fullmäktige att anta digitaliseringsstrategin. 

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse Sara Skyttner, daterad 2021-03-15 

 Digitaliseringsstrategi för Knivsta, Östhammar, Heby, Tierp och 
Älvkarleby kommun 

 Beslut KS 2021-04-14 § 53 

 
Beslutsgång 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att 
fullmäktige beslutar att anta den förslagna digitaliseringsstrategin för 
Knivsta, Östhammars, Heby, Tierps och Älvkarleby kommuner. 
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 Kommunfullmäktige  
 2021-04-28 

 Ordförandens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

 
 

Beslutet lämnas till 
 IT-nämnden 
 Digitaliseringsstrategen 
 Förvaltningscheferna  
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 Kommunfullmäktige 
 2021-04-28  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

KF § 30 Revisionsberättelse för år 2020 
Diarienr 
2021/58 Beslut 

Kommunfullmäktige tackar kommunrevisor Kenneth Holmgren för 
redogörelsen. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och 
räkenskaper samt pröva om verksamheten bedrivs enligt fullmäktiges 
uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. 
 
Kommunrevisor Kenneth Holmgren läser upp revisionsberättelsen för 
Älvkarleby kommun avseende verksamhetsåret 2020. 
 
Revisionen vill framföra att det är av yttersta vikt att styrelsen och 
nämnderna arbetar med att på så väl kort som lång sikt anpassa 
verksamheten till ramarna som fullmäktige beslutat att tillföra den.  
 
Revisorerna vill särskilt rikta kritik gentemot omsorgsnämnden respektive 
utbildningsnämnden som bedrivit verksamhet över den av fullmäktige 
beslutade ramen. Den ekonomiska utvecklingen inom respektive nämnds 
verksamhet är inte tillfredsställande. Det är av yttersta vikt att respektive 
nämnd fortsätter sitt åtgärdsarbete. I detta arbete ingår att följa upp att 
vidtagna åtgärder för avsedd effekt och vid behov besluta om ytterligare 
åtgärder och effektiviseringar för att få en ekonomi i balans. 
 
Revisionerna tillstyrker att årsredovisningen godkänns och att samtliga 
nämnder och ledamöter beviljas ansvarsfrihet. 
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 Kommunfullmäktige 
 2021-04-28  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

KF § 31 Kommunens årsredovisning 2020 
Diarienr 
2021/47 Beslut 

Fullmäktige godkänner årsredovisningen. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen och de övriga nämnderna ska fortlöpande föra 
räkenskaper över de medel som de förvaltar. När kommunstyrelsen har fått 
övriga nämnders redovisningar ska den upprätta en årsredovisning. 
 
Kommunstyrelsen förslog fullmäktige att godkänna årsredovisningen för 
2020. 

 
Beslutsunderlag 
 Årsredovisning 2020 Älvkarleby kommun 

 Bilaga 1 Verksamhetsredovisning Kommunstyrelsen 2020 

 Bilaga 2 Verksamhetsredovisning Utbildningsnämnden 2020 

 Bilaga 3 Verksamhetsredovisning Samhällsbyggnadsnämnden 2020 

 Bilaga 4 Verksamhetsredovisning Omsorgsnämnden 2020 

 Bilaga 5 Årsredovisning 2020 Älvkarlebyhus 

 Bilaga 6 Årsredovisning 2020 Älvkarleby Vatten AB 

 Beslut KS 2021-04-14 § 47 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Marie Pettersson (S) yrkar, med instämmande av Clarrie Leim (C) bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om fullmäktige kan godkänna årsredovisningen och 
finner att så är fallet. 
 

 
Beslutet lämnas till 
 Webben 
 Ekonomichefen 
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 Kommunfullmäktige 
 2021-04-28  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

KF § 32 Prövning av ansvarsfrihet för kommunstyrelsen 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för kommunstyrelsen. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige ska årligen pröva ansvaret i styrelser och nämnder. 
Prövningen avser det föregående verksamhetsåret. Det är den politiska 
organisationen med de förtroendevalda ledamöterna som prövas, inte de 
anställda.  

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Revisionen tillstyrker ansvarsfrihet för kommunstyrelsen. 

Beslutsgång 
Följande ledamöter anmäler sig jäviga och deltar inte i beslutet: Marie 
Pettersson (S), Katrin Jakobsson (S), Hannele Kumpulainen (S), Roger 
Petrini (S), Christer Lindeberg (M), Hans Wennberg (MP), Maj-Britt 
Jakobsson (SD), Kurt Törnblom (SD), Torbjörn Löfgren (KV), Mona 
Hansson (KV), Sigrid Bergström (V), Ulf Öman (V), Clarrie Leim (C), 
Gunn Johansson (C), Marianne Nygren (KD).  
 
Ordförande frågar om fullmäktige kan bevilja ansvarsfrihet för 
kommunstyrelsen och finner att så är fallet. 

 
Beslutet lämnas till 
 Kommunstyrelsen 
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 Kommunfullmäktige 
 2021-04-28  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

KF § 33 Prövning av ansvarsfrihet för 
samhällsbyggnadsnämnden 

 
Beslut 
Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för samhällsbyggnadsnämnden. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige ska årligen pröva ansvaret i styrelser och nämnder. 
Prövningen avser det föregående verksamhetsåret. Det är den politiska 
organisationen med de förtroendevalda ledamöterna som prövas, inte de 
anställda.  

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Revisionen tillstyrker ansvarsfrihet för samhällsbyggnadsnämnden. 

Beslutsgång 
Följande ledamöter anmäler sig jäviga och deltar inte i beslutet: Magnus 
Grönberg (S), Mats Skoglund (M), Ulf Öman (V), Hans Henriksson (KV), 
Kurt Törnblom (SD), Maj-Britt Jakobsson (SD).  
 
Ordförande frågar ifall fullmäktige kan bevilja ansvarsfrihet för 
samhällsbyggnadsnämnden och finner att så är fallet. 

 
Beslutet lämnas till 
 Samhällsbyggnadsnämnden 
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 Kommunfullmäktige 
 2021-04-28  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

KF § 34 Prövning av ansvarsfrihet för utbildnings- och 
omsorgsnämnden 

 
Beslut 
Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för utbildnings- och 
omsorgsnämndens. 

 
Reservationer och särskilda uttalanden 
Roger Petrini (M), Mats Skoglund (M), Monica Lindeberg (M), Christer 
Lindeberg (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för Roger Petrinis 
yrkande. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige ska årligen pröva ansvaret i styrelser och nämnder. 
Prövningen avser det föregående verksamhetsåret. Det är den politiska 
organisationen med de förtroendevalda ledamöterna som prövas, inte de 
anställda.  
 
Utbildnings- och omsorgsnämnden delades i två i april 2020, men 
ansvarsfriheten prövas ändå för årets första månader. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Revisionen tillstyrker ansvarsfrihet för utbildnings-nämnden och dess 
ledamöter. 
 
Roger Petrini (M) yrkar att utbildnings- och omsorgsnämnden inte ska 
beviljas ansvarsfrihet. 

Beslutsgång 
Följande ledamöter och tjänstgörande ersättare anmäler sig jäviga och deltar 
inte i beslutet: Jenny Dahlberg (S), Pernilla Friman (S), Gunn Johansson 
(C), Marianne Nygren (KD), Kurt Törnblom (SD), Maj-Britt Jakobsson 
(SD) och Hans Wennberg (MP). 
 
Ordförande ställer Roger Petrinis yrkande mot revisionens och finner att 
fullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för utbildnings- och 
omsorgsnämnden. 
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 Kommunfullmäktige 
 2021-04-28  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

KF § 35 Prövning av ansvarsfrihet för utbildningsnämnden 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för utbildningsnämnden. 

 
Reservationer och särskilda uttalanden 
Roger Petrini (M), Mats Skoglund (M) och Christer Lindeberg (M) 
reserverar sig mot beslutet till förmån för Roger Petrinis yrkande. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige ska årligen pröva ansvaret i styrelser och nämnder. 
Prövningen avser det föregående verksamhetsåret. Det är den politiska 
organisationen med de förtroendevalda ledamöterna som prövas, inte de 
anställda.  

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Revisionen tillstyrker ansvarsfrihet för utbildningsnämnden och dess 
ledamöter. 
 
Roger Petrini (M) yrkar att nämnden inte ska beviljas ansvarsfrihet. 

Beslutsgång 
Följande ledamöter och tjänstgörande ersättare anmäler sig jäviga och deltar 
inte i beslutet: Katrin Jakobsson (S), Pernilla Friman (S), Inga-Lil Tegelberg 
(S), Monica Lindeberg (M), Mona Hansson (KV), Hans Henriksson (KV), 
Hans Wennberg (MP), Maj-Britt Jakobsson (SD). 
 
Ordförande ställer Roger Petrinis yrkande mot revisionens och finner att 
fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för utbildningsnämnden. 

 
Beslutet lämnas till 
 Utbildningsnämnden 
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 Kommunfullmäktige 
 2021-04-28  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

KF § 36 Prövning av ansvarsfrihet för omsorgsnämnden 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för omsorgsnämnden. 

 
Reservationer och särskilda uttalanden 
Roger Petrini (M), Mats Skoglund (M), Monica Lindeberg (M) och Christer 
Lindeberg (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för Roger Petrinis 
yrkande. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige ska årligen pröva ansvaret i styrelser och nämnder. 
Prövningen avser det föregående verksamhetsåret. Det är den politiska 
organisationen med de förtroendevalda ledamöterna som prövas, inte de 
anställda.  

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Revisionen tillstyrker ansvarsfrihet för omsorgsnämnden. 
 
Roger Petrini (M) yrkar att omsorgsnämnden inte ska beviljas ansvarsfrihet. 

Beslutsgång 
Följande ledamöter och tjänstgörande ersättare anmäler sig jäviga och deltar 
inte i beslutet: Jenny Dahlberg (S), Björn Karlsson (S), Hannele 
Kumpulainen (S), Gunn Johansson (C), Sigrid Bergström (V), Mona 
Hansson (KV), Torbjörn Löfgren (KV), Kurt Törnblom (SD) och Ann-
Charlotte Ågren (L). 
 
Ordförande ställer Roger Petrinis yrkande mot revisionens och finner att 
fullmäktige beslutar att beviljas ansvarsfrihet för omsorgsnämnden. 

 
Beslutet lämnas till 
 Omsorgsnämnden 
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 Kommunfullmäktige 
 2021-04-28  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

KF § 37 Prövning av ansvarsfrihet för valnämnden 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för valnämnden. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige ska årligen pröva ansvaret i styrelser och nämnder. 
Prövningen avser det föregående verksamhetsåret. Det är den politiska 
organisationen med de förtroendevalda ledamöterna som prövas, inte de 
anställda.  

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Revisionen tillstryker ansvarsfrihet för valnämnden och dess enskilda 
ledamöter. 

Beslutsgång 
Följande ledamöter och tjänstgörande ersättare anmäler sig jäviga och deltar 
inte i beslutet: Lars Skytt (S), Monica Lindeberg (M), Mona Hansson (KV), 
Kurt Törnblom (SD), Hans Henriksson (KV). Även Sven-Olof Melin och 
Kurt L Andersson är jäviga och kan därför inte kallas in som ersättare. 
 
Ordförande frågar om fullmäktige kan bevilja ansvarsfrihet för valnämnden 
och finner att så är fallet. 

 
Beslutet lämnas till 
 Valnämnden 
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 Kommunfullmäktige 
 2021-04-28  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

KF § 38 Prövning av ansvarsfrihet för lönenämnden 
(gemensam nämnd) 

 
Beslut 
Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för Älvkarleby kommuns 
enskilda ledamöter i den gemensamma lönenämnden.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige ska årligen pröva ansvaret i styrelser och nämnder. 
Prövningen avser det föregående verksamhetsåret. Det är den politiska 
organisationen med de förtroendevalda ledamöterna som prövas, inte de 
anställda. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Revisionen tillstyrker ansvarsfrihet för Älvkarleby kommuns enskilda 
ledamöter i den gemensamma lönenämnden. 

Beslutsgång 
Följande ledamöter anmäler sig jäviga och deltar inte i beslutet: Marie 
Pettersson (S) och Roger Petrini (M). 
 
Ordförande frågar om fullmäktige kan besluta att beviljas ansvarsfrihet för 
Älvkarleby kommuns enskilda ledamöter i den gemensamma lönenämnden 
och finner att så är fallet. 

 
Beslutet lämnas till 
 Lönenämnden 
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Utdragsbestyrkande 

KF § 39 Prövning av ansvarsfrihet för överförmyndarnämnden 
(gemensam nämnd) 

 
Beslut 
Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för Älvkarlebys enskilda 
ledamöter i den gemensamma överförmyndarnämnden. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige ska årligen pröva ansvaret i styrelser och nämnder. 
Prövningen avser det föregående verksamhetsåret. Det är den politiska 
organisationen med de förtroendevalda ledamöterna som prövas, inte de 
anställda. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Revisionen tillstyrker ansvarsfrihet för Älvkarleby kommuns enskilda 
ledamöter i den gemensamma överförmyndarnämnden. 

Beslutsgång 
Följande tjänstgörande ersättare anmäler sig jäviga och deltar inte i beslutet: 
Tommy Jakobsson (S). 
 
Ordförande frågar om fullmäktige kan besluta att bevilja ansvarsfrihet för 
Älvkarleby kommuns enskilda ledamöter i den gemensamma 
överförmyndarnämnden och finner att så är fallet. 

 
Beslutet lämnas till 
 Överförmyndarnämnden 
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Utdragsbestyrkande 

KF § 40 Prövning av ansvarsfrihet för IT-nämnden (gemensam 
nämnd) 

 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för Älvkarleby 
kommuns enskilda ledamöter i den gemensamma IT-nämnden. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige ska årligen pröva ansvaret i styrelser och nämnder. 
Prövningen avser det föregående verksamhetsåret. Det är den politiska 
organisationen med de förtroendevalda ledamöterna som prövas, inte de 
anställda. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Revisionen tillstyrker ansvarsfrihet för Älvkarleby kommuns enskilda 
ledamöter i den gemensamma IT-nämnden. 

Beslutsgång 
Följande ledamöter anmäler sig jäviga och deltar därför inte i beslutet: 
Marie Pettersson (S), Gunn Johansson (C) och Marianne Nygren (KD). 
 
Ordförande frågar om fullmäktige kan besluta att bevilja ansvarsfrihet för 
Älvkarleby kommuns enskilda ledamöter i den gemensamma IT-nämnden. 

 
Beslutet lämnas till 
 IT-nämnden 
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KF § 41 Prövning av ansvarsfrihet Inköp Gävleborg 
Diarienr 
2021/43 Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 
1. Godkänna Inköp Gävleborgs årsredovisning 2020 
2. Bevilja direktionen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 

 
Sammanfattning av ärendet 
Revisorerna, utsedda av fullmäktige i respektive medlemskommun, har 
granskat den verksamhet som bedrivits i kommunalförbundet Inköp 
Gävleborg och av dess direktion. 
Direktionen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, 
beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för 
verksamheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern 
kontroll. 
Revisorerna bedömer sammantaget att direktionen i Kommunalförbundet 
Inköp Gävleborg har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt sätt men 
inte från ekonomisk synpunkt helt tillfredsställande sätt. Revisorerna 
bedömning grundas på att kommunallagens regler inte medger att lägga en 
budget där kostnaderna överstiger intäkterna. Direktionen har dock ansett att 
då förbundet är under avveckling finns synnerliga skäl för detta.  
Revisorerna tillstyrker respektive fullmäktige att: 

1. Godkänna årsredovisningen 2020 
2. Bevilja ansvarsfrihet för räkenskapsåret 

 
Beslutsunderlag 
 Årsredovisning Inköp Gävleborg 2020 

 Revisionsberättelse Inköp Gävleborg 2020 

 
Beslutsgång 
Följande ledamöter och tjänstgörande ersättare anmäler sig jäviga och deltar 
därför inte i beslutet: Marie Pettersson (S), Gunn Johansson (C) och Clarrie 
Leim (C). 
 
Ordförande frågar om fullmäktige kan besluta att (1) godkänna Inköp 
Gävleborgs årsredovisning 2020 och (2) bevilja direktionen ansvarsfrihet 
för räkenskapsåret och finner att så är fallet.  
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Beslutet lämnas till 
 Inköp Gävleborg 
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Utdragsbestyrkande 

KF § 42 Prövning av ansvarsfrihet Gästrike Räddningstjänst 
Diarienr 
2021/42 Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 
1. Godkänna Gästrike räddningstjänsts årsredovisning 2020 
2. Bevilja direktionen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 

 
Sammanfattning av ärendet 
Revisorerna utsedda av Gävle kommun, Sandviken kommun, Ockelbo 
kommun, Hofors kommun och Älvkarleby kommun har granskat den 
verksamhet som bedrivits i kommunalförbund och dess direktion. 
Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och 
räkenskaper och pröva om verksamheten bedrivits enligt de uppdrag, mål 
lagar och föreskrifter som gäller verksamheten. 
Revisorerna bedömer sammantaget att direktionen i Gästrike 
Räddningstjänstförbund har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt 
sätt. Revisorerna bedömer dock att verksamheten inte bedrivits på ett från 
ekonomisk synpunkt ändamålsenligt sätt med hänsyn till det redovisade 
resultatet för 2020. 
Förbundet har tre finansiella mål med avseende god ekonomisk hushållning: 

1. Soliditet ska vara 20 % 
2. Investeringar i procent av avskrivningar ska uppgå till 100 % på en 

tioårsperiod 
3. Årets resultat ska vara större eller lika med noll 

Revisorerna bedömer att utfallet delvis är förenligt med direktionens mål för 
god ekonomisk hushållning i det finansiella perspektivet. Målet beträffande 
investeringar är uppfyllda för året. Målen beträffande årets resultat och 
soliditet är inte uppfyllt för året. 
Sammantaget bedömer revisorerna att resultatet enligt årsredovisningen är 
delvis förenligt med de verksamhetsmål som direktionen uppställt. Därför 
tillstyrker revisorerna fullmäktige att: 

3. Godkänna Gästrike räddningstjänst årsredovisning 2020 
4. Bevilja direktionen ansvarsfrihet för räkenskapsåret  

 
Beslutsunderlag 
 Årsredovisning Gästrike räddningstjänst 2020 

 Revisionsberättelse Gästrike räddningstjänst 2020 
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Beslutsgång 
Följande ledamöter och tjänstgörande ersättare anmäler sig jäviga och deltar 
därför inte i beslutet: Inga-Lil Tegelberg (S), Roger Petrini (M) och Clarrie 
Leim (C) 
 
Ordförande frågar om fullmäktige kan besluta att (1) godkänna Gästrike 
räddningstjänst årsredovisning 2020 och (2) bevilja direktionen 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret och finner att så är fallet. 

 
Beslutet lämnas till 
 Gästrike räddningstjänst 
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Utdragsbestyrkande 

KF § 43 Prövning av ansvarsfrihet för styrelsen i 
Samordningsförbundet Uppsala län 

Diarienr 
2021/62 Beslut 

Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelsen. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Revisorerna bedömer sammantaget att styrelsen i Samordningsförbundet i 
Uppsala län har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen 
har varit tillräcklig. 
 
Vidare är bedömningen att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och 
att årsredovisningen har upprättats i enlighet med tillämpliga delar av lagen 
om kommunal redovisning och god redovisningssed. 
Sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de 
finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda. 
 
Revisorerna tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas 
ansvarsfrihet. 

 
Beslutsunderlag 
 Revisionsberättelse 2020 Samordningsförbundet Uppsala län 

 Årsredovisning 2020 

 KPMG revisionsrapport 2020 

 
Beslutsgång 
Följande ledamöter och tjänstgörande ersättare anmäler sig jäviga och deltar 
inte i beslutet: Inga-Lil Tegelberg (S) och Gunn Johansson (C). 
 
Ordförande frågar fullmäktige om man kan bevilja ansvarsfrihet för 
styrelsen och finner att så är fallet. 

 
Beslutet lämnas till 
 Samordningsförbundet Uppsala län 
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