
Utdragsbestyrkande

Protokoll för Kommunfullmäktige
Plats: Kommunhusets sessionssal, Skutskär

Datum och tid: 2019-04-24 18:30-22:07, mötet ajournerades 20:05-20:26 och 21:57-22:02

Justering
Plats: Kommunhuset, Skutskär

Datum och tid:  2019-05-02 10:00

Paragrafer: 12-38

Sekreterare:

Malin Persson

Ordförande:

Björn Karlsson

Justerare:

Mikael Ybert Mona Hansson 

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

Sammanträdesdatum 2019-04-24
Datum då anslaget sätts upp
Datum då anslaget tas ned

Underskrift
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Kommunfullmäktige
2019-04-24

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

Beslutande
Ledamöter
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer
Marie Larsson (S) 12-28, 30-33 & 36-38
Björn Karlsson (S)
Roger Petrini (M) 12-31& 33-37
Bengt Ahlquist (KV) 12-28 & 30-38
Magnus Grönberg (S) 12-31 & 33-38
Clarrie Leim (C) 12-28, 30-36, & 38 
Jenny Dahlberg (S) 12-28, 31-32 & 34-38
Eva Sidekrans (M) 12-29
Glenn Grylin (SD)
Mona Hansson (KV) 12-29, 31, 33-35,& 37-38
Mikael Ybert (S) 12-29 & 31-38
Katrin Jakobsson (S) 12-29 & 31-38
Roger Wilund (S) 12-30, 32-36 & 38 
Inga-Lil Tegelberg (S) 12-36
Rolf Bejerfjord (S) 12-28 & 30-38
Ann-Charlotte Ågren (L)
Pernilla Friman (S) 12-29 & 31-38
SusAnne Mastonstråle (M)
Sigrid Bergström (V) 12-28 & 31-38
Walter Löfman (SD)

Tjänstgörande ersättare
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer Ordinarie ledamot
Eva Britt Löfman (SD) Kurt Törnblom (SD)
Lars Skytt (S) 12-31 & 33-38 Anett Aulin (S)
Håkan Thörnell (V) 12-31 & 33-38 Ulf Öman (V)
Ruth Pereira (M) Patrick Ernesäter (M)
Marianne Nygren (KD) Runar Höglund (KD)
Torbjörn Löfgren (KV) Annemon Piper (KV)
Ola Lindberg (MP) Hans Wennberg (MP)
Gunn Johansson (C) Agneta Lundgren (C)
Hannele Kumpulainen (S) 29 & 34-35 Marie Larsson (S)
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Kommunfullmäktige
2019-04-24

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

Hans Henriksson (KV) 29 Bengt Ahlquist (KV)
Sven-Olof Melin (S) 29 & 30 Jenny Dahlberg (S)
Hannele Kumpulainen (S) 30 Mikael Ybert (S)
Hans Henriksson (KV) 30, 32 & 36 Mona Hansson (KV)
Hannele Kumpulainen (S) 31 Magnus Grönberg (S)
Tommy Jakobsson (S) 31 Roger Wilund (S)
Hannele Kumpulainen (S) 32 Lars Skytt (S)
Hannele Kumpulainen (S) 33 Jenny Dahlberg (S)
Hannele Kumpulainen (S) 37-38 Inga-Lil Tegelberg (S)
Sven-Olof Melin (S) 37 Roger Wilund (S)

Övriga närvarande
Ersättare
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer
Hannele Kumpulainen (S) 12-28 & 36
Tommy Jakobsson (S) 12-30 & 32-38
Sven-Olof Melin (S) 12-28, 31-36 & 38
Hans Henriksson (KV) 12-28, 31, 33-35, & 37-38
Georges Alsawiri (KD)

Övriga deltagare
Namn Paragrafer Befattning
Veikko Niemi Tf Kommundirektör
Malin Persson Kommunsekreterare
Karin Magnusson 13 PwC
Pär Månsson 13 PwC
Hanna Franck Larsson 13 PwC
Kenneth Holmgren (M) 27 Kommunrevisor 
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Kommunfullmäktige
2019-04-24

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

KF § 12 Godkännande av dagordning

Beslut
Dagordningen godkännes med följande ändringar: 

 Punkt 3 sammanfattning av allmänhetens frågestund utgår.
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Kommunfullmäktige
2019-04-24

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

KF § 13 Information från PwC om revisorernas funktion och 
uppdrag

Beslut
Kommunfullmäktige tackar för presentationen.

Sammanfattning av ärendet
Varje kommun ansvarar för revisonen av sin verksamhet och revision sker 
på uppdrag av kommunfullmäktige. 

Revisorerna ska bland annat granska och pröva om;

 Verksamheten är ändamålsenlig och ekonomiskt tillfredställande.
 Den interna kontrollen är tillräcklig.
 Räkenskaperna är rättvisande.

Revisorerna är förtroendevalda och biträds av sakkunniga yrkesrevisorer. 
Deras uppgift är omfattande och genomförs oberoende från partipolitiken 
och med sin granskning och prövning bidrar revisionen till en effektiv 
verksamhet.
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Kommunfullmäktige
2019-04-24

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

KF § 14 Sammanfattning av allmänhetens frågestund

Ärendet utgår då inga frågor ställdes på allmänhetens frågestund. 
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Kommunfullmäktige
2019-04-24

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

KF § 15 Meddelanden

Följande meddelanden redovisas: 
1. Beslut från Överförmyndarnämnden § 63 om inspektionsprotokollet från 

länsstyrelsen.
2. Medborgarlöfte från Polisen för Älvkarleby kommun 2019.
3. Årsredovisning, bolagsstyrningsrapport och protokoll från Gästrike 

Vatten.
4. Inbjudan från Upplandsstiftelsen om informationsresor.
5. Årsredovisning, bolagsstyrningsrapport och protokoll från Älvkarleby 

Vatten.
6. Utbildnings- och omsorgsnämndens rapporteringsskyldighet av ej 

verkställda gynnade biståndsbeslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen, 
SOL.

7. Beslut från Utbildnings- och omsorgsnämnden om revidering av taxa för 
ansöknings- och tillsynsavgifter enligt alkohollagen.
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Kommunfullmäktige
2019-04-24

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

KF § 16 Valärenden

Beslut
Pernilla Friman (S) avsäger sig uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen.
Vald till ny ersättare blir Henrik Jonsson (S). 

Kristina Freerks (C) blir vald till ny nämndeman. 

Anna-Karin Karlsson avsäger sig uppdraget som ombud till Förenade 
Småkommuners Försäkrings Aktiebolags stämma. Vald till nytt ombud blir 
Marie Larsson (S). 

I kommunfullmäktiges beslut 2018-12-12 § 102 valdes Kenneth Holmgren 
(M) till revisor och Rolf Haglund (KV) till revisorsersättare för 
Älvkarlebyhus AB. Kommunfullmäktige förtydligar härmed att de utsågs 
till lekmannarevisor respektive lekmannarevisorsersättare och inget annat. 

Förslag till beslut på sammanträdet
Marie Larsson (S) föreslår Henrik Jonsson (S) till ny ersättare i 
kommunstyrelsen. 

Clarrie Leim (C) föreslår Kristina Freerks (C) till ny nämndeman.

Magnus Grönberg (S) föreslår att Marie Larsson (S) blir nytt ombud för 
Förenade Småkommuners Försäkrings Aktiebolags stämma. 

Beslutet lämnas till
 Samtliga berörda
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Kommunfullmäktige
2019-04-24

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

KF § 17 Anmälan av medborgarförslag, motioner och 
interpellationer 

Följande medborgarförslag anmäls: 
Medborgarförslag om att högsta tillåtna hastigheten på Sandvägen ändras 
till 30 km/h, 2019-04-08/XXXX. 
Medborgarförslaget lämnas till samhällsbyggnadsnämnden för beredning. 

Diarienr
2019/41

2019/48

2019/52

2019/53

2019/54

2019/55

Följande motion anmäls: 
Motion om att låta lagen om valfrihet även gälla hemtjänsten, 2019-04-
17/Marianne Nygren (KD). 
Motionen lämnas till utbildnings- och omsorgsnämnden för beredning. 

Följande interpellationer anmäls: 
Interpellation om utbildnings- och omsorgsnämndens arbetsmetoder, 2019-
04-24/Eva Sidekrans (M). 
Interpellationen ställs till utbildnings- och omsorgsnämndens ordförande 
Jenny Dahlberg (S). 

Interpellation om kompetensförsörjning inom IFO, 2019-04-24/Eva 
Sidekrans (M).
Interpellationen ställs till utbildnings- och omsorgsnämndens ordförande 
Jenny Dahlberg (S). 

Interpellation om utbildnings- och omsorgsnämndens ekonomiska läge, 
2019-04-24/Eva Sidekrans (M). 
Interpellationen ställs till utbildnings- och omsorgsnämndens ordförande 
Jenny Dahlberg (S). 

Interpellation om stödboendet Vega, 2019-04-24/Eva Sidekrans (M). 
Interpellationen ställs till utbildnings- och omsorgsnämndens ordförande 
Jenny Dahlberg (S). 
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Kommunfullmäktige
2019-04-24

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

KF § 18 Svar på fråga om E4-avfart vid Dragon Gate ställd till 
samhällsbyggnadsnämndens ordförande

Magnus Grönberg (S) svarar på fråga om E4-avfart vid Dragon Gate. 
Frågan ställdes av Marianne Nygren (KD). 
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Kommunfullmäktige
2019-04-24

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

KF § 19 Val av en ledamot och en ersättare till Bionär AB:s 
styrelse

Beslut
1. Kommunfullmäktige utser Lars Skytt (S) till ledamot i Bionär AB:s 

styrelse. 
2. Kommunfullmäktige utser Clarrie Leim (C) till ersättare i Bionär 

AB:s styrelse.

Sammanfattning av ärendet
Kommuner kan äga bolag som är till nytta för kommunens invånare. 
Bolagen ska ha en stabil ekonomi men får inte drivas i syfte att ge vinst. När 
flera kommuner äger ett bolag tillsammans kallas det samverkansbolag. 
Bionär Närvärme AB är ett samverkansbolag där Älvkarleby kommun ingår 
tillsammans med Gävle och Ockelbo. Bionär marknadsför och säljer 
produkter, tjänster och kompetens inom närvärme. 

Förslag till beslut på sammanträdet
Marie Larsson (S) föreslår Lars Skytt (S) som ledamot. Till ersättare 
föreslår Marie Larsson (S) Clarrie Leim (C), Torbjörn Löfgren (KV) 
föreslår Mona Hansson (KV), Roger Petrini (M) föreslår SusAnne 
Mastonstråle (M) och Walter Löfman (SD) föreslår sig själv. 

Beslutsgång
Beslutspunkt 1:
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt Marie 
Larssons (S) förslag och finner att så är fallet. 

Beslutspunkt 2:
Ordförande ställer förslagen om ersättare mot varandra och finner att 
kommunfullmäktige utser Clarrie Leim (C) till ersättare i Bionärs AB:s 
styrelse. 

Omröstning begärs.  

Ordförande utser Clarrie Leim (C) till huvudförslag, och ett motförslag ska 
utses.  

Ordförande utser SusAnne Mastonstråle (M) till huvudkandidat i en 
omröstning av motförslag till huvudförslaget. 

Ordförande ställer sedan förslaget från Kommunens Väl och 
Sverigedemokraterna mot varandra och finner att kommunfullmäktige utser 
Kommunens Väls förslag till motkandidat till Moderaternas förslag. 
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Kommunfullmäktige
2019-04-24

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

Ordförande ställer därefter Kommunens Väls förslag mot Moderaternas i 
fråga om vilket av dessa förslag som ska ställas mot huvudförslaget Clarrie 
Leim (C) och finner att kommunfullmäktige utsett Moderaternas förlag till 
motförslag. 

Omröstning begärs. 

Eftersom valet avser person är båda omröstningarna slutna. 

Första omröstningen: 
Ordförande förklarar att rösten ska vara på Mona Hansson (KV), SusAnne 
Mastonstråle (M) eller blank, samt att den ska vara ihopvikt.  

Med 8 röster på SusAnne Mastonstråle (M), 3 på Mona Hansson (KV) och 
17 blanka har kommunfullmäktige utsett SusAnne Mastonstråle till 
motförslag till huvudförslaget. 

Andra omröstningen:  
Ordförande förklarar att rösten ska vara på Clarrie Leim (C), SusAnne 
Mastonstråle (M) eller blank, samt att den ska vara ihopvikt.

Med 18 röster på Clarrie Leim (C), 8 på SusAnne Mastonstråle (M) och 2 
blanka har kommunfullmäktige valt Clarrie Leim (C) till ersättare i Bionär 
AB:s styrelse. 

Beslutet lämnas till
 Bionär AB 
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Kommunfullmäktige
2019-04-24

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

KF § 20 Utbyggnad av idrottshall på Sörgärdet skola
Diarienr
2018/108 Beslut

Kommunfullmäktige godkänner samhällsbyggnadsnämndens äskande om 
13 miljoner kronor i investeringsmedel för utbyggnad av idrottshall på 
Sörgärdets skola.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2013-04-24 § 36 om att en projektering ska 
göras och nu verkställs investeringen. Budgeten för byggnationen är 
beräknad till 13 miljoner kronor. Beräkning på kostnader är gjord utifrån en 
avskrivning på 25 år.

Beslutsunderlag
 Kompletteringar till ärendet ombyggnad av Sörgärdets sporthall
 SBN § 86 180611
 Specifikation över investering

Förslag till beslut på sammanträdet
Magnus Grönberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Ann-
Charlotte Ågren (L) yrkar avslag till samhällsbyggnadsnämndens äskande. 

Beslutsgång
Ordförande ställer de två förslagen mot varandra och finner att 
kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. 

Beslutet lämnas till
 Samhällsbyggnadsnämnden 
 Ekonomichef 
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Kommunfullmäktige
2019-04-24

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

KF § 21 Motion om att Älvkarleby kommun bör vara 
sammankallande i samrådesgruppen avseende 
åtgärder av älvbotten

Diarienr
2018/61 Beslut

Kommunfullmäktige avslår motionen. 

Reservationer och särskilda uttalanden
Roger Petrini (M), SusAnne Mastonstråle (M), Eva Sidekrans (M), Ruth 
Pereira (M), Marianne Nygren (KD), Bengt Ahlquist (KV), Mona Hansson 
(KV) och Torbjörn Löfgren (KV) reserverar sig mot beslutet. 

Beslutsunderlag
 Beslut KSAU § 21 2019-02-21
 Motion om att Älvkarleby kommun bör vara sammankallande i 

samrådesgruppen avseende åtgärder av älvbotten, 2018-06-18/Eva 
Sidekrans

Förslag till beslut på sammanträdet
Eva Sidekrans (M) och Bengt Ahlquist (KV) yrkar bifall till motionen. 
Marie Larsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, att motionen 
avslås.

Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunfullmäktige om de beslutar att bifalla eller 
avslå motionen och finner att de beslutar att avslå motionen. 

Omröstning begärs. 

Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsordning: 
JA-röst innebär bifall till kommunstyrelsens förslag, att motionen avslås. 
NEJ-röst innebär bifall till motionen. 

Omröstningsresultat
Med 17 JA-röster och 11 NEJ-röster har kommunfullmäktige beslutat enligt 
kommunstyrelsens förslag.

Beslutet lämnas till
 Motionären

14



Kommunfullmäktige
2019-04-24

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

KF § 22 Demokraticafé
Diarienr
2019/14 Beslut

Kommunfullmäktige antar det reviderade förslaget till arbetsordning och 
upphäver de tidigare fastställda reglerna för demokraticaféer.

Sammanfattning av ärendet
I kommunfullmäktiges nuvarande arbetsordning har presidiet i uppdrag att 
bedriva demokraticaféer enligt tidigare beslutade regler och former. Det har 
sedan en lång tid tillbaka inte drivits några caféer enligt detta beslut och 
efter dialog med kommunfullmäktiges nyvalda presidium har det 
konstaterats att det inte finns någon ambition att påbörja ett sådant arbete. 
Därför föreslås det en revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning. 
Beslutet innebär därmed att även de regler och former för hur caféerna 
skulle organiseras upphävs. 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, Demokraticafé, 2019-01-31 /Malin Persson 
 Kommunfullmäktiges arbetsordning 
 Regler för demokraticafé 

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

Omröstning begärs. 

Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsordning: 
JA-röst innebär bifall till kommunstyrelsens förslag. 
NEJ-röst innebär att kommunstyrelsens förslags avslås. 

Omröstningsresultat
Med 27 JA-röster och 1 NEJ-röst har kommunfullmäktige beslutat att bifalla 
kommunstyrelsens förslag. 

Beslutet lämnas till
 Kommunala författningar 
 Webben 
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Kommunfullmäktige
2019-04-24

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

KF § 23 Ombudgetering av investeringar och exploateringar 
från 2018 till 2019

Diarienr
2019/18 Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att
 Investeringsanslag på samhällsbyggnadsnämnden motsvarande 

203 049 400 kronor flyttas från 2018 till 2019, enligt bilaga.
 Exploateringsanslag på samhällsbyggnadsnämnden motsvarande 

10 469 600 kronor flyttas från 2018 till 2019, enligt bilaga.
 Investeringsanslag för kommunstyrelsen motsvarande 4 908 000 

kronor flyttas från 2018 till 2019, enligt bilaga.

Sammanfattning av ärendet
För investeringar och exploateringar som inte har färdigställts eller inte har 
påbörjats men kommer att startas upp under 2019 behöver anslagen flyttas 
över för att inte nya investeringsbeslut ska behöva fattas. Att det för 2018 är 
så stort belopp beror på att hela investeringsbeloppet för Tallmon är 
budgeterat. Tallmon kommer att färdigställas under 2019. Specifikation 
över samtliga investeringar och exploateringar finns i bilagan. 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse Ombudgetering av investerings- och 

exploateringsanslag, 2019-02-05/Veikko Niemi 
 Ombudgetering investeringar och exploateringar

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

Beslutet lämnas till
 Ekonomichef 
 Teknisk chef 
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Kommunfullmäktige
2019-04-24

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

KF § 24 Biblioteksplan 2019-2022
Diarienr
2019/24 Beslut

Kommunfullmäktige antar biblioteksplanen.

Sammanfattning av ärendet
Enligt bibliotekslagen ska kommuner ha antagna planer för sin 
biblioteksverksamhet. Enligt lagen ska även skolbibliotek ingå. 
En antagen biblioteksplan är också ett krav då kommuner söker statligt 
mediestöd hos Kulturrådet. Älvkarleby folkbibliotek ansöker årligen om 
stöd och brukar beviljas ca 40 000 kronor.

Den reviderade biblioteksplanen har processats fram tillsammans med alla 
anställda på huvudbiblioteket och skolan har reviderat avsnittet gällande 
skolbibliotek. Arbetet påbörjades hösten 2018.

Beslutsunderlag
 Sbn2018/72, revidering av biblioteksplan
 Biblioteksplan 2019-2022

Beslutet lämnas till
 Samhällsbyggnadsnämnden 
 Utbildnings- och omsorgsnämnden 
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Kommunfullmäktige
2019-04-24

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

KF § 25 Taxor och avgifter för utbildnings- och 
omsorgsnämnden

Diarienr
2018/92 Beslut

Kommunfullmäktige antar förslaget till taxor och avgifter för utbildnings- 
och omsorgsnämnden. 

Sammanfattning av ärendet
Taxor och avgifter för vård och omsorg med perioden april innevarande år, 
till mars efterföljande år, beslutas på kommunfullmäktiges sammanträde 
varje år.
Viktigt att notera är att taxor och avgifter alltid har ett utgiftstak, den så 
kallade maxtaxan. Den innebär att den enskilde inte ska drabbas om 
behoven är omfattande. 
Vid en översyn av andra kommuner framkommer att det finns en 
omfattande variation av vilka avgifter kommunerna tar ut, vilket går att 
utläsa ur bilaga.  Den jämförbara kommun som låg bra i kostnadsläge under 
2018 var Vingåkers kommun, avgifter som även återges i bilagan där också 
uppgifter från närliggande kommuner återfinns. 
I utbildnings- och omsorgsförvaltningens förslag till taxor och avgifter finns 
dels uträkningar enligt lagstiftning och förordningar, dels kompletterande 
förslag. De kompletterande förslagen har tagits fram för att till viss del 
anpassa avgifterna till de ökade kostnader som skett. Förvaltningen föreslår 
dock att göra en mer genomgripande översyn inför nästkommande år. 

Beslutsunderlag
 Underlag för beslut: ”Vad betalar du? Taxor och avgifter för utbildnings- 

och omsorgsnämnden”
 Riktlinjer för avgiftssystemet inom vård- och omsorgsverksamheten, 

utbildnings- och omsorgsnämnden 2016-05-31 § 90.
 Tjänsteskrivelsen med förslag till beslut från förvaltningschef Ulrika 

Hjerpe, daterad 2019-01-29.

Barnperspektivet
 Inte aktuellt i ärendet.

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

Beslutet lämnas till
 Utbildnings- och omsorgsnämnden
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Kommunfullmäktige
2019-04-24

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

KF § 26 Medborgarförslag om doftfrihet i Älvkarleby kommuns 
verksamheter

Diarienr
2018/82 Beslut

Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget. 

Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag inkom 2018-10-08, förslaget innebär att kommunen 
ska utarbeta en policy där det slås fast att anställda inom kommunal service 
inte ska använda parfymer och/eller andra parfymerande produkter samt 
vara fri från tobaksrök under arbetstid. Förslaget innebär också att 
kommunens allmänna toaletter ska vara utrustade med parfymfri tvål och 
doftspridare får ej förekomma. 

Att anta ett styrdokument som reglerar användandet av 
parfymliknandeprodukter kan vara svåra att kontrollera både i from av 
efterlevnad och om det lett till önskat resultat. Kommunen anser dessutom 
att det ska finnas en balans mellan att tillåta användandet av produkter som 
innehåller parfym samtidigt som detta ska göras med respekt och måttfullhet 
gentemot omgivningen. 

Många av kommunens serviceverksamheter, så som vård och omsorg, har 
redan idag rutiner och riktlinjer kring användandet av parfymliknande 
produkter. Kommunen tillämpar dessutom sedan många år tillbaka ”rökfri 
arbetstid” och har en policy för tobak, där ett av syftena varit just att minska 
att andra utsätts för en besvärande lukt av rök. Kommunen anser därför att 
denna fråga redan hanteras och att anta ytterligare ett styrdokument ser vi 
inte som nödvändigt. Kommunen noterar också att om detta är ett problem 
inom en arbetsgrupp kan en medarbetare alltid lyfta frågan såväl på en 
arbetsplatsträff som med sin närmaste chef. Det är då chefens ansvar att 
hitta en lösning

Beslutsunderlag
 Medborgarförslag om doftfrihet i Älvkarleby kommuns verksamheter, 

2018-10-08. 

Beslutet lämnas till
 Förslagsställaren
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Kommunfullmäktige
2019-04-24

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

KF § 27 Revisionsberättelse
Diarienr
2019/25 Beslut

Kommunrevisor Kenneth Holmgren läser upp revisionsberättelsen för 
Älvkarleby kommun avseende verksamhetsåret 2017. 
Revisionsberättelsen läggs till handlingarna. 
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Kommunfullmäktige
2019-04-24

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

KF § 28 Årsredovisning 2018 för Älvkarleby kommun
Diarienr
2019/25 Beslut

Kommunfullmäktige 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. 
Årsredovisningen ska godkännas av kommunfullmäktige enligt 11 kap 21 
§. Det ska ske innan kommunfullmäktige beslutar om ansvarsfrihet enligt 
5 kap. 24 §. 

 

 

Beslutsunderlag 
 Årsredovisning 2018 för Älvkarleby kommun 
 Tjänsteskrivelse ”Årsredovisning 2018 för Älvkarleby kommun 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Marie Larsson (S), Jenny Dahlberg (S), Magnus Grönberg (S) och Clarrie 
Leim (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutet lämnas till 
 Ekonomichef 
 Webben 
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Kommunfullmäktige
2019-04-24

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

KF § 29 Prövning av ansvarsfrihet för kommunstyrelsen

Beslut
Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och dess 
enskilda ledamöter. 

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

Förslag till beslut på sammanträdet
Revisorerna tillstyrker att ansvarsfrihet beviljas för kommunstyrelsen. 

Beslutsgång
Av följande ledamöter och tjänstgörande ersättare är följande jäviga och 
deltar inte i beslutet: Marie Larsson (S), Jenny Dahlberg (S), Rolf Bejerfjord 
(S), Clarrie Leim (C), Bengt Ahlquist (KV) och Sigrid Bergström (V).

Beslutet lämnas till
 Kommunstyrelsen 
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Kommunfullmäktige
2019-04-24

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

KF § 30 Prövning av ansvarsfrihet för utbildnings- och 
omsorgsnämnden

Beslut
Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för utbildnings- och 
omsorgsnämnden och dess enskilda ledamöter. 

Reservationer och särskilda uttalanden
Roger Petrini (M) och SusAnne Mastonstråle (M) reserverar sig mot 
beslutet. 

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

Förslag till beslut på sammanträdet
Revisorerna tillstyrker att ansvarsfrihet beviljas för utbildnings- och 
omsorgsnämnden. SusAnne Mastonstråle (M) yrkar att utbildnings- och 
omsorgsnämnden nekas ansvarsfrihet. 

Beslutsgång
Följande ledamöter och tjänstgörande ersättare är jäviga och deltar inte i 
beslutet: Pernilla Friman (S), Mikael Ybert (S), Sigrid Bergström (V), Mona 
Hansson (KV), Katrin Jakobsson (S), Jenny Dahlberg (S) och Eva Sidekrans 
(M). 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att 
kommunfullmäktige beslutar att bevilja utbildnings- och omsorgsnämnden 
ansvarsfrihet. 

Beslutet lämnas till
 Utbildnings- och omsorgsnämnden
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Kommunfullmäktige
2019-04-24

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

KF § 31 Prövning av ansvarsfrihet för 
samhällsbyggnadsnämnden

Beslut
Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för samhällsbyggnadsnämnden 
och dess enskilda ledamöter. 

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

Förslag till beslut på sammanträdet
Revisorerna tillstyreker att ansvarsfrihet beviljas för 
samhällsbyggnadsnämnden. Walter Löfman (SD) yrkar att 
samhällsbyggnadsnämnden nekas ansvarsfrihet. 

Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att 
kommunfullmäktige beslutar att bevilja samhällsbyggnadsnämnden 
ansvarsfrihet. 

Omröstning begärs. 

Följande ledamöter och tjänstgörande ersättare är jäviga och deltar inte i 
beslutet: Magnus Grönberg (S), Roger Wilund (S) och Roger Petrini (M).

Omröstningsresultat
Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsordning: 
JA-röst innebär att samhällsbyggnadsnämnden beviljas ansvarsfrihet. 
NEJ-röst innebär att samhällsbyggnadsnämnden nekas ansvarsfrihet. 

Med 23 JA-röster, 2 NEJ-röster och 1 som avstod har kommunfullmäktige 
beslutat att bevilja samhällsbyggnadsnämnden ansvarsfrihet. 

Beslutet lämnas till
 Samhällsbyggnadsnämnden
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Kommunfullmäktige
2019-04-24

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

KF § 32 Prövning av ansvarsfrihet för valnämnden

Beslut
Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för valnämnden och dess 
enskilda ledamöter. 

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

Förslag till beslut på sammanträdet
Revisorerna tillstyrker att ansvarsfrihet beviljas för valnämnden. 

Beslutsgång
Följande ledamöter och tjänstgörande ersättare är jäviga och deltar inte i 
beslutet: Lars Skytt (S), Håkan Thörnell (V) och Mona Hansson (KV).

Beslutet lämnas till
 Valnämnden 
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Kommunfullmäktige
2019-04-24

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

KF § 33 Prövning av ansvarsfrihet för överförmyndarnämnden 
(gemensam nämnd)

Beslut
Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för överförmyndarnämnden och 
dess enskilda ledamöter. 

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

Förslag till beslut på sammanträdet
Revisorerna tillstyrker att ansvarsfrihet beviljas för överförmyndarnämnden. 

Beslutsgång
Jenny Dahlberg (S) är jävig och deltar inte beslutet. 

Beslutet lämnas till
 Överförmyndarnämnden
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Kommunfullmäktige
2019-04-24

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

KF § 34 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, det 
vill säga, de som har fått olika uppdrag av kommunfullmäktige. Prövningen 
avser det föregående verksamhetsåret. Det är den politiska organisationen 
med de förtroendevalda ledamöterna som prövas, inte de anställda. 

Förslag till beslut på sammanträdet
Revisorerna tillstyrker att ansvarsfrihet beviljas för Älvkarleby kommuns 
enskilda ledamöter i den gemensamma nämnden. 

Beslutsgång
Marie Larsson (S) är jävig och deltar inte i beslutet.

Beslutet lämnas till
 Lönenämnden 
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Kommunfullmäktige
2019-04-24

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

KF § 35 Prövning av ansvarsfrihet för IT-nämnden (gemensam 
nämnd)

Beslut
Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för Älvkarleby kommuns 
enskilda ledamöter i den gemensamma IT-nämnden. 

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

Förslag till beslut på sammanträdet
Revisorerna tillstyrker att ansvarsfrihet beviljas för Älvkarleby kommuns 
enskilda ledamöter i den gemensamma nämnden. 

Beslutsgång
Marie Larsson (S) är jävig och deltar inte i beslutet. 

Beslutet lämnas till
 IT-nämnden 
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Kommunfullmäktige
2019-04-24

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

KF § 36 Prövning av ansvarsfrihet för kunskapsstyrning inom 
socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård 
(gemensam nämnd)

Beslut
Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för Älvkarleby kommuns 
enskilda ledamöter i den gemensamma nämnden för kunskapsstyrning inom 
socialtjänst och angränsade hälso- och sjukvård. 

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

Förslag till beslut på sammanträdet
Revisorerna tillstyrker att ansvarshet beviljas för Älvkarleby kommuns 
enskilda ledamöter i den gemensamma nämnden. 

Beslutsgång
Mona Hansson (KV) är jävig och deltar inte i beslutet. 
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Kommunfullmäktige
2019-04-24

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

KF § 37 Beslut om årsredovisning och prövning av 
ansvarsfrihet för Gästrike Räddningstjänst

Diarienr
2019/45 Beslut

Kommunfullmäktige: 
1. Godkänner Gästrike Räddningstjänst årsredovisning och 
2. Beviljar ansvarsfrihet för styrelsen i Gästrike Räddningstjänst. 

Sammanfattning av ärendet
Förbundets målsättning är att ha en go ekonomisk hushållning som bland 
annat innebär att ekonomin ska vara i balans. Nuvarande fastställt finansiellt 
mål kring soliditet innebär ett mål om 20 %. När målnivån om 20 % 
uppnåtts ska överskjutande resultat regleras tillbaka till ägarkommunerna. I 
samband med bokslutsarbetet 2018konstaterades att förbundet redovisade 
ett överskott om 11,6 miljoner kronor och soliditeten översteg 20 % till följd 
av det positiva resultatet. Återbetalning är redovisad i 2018års bokslut och 
förbundets resultat uppgår därefter till 0,6 miljoner kronor. Resultatet är 
orsakat av pensionskostnaderna och bör ses som en väsentlig händelse i 
förbundets bokslut 2018. 

Beslutsunderlag
 Årsredovisning 2018 - Gästrike Räddningstjänst

Förslag till beslut på sammanträdet
Revisorerna tillstyreker att årsredovisningen godkänns och att 
förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet. 

Beslutsgång
Följande ledamöter och tjänstgörande ersättare är jäviga och deltar inte i 
beslutet: Inga-Lil Tegelberg (S), Roger Wilund (S) och Clarrie Leim (C). 

Beslutet lämnas till
 Gästrike Räddningstjänst 
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Kommunfullmäktige
2019-04-24

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

KF § 38 Prövning av ansvarsfrihet för styrelsen i 
Samordningsförbundet i Uppsala län

Diarienr
2019/46 Beslut

Ansvarsfrihet för Samordningsförbundets styrelse beviljas. 

Sammanfattning av ärendet
Resultaten i årsredovisningen visar att Samordningsförbundet har nått 
samtliga mål. Därmed har uppdraget att stödja medlemmarnas arbete att 
förbättra för individer i behov av samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering 
att närma sig eller nå egen försörjning uppfyllts. 

Under året har förbundets individinsatser stöttat 866 deltagare.
Av de 866 registrerade deltagarna är:

• 49 % kvinnor och 51 % män
• 40 % yngre än 30 år
• 20 % har haft offentlig försörjning i mer än 3 år
• 31 % har en grundskoleexamen eller lägre som högsta avslutade 
utbildningsnivå
• 32 % har någon form av eftergymnasial utbildning

Totalt 277 individer har skrivits ut från individinriktade insatser under 
perioden. Av dessa har 174 stycken, det vill säga 63 % (51 % kvinnor och 
49 % män) gått till arbete eller studier efter avslutad insats. 

Beslutsunderlag
 Ansvarsfrihet för styrelsen i Samordningsförbundet Uppsala län samt 

revisionsberättelse 2018, årsredovisning 2018

Förslag till beslut på sammanträdet
Förbundets revisorer tillstyrker att styrelsen för Samordningsförbundet 
beviljas ansvarsfrihet. 

Beslutsgång
Inga-Lil Tegelberg (S) och Roger Petrini (M) är jäviga och deltar inte i 
beslutet 

Beslutet lämnas till
 Samordningsförbundet
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1 (2)

 Omröstningsprotokoll Kommunfullmäktiges sammanträde 2019-04-24
Förklaringar: J = ja-röst, N = nej-röst, A = avstår, F = frånvaro (anges endast för ledamöter)

§ 21 § 22 § 31
Ledamöter Närvaro

Ja Nej Ja Nej Ja Nej

Marie Larsson (S) X J J J

Kurt Törnblom (SD) F F F F

Björn Karlsson (S) X J J J

Roger Petrini (M) X N J -

Bengt Ahlquist (KV) X N J J

Anett Aulin (S) F F F F

Sandra Andersson (SD) F F F F

Magnus Grönberg (S) X J J -

Clarrie Leim (C) X J J J

Ulf Öman (V) F F F F

Jenny Dahlberg (S) X J J J

Eva Sidekrans (M) X N J F

Glenn Grylin (SD) X N J A

Mona Hansson (KV) X N J J

Mikael Ybert (S) X J J J

Katrin Jakobsson (S) X J J J

Roni Doumit (SD) F F F F

Roger Wilund (S) X J J -

Patrick Ernesäter (M) F F F F

Runar Höglund (KD) F F F F

Inga-Lil Tegelberg (S) X J J J

Annemon Piper (KV) F F F F

Hans Wennberg (MP) F F F F

Maj-Britt Jakobsson (SD) F F F F

Agneta Lundgren (C) F F F F

Rolf Bejerfjord (S) X J J J

Ann-Charlotte Ågren (L) X J J J

Pernilla Friman (S) X J J J

SusAnne Mastonstråle (M) X N J J

Sigrid Bergström (V) X J J J

Walter Löfman (SD) X N J N

32



2 (2)

§ 21 § 22 § 31
Ersättare Närvaro

Ja Nej Ja Nej Ja Nej

Lars Skytt (S) X J J J

Torbjörn Löfgren (KV) X N J J

Ruth Pereira (M) X N J J

Håkan Thörnell (V) X J J J

Gunn Johansson (C) X J J J

Jan-Ola Lindberg (MP) X J N J

Marianne Nygren (KD) X N J J

Eva Britt Löfman (SD) X N J N

Hannele Kumpulainen (S) X - - J

Tommy Jakobsson (S) X - - J

Totalt 28 17 11 27 1 23 2
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