
Utdragsbestyrkande

Protokoll för Kommunfullmäktige
Plats: Kommunhusets sessionssal, Skutskär

Datum och tid: 2019-06-17 18:05-20:15, mötet ajournerades för fika 19:13-19:33

Justering
Plats: Kommunhuset, Skutskär

Datum och tid:  2019-06-24 10:00

Paragrafer: 39-60

Sekreterare:

Malin Persson

Ordförande:

Björn Karlsson

Justerare:

Jenny Dahlberg Walter Löfman 

ANSLAG / BEVIS
Kommunfullmäktiges protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på 
kommunens digitala anslagstavla. Protokollet förvaras i kommunhuset.

Sammanträdesdatum 2019-06-17
Datum då anslaget sätts upp
Datum då anslaget tas ned

Underskrift
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Kommunfullmäktige
2019-06-17

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

Beslutande
Ledamöter
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer
Marie Larsson (S)
Kurt Törnblom (SD)
Björn Karlsson (S)
Roger Petrini (M)
Bengt Ahlquist (KV)
Sandra Andersson (SD)
Magnus Grönberg (S)
Clarrie Leim (C)
Ulf Öman (V)
Jenny Dahlberg (S)
Eva Sidekrans (M)
Mona Hansson (KV)
Katrin Jakobsson (S)
Runar Höglund (KD)
Inga-Lil Tegelberg (S)
Hans Wennberg (MP)
Maj-Britt Jakobsson (SD)
Agneta Lundgren (C)
Rolf Bejerfjord (S)
Ann-Charlotte Ågren (L)
SusAnne Mastonstråle (M)
Sigrid Bergström (V)
Walter Löfman (SD)

Tjänstgörande ersättare
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer Ordinarie ledamot
Lars Skytt (S) Anett Aulin (S)
Rolf Sundström (SD) Glenn Grylin (SD)
Annika Forsberg (S) Mikael Ybert (S)
Eva Britt Löfman (SD) Roni Doumit (SD)
Hannele Kumpulainen (S) Roger Wilund (S)
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Kommunfullmäktige
2019-06-17

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

Ruth Pereira (M) Patrick Ernesäter (M)
Torbjörn Löfgren (KV) Annemon Piper (KV)
Tommy Jakobsson (S) Pernilla Friman (S)

Övriga närvarande
Ersättare
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer
Sven-Olof Melin (S)
Gunn Johansson (C)
Gunnar Östlund (C)
Ola Lindberg (MP)
Marianne Nygren (KD)

Övriga deltagare
Namn Paragrafer Befattning
Veikko Niemi Tf kommundirektör
Malin Persson Kommunsekreterare
Louise Cedemar Administrations- och kommunikationschef 
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Kommunfullmäktige
2019-06-17

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

KF § 39 Godkännande av dagordning

Beslut
Dagordningen godkännes.
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Kommunfullmäktige
2019-06-17

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

KF § 40 Sammanfattning av allmänhetens frågestund

Beslut
På frågestunden ställdes en fråga om huruvida kommunen blev ålagda att 
betala det förelagda vite om 800 000 kronor till inspektionen för vård och 
omsorg (IVO) eller inte. Frågan besvarades av kommunstyrelsens 
ordförande Marie Larsson (S). 

Sammanfattning av ärendet
I samband med kommunfullmäktiges sammanträde har kommuninvånarna 
rätt att ställa frågor till ledamöter i kommunfullmäktige eller en ordförande i 
en kommunal nämnd eller bolag. Frågan ska vara skriftlig eller muntlig och 
får beröra alla ämnen som rör kommunens verksamhetsområde, dock inte
myndighetsutövning mot enskilda eller företag. Frågan får inte bli föremål 
för något beslut.

5



Kommunfullmäktige
2019-06-17

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

KF § 41 Meddelanden

Följande meddelanden redovisas: 
1. Årsredovisning 2018 från Gästrike Räddningstjänst.
2. Granskning av utbildnings- och omsorgsnämndens styrning m m från 

revisorerna. 
3. Verksamhetsplan 2019 från överförmyndarnämnden i Uppsala län. 
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Kommunfullmäktige
2019-06-17

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

KF § 42 Valärenden

Beslut
Bengt Ahlquist (KV) avsägelse från uppdraget som representant för 
Kommunens Väl i kommunens valberedning godkänns. 
Mona Hansson (KV) väljs till ny representant.

Förslag till beslut på sammanträdet
Torbjörn Löfgren (KV) föreslår Mona Hansson (KV) som ny representant 
för Kommunens Väl i kommunens valberedning. 

Beslutet lämnas till
 Kommunsekreterare 
 Mona Hansson 
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Kommunfullmäktige
2019-06-17

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

KF § 43 Anmälan av medborgarförslag, motioner och 
interpellationer 

Följande medborgarförslag anmäls: 
Medborgarförslag om vakter vid resecentrum i Skutskär, 2019-05-02/XXX
X. 
Medborgarförslaget lämnas till kommunstyreslen för beredning. 

Diarienr
2019/58

2019/75

2019/74

Följande motion anmäls: 
Motion om trafiksituationen i Älvkarleby kommun, 2019-06-17/Roger 
Petrini (M).
Motionen lämnas till samhällsbyggnadsnämnden för beredning. 

Följande interpellation anmäls: 
Eva Sidekrans (M) ställer interpellation till kommunstyrelsens ordförande 
Marie Larsson (S), angående uppsikt av utbildnings- och omsorgsnämnden. 
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Kommunfullmäktige
2019-06-17

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

KF § 44 Balansering av resultat till resultatfond
Diarienr
2019/25 Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att nämndernas resultatfonder 2018 tillförs 
medel enligt följande (redovisas under eget kapital);

 Bygg och miljös resultatfond tillförs 600 000 kr (ansvar 32)
 KunDas (intraprenad) resultatfond tillförs 700 000 kr (ansvar 47)
 Fastighetsförvaltningens resultatfond tillförs 2 300 000 kr (ansvar 68)

Sammanfattning av ärendet
I kommunens styr- och redovisningsprinciper, KF 2017-10-25, fastställdes 
att kommunens verksamheter efter analys ska ta med sig såväl över- som 
underskott. Riktlinjerna innebär att nämnd i samband med bokslut ska 
redovisa hur resultatet uppstått. Utifrån denna redovisning och analys 
föreslår kommunstyrelsen vilket belopp som ska tillföras respektive nämnds 
resultatfond. Nämnd med negativ resultatfond ska redovisa hur underskottet 
ska åtgärdas inom en tid av två år. 

I bokslut 2018 tillämpas styr- och redovisningsprinciperna för första 
gången. Analysen av nämndernas verksamheter har varit svår då 
budgetunderlaget inte fullt ut stödjer en sådan analys trots det föreslås 
följande reserveringar i resultatfonder;

 600 000 kronor tillförs bygg- och miljöverksamheten för att 
färdigställa översiktsplanen.

 700 000 kronor tillförs KunDa, enligt intraprenadavtalet.
 2 300 000 kronor tillförs fastighetsförvaltningen för att kunna hålla 

en jämn hyressättning och ett bra planerat underhåll.

Beslutsunderlag
 Beslut KS 2019-06-03 § 76
 Tjänsteskrivelse ” Balansering av resultat till resultatfonder år 2018”, 

2019-04-04/Veikko Niemi 

Beslutet lämnas till
 Ekonomichef 
 Samhällsbyggnadsnämnden
 KunDa 
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Kommunfullmäktige
2019-06-17

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

KF § 45 Medborgarförslag om att införa LOV för både 
omvårdnad och hela serviceinsatsen med mera

Diarienr
2018/42 Beslut

Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget. 

Reservationer och särskilda uttalanden
Roger Petrini (M), SusAnne Mastonstråle (M), Eva Sidekrans (M), Ruth 
Pereira (M), Runar Höglund (KD) och Ann-Charlotte Ågren (L) reserverar 
sig mot beslutet. 

Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag om att införa lagen om valfrihetssystem (LOV) för 
både omvårdnad och hela serviceinsatsen inkom till kommunen 2018-04-25. 
Förslaget skickades till utbildnings- och omsorgsnämnden för beredning. 

Utbildnings- och omsorgsnämnden genomför sedan en tid tillbaka ett 
omfattande utvecklingsarbete inom hela vård- och omsorgsområdet och 
bedömer att det krävs en större och mer omfattande utredning för att kunna 
ta ställning till om förslaget ska genomföras eller inte. Nämnden har inte för 
avsikt att prioritera ett sådant uppdrag för tillfället och har därför skickat 
ärendet vidare till kommunstyrelsen för beredning till kommunfullmäktige.

Utbildnings- och omsorgsnämnden konstaterar dock att LOV som, avseende 
serviceinsatser, funnits sedan 2017-11-29 därefter inte har fått någon 
skriftlig fråga eller intresseanmälan vare sig från enskilda medborgare eller 
företag om att kommunen bör utöka LOV till att också omfatta 
omvårdnadsinsatser. 

Beslutsunderlag
 Beslut KS 2019-05-08 § 78
 Beslut UON 2019-04-09 Medborgarförslag om att införa lagen om 

valfrihetssystem LOV för både omvårdnad och hela serviceinsatsen
 Svar på medborgarförslag från förvaltningschef Ulrika Hjerpe daterad 

2019-04-09 
 Medborgarförslag om att införa LOV för både omvårdnad och hela 

serviceinsatsen med mera

Förslag till beslut på sammanträdet
Marie Larsson (S) och Bengt Ahlquist (KV) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag, att medborgarförslaget avslås. 
 
Roger Petrini (M), Runar Höglund (KD) och Ann-Charlotte Ågren (L) yrkar 
bifall till medborgarförslaget. 
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Kommunfullmäktige
2019-06-17

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen om att bifalla respektive avslå 
medborgarförslaget mot varandra och finner att kommunfullmäktige 
beslutar att avslå medborgarförslaget.

Beslutet lämnas till
 Förslagsställaren 
 Utbildnings- och omsorgsnämnden 
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Kommunfullmäktige
2019-06-17

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

KF § 46 Svar på interpellation om utbildnings- och 
omsorgsnämndens arbetsmetoder

Diarienr
2019/52

Utbildnings- och omsorgsnämndens ordförande Jenny Dahlberg (S) 
besvarar Eva Sidekrans (M) interpellation om utbildnings- och 
omsorgsnämndens arbetsmetoder.
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Kommunfullmäktige
2019-06-17

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

KF § 47 Svar på interpellation om kompetensförsörjning inom 
individ- och familjeomsorgen

Diarienr
2019/53

Utbildnings- och omsorgsnämndens ordförande Jenny Dahlberg (S) 
besvarar Eva Sidekrans (M) interpellation om kompetensförsörjning inom 
individ- och familjeomsorgen.  
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Kommunfullmäktige
2019-06-17

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

KF § 48 Svar på interpellation om utbildnings- och 
omsorgsnämndens ekonomiska läge

Diarienr
2019/54

Utbildnings- och omsorgsnämndens ordförande Jenny Dahlberg (S) 
besvarar Eva Sidekrans (M) interpellation om utbildnings- och 
omsorgsnämndens ekonomiska läge. 
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Kommunfullmäktige
2019-06-17

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

KF § 49 Svar på interpellation om stödboendet Vega

Diarienr
2019/55

Utbilnings- och omsorgsnämndens ordförande Jenny Dahlberg (S) besvarar 
Eva Sidekrans (M) interpellation om stödboendet Vega. 
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Kommunfullmäktige
2019-06-17

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

KF § 50 Beslut om årsredovisning och prövning av 
ansvarsfrihet för Inköp Gävleborg

Diarienr
2019/51 Beslut

Kommunfullmäktige: 
1. Godkänner Inköp Gävleborgs årsredovisning, samt
2. Beviljar direktionens ledamöter ansvarsfrihet. 

Sammanfattning av ärendet
Inköp Gävleborg är  ett kommunalförbund med direktion. I sådana 
kommunalförbund med förbundsdirektion ska revisorerna avge en 
revisionsberättelse till var och en av förmundsmedlemmarnas fullmäktige (9 
kap. 20 §, kommunallagen). 

Inköp Gävleborg redovisar för räkenskapsåret ett resultat på 4 179 000 
kronor. Förbundets revisorer tillstyrker att årsredovisningen godkänns och 
att förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Beslutsunderlag
 Inköp Gävleborg, årsredovisning 2018
 Revisionsberättelse för år 2018, Inköp Gävleborg 

Beslutet lämnas till
 Inköp Gävleborg 
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Kommunfullmäktige
2019-06-17

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

KF § 51 Riktlinjer för bostadsanpassningsbidrag
Diarienr
2019/61 Beslut

Kommunfullmäktige godkänner utbildnings- och omsorgsnämndens förslag 
till riktlinjer för bostadsanpassningsbidrag. 

Sammanfattning av ärendet
Älvkarleby kommuns myndighetsutövning gällande bostadsanpassnings-
bidrag utförs idag av biståndshandläggare inom Bistånds- och försörjnings-
stödsenheten, Individ- och familjeomsorgen. 

Tillhörigheten av denna handläggning har inte varit tydlig i kommunen och 
tidigare har den tillhört vård och omsorg. Handläggarna bedömer och 
handlägger dag utifrån processbeskrivningar, rättspraxis och rådande 
lagstiftning. Några riktlinjer har tidigare inte tagits fram på enheten. 
Riktlinjerna grundar sig på lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag 
som trädde i kraft 1 juli 2018. 

Beslutsunderlag
 Beslut KS 2019-06-03 § 95
 Förslag till riktlinjer för bostadsanpassningsbidrag.
 Lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag
 Tjänsteskrivelse med förslag till beslut från enhetschef Cecilia Vainio, 

daterad 2019-04-10.
 Utbildnings- och omsorgsnämndens förslag till beslut 2019-05-07 § 107.

Förslag till beslut på sammanträdet
Jenny Dahlberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutet lämnas till
 Utbildnings- och omsorgsnämnden
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Kommunfullmäktige
2019-06-17

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

KF § 52 Riktlinjer för färdtjänst
Diarienr
2019/62 Beslut

Kommunfullmäktige antar det justerade förslaget till ”Riktlinjer för 
färdtjänst”.

Sammanfattning av ärendet
De reviderade Färdtjänstriktlinjerna innebär förtydliganden och ändringar 
som ska användas som vägledning vid den individuella tillståndsprövningen 
av färdtjänsttillstånd. En av de ändringar som finns i förslaget är att 
förvaltningen anser att den färdtjänstberättigade normalt får tillstånd att 
genomföra 250 resor per år. Efter en individuell prövning är det dock 
möjligt för den färdtjänst-berättigade att få fler resor om synnerliga skäl 
finns och behovet är styrkt av intyg. Grunden till förslaget är att ge 
incitament för att den färdtjänst-berättigade inte ska använda färdtjänstresor 
i större utsträckning än vad som är nödvändigt. Många kommuner har valt 
att göra en begränsning i antal resor av denna anledning.

I dagens riktlinjer finns en begränsning att den färdtjänstberättigade får ha 
med sig 3 medresenärer. Förvaltningen anser att det är rimligt i förslaget till 
reviderade riktlinjer att begränsa antal medresenärer till 2 stycken för att den 
berättigade ska ha möjlighet att ta med sig barn, bekant eller anhörig under 
resan. 

Om den färdtjänstberättigade ska på tillfälligt besök i annan kommun, 
utanför Älvkarleby kommun, kan den idag ansöka om färdtjänst i annan 
kommun för att kunna använda sig av färdtjänst där (inte samma sak som 
riksfärdtjänst).  Förslaget i de nya riktlinjerna är att ta bort möjligheten att 
ansökan om färdtjänst i annan kommun då det inte är en lagstadgad rättighet 
och därmed inte en service som en kommun är skyldig att ge.

Utbildnings- och omsorgsnämnden beslutade 2019-03-05 § 42 att skicka 
förvaltningens förslag till revidering av riktlinjer för färdtjänst på remiss 
från Kommunala Pensionärsrådet och Kommunala Handikapprådet. 
KPR/KHR lämnar följande synpunkt: När nya riktlinjer görs ska det synas 
vilka ändringar som görs (strykningar, ändringar och tillägg).

Utbildnings- och omsorgsnämnden beslutade 2019-05-07 § 108 att anta 
förvaltningens förslag till revidering av riktlinjer för färdtjänst med följande 
justering:

 Rätten att få göra ett kortare uppehåll på kyrkogården under en 
färdtjänstresa till annan målpunkt tas bort. 
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Kommunfullmäktige
2019-06-17

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag
 Beslut KS 2019-06-03 § 96
 Tjänsteskrivelse med förslag till beslut från enhetschef bistånd Cecilia 

Vainio, daterad 2019-02-08.
 Förslag till reviderade riktlinjer för Färdtjänst, daterad 2019-02-08.
 Synpunkt från Kommunala Handikapprådet/Kommunala Pensionärsrådet, 

2019-03-22 § 4. 
 Utbildnings- och omsorgsnämnden 2019-05-07 § 108

Förslag till beslut på sammanträdet
Jenny Dahlberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutet lämnas till
 Utbildnings- och omsorgsnämnden
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Kommunfullmäktige
2019-06-17

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

KF § 53 Färdtjänsttaxor i Älvkarleby kommun
Diarienr
2019/63 Beslut

Kommunfullmäktige godkänner den föreslagna revideringen av taxor av 
egenavgiften i färdtjänsten och att egenavgiften ska utgöra 30 % av det 
totala taxameterbeloppet, dock lägst 50 kronor samt att den reducerade 
färdtjänsttaxan för arbetsresor upphävs. 

Sammanfattning av ärendet
Enligt 10 § lag om färdtjänst har kommunen rätt att ta ut en avgift för 
färdtjänsten. Enligt 11 § lag om färdtjänst ska denna avgift vara skälig och 
får inte överstiga tillståndsgivarens självkostnader.

Avgifter för färdtjänst varierar mellan landets kommuner. Utgångspunkt för 
prissättning kan vara:

 Den funktionshindrade saknar valmöjlighet och utifrån rättvise- och 
jämlikhetssynpunkt ska avgiften för färdtjänst vara densamma som 
för kollektivtrafiken.

 Funktionshindret kan medföra att behovet av färdmedel varierar över 
tid.

För att ge ett incitament att använda kollektiva färdmedel när personen 
klarar detta, bör det vara en skillnad mellan avgift för färdtjänst och avgift 
för kollektivtrafiken.

 Färdtjänsten ger en högre servicenivå i och med att den erbjuder en 
transport från dörr till dörr och att utifrån detta kan avgifterna skiljas 
åt.

 Avgiften bör spegla samhällets kostnader för att tillhandahålla 
transporten, vilket motiverar en högre avgift för färdtjänsten. Mellan 
kommunerna skiljer det sig även hur egenavgiften beräknas.

Avgifterna ska grunda sig på kollektivtrafiken taxor och förslaget är att 
avgifterna för färdtjänsten bör revideras. Idag utgör egenavgiften 25 % av 
det totala taxameterbeloppet, dock lägst 40 kronor. Älvkarleby kommun har 
inte reviderat avgiften/taxan för egenavgift i färstjänst sedan 2003-06-25. 

Beslutsunderlag
 Beslut KS 2019-06-03 § 97
 Tjänsteskrivelse med förslag till beslut från Cecilia Vainio, enhetschef 

bistånd, daterad 2019-02-08.
 Remissyttrande från Kommunala Pensionärsrådet/Kommunala 

Handikapprådet, daterad 2019-03-22.
 Utbildnings- och omsorgsnämnden 2019-05-07 § 109.
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Kommunfullmäktige
2019-06-17

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

Förslag till beslut på sammanträdet
Jenny Dahlberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutet lämnas till
 Utbildnings- och omsorgsnämnden
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Kommunfullmäktige
2019-06-17

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

KF § 54 Ställningstagande om att bygga nytt trygghetsboende
Diarienr
2019/47 Beslut

Kommunfullmäktige ställer sig positiva till att Älvkarlebyhus bygger nytt 
trygghetsboende. 

Sammanfattning av ärendet
Håkan Karlsson, VD i AB Älvkarlebyhus, har inkommit med en skrivelse 
gällande ställningstagande om att bygga nytt trygghetsboende på fastigheten 
Siggeboda 17:26.

I bolagsordningen för Älvkarlebyhus anges att bolaget ska bereda 
kommunfullmäktige i Älvkarleby kommun möjlighet att ta ställning 
innan beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars 
av större vikt fattas. För att kunna påbörja framtagande av tekniskt 
underlag för bygglov, ber härmed Älvkarlebyhus att kommunfullmäktige 
tar ställning till byggnation av trygghetsboende i Skutskärs centrum med 
en kostnad upp till 85 miljoner kronor. Kostnaden är uppskattad och 
medför en utökning av borgen.

Beslutsunderlag
 Beslut KS 2019-06-03 § 98
 Skrivelse från Håkan Karlsson, VD i AB Älvkarlebyhus, daterad 2019-
04-12

Förslag till beslut på sammanträdet
Marie Larsson (S) och Lars Skytt (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag. 

Beslutet lämnas till
 AB Älvkarlebyhus 
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KF § 55 Kostpolicy för Älvkarleby kommun
Diarienr
2018/107 Beslut

Kommunfullmäktige fastställer fortsättningsvis kommunens kostpolicy. 

Sammanfattning av ärendet
Kostverksamheten som tidigare låg inom Utbildnings- och omsorgs-
nämndens ansvarsområde övergick från och med 2019-01-01 till Samhälls-
byggnadsnämnden. I och med organisationsförändringen anser nämnden att 
ansvaret för kostpolicyn bör överföras till kommunfullmäktige. Kost som 
tillagas och serveras i kommunen är av sådan vikt att det inte är en nämnds 
verksamhet.

Utbildnings- och omsorgsnämnden beslutade 2018-12-04 § 141 att föreslå 
kommunfullmäktige besluta att ansvaret för kostpolicy för Älvkarleby 
kommun övergår till kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
 Beslut KS 2019-06-03 § 99
 Beslut UON 2018-12-04 § 141
 Kostpolicy 2017-2019

Förslag till beslut på sammanträdet
Eva Sidekrans (M) yrkar att ärendet återremitteras. 

Marie Larsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång
Ordförande frågar kommunfullmäktige om ärendet ska avgöras idag och 
finner att så är fallet. 

Ordförande frågar därefter om kommunfullmäktige kan besluta enligt 
kommunstyrelsens förslag och finner att så är fallet. 

Beslutet lämnas till
 Kommunsekreterare 
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KF § 56 Exploateringsprojekt för försäljning av tomter i 
Gårdskär

Diarienr
2019/64 Beslut

Kommunfullmäktige beslutar enligt samhällsbyggnadsnämndens förslag att 
godkänna att starta upp ett exploateringsärende 2020 för att bygga en ny 
infartsväg till sju stycken redan avstyckade bostadstomter.

Sammanfattning av ärendet
Kommunen äger sju avstyckade bostadstomter sedan 1968. För att kunna 
sälja tomterna behövs en väg byggas om ca 150 m. Idag finns bara en tomt 
ledig tomt till försäljning i Gårdskär. Det ligger i kommunens mål att skapa 
attraktiva tomter på alla orter. Placeringen på dessa tomter är vackert med 
öppet landskap västerut. Området planlades 1957 och fick en förändrad 
detaljplan 2018. Verksamhetsområde för vatten gäller och VA-ledning finns 
i vägområdet. Gästrike Vatten behöver göra inkopplingar till resp fastighet. 
Befintlig VA-ledning mot nordväst får ligga kvar med ”lokaliserat servitut” 
om 7 meters bredd. Kalkylen visar ett överskott när alla tomter är sålda.

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige godkänna att starta 
upp ett exploateringsärende 2020 för att bygga en ny infartsväg till sju redan 
avstyckade bostadstomter.

Beslutsunderlag
 Beslut KS 2019-06-03 § 101
 Exploateringskalkyl
 Karta va-ledningar
 Ortofoto
 Gällande detaljplan
 Beslut SBN 2019-05-13 § 73

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

Beslutet lämnas till
 Samhällsbyggnadsnämnden
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KF § 57 Taxor och avgifter för år 2019, 
samhällsbyggnadsnämnden

Diarienr
2018/92 Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna samhällsbyggnadsnämndens 
förslag till revidering av följande taxor och avgifter:

1. Taxorna i ishall, sporthallar att gälla från och med 2019-08-01
2. Samt avgiften vid lotterihantering enligt spellagen 
3. taxa markpriser att gälla från och med 2019-07-01

Sammanfattning av ärendet
Efter tidigare diskussion med arbetsutskottet är förslaget att höja timtaxan 
med 5 kr i timmen. Förra året höjdes halltaxan med ca 30 kr/timme vilket 
innebar att många föreningar fick rejält ökad kostnad. Förslaget till förra 
årets höjning var ett beslut grundat på föreningsstödsutredningen 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. Beslutet hade kommunicerats ut 
till de föreningar som hyr regelbundet tider i hallarna. I år föreslås endast 5 
kr/timme i höjning så att föreningarna som hyr främst i sporthallarna hinner 
anpassa sig. Till nästa år kan en ökning med ca 30 kr/timme föreslås igen 
och kommuniceras med berörda föreningar i god tid.

I ishallen föreslås dock en sänkning av timtaxan. Detta med motiveringen 
att det ska kosta lika mycket för kommunala föreningar att hyra tid i ishallen 
som i de fullstora sporthallarna.

Dokumentet är uppdaterat enligt direktiv från Spelinspektionen. Nu hänvisar 
avgiften till Spellagen, tidigare hänvisade den till lotterilagen. Samt att 
antalet basbelopp är ökat från 20 till 33 och 1/3. 

Ny formulering i dokumentet: ”Avgiften sätts till 300 kr för 
registreringslotteri 6 kap. 9 § Spellagen. Efter registrering får förening 
anordna egentliga lotterier under en treårsperiod för högst 33 och 1/3 
basbelopp i sammanlagd omslutning.”

Tidigare formulering: ”Avgiften sätts till 300 kr dels för (enstaka) 
lotteritillstånd enligt lotterilagen § 16 och dels för registrering enligt 
lotterilagen § 1. Efter registrering får förening anordna egentliga lotterier 
under en treårsperiod för högst 20 basbelopp i sammanlagd omslutning.”

Taxan för markpriser antogs 2016-05-01 och revideringen gäller för 
Gårdskär, Marma och Rotskär samt ändrad formel för flerbostadshus.
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Beslutsunderlag
 Beslut KS 2019-06-03 § 102
 Samhällsbyggnadsnämnden 2019-05-13 § 67.
 Dokument ”Taxor och avgifter” från och med 190801
 Avgifter enligt Spellagen
 Taxa markpriser gäller från och med 2019-07-01

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

Beslutet lämnas till
 Samhällsbyggnadsnämnden
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KF § 58 Nivå på kommunbidrag 2020 Gästrike Räddningstjänst
Diarienr
2019/73 Beslut

Kommunfullmäktige godkänner en procentuell höjning om 2 % på 
kommunbidraget till Gästrike Räddningstjänst inför 2020.

Sammanfattning av ärendet
Gästrike Räddningstjänst genomförde i enlighet med gällande 
förbundsordning ett budgetsamråd med medlemskommunerna den 12 april 
2019. Vid budgetsamrådet redovisades en uppräkning av det totala 
kommunbidraget med 2 %. Därutöver framfördes ett antal ytterligare behov 
utöver denna uppräkning. Vid samrådet fördes diskussioner mellan 
kommunerna. Gästrike Räddningstjänst uppmanades att återkomma med 
underlag och förslag på återbetalning av 2018 års överskott för att på så sätt 
minska behoven inför 2020.

Gästrike Räddningstjänst har i skrivelse till medlemskommunerna föreslagit 
en återbetalning från kommunerna på sammanlagt 3 420 000 kr. Ett förnyat 
samråd har därefter hållits med medlemskommunerna utan att några 
invändningar framförts mot en återbetalning.

Utifrån ovanstående föreslås kommunstyrelsen ställa sig positiv till 
föreslagen ökning av kommunbidraget inför 2020 och en återbetalning av 
överskott med för Älvkarleby kommuns del 280 782 kr. 

Beslutsunderlag
 Beslut KS 2019-06-03 § 104
 Tjänsteskrivelse, Återbetalning del av överskott 2018/2019 samt nivå på 

kommunbidrag 2020, Gästrike Räddningstjänst /Veikko Niemi 

Förslag till beslut på sammanträdet
Marie Larsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutet lämnas till
 Ekonomichef 
 Kommundirektör 
 Gästrike Räddningstjänst 
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KF § 59 Revisorernas budget 2020 med plan 2021-2025
Diarienr
2019/29 Beslut

Kommunfullmäktige antar budgetförslaget, dock med ett sparkrav på 2 %. 

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktiges presidium har berett ärendet av revisorernas budget. 

Beslutsunderlag
 Beslut KS 2019-06-03 § 90
 Missiv med tidplan mål och budgetprocess för 2020 och plan 2021-2025 
 Revision 2020

Förslag till beslut på sammanträdet
Björn Karlsson (S) föreslår att budgetförslaget ska antas dock med ett 
sparkrav på 2 %. 

Beslutsgång
Ordförande frågar kommunfullmäktige om de kan besluta enligt hans 
förslag och finner att så är fallet. 

Beslutet lämnas till
 Revisorerna 
 Ekonomichef 
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KF § 60 Budget 2020 med plan 2021-2025
Diarienr
2019/28 Beslut

Kommunfullmäktige antar Socialdemokraterna, Centerpartiet, 
Vänsterpartiet och Miljöpartiets förslag till mål och budget.

Reservationer och särskilda uttalanden
Roger Petrini (M), SusAnne Mastonstråle (M), Eva Sidekrans (M), Ruth 
Pereira (M), Runar Höglund (KD) och Ann-Charlotte (L) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för de egna förslagen. 

Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunallagen 11 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. 

Beslutsunderlag
 Beslut KS 2019-06-03 § 91
 Budget 2020 och plan 2021-2022, Socialdemokraterna, Centerpartiet, 

Vänsterpartiet och Miljöpartiet
 Älvkarlebyalliansens förslag till budget 2020 med plan för 2021-2023
 Sverigedemokraternas förslag till budget och mål för Älvkarleby 

kommun 2020-2023
 Budget år 2020 med plan 2021-2022, Liberalerna 

Förslag till beslut på sammanträdet
Marie Larsson (S), Jenny Dahlberg (S), Clarrie Leim (C), Hans Wennberg 
(MP), Sigrid Bergström (V) och Mona Hansson (KV) yrkar bifall till 
Socialdemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiets förslag 
till budget. 

Roger Petrini (M) och Runar Höglund (KD) yrkar bifall till Moderaterna 
och Kristdemokraternas förslag till budget. 

Kurt Törnblom (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas förslag till 
budget. 

Ann-Charlotte Ågren (L) yrkar bifall till Liberalernas förslag till budget. 

Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att 
kommunfullmäktige beslutat att anta Socialdemokraterna, Centerpartiet, 
Vänsterpartiet och Miljöpartiets budgetförslag.
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Beslutet lämnas till
 Ekonomichef 
 Webben 
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