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 Kommunfullmäktige  
 2020-06-17 

 Ordförandens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

 

Beslutande 
Ledamöter 
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer 
Marie Pettersson (S)  
Kurt Törnblom (SD)  
Björn Karlsson (S)  
Roger Petrini (M)  
Magnus Grönberg (S)  
Jenny Dahlberg (S)  
Eva Sidekrans (M)  
Glenn Grylin (SD)  
Mona Hansson (KV)  
Katrin Jakobsson (S)  
Inga-Lil Tegelberg (S)  
Annemon Piper (KV)  
Hans Wennberg (MP)  
Agneta Lundgren (C)  
Ann-Charlotte Ågren (L)  
  

Tjänstgörande ersättare 
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer Ordinarie ledamot 
Håkan Thörnell (V)  Ulf Öman (V)  
Georges Alsawiri (KD)  Runar Höglund (KD)  

Övriga närvarande 
Namn Paragrafer Befattning 
Maria Wikström  Kommundirektör 
Peter Hammarberg   Ekonomichef  
Malin Persson  Kommunsekreterare 
Elin Bestdahl   Kommunikatör  
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 Kommunfullmäktige 
 2020-06-17  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

KF § 53 Godkännande av dagordning 
 

Beslut 
Dagordningen godkännes med följande tillägg:   

 En informationspunkt från Hans Wenneberg (MP) under punkten 
meddelanden.  
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 Kommunfullmäktige 
 2020-06-17  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

KF § 54 Sammanfattning av allmänhetens frågestund 
 

 
Inga frågor ställdes på allmänhetens frågestund. 
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 Kommunfullmäktige 
 2020-06-17  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

KF § 55 Meddelanden 
 

 
Följande meddelanden redovisas:  

1. Beslut från Länsstyrelsen om att upphäva kommunens beslut att anta 
detaljplan för Siggeboda 3:3 m.fl. (Bodaån DP1). 

2. Beslut från Samhällsbyggnadsnämndens föreningsutskott 2020-05-
11 om ingen revidering av taxor och avgifter i sporthallar och ishall. 

3. Tertialrapport 2020 för Älvkarleby kommun. 
 
 
Hans Wennberg (MP) informerar att Region Uppsala nu öppnar upp för 
allmän testning av Covid-19.  
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 Kommunfullmäktige 
 2020-06-17  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

KF § 56 Valärenden 
 

Beslut 
Marie Pettersson (S) väljs till ombud för Kommentus SKR årsstämma.  
 
Sofia Köhler (L) har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i 
omsorgsnämnden. Ann-Charlotte Ågren (L) väljs som ny ersättare i 
omsorgsnämnden.  

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Magnus Grönberg (S) föreslår att Marie Pettersson (S) väljs till ombud för 
Kommentus årsstämma.  
 
Ann-Charlotte Ågren (L) föreslår sig själv som ersättare i omsorgsnämnden.  

 
Beslutet lämnas till 
 Kommentus SKR  
 Omsorgsnämnden  
 Marie Pettersson  
 Ann-Charlotte Ågren  
 Sekreterare omsorgsnämnden  
 Administratör läsplattor  
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 Kommunfullmäktige 
 2020-06-17  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

KF § 57 Anmälan av medborgarförslag, motioner och 
interpellationer 

Diarienr 
2020/66 
 
 
 
2020/91 

Följande medborgarförslag anmäls:  
Medborgarförslag att låta Skärgården förbli en lugn och fin förskola i en 
levande landsbygd, 2020-05-04.  
Medborgarförslaget lämnas till utbildningsnämnden för beredning.  
 
Följande motion anmäls:  
Motion om att granska oegentligheter i bokslut för 2018, 2020-06-15/Walter 
Löfman (SD).  
Motionen lämnas till kommunstyrelsen för beredning.  
 

  

7



 Kommunfullmäktige 
 2020-06-17  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

KF § 58 Svar på motion om att granska kommunförsäkring för 
fastigheter 

Diarienr 
2019/123 Beslut 

Kommunfullmäktige bordlägger ärendet.  
 

Sammanfattning av ärendet 
2019-11-01 inkom Sverigedemokraterna med en motion, där de beskriver 
att rivna fastigheter fortfarande är försäkrade och att kommunens fastigheter 
är övervärderade i försäkringsbrevet, specifikt nämns Älvkarleö skola.  
 
2015-10-17 togs beslut av Samhällsbyggnadsnämnden om att riva Älvkarleö 
Skola och sommaren 2016 var skolan riven. Dock så har byggnaden varit 
försäkrad fram till 2017-12-31, men från 2018-01-01 upphörde försäkringen 
gälla. Kostnaden för att fastigheten varit försäkrad trots att den varit riven är 
ca 5 000 kronor.  
 
I slutet av 2019 reviderades den aktuella listan med fastigheter (se bifogade 
handlingar). Kommunen har en rutin för revidering av listan. Rutinen 
innebär att ekonomikontoret inför kommande år varje höst får en lista från 
kommunens försäkringsmäklare innehållande vilka fastigheter som är 
försäkrade. Sedan skickas listan för revidering till tekniska avdelningen 
inom Samhällsbyggnadsnämnden. Listan skickas därefter i retur till 
försäkringsmäklaren. Denna rutin tillämpas, dock missades att skicka listan 
ett år och som då reglerades i efterhand. 
 
Vad det gäller ”Försäkringsbelopp” som beskrivs i försäkringsbrevet har det 
inget med värderingar av fastigheter att göra. Försäkringsmässigt så 
återspeglar försäkringsbeloppet för fastighetsförsäkring i normalfallet 
kostnaden för att återuppföra byggnaderna vid en eventuell totalskada. Detta 
värde har alltså inget med kommunens upplåning att göra. När kommunen 
lånar pengar så görs en bedömning av kreditbolaget (Kommuninvest) på 
balansräkningen samt resultatutvecklingen de senaste åren, alltså hur 
kreditvärdigheten är i kommunen. 

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ” Yttrande gällande motion från Walter Löfman (SD) 

om att granska kommunförsäkring för fastigheter”/Martin 
Sahlberg/2020-03-24 

 Motion om att granska kommunförsäkring för fastigheter/Walter 
Löfman (SD) 
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 Kommunfullmäktige  
 2020-06-17 

 Ordförandens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Kurt Törnblom (SD) yrkar att ärendet ska bordläggas.  

Beslutsgång 
Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot Törnbloms och finner att 
kommunfullmäktige beslutat att bordlägga ärendet.  

 
Beslutet lämnas till 
 Motionären  
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 Kommunfullmäktige 
 2020-06-17  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

KF § 59 Svar på motion om uppsättning av 
övervakningskameror vid stationsområdena 

Diarienr 
2019/100 Beslut 

Kommunfullmäktige ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att 
genomföra de åtgärder som redovisas i bilaga 1 och med det anse att 
motionen är besvarad. 

 
Sammanfattning av ärendet 
I en motion (KS2019/) yrkar Moderaterna och Kristdemokraterna att: 

- Älvkarleby kommun beslutar att övervakningskameror ska monteras 
vid Skutskär, Älvkarleby och Marma stationer på ett sådant sätt att 
bilparkeringar, cykeltunnlar med mera kan bevakas  

- Älvkarleby kommun upphandlar bevakningstjänster för dessa 
kameror.  

Säkerhetsfunktionerna i kommunen har utrett förslaget (Bilaga 1) och den 
samlade bedömningen är att övervakningskameror och bevakning av 
väktare på pendelstationerna kommer få en ökad upplevd trygghet och att 
brotten kan komma att reduceras.  

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, daterad 2020-03-24/Martin Sahlberg  
 ”Bilaga 1. Förslag till trygghetsskapande åtgärder kommunens 

pendlarstationer”, 2020-02-14/Martin Sahlberg och Caroline Syrén    
 Motion om uppsättning av övervakningskameror vid 

stationsområdena/Roger Petrini (M) och Runar Höglund (KD) 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Roger Petrini (M) yrkar bifall till motionen.  
 
Magnus Grönberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Beslutsgång 
Ordförande ställer Grönbergs förslag mot Petrinis och finner att 
kommunfullmäktige beslutat enligt Grönbergs förslag.  

 
Beslutet lämnas till 
 Samhällsbyggnadsnämnden 
 Motionären  
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 Kommunfullmäktige 
 2020-06-17  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

KF § 60 Svar på medborgarförslag om vakter vid resecentrum i 
Skutskär 

Diarienr 
2019/58 Beslut 

Kommunfullmäktige anser att medborgarförslaget är besvarat.  
 

Sammanfattning av ärendet 
Säkerhetsfunktionerna i kommunen har utrett förslaget (Bilaga 1) och den 
samlade bedömningen är att övervakningskameror och bevakning av 
väktare på pendelstationerna kommer få en ökad upplevd trygghet och att 
brotten kan komma att reduceras.  

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse  
 ”Bilaga 1. Förslag till trygghetsskapande åtgärder kommunens 

pendlarstationer” 2020-02-14/Martin Sahlberg och Caroline Syrén 
 Medborgarförslag  

 
Beslutet lämnas till 
 Samhällsbyggnadsnämnden  
 Förslagsställaren  
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 Kommunfullmäktige 
 2020-06-17  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

KF § 61 Svar på motion om arvodesregler 
Diarienr 
2019/103 Beslut 

Kommunfullmäktige avslår motionen.  
 

Sammanfattning av ärendet 
Mona Hansson (KV), Torbjörn Löfgren (KV) och Hans Henriksson (KV) 
lämnade in en motion om arvodesregler 2019-09-25 som 
kommunfullmäktige skickade vidare till kommunstyrelsen för beredning. I 
motionen står följande: 
”Enligt tidigare har beslut tagits att följa Gävle kommuns regler för arvoden 
gällande styrelser i kommunalförbund och övriga styrelser där samverkan 
sker. Kommunens väl vill att alla Älvkarleby kommuns förtroendevalda ska 
ingå i kommunens eget reglemente. Kommunens väl föreslår:  
att tidigare beslut om arvodesregler upphävs, 
att utreda möjligheterna att följa arvodesreglerna för Älvkarlebyhus AB, 
att ett nytt beslut tas av kommunfullmäktige.” 
Kommunstyrelsen beslutade 2020-02-19 ”att komplettera motionen om 
arvodesregler med synpunkten att arvodesreglerna för styrelsemedlemmar i 
kommunala bolag bör justeras.” 
Kommunstyrelsen beslutade 2020-03-11 att ”beredningen av motionen kan 
begränsas till att beskriva hur beslutsprocessen kring arvoden till 
styrelseledamöter i de kommunala bolagen ser ut, med fokus på bolaget 
Älvkarleby Vatten.” 
 

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, daterad 2020-04-06/Erik Klippmark  
 Mail från Älvkarleby Vattens VD Lena Blad 2020-03-30 Arvoden 

Gästrike Vatten med dotterbolag, PM med juridisk bedömning 
 Motion om arvodesregler, Mona Hansson (KV), Torbjörn Löfgren (KV) 

och Hans Henriksson (KV) 

 
Beslutet lämnas till 
 Motionären  
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 Kommunfullmäktige 
 2020-06-17  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

KF § 62 Revidering av reglemente för IT-nämnden 
Diarienr 
2020/55 Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner revideringen av IT-nämndens reglemente. 
 

Sammanfattning av ärendet 
IT-nämnden är en gemensam nämnd för Tierp, Knivsta, Heby, Östhammar 
och Älvkarleby kommuner kring IT-frågor. Nämnden har Tierps kommun  
som värdkommun.  
 
Varje nämnd har ett reglemente att arbeta efter. Det beskriver vad nämnden 
har att fullgöra och vilket ansvar den har. Reglementet för en gemensam 
nämnd ska antas av fullmäktige i var och en av de samverkande 
kommunerna. 
 
Den föreslagna ändringen är att följande formulering läggs till under § 10;  
Paragrafen bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den. 

 
Beslutsunderlag 
 Förslag på reviderat reglemente för IT-nämnden  
 Beslut IN 2020-03-20 § 7  

 
Beslutet lämnas till 
 IT-nämnden  
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 Kommunfullmäktige 
 2020-06-17  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

KF § 63 Revidering av reglemente för lönenämnden 
Diarienr 
2020/52 Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner revideringen av lönenämndens reglemente. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Lönenämnden är en gemensam nämnd för Tierp, Knivsta och Älvkarleby 
kommuner kring lönehantering. Nämnden har Tierps kommun som 
värdkommun. Varje nämnd har ett reglemente att arbeta efter. Det beskriver 
vad nämnden har att fullgöra och vilket ansvar den har. Reglementet för en 
gemensam nämnd ska antas av fullmäktige i var och en av de samverkande 
kommunerna.  
 
De föreslagna ändringarna är bland annat att:  

 Lagring och hantering av personuppgifter ska regleras i separat 
personuppgiftsbiträdesavtal mellan Lönecentrum och nämnden 
(nytt). 

 Varje samverkande kommun utser en ledamot och en ersättare 
(tidigare utsåg värdkommunen två ledamöter och två ersättare) 

 Den gemensamma nämndens presidium utgörs av ordförande och 
vice ordförande. Dessa funktioner utses av värdkommunens 
kommunfullmäktige bland dem som valts till att ingå i nämnden 
(nytt).  

 
Beslutsunderlag 
 Lönenämndens gällande reglemente med föreslagna förändringar 
 Beslut LN 2020-03-20 § 5  

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Magnus Grönberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag men med 
följande medskick: att det saknas ordet ”åldern” under paragraf 7.  
Marie Pettersson (S) yrkar också bifall till kommunstyrelsens förslag.  
 
Eva Sidekrans (M) och Ann-Charlotte Ågren (L) yrkar på återremiss.  

Beslutsgång 
Ordförande ställer förslaget om återremiss mot kommunstyrelsens förslag 
och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.  

 
Beslutet lämnas till 
 Lönenämnden  
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 Kommunfullmäktige 
 2020-06-17  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

KF § 64 Revidering av samverkansavtal 2020 
Diarienr 
2020/68 Beslut 

Kommunfullmäktige antar det reviderade samverkansavtalet. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Ett nytt samverkansavtal har slutits. Det nya avtalet ”Centralt avtal om 
samverkan och arbetsmiljö” ersätter tidigare samverkansavtal FAS 05. Det 
centrala avtalet har slutits mellan SKR (Sveriges kommuner och regioner), 
Arbetsgivarförbundet Sobona och de centrala fackliga organisationerna 
inom den kommunala sektorn. Det nya avtalet vill tydligare framhålla 
betydelsen av arbetsmiljöfrågorna och synliggöra kopplingen mellan 
verksamhetsutveckling och arbetsmiljöfrågor.  
 
Det reviderade avtalet har vissa nya inslag som förstärker 
arbetsmiljöperspektivet och vikten av en god arbetsmiljö och möjlighet till 
delaktighet för medarbetarna. Ändringar och tillägg har bland annat gjorts 
under rubriken ”Samverkan i Älvkarleby kommun”, ”Arbetsgivarens 
ansvar” och ”Samverkansgruppens möten och skyddskommittéarbete”.  

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, daterad 2020-05-07/ Brita-Lena Cederqvist 
 Förslag till reviderat samverkansavtal 2020  
 Samverkansavtal 2010-07-01 

 
Beslutet lämnas till 
 Kommundirektör  
 Förvaltningschef omsorg  
 Förvaltningschef samhällsbyggnad  
 Förvaltningschef utbildning   
 HR-chef  
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 Kommunfullmäktige 
 2020-06-17  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

KF § 65 Exploateringsprojekt för försäljning av tomter i 
Gårdskär 

Diarienr 
2019/64 Beslut 

Kommunfullmäktige startar upp ett exploateringsärende 2020 för att bygga 
en ny infartsväg till sju redan avstyckade bostadstomter.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunen äger sju avstyckade bostadstomter sedan 1968. Sedan kan 
ytterligare 9 tomter avstyckas enligt detaljplanen. För att kunna sälja 
tomterna behövs en väg byggas om ca 400 m. 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 respektive fastighet. Befintlig 
VA-ledning mot nordväst får ligga kvar med ”lokaliserat servitut” om 7 
meters bredd.  
 
Etableringskostnaden blir lägre när man bygger hela vägen klar på en gång. 
Om vi skulle koppla på oss på Skubbviksvägen så medför det hög trafik på 
en väg som inte är placerad enligt detaljplanen utan på privat mark. En 
omläggning av Skubbviksvägen medför extra kostnader som inte behövs om 
nya vägen byggs direkt i en etapp, istället för två. 
 
Kostnaden beräknas bli 2 015 000 kr. Kalkylen visar ett överskott när alla 
tomter är sålda.  

 
Beslutsunderlag 
 Beslut SBN 2020-05-11 § 73  
 Exploateringskalkyl  
 Karta VA-ledningar 
 Ortofoto 
 Karta VA-ledning i vägområde  

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Magnus Grönberg (S) och Annemon Piper (KV) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag.  

 
Beslutet lämnas till 
 Samhällsbyggnadsnämnden  
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 Kommunfullmäktige 
 2020-06-17  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

KF § 66 Ändring av reglemente för den gemensamma 
överförmyndarnämnden 

Diarienr 
2020/71 Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar:  
1. att tillåta att ledamöter och ersättare i den gemensamma 

överförmyndarnämnden får delta i nämndens sammanträden på 
distans, samt 

2. att göra tillägg till nämndens reglemente i enlighet med bilaga 1. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Under föreliggande extraordinära förhållanden har frågan om deltagande på 
distans för ledamöter och ersättare i den gemensamma 
överförmyndanämnden, aktualiserats. Gällande kommunallag medger 
deltagande på distans. För att det ska vara möjligt för ledamöter och 
ersättare i den gemensamma överförmyndarnämnden att delta i nämndens 
sammanträden på distans, måste beslut om det fattas av kommun-
fullmäktige i de samverkande kommunerna. Därutöver måste reglementet 
för nämnden innehålla föreskrifter om i vilken utsträckning det får ske samt 
vad som i övrigt ska gälla för sådant deltagande. Det föreslås att respektive 
kommunfullmäktige i de samverkande kommunerna beslutar att deltagande 
på distans ska tillåtas och att det görs ett tillägg om det i nämndens 
reglemente.  

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse från överförmyndarnämnden, inkommen 2020-05-14 
 Förslag Bilaga 1 – tillägg till reglemente för ÖFN 

 
Beslutet lämnas till 
 Överförmyndarnämnden 
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 Kommunfullmäktige 
 2020-06-17  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

KF § 67 Egenavgift för placering av vuxna 
Diarienr 
2020/77 Beslut 

Kommunfullmäktige tar ut egenavgifter för vuxna enligt förslaget. 
Avgifterna tas ut från och med 1 juli 2020.  

 
Sammanfattning av ärendet 

Förslag på avgifter 
Kategori Vårdboende Avgift Kommentar 
Behandlingshem (HVB) 
LVM-hem 

Vård och behandling 
för missbruk 

80 kr/dygn Bör efterges helt eller 
delvis enligt 9 kap. 4 § 
SoL om personen 
saknar 
betalningsförmåga 

Familjehem Vård för missbruk 80 kr/dygn Samma som ovan.  
 

Stöd/omvårdnadsinsatser 
HVB) 

Vård för missbruk och 
psykiska problem 

156 kr/dygn 
(boende 70 kr och 
86 kr)  

Bör efterges om 
personen saknar 
betalningsförmåga 

Arbetskooperativ Stödboende för 
missbruk 

156 kr/dygn 
(boende 70 kr och 
86 kr) 

Bör efterges om 
personen saknar 
betalningsförmåga 

Familjehem Stödboende/omvårdnad 
för missbruk och 
psykiska problem 

156 kr/dygn 
(boende 70 kr och 
86 kr) 

Bör efterges om 
personen saknar 
betalningsförmåga 

Korttidsboende Stödboende för 
missbruk och psykiska 
problem 

156 kr/dygn 
(boende 70 kr och 
86 kr) 

Bör efterges om 
personen saknar 
betalningsförmåga 

 
En licenskostnad på 25 000 kr (engångskostnad) samt en årlig nyttjanderätt 
på 12 500 kr tillkommer för en modul gällande egenavgift i 
verksamhetssystemet Treserva, något som inte är budgeterat för då uppgifter 
om kostnader för tilläggsavtalet inte varit färdigt förrän nu. Det är svårt att 
bedöma hur mycket intäkter egenavgifterna kommer att generera i år och 
om det kommer täcka licenskostnad och nyttjanderätt, främst p.g.a. få 
vuxenplaceringar, vilket i sig är positivt. Åtgärden är dock en besparing som 
på längre sikt kan ge ett positivt utfall och är även viktigt för att visa på den 
enskilde personens betalningsansvar vid en placering 

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, daterad 2020-05-14/ Claudia Forsberg  
 Beslut ON AU 2020-05-26 § 43 

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

 
Beslutet lämnas till 
 Omsorgsnämnden  
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 Kommunfullmäktige 
 2020-06-17  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

KF § 68 Egenavgifter för föräldrar vars barn får vård utanför det 
egna hemmet 

Diarienr 
2020/76 Beslut 

Kommunfullmäktige tar ut egenavgifter för föräldrar vars barn får vård 
utanför det egna hemmet enligt förslaget.  
Avgifterna tas ut från och med 1 juli 2020. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Föräldrabalken 7 kap 1 § anger att föräldrar, var för sig, har en 
underhållsskyldighet gentemot sina barn. Om ett barn under 18 år genom 
socialtjänstens försorg får vård i annat hem än det egna, är föräldrarna 
skyldiga att i skälig utsträckning bidra till kommunens kostnader (SoL 8 
kap. 1 § och LSS 20 §). Det gäller för placeringen enligt både 
Socialtjänstlagen (SoL), Lag om särskilda bestämmelser om vård av unga 
(LVU) samt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). 
Skyldigheten upphör den dag barnet fyller 18 år, även om barnet går i 
gymnasiet. 
 
Ersättningsbeloppet bestäms efter samma grunder som om det gällde att 
bestämma återbetalningsskyldighet för var och en av dem enligt lagen om 
underhållsstöd, (6 kap. 2-4 §§ SoF). Beräkningen ska göras på var och en av 
föräldrarna. I beräkningsunderlaget registreras förälderns taxerade 
årsinkomst minus grundavdraget. Ersättningsunderlaget beräknas därefter 
med en viss procentsats av förälders inkomst. Procentsatsen bestäms med 
hänsyn till hur många barn som föräldern är försörjningsskyldig till. Alla 
barn ska räknas med, även de som lever utanför familjen. Om barnet har 
inkomster så registreras detta också i beräkningsunderlaget. Om 
inkomsterna överstiger barnets grundavdrag så reduceras 
ersättningsbeloppet som föräldern behöver betala. Maximalt 
ersättningsbelopp väljs utifrån barnets ålder. Det finns möjlighet att 
registrera avdrag från ersättningsbeloppet om det förekommer extra utgifter 
vid umgänge. 

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, Claudia Forsberg  
 Beslut ON AU 2020-05-26 § 42 

 
Beslutet lämnas till 
 Omsorgsnämnden  
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 Kommunfullmäktige 
 2020-06-17  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

KF § 69 Mål och budget 2021 med plan 2022-2023 
Diarienr 
2020/16 Beslut 

Kommunfullmäktige:  
1. antar Socialdemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet och 

Miljöpartiets förslag till budget samt  
2. fastställer skattesatsen på 22,69 % (därmed oförändrad).  

 
Reservationer och särskilda uttalanden 
Roger Petrini (M), Eva Sidekrans (M), Georges Alsawiri (KD), Kurt 
Törnblom (SD), Glenn Grylin (SD) och Mona Hansson (KV) 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. 
 
Den viktigaste inkomstkällan för kommuner är kommunalskatten och den 
ska anges i budgeten. Varje kommun bestämmer själv vilken 
kommunalskatt som kommuninvånarna ska betala och det är 
kommunfullmäktige som årligen fastställer skattesatsen. 
 
Sedan 2015 har kommunalskatten i Älvkarleby kommun varit 22.69 %. Det 
innebär att du som bor i Älvkarleby kommun betalar 22,69 kronor i skatt till 
kommunen för varje intjänad (beskattningsbar) hundralapp. 

 
Beslutsunderlag 
 Beslut KS 2020-06-03 § 88 
 Mål- och budgetdokument 2021-2024  majoritetens förslag 
 Älvkarlebyalliansens förslag till budget 2021 med plan för 2022-2024 
 Budgetförslag 2021-2024 Kommunens Väl  
 Sverigedemokraternas förslag till budget och mål för Älvkarleby 2021-

2024 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Marie Pettersson (S), Hans Wennberg (MP) och Ann-Charlotte Ågren (L) 
yrkar bifall till Socialdemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet och 
Miljöpartiets budgetförslag.  
 
Roger Petrini (M) och Georges Alsawiri (KD) yrkar bifall till Moderaterna 
och Kristdemokraternas budgetförslag.  
 
Mona Hansson (KV) yrkar bifall till Kommunens Väls budgetförslag.  
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 Kommunfullmäktige  
 2020-06-17 

 Ordförandens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

Marie Pettersson (S) och Roger Petrini (M) yrkar att skattesatsen ska förbli 
oförändrad.  

Beslutsgång punkt 1  
Ordförande ställer de fyra budgetförslagen mot varandra och finner att 
fullmäktige beslutar att anta Socialdemokraterna, Centerpartiet, 
Vänsterpartiet och Miljöpartiets förslag till budget.  
 
Omröstning begärs. 
 
Ordförande utser Socialdemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet och 
Miljöpartiets förslag till huvudförslag och ett motförslag till detta ska utses. 
 
Ordförande ställer de tre resterande budgetförslagen mot varandra och 
finner att fullmäktige utser Moderaterna och Kristdemokraternas förslag 
till motförslag. 
 
Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:  
JA-röst innebär bifall till Socialdemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet 
och Miljöpartiets budgetförslag.  
NEJ-röst innebär bifall till Moderaterna och Kristdemokraternas 
budgetförslag.  

Omröstningsresultat 
Med 10 JA-röster, 6 NEJ-röster och 1 som avstod har kommunfullmäktige 
beslutat att anta Socialdemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet och 
Miljöpartiets budgetförslag. 
 
Beslutsgång punkt 2   
Ordförande frågar om fullmäktige kan fastställa skattesatsen till 22,69% 
(oförändrad) och finner att så är fallet.  

 
Beslutet lämnas till 
 Kommunstyrelsen  
 Omsorgsnämnden  
 Samhällsbyggnadsnämnden  
 Utbildningsnämnden  
 Revisorerna  
 Ekonomichef  
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1 (2)

 Omröstningsprotokoll Kommunfullmäktiges sammanträde 2020-06-17
Förklaringar: J = ja-röst, N = nej-röst, A = avstår, F = frånvaro (anges endast för ledamöter)

§ 69
Ledamöter Närvaro

Ja Nej

Marie Pettersson (S) X J

Kurt Törnblom (SD) X N

Björn Karlsson (S) (RÖSTA SIST) X J

Roger Petrini (M) X N

Bengt Ahlquist (KV) F F

Annika Forsberg (S) F F

Sandra Andersson (SD) F F

Magnus Grönberg (S) X J

Clarrie Leim (C) F F

Ulf Öman (V) F F

Jenny Dahlberg (S) X J

Eva Sidekrans (M) X N

Glenn Grylin (SD) X N

Mona Hansson (KV) X A

Lars Skytt (S) F F

Katrin Jakobsson (S) X J

Rolf Sundström (SD) F A

Roger Wilund (S) F A

Patrick Ernesäter (M) F A

Runar Höglund (KD) F A

Inga-Lil Tegelberg (S) X J

Annemon Piper (KV) X N

Hans Wennberg (MP) X J

Maj-Britt Jakobsson (SD) F F

Agneta Lundgren (C) X J

Rolf Bejerfjord (S) F F

Ann-Charlotte Ågren (L) X J

Pernilla Friman (S) F F

SusAnne Mastonstråle (M) F F

Sigrid Bergström (V) F F

Walter Löfman (SD) F F
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2 (2)

§ 69
Ersättare Närvaro

Ja Nej

Håkan Thörnell (V) X J

Georges Alsawiri (KD) X N

Totalt 17 10 6
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