Protokoll för Kommunfullmäktige
Plats:

Kommunhusets sessionssal, Skutskär

Datum och tid:

2021-09-22 18:30-20:20, mötet ajournerades 18:33-18:45 för utdelning
av kulturpriset.

Justering
Plats:

Kommunhuset, Skutskär

Datum och tid:

2021-09-28, 10:00

Paragrafer:

62-75

Sekreterare:
Nikola Jevtic
Ordförande:
Björn Karlsson
Justerare:
Roger Wilund

Roger Petrini

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

2021-09-22

Underskrift

Utdragsbestyrkande
1

Kommunfullmäktige
2021-09-22

Beslutande
Ledamöter
Namn (politisk tillhörighet)
Paragrafer
Marie Pettersson (S)
Kurt Törnblom (SD)
Björn Karlsson (S)
Roger Petrini (M)
Torbjörn Löfgren KV) (Zoom)
Annika Forsberg (S) (Zoom)
Magnus Grönberg (S)
Clarrie Leim (C)
Jenny Dahlberg (S)
Eva Sidekrans (M)
Mona Hansson (KV)
Roger Wilund (S)
Hans Wennberg (MP) (Zoom)
Maj-Britt Jakobsson (SD)
Agneta Lundgren (C)
Hannele Kumpulainen (S)
Ann-Charlotte Ågren (L)
Pernilla Friman (S) (Zoom)
Monica Lindeberg (M)
Sigrid Bergström (V)
Walter Löfman (SD)

Tjänstgörande ersättare
Namn (politisk tillhörighet)
Tommy Jakobsson (S)
Sven-Olof Melin (S)
Kurt L Andersson (S)
Christer Lindeberg (M)
Georges Alsawiri (KD)
Anita Selander Knapp (V)
Hans Henriksson (KV)

Ordförandens
signatur

Paragrafer

Justerarens
signatur

Ordinarie ledamot
Lars Skytt (S)
Katrin Jakobsson (S)
Inga-Lill Tegelberg
Patrick Ernesäter (M)
Marianne Nygren (KD)
Ulf Öman (V)
Annemon Piper (KV)

Justerarens
signatur
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Eva Britt Löfman (SD)

Sandra Andersson (SD)

Övriga närvarande
Ersättare
Gun Johansson (C) (Zoom)
Övriga deltagare
Namn
Maria Wikström (Zoom)
Nikola Jevtic
Maria Norman (Zoom)
Annelie Milnehav (Zoom)

Ordförandens
signatur

Paragrafer

72

Justerarens
signatur

Befattning
Kommundirektör
Kommunsekreterare
Ekonomichef
Folkhälsostrateg

Justerarens
signatur
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KF § 62

Godkännande av dagordning
Beslut
Dagordningen godkänns.

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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KF § 63

Sammanfattning av allmänhetens frågestund
Beslut
Inga frågor ställdes under allmänhetens frågestund.

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

5

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige
2021-09-22

KF § 64

Meddelanden
Följande meddelanden redovisas och läggs till handlingarna:
1. Protokoll, delårsrapport 2021, Älvkarleby vatten AB
2. Protokoll, delårsrapport 2021, Gästrike vatten AB
3. Protokollsutdrag, tertial 1 2021, Gästrike Räddningstjänst
4. Rapportering av icke verkställda beslut, IVO, 2021-07-02
5. Tertial 1 2021, Gästrike Räddningstjänst
6. Beslut om efterträdarval i KF, Älvkarleby kommun
7. Rapportering av icke verkställda beslut, IVO, 2021-08-31

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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KF § 65

Valärenden
Beslut
Hope Espe Bizimungu (KD) lämnar sin plats som ersättare i
utbildningsnämnden. Linda Långs (KD) väljs till ny ersättare.
Anna Högberg (M) avsäger sig sin plats som ledamot i omsorgsnämnden.
Kenneth Gottschalk (M) väljs till nya ledamot.
Michael Wagner (M) avsäger sig sin plats som ersättare i
samhällsbyggnadsnämnden. Frida Larsson (M) väljs till ny ersättare.
Förslag till beslut på sammanträdet

Georges Al-Sawiri (KD) föreslår Linda Långs (KD) som ny ersättare i
utbildningsnämnden.
Roger Petrini (M) föreslår Kenneth Gottschalk (M) som ny ledamot i
omsorgsnämnden och Frida Larsson (M) som ny ersättare i
samhällsbyggnadsnämnden.
Beslutsgång

Ordförande Björn Karlsson (S) frågar om fullmäktige kan besluta att välja
Linda Långs (KD) till ersättare i utbildningsnämnden, Kenneth Gottschalk
(M) till ledamot i omsorgsnämnden och Frida Larsson (M) till ersättare i
samhällsbyggnadsnämnden och finner att så är fallet.
Beslutet lämnas till






Samhällsbyggnadsnämnden
Omsorgsnämnden
Utbildningsnämnden
Karin Thorsell

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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KF § 66
Diarienr
KS 2021/114

Anmälan av medborgarförslag, motioner och
interpellationer
Följande medborgarförslag anmäls:
Medborgarförslag om spontanidrott för ortens barn och ungdomar, inkom
2021-09-06.
Förslaget skickas till samhällsbyggnadsnämnden för beredning.

KS 2021/128

Medborgarförslag om förskolans öppettider, inkom 2021-09-21
Förslaget skickas till utbildningsnämnden för beredning.

Följande motioner anmäls:
KS 2021/117

Motion om utökad giltighet för busskort, inlämnad av Ann-Charlotte Ågren
(L).
Motionen lämnas till utbildningsnämnden för beredning.

KS 2021/122

Motion gällande feriearbete för skolungdomar, inlämnad av Roger Petrini
(M) 2021-09-17.
Motionen lämnas till kommunstyrelsen för beredning.

KS2021/123

Motion gällande osund konkurrens, inlämnad av Roger Petrini (M) 202109-17.
Motionen lämnas till kommunstyrelsen för beredning.

KS 2021/124

Motion gällnade Östangård (Östanån 5:12), inlämnad av Roger Petrini (M)
2021-09-17.
Motionen lämnas till samhällsbyggnadsnämnden för beredning.

KS 2021/125

Motion gällande förstärkta arbetsmarknadsinsatser, inlämnad av Roger
Petrini (M) 2021-09-17.
Motionen lämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Följande interpellationer anmäls
2

KS 2021/116

Interpellation om Tallmon, från Marianne Nygren (KD) till ordförande i
omsorgsnämnden Jenny Dahlberg (S). Interpellationen besvaras vid nästa
fullmäktigesammanträde 27 oktober.

KS 2021/121

Interpellation gällande hög personalomsättning, från Roger Petrini (M) till
kommunstyrelsens ordförande Marie Pettersson (S). Interpellationen
besvaras vid nästa fullmäktigesammanträde 27 oktober.

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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KF § 67
Diarienr
2021/93

Svar på interpellation gällande invasiva arter, ställd av
Roger Petrini (M) till Magnus Grönberg (S)
Beslut
Magnus Grönberg (S) besvarar Roger Petrinis (M) interpellation gällande
invasiva arter som ställdes på föregående sammanträde den 23 juni.

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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KF § 68
Diarienr
2020/146

Motion om att utreda en ny dragning av norra infarten
till Sandvägen
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen utredd och besvarad.
Sammanfattning av ärendet

Eva Sidekrans (M) lämnade i november 2020 in en motion i rubricerad
fråga. Samhällsbyggnadsnämnden har haft motionen på remiss och berett
ärendet. Efter det har även ärendet behandlats i kommunstyrelsen.
Samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsens förslag till beslut är
likalydande: Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen utredd och
besvarad.
Underlag

Motionären yrkar om en skiss och kostnadsberäkning på:
1. En förlängning av Campingvägen till Östanåvägen.
2. Ny väg som ansluter till Östanåvägen och väg 76, som en naturlig
väg från åtgärd 1, förlängning av Campingvägen.
3. Att Älvkarleby kommun för en diskussion med Trafikverket om att
stänga av Östanåvägen, mellan Sandvägen och väg 76 för
genomfartstrafik, samt att sänka hastigheten till 30 km/h.
Utredningen visar att åtgärderna inte är möjliga att genomföra med dagens
förutsättningar. Eftersom åtgärderna inte går att genomföra kan endast
väldigt översiktliga skisser och kostnadsberäkningar tas fram.
För att åtgärderna om nya vägar ska kunna genomföras måste först markens
lämplighet för ändamålet prövas, i exempelvis en detaljplaneläggning.
Det är inte möjligt att stänga väg 761 för genomfartstrafik eftersom
Trafikverket är väghållare. Hastigheten går att reglera genom lokala
trafikföreskrifter som kommunen kan ta fram. För att kunna göra det krävs
vidare utredning i dialog med Trafikverket och närliggande fastighetsägare.
Åtgärd 1 - En förlängning av Campingvägen till Östanåvägen.

På Sandvägen finns det en kurva som motionären beskriver som
problematisk. Den beskrivs som både smal och skarp och med delvis skymd
sikt. Motionären har förslaget en ny dragning av väg. Åtgärden är
planstridig, se figur 1. Tillåten markanvändning är park och plantering. Det
finns därmed ingen möjlighet att förlänga Campingvägen så som
motionären föreslår. För att åtgärden ska kunna genomföras krävs det att

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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markens lämplighet prövas genom detaljplaneläggning.
Östanåns vägsamfällighet är väghållare för Sandvägen. För att lösa
problematiken som motionären beskriver med kurvan kan samfällighetsföreningen köpa in mark och bredda delar av gatan som enligt gällande
detaljplan är planlagd som vägmark. Fastighetsgränserna kan behöva
utredas vid en sådan åtgärd eftersom de är osäkra i området.
Fastighetsbestämning görs av lantmäterimyndigheten.
De nuvarande fastighetsägarna har dock ingen skyldighet att sälja marken
trots att den är planlagd som vägändamål.
Åtgärd 2 - Byggnation av väg som ansluter till Östanåvägen och väg 76, som
en naturlig väg från förlängning av Campingvägen.

Åtgärden innebär anslutningar till två statliga vägar, Östanåvägen (väg 761)
och Gävlevägen (väg 76). För att Trafikverket ska kunna uttrycka sig om
föreslagna korsningar behövs mer underlag och analyser. Generellt sett
behöver anslutningarna prövas i detaljplan eller enligt 39 § väglagen.
Vägplan kan komma att krävas och det ska i det här fallet bekostas av
kommunen.
Norr om motionärens föreslagna väg finns ett område planlagt som allmän
vägmark. Den planlagda vägmarken är inte anlagd idag och den har enskilt
huvudmannaskap. Där har vägföreningen möjlighet att köpa in mark och
anlägga en ny väg. Den nuvarande fastighetsägaren har dock ingen
skyldighet att sälja marken. Gällande anslutning till väg 76 finns i dag ingen
detaljplan för området.
Åtgärd 3 - Stänga av Östanåvägen, mellan Sandvägen och väg 76 för
genomfartstrafik, samt att sänka hastigheten till 30 km/h.

Trafikverket är väghållare för Östanåvägen och därför måste sträckan vara
öppen för all trafik. För att kommunen ska få bättre rådighet över
Östanåvägen måste kommunen ta över väghållaransvaret från Trafikverket.
Eftersom Trafikverkets vägar inom tätorten Älvkarleby inte har en regional
karaktär ser de gärna att väghållaransvaret lämnas över till kommunen.
Hastigheten för den föreslagna sträckan går att reglera genom lokala
trafikföreskrifter som kommunen kan ta fram. För att kunna göra det krävs
vidare utredning i dialog med Trafikverket och närliggande fastighetsägare.
Översiktlig kostnadsberäkning och konsekvenser

Ny detaljplan
Lämpligheten för ny väg prövas. En detaljplan för området kan förväntas
kosta cirka 200 000 kr. Kan tillkomma kostnader för utredningar för bland
annat buller, natur och trafik.

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Marklösen
Efter ny planläggning måste kommunen lösa in mark för allmän platsmark
för gatan. Kommunen har rätt att lösa in allmän platsmark där kommunen är
huvudman. Ersättningen bestäms enligt expropriationslagen. Detta innebär
att ersättning ska betalas för fastighetens marknadsvärde och för eventuella
övriga ekonomiska skador som fastighetsägaren drabbas av till följd av att
marken löses in.
Anläggande av väg
Kostnad för att anlägga en ny väg beror på bland annat på platsen
markförhållande. Hela sträckan från Campingvägen till väg 76 är cirka 800
meter. Om beräkningarna utgår från en kostnad på 10 000 kr/meter kostar
det sammanlagt 8 miljoner kronor att anlägga vägarna som föreslås.
Väghållare
Kommunen blir huvudman för den nya vägen som detaljplanelagts och
ytterligare kostnader tillkommer årligen på drift och underhåll. För att kunna
stänga av väg 761 för genomfartstrafik måste kommunen ta över
väghållaransvaret från Trafikverket. Det innebär också ökade kostnader för
drift och underhåll som inte finns i budget idag.
Åtgärder väg 76
Föreslagna åtgärder kan innebära att väg 76 måste byggas om. I tidigare
planarbete där liknande åtgärder har föreslagits har det gjorts beräkningar på
att det kan kosta från cirka 5 miljoner kr.
Beslutsunderlag



Beslut SBN 2021-06-07 § 89



Motion om att utreda en ny dragning av norra infarten till Sandvägen



Tjänsteskrivelse, daterad 2021-05-12/Linn Dahlvik



Beslut KS 2021-09-08 § 100

Beslutsgång

Ordförande Björn Karlsson frågar om fullmäktige kan besluta i enlighet
med kommunstyrelsens förslag och finner att så är fallet.
Beslutet lämnas till




Motionären
Samhällsbyggnadsnämnden

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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KF § 69
Diarienr
2020/150

Medborgarförslag om belysning längs Långgatan och
Älvbodavägen
Beslut
Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget om mer belysning längs
Långgatan och Älvbodavägen.
Sammanfattning av ärendet

Medborgarförslaget, som skickades till samhällsbyggnadsnämnden för
beredning 2020-11-25, föreslår utökad belysning på cykelvägarna vid
Långgatan och Älvbodavägen då nuvarande vägbelysning inte räcker till
och skapar en otrygg känsla, framförallt för barn.
Samhällsbyggnadsnämnden delar förslagsställarens uppfattning och föreslog
därför fullmäktige att bifalla medborgarförslaget. Även kommunstyrelsen
föreslog att medborgarförslaget ska bifallas.
Beslutsunderlag



Beslut SBN 2021-04-14 § 46



Medborgarförslag



Beslut KS 2021-03-10 § 35

Förslag till beslut på sammanträdet

Magnus Grönberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång

Ordförande Björn Karlsson (S) frågar om fullmäktige kan besluta att bifalla
medborgarförslaget i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut och
finner att så är fallet.
Beslutet lämnas till




Samhällsbyggnadsnämnden
Förslagsställaren

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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KF § 70
Diarienr
2020/125

Medborgarförslag om uppsättning av lampa Hårsta
Beslut
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.
Sammanfattning av ärendet

På fullmäktiges sammanträden 2020-11-25 skickades det inkomna
medborgarförslaget till samhällsbyggnadsnämnden för beredning.
Den föreslagna platsen för lampan är en fastighet som tillhör Älvkarlebyhus
AB. Eftersom kommunen inte äger marken föreslår både
samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen att medborgarförslaget
avslås. Kommunens alla instanser är dock överens om att förslaget i sig är
bra, och även fast kommunfullmäktige inte har möjlighet att bifalla förslaget
på grund av att kommunen inte är markägare så kommer förslaget att
vidarebefordras till det kommunala bostadsbolaget Älvkarlebyhus AB.
Beslutsunderlag



Beslut SBN 2021-04-12 § 45



Medborgarförslag uppsättning av lampor



Beslut KS 2021-03-10 § 35

Förslag till beslut på sammanträdet

Magnus Grönberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång

Ordförande Björn Karlsson (S) frågar om fullmäktige kan besluta att avslå
medborgarförslaget i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut och
finner att så är fallet.
Beslutet lämnas till




Samhällsbyggnadsnämnden
Förslagsställaren

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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KF § 71
Diarienr
2021/88

Revidering av riktlinje för hantering av allmänna
handlingar och sekretessbedömning
Beslut
Kommunfullmäktige antar de reviderade riktlinjerna för hantering av
allmänna handlingar och sekretessbedömning.
Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsens förvaltning har reviderat dokumentet ”Rutin för
hantering av allmänna handlingar” som antogs av Kommunfullmäktige
2001-06-20.
Syftet med revideringen av dokumentet har varit att få till en tydligare samt
uppdaterad riktlinje som tar hänsyn till de lagändringar som har skett sedan
2001. En sådan riktlinje behövs för att tillgodose att de olika förvaltningarna
hanterar allmänna handlingar och gör sekretessbedömning på ett likartat
sätt.
Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige att anta de reviderade
riktlinjerna för hantering av allmänna handlingar och sekretessbedömning.
Beslutsunderlag





Tjänsteskrivelse, daterad 2021-08-17/Amal Khalilova
Förslag på ”Riktlinje för hantering av allmänna handlingar och
sekretessbedömning”
KS 2021-09-08 § 112

Beslutsgång

Ordförande Björn Karlsson (S) frågar om kommunfullmäktige kan besluta i
enlighet med kommunstyrelsens förslag och finner att så är fallet.
Beslutet lämnas till








Utbildningsnämnden
Omsorgsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunstyrelsen
Kommunens alla chefer
Webben

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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KF § 72
Diarienr
2021/110

Effektiv och nära vård
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
1. Ställa sig bakom rapporten Effektiv och nära Vård 2030, Målbild och
strategi samt dokumentet ”Inriktning för utveckling av vårdcentrum i
Uppsala län”
2. Ge nämnderna i uppdrag att följa samt vid behov besluta om, för
varje enskild nämnd relevanta delar i detta fortlöpande
omställningsarbete, utifrån de mål och strategier som beskrivs i
rapporten.
Sammanfattning av ärendet

Vården behöver komma närmare patienten och brukaren. Utvecklingen av
en nära vård pågår på lokal, regional och nationell nivå. För att hälso- och
sjukvården och den kommunala vård- och omsorgen ska vara fortsatt
effektiv, av hög kvalitet, kunna möta den demografiska utvecklingen och
invånarnas behov på ett bättre sätt, krävs en omställning i hela vårdkedjan.
Nära vård är inte en ny organisationsnivå eller en benämning på dagens
primärvård. Nära vård är snarare ett nytt sätt att arbeta med hälsa, vård och
omsorg.
En mer tillgänglig, närmare vård kan tillsammans med nya arbetssätt i
vården innebära att resurserna inom vård och omsorg kan användas bättre
och därmed räcka till fler.
Eftersom det omställningsarbete som beskrivs i Effektiv och nära vård 2030
är av principiell betydelse och innebär särskilda åtaganden främst inom
Omsorgsnämndens ansvarsområde önskar nämnden att kommunfullmäktige
ställer sig bakom målbilden och inriktningen.
Vidare önskar omsorgsnämnden att kommunfullmäktige ger nämnderna i
uppdrag att följa samt vid behov besluta om, för varje enskild nämnd
relevanta delar av detta fortlöpande omställningsarbete utifrån de mål och
strategier som beskrivs i rapporten. Ett sådant uppdrag skulle tydliggöra
samt legitimera den planering och prioritering gällande mål ramar som
Omsorgsnämnden liksom övriga nämnder behöver göra i
omställningsarbetet.
Kommunstyrelsens föreslår fullmäktige besluta i enlighet med
omsorgsnämndens önskemål.

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Effektiv och nära vård 2030 - en färdplan i omställningsarbetet
I rapporten Effektiv och nära vård 2030, Dnr KS2019/136 skissar region
Uppsala färdplanen för omställningsarbetet i vår region. Utgångspunkten är
ett förebyggande och hälsofrämjande arbete i samverkan med andra aktörer.
Vården bygger på samskapande och tillit där patienter och anhöriga
involveras som jämlika partners och experter i vården.
Att förändringsriktningen beslutas och förankras brett på ledningsnivå hos
huvudmännen, i såväl politiska - som tjänstemannaledningar, för att sedan
omsättas i planer som konkretiserar arbetet inom de egna ansvarsområdet är
en förutsättning för att lyckas med förändringsarbetet.
Omsorgsnämnden vill betona att de vägval som tecknas i rapporten är
nödvändiga steg som behöver tas för att säkerställa en god- och nära vård
för kommunens invånare och ligger i linje med den nationella utvecklingen.
Omställningsarbetet som till viss del redan har påbörjats tecknar en tydlig
omställning från sluten vård till öppen vård där primärvårdsnivån, den
kommunala eller regionala, är den tydliga basen för att tillgodose invånarnas
behov av hälso- och sjukvård.
Med rapporten, Effektiv och nära vård 2030, som utgångspunkt har Region
Uppsala skapat en plan för vårdcentrum i flera av länets kommuner.
Beskrivning av vårdcentrumens verksamheter och lokalisering framgår i
dokumentet ”Inriktning av utveckling för vårdcentrum i Uppsala län” Dnr
KS2019/ 136.
Huvudmännens beslut
Den 18 juni 2018 fattade regionstyrelsen beslut att ställa sig bakom
rapporten Effektiv och Nära vård 2030, Den 4 november 2019 beslutade
Regionstyrelsen att ställa sig bakom ”Inriktning för utveckling av
vårdcentrum i Uppsala län”. Samrådet HSVO ställde sig bakom förslag till
målbild och inriktning den 20 september 2019 och Regionalt Forum den 4
oktober 2019. Efter det har respektive huvudman antagit dokumenten. I
Älvkarleby kommun antog kommunstyrelsen dokumenten den 7 april 2020,
Dnr KS 2019/13
I juni 2021 fattade vårdstyrelsen i region Uppsala beslut om att Nära vård
och hälsa ska etablera en närvårdsenhet inom ramen för vårdcentrum TierpÄlvkarleby med start november 2021.
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Beslutsunderlag






Tjänsteskrivelse med förslag till beslut från förvaltningschef Lena
Isokivelä, daterad 2021-07-30.
Effektiv och nära vård 2030
Inriktning av utveckling för vårdcentrum i Uppsala län
Inriktningsbeslut Vårdcentrum Tierp Älvkarleby

Förslag till beslut på sammanträdet

Roger Petrini (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång

Ordförande Björn Karlsson (S) frågar om kommunfullmäktige kan besluta i
enlighet med kommunstyrelsens förslag och finner att så är fallet.
Beslutet lämnas till






Region Uppsala
Omsorgsnämnden
Kommunstyrelsen
Förvaltningschef omsorg
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KF § 73
Diarienr
2021/106

Redovisnings av "Skolmiljarden" 2021
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att pengarna som erhålls som generellt
statsbidrag under benämningen ”Skolmiljarden” redovisas i
internredovisningen under utbildningsförvaltningen så att pengarna kommer
skolan till godo. Det totala beloppet uppgår för Älvkarleby kommun tull
1 158 135 kronor.
Sammanfattning av ärendet

Då Skolmiljarden är ett generellt statsbidrag skall det redovisas under
finansförvaltningen. Det innebär att pengarna inte kommer skolan till godo.
För att se till att dessa medel kan användas inom skolan utan att underskott
uppstår måste ekonomiavdelningen i internredovisningen lägga intäkten på
utbildningsförvaltningen. Detta påverkar inte på något sätt kommunens
resultat men gör att intäkten hamnar där den är avsedd.
Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige besluta att pengarna som
erhålls som generellt statsbidrag under benämningen ”Skolmiljarden”
redovisas i internredovisningen under utbildningsförvaltningen så att
pengarna kommer skolan till godo. Det totala beloppet uppgår för
Älvkarleby kommun till 922 737 kronor.
Beslutsunderlag





Tjänsteskrivelse, daterad 2021-05-12/ Peter Hammarberg
Bilaga 1 Skolmiljard
Beslut KS 2021-09-08 § 102

Förslag till beslut på sammanträdet

Kommunstyrelsens ordförande Marie Pettersson (S) yrkar att den totala
summan i kommunstyrelsens förslag till beslut skall ändras från 922 737
kronor till 1 158 135 på grund av att kommunen har fått ett en extra
utbetalning om 261 000 kronor sedan ärendet bereddes.
Beslutsgång

Ordförande Björn Karlsson frågar om kommunfullmäktige kan besluta i
enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut med ändringen att
summan uppgår till 1 158 135 kronor och finner att så är fallet.
Beslutet lämnas till




Ekonomi
Skolchefen
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KF § 74
Diarienr
2021/83

Anslagsäskande för fördjupad granskning 2021
Beslut
Kommunfullmäktige avslår revisorernas anslagsäskande för fördjupad
granskning 2021. Revisorerna kan dock hemställa om utökning av budget
för 2022, förutsatt att granskningen inte kan genomföras med de medel som
är beslutade för nästkommande räkenskapsår.
Reservationer och särskilda uttalanden

Roger Petrini (M), Christer Lindeberg (M), Monica Lindeberg (M), Eva
Sidekrans (M), Ann-Charlotte Ågren (L), Hans Henriksson (KV), Mona
Hansson (KV), Kurt Törnblom (SD), Maj-Britt Jakobsson (SD), Walter
Löfman (SD) och Eva Britt Löfman (SD) reserverar sig mot beslutet.
Sammanfattning av ärendet

Kommunens revisorer har kommunfullmäktiges uppdrag att granska
styrelser och nämnders verksamhet samt att pröva om den sköts på ett
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.
Revisorerna skall också granska om kommunens räkenskaper är rättvisande
och om den interna kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig. För
revisorernas granskning gäller kommunallagen, god revisionssed och av
fullmäktige antaget revisionsreglemente.
Revisorerna har hemställt om ett tilläggsanslag om 110 00 kronor för att
under 2021 kunna granska om utbildningsnämnden säkerställer ett
systematiskt kvalitetsarbete inom grundskolan och att detta sker med
tillräcklig intern kontroll.
Fullmäktiges presidium föreslår att fullmäktige avslår revisorernas
anslagsäskande då kommunen inte brukar ge tilläggsanslag under löpande
verksamhetsår. Revisorerna får bestämma om man vill söka utökning av
budget för 2022 eller om revisionen kan täckas inom den budget som finns
för 2022.
Beslutsunderlag



Hemställan till kommunfullmäktiges presidium, anslagsäskande för
fördjupad granskning.

Förslag till beslut på sammanträdet

Roger Petrini (M) yrkar att 110 000 kronor anslås i enlighet med
revisorernas anslagsäskande. Tilläggsanslaget ska finansieras genom
kommunens prognostiserade överskott.
Ann-Charlotte Ågren (L) yrkar bifall till Roger Petrinis (M) förslag
Ordförandens
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Marie Pettersson (S) yrkar avslag på anslagsäskandet. Istället bör
revisorerna ansöka om utökning av budget för 2022, förutsatt att
granskningen inte kan utföras med de medel som är beslutade för 2022.
Clarrie Leim (C) yrkar bifall till Marie Petterssons (S) förslag.
Beslutsgång

Ordförande Björn Karlsson (S) ställer Roger Petrinis (M) förslag mot Marie
Petterssons (S) och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Marie
Petterssons yrkande.
Beslutet lämnas till



Revisorerna
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KF § 75
Diarienr
2021/111

Information från omsorgsnämnden till fullmäktige
angående utbetalning av ekonomiskt bistånd
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att lägga informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet

Omsorgsnämnden överlämnar information om utbetalning av ekonomiskt
bistånd till fullmäktige.
Covid-19 haft en stor påverkan på svensk ekonomi och arbetsmarknad
vilket har lett till en ökad arbetslöshet. Andelen personer som erhåller
ekonomiskt bistånd på grund av arbetslöshet har ökat över hela landet.
Arbetslösheten är fortsatt hög i riket och enligt Arbetsförmedlingen har
aldrig tidigare antalet långtidsarbetslösa varit så många som nu.
Arbetsförmedlingen konstaterar även att deras tilldelade resurser inte räcker
till för att bromsa antalet nya långtidsarbetslösa då anslagen till de olika
arbetsmarknadspolitiska åtgärderna har minskat.
Förvaltningen har sett en viss ökning av ekonomiskt bistånd sedan oktober
2020. Ökningen av utbetalningarna har dock fortsatt under tertial ett och
överstiger utfallet för samma period förra året med drygt 721 000 kronor.
I april sjönk utbetalningen något men ligger fortfarande på en högre nivå än
i april 2020. I den analys som enheten för försörjningsstöd och vuxen
genomfört framkommer att det är en ökning av ärenden varje månad men
även att utbetalningarna för livsföring i övrigt (tandvård, flytthjälp, hälsooch sjukvård) har ökat markant i mars och april, men även utbetalningar för
elskulder och hyresskulder har ökat.
Omsorgsnämnden ser allvarligt på utvecklingen bedömer att osäkerheten är
stor över vilken nivå utbetalningarna kommer att stabiliseras på, vilket
innebär att prognosen för helåret är svårbedömd. Omsorgsnämnden har inte
verktyg att på egen hand vända den negativa utvecklingen som följer i
spåren av pandemin och vill därför särskilt uppmärksamma
kommunfullmäktige om denna svårighet som nu visar sig i den negativa
prognosen.
Beslutsunderlag



Beslut ON 2021-09-08 § 110




Tjänsteskrivelse, daterad 2021-06-01/ Lena Isokivelä
Beslut ON 2021-06-08
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Beslutsgång

Ordförande Björn Karlsson (S) frågar om fullmäktige kan lägga den mycket
viktiga informationen till handlingar och finner att så är fallet.
Beslutet lämnas till



Omsorgsnämnden
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