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Underskrift

Utdragsbestyrkande
1

Kommunfullmäktige
2021-10-27

Beslutande
Ledamöter
Namn (politisk tillhörighet)
Marie Pettersson (S)
Björn Karlsson (S)
Roger Petrini (M)
Torbjörn Löfgren (KV)
Magnus Grönberg (S)
Clarrie Leim (C)
Jenny Dahlberg (S)
Eva Sidekrans (M)
Mona Hansson (KV)
Lars Skytt (S)
Katrin Jakobsson (S)
Marianne Nygren (KD)
Inga-Lil Tegelberg (S)
Agneta Lundgren (C)
Hannele Kumpulainen (S)
Ann-Charlotte Ågren (L)
Pernilla Friman (S)
Monica Lindeberg (M)
Sigrid Bergström (V)
Walter Löfman (SD)

Tjänstgörande ersättare
Namn (politisk tillhörighet)
Eva Britt Löfman (SD)
Tommy Jakobsson (S)
Håkan Thörnell (V)
Sven-Olof Melin (S)
Hans Henriksson (KV)
Ola Lindberg (MP)

Ordförandens
signatur

Paragrafer

Paragrafer

Justerarens
signatur

Ordinarie ledamot
Kurt Törnblom (SD)
Annika Forsberg (S)
Ulf Öman (V)
Roger Wilund (S)
Annemon Piper (KV)
Hans Wennberg (MP)

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige
2021-10-27

Övriga närvarande
Ersättare
Namn (politisk tillhörighet)
Kurt L Andersson (S)
Börje Matsson (KV)
Gunn Johansson (C)
Övriga deltagare
Namn
Malin Persson
Elin Bestdahl

Ordförandens
signatur

Paragrafer

Paragrafer

Justerarens
signatur

Befattning
Kommunsekreterare
Kommunikatör

Justerarens
signatur

3
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Kommunfullmäktige
2021-10-27

KF § 76

Godkännande av dagordning
Beslut
Dagordningen godkännes.

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Kommunfullmäktige
2021-10-27

KF § 77

Sammanfattning av allmänhetens frågestund
Inga frågor ställdes på allmänhetens frågestund.
Sammanfattning av ärendet

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

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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KF § 78

Meddelanden
Följande meddelanden redovisas:
1. Protokoll, delårsrapport 2020, Gästrike Vatten AB
2. Protokoll, delårsrapport Älvkarleby Vatten AB
3. Protokollsutdrag tertial 2 2021 Gästrike Räddningstjänstförbund

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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KF § 79

Valärenden
Beslut
Glenn Grylin (SD) har flyttat från kommunen och är därmed inte längre
valbar.
Beslutet lämnas till



Länsstyrelsen

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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KF § 80

Anmälan av medborgarförslag, motioner och
interpellationer

Diarienr
KS 2021/154

Följande motioner anmäls
Motion om parkering vid gamla kiosken i Harnäs, inlämnad av Torbjörn
Löfgren (KV), Mona Hansson (KV) och Hans Henriksson (KV) 2020-10-20.
Motionen lämnas till samhällsbyggnadsnämnden för beredning.

KS 2021/159

Motion gällande byggande av badhus i kommunen, inlämnad av Torbjörn
Löfgren (KV), Mona Hansson (KV) och Hans Henriksson (KV) 2020-10-25.
Motionärerna gjorde under sammanträdet ett förtydligande av motionens
innebörd. Innebörden är att kommunen ska projektera, upphandla och bygga
ett badhus inom de närmaste fyra åren.
Motionen lämnas till samhällsbyggnadsnämnden för beredning.
Följande interpellation anmäls

KS 2021/161

Interpellation gällande värnandet av lokalt företagande, från Roger Petrini (M)
till kommunstyrelsens ordförande Marie Pettersson (S).
Interpellationen besvaras vid nästkommande sammanträde 24 november.

KS 2021/162

Interpellation gällande det politiska klimatet, från Roger Petrini (M) till
kommunstyrelsens ordförande Marie Pettersson (S). Interpellationen besvaras
vid nästkommande sammanträde 24 november.

KS 2021/163

Interpellation gällande försäljning av matlådor, från Roger Petrini (M) till
samhällsbyggnadsnämndens ordförande Magnus Grönberg (S).
Interpellationen besvaras vid nästkommande sammanträde 24 november.

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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KF § 81

Svar på interpellation om Tallmon

Diarienr
2021/116

Ordförande i omsorgsnämnden Jenny Dahlberg (S) besvarar Marianne
Nygrens (KD) interpellation om vård- och omsorgsboendet Tallmon, som
ställdes på fullmäktiges sammanträde 2021-09-22.

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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KF § 82

Svar på interpellation gällande hög
personalomsättning

Diarienr
2021/121

Kommunstyrelsens ordförande Marie Pettersson (S) besvarar Roger Petrinis
(M) interpellation om hög personalomsättning, som ställdes på fullmäktiges
sammanträde 2021-09-22.

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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KF § 83
Diarienr
2021/134

Delårsrapport 2021
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner delårsrapporten.
Sammanfattning av ärendet

Varje år görs en delårsrapport för perioden januari – augusti aktuellt år.
Delårsrapporten innehåller en översikt över kommunens verksamhet, den
ekonomiska ställningen per den sista augusti samt en utvärdering av om de
politiska målen är uppfyllda eller inte. Delårsrapporten är ett viktigt verktyg
för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige vid styrning och uppföljning
av kommunens verksamheter och bolag under året.
Delårsrapporten redovisar ett resultat på 39,1 miljoner kronor men resultatet
för hela året prognostiseras till 24,3 miljoner kronor. Verksamheternas
nettokostnader för perioden uppgick till 375,9 miljoner kronor, vilket
motsvarar en förbrukning på 64 % av årsbudgeten. Den linjära riktpunkten
(8/12-delar av årsbudgeten) är 67 %. Samtliga nämnder, (kommunstyrelsen
59%, samhällsbyggnadsnämnden 48%, utbildningsnämnden 67%,
omsorgsnämnden 66%), ligger under eller lika med riktpunkten. För stor
vikt ska dock inte läggas vid en jämförelse mellan förbrukningen under de
åtta första månaderna och 8/12-delar av årsbudgeten, då årets sista tertial
historiskt sett är kostnadsmässigt extra belastande.
Beslutsunderlag









Delårsrapport 2021 Älvkarleby kommun
Bilaga 1 verksamhetsberättelse kommunstyrelsen
Bilaga 2 verksamhetsberättelse samhällsbyggnadsnämnden
Bilaga 3 verksamhetsberättelse utbildningsnämnden
Bilaga 4 verksamhetsberättelse omsorgsnämnden
Bilaga 5 Älvkarlebyhus delårsrapport
Bilaga 6 Älvkarleby Vatten balans- och resultaträkning

Förslag till beslut på sammanträdet

Marie Pettersson (S), Roger Petrini (M), Clarrie Leim (C) och Torbjörn
Löfgren (KV) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutet lämnas till




Ekonomichef
Kommundirektör

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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KF § 84
Diarienr
2020/111

Medborgarförslag om belysning på planerna vid
Skutskärs IP
Beslut
Medborgarförslaget avslås.
Sammanfattning av ärendet

Medborgarförslaget går ut på att det ska sättas upp belysning runt planerna
vid Skutskärs IP. Förslagsställaren menar på att det hade varit gynnsamt för
dem som nyttjar planen, då det under vissa årstider blir mörkt snabbt och att
det är en del sena träningar.
Samhällsbyggnadsnämnden har berett ärendet och anser att belysningen har
ett gott syfte, men det måste utredas var belysningen ska sitta och det finns
även en säkerhetsaspekt att ta hänsyn till. Det finns i dagsläget inget
budgeterat för en sådan åtgärd och om medborgarförslaget ska genomföras
får andra saker prioriteras bort. Därför föreslår samhällsbyggnadsnämnden
att fullmäktige avslår medborgarförslaget.
Nämnden tackar medborgaren för förslaget och tar med sig frågan i framtida
byggnationer.
Beslutsunderlag




Medborgarförslag om belysning på planerna vid Skutskärs IP
Beslut SBN 2021-09-06 § 110

Förslag till beslut på sammanträdet

Magnus Grönberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, att avslå
motionen.
Beslutet lämnas till




Förslagsställaren
Samhällsbyggnadsnämnden

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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KF § 85
Diarienr
2021/96

Kretsloppsplan
Beslut
Fullmäktige:
1. Fastställer Kretsloppsplan för Älvkarleby kommun, samt
2. Gör bedömningen att genomförandet av kretsloppsplanen inte kommer att
medföra betydande miljöpåverkan.
Sammanfattning av ärendet

Gästrike återvinnare har enligt förbundsordningen ett uppdrag att ta fram
förslag till både avfallsplan (kretsloppsplan) och lokala föreskrifter om
avfallshantering för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby
kommuner. Både Kretsloppsplan och lokala föreskrifter om avfallshantering
ska beslutas av kommunernas kommunfullmäktige.
Kretsloppsplanen består av ett huvuddokument, en inspirationsbank med
förslag på åtgärder samt ett antal bilagor. Huvuddokumentet och bilagorna
är bifogade handlingar till detta ärende. Inspirationsbanken i sin helhet finns
i digitalt format på www.kretsloppsplangavleborg.se.
Arbetet att ta fram förslaget till ny Kretsloppsplan har skett i samverkan
mellan Gästrike återvinnare och medlemskommunerna, vilket beskrivs i
bilaga 6.
Förslaget har arbetats fram under 2019-2020. Samråd har skett under
hösten/vintern 2020-2021, i form av intern förankringsrunda, remiss samt
utställning för allmänhetens granskning. Samrådsförfarandet och inkomna
synpunkter och förbättringsförslag redovisas i bilaga 7 Samrådsredogörelse.
Enligt 6 kap. 3 § miljöbalken ska en kommun som upprättar en plan som
krävs i lag eller annan författning göra en strategisk miljöbedömning om
genomförandet av planen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.
Kretsloppsplanen innehåller inga beslut som innebär etablering eller
ombyggnation av anläggningar som kan ge negativa miljökonsekvenser.
Planen kommer få i huvudsak positiva konsekvenser för hållbarhet. Därför
föreslår vi att kommunerna gör bedömningen att genomförandet av planen
inte kommer medföra en betydande miljöpåverkan. Planens förväntade
konsekvenser beskrivs i bilaga 1 Konsekvensbeskrivning.

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Beslutsunderlag










Bilaga 1 Konsekvensbeskrivning
Bilaga 2 Kretsloppsplanen i ett större sammanhang
Bilaga 3 Nulägesbeskrivning och omvärldsanalys
Bilaga 4 Nedlagda deponier
Bilaga 5 Uppföljning av tidigare avfallsplan
Bilaga 6 Så har förslaget till Kretsloppsplanen tagits fram
Bilaga 7 Samrådsredogörelse Bilaga 8 Exempel ur
inspirationsbanken
Missiv förslag till ny kretsloppsplan för Älvkarleby kommun

Förslag till beslut på sammanträdet

Magnus Grönberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutet lämnas till



Gästrike Återvinnare

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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KF § 86
Diarienr
2021/97

Reviderade lokala föreskrifter om avfallshantering
Beslut
Lokala föreskrifter om avfallshantering för Älvkarleby kommun fastställs.
Sammanfattning av ärendet

Gästrike återvinnare har enligt förbundsordningen ett uppdrag att ta fram
förslag till både avfallsplan (kretsloppsplan) och lokala föreskrifter om
avfallshantering för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby
kommuner. Både avfallsplan (kretsloppsplan) och lokala föreskrifter om
avfallshantering ska beslutas av kommunernas kommunfullmäktige. De
lokala föreskrifterna är gemensamma för alla fem kommunerna.
De nu gällande lokala föreskrifterna om avfallshantering trädde i kraft 201601-01. Det finns behov att revidera några delar i föreskrifterna, utifrån både
ändrad lagstiftning och erfarenheter från tillämpningen av de gällande
föreskrifterna. Förslagen till revideringar handlar dels om förtydliganden
och begrepp, dels om några förändringar i sak, dels om att flytta några
bestämmelser från de lokala avfallsföreskrifterna till avfallstaxan.
Kort summering av de huvudsakliga revideringarna
•

•
•
•
•

Definitionen av fastighetsinnehavare ändras för att harmoniera med
gällande lagstiftning och definitioner i andra sammanhang så att
lydelsen blir: ”Med fastighetsinnehavare avses den som är
fastighetsägare eller den som enligt 1 kap. 5 §
fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som
fastighetsägare”.
Bestämmelser om fastighetsinnehavares ansvar för abonnemang och
avgift flyttas från de lokala föreskrifterna om avfallshantering till
Avfallstaxan.
Förbundets rätt att avgöra vilka typer av behållare som godkänns för
hämtning eller tömning. (§ 10)
Förtydligande att dragväg längre än 10 meter är ett undantag som
förutsätter särskilt beslut. (§ 11c och § 26)
Bestämmelser om hantering av invasiva växter införs i § 7 och § 33
samt bilaga B

I övrigt finns ett antal justeringar och förtydliganden som inte medför några
större konsekvenser.
Beslutsunderlag




Ordförandens
signatur

Förslag till Föreskrifter om avfallshantering för Gävle, Hofors,
Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommuner
Samrådsredogörelse för revidering av Föreskrifter om

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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avfallshantering för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och
Älvkarleby kommun
Förslag till beslut på sammanträdet

Magnus Grönberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutet lämnas till



Gästrike Återvinnare

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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KF § 87
Diarienr
2021/95

Avfallstaxa 2022
Beslut
Fullmäktige:
1. Fastställer förslaget till justeringar i allmänna bestämmelser i
Avfallstaxa 2022 och
2. Fastställer förslaget till tillägg i avfallstaxan 2022 vad gäller
konsekvenserna av införande av kommunalt ansvar för returpapper.
Tillägg i definitionen av grundavgiften och ny hämtningsavgift för
returpapper.
Sammanfattning av ärendet

Gästrike återvinnare har enligt förbundsordningen ett uppdrag att ta fram
förslag till avfallstaxa för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och
Älvkarleby kommuner. Avfallstaxan ska beslutas av medlemskommunernas
kommunfullmäktige.
Inför 2022 är det inga ändringar av befintliga taxor och avgifter. Däremot
föreslås två tillägg i avfallstaxan för 2022. Det första tillägget med
anledning av att det framkommit att några bestämmelser som tidigare har
stått med i de lokala föreskrifterna bättre hör hemma i avfallstaxan. Det
andra tillägget med anledning av ny förordning om kommunalt ansvar för
returpapper som träder i kraft 1 januari 2022.
Tilläggen beskrivs och förklaras i bifogade handlingar. Gästrike
återvinnares förbundsstyrelse tog beslut i ärendet 2021-05-26 och
förbundsfullmäktige tog beslut i ärendet 2021-06-17.
Beslutsunderlag



Tillägg till avfallstaxa 2022 – underlag för beslut till Gästrike
återvinnare förbundsstyrelse och förbundsfullmäktige



Protokoll från Gästrike återvinnare förbundsfullmäktige från 20210617med taget beslut om tillägg till avfallstaxa 202

Beslutet lämnas till



Gästrike Återvinnare

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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KF § 88
Diarienr
2021/100

Höjning av VA-taxans anläggningsavgift år 2022 till
2024 Älvkarleby kommun
Beslut
Fullmäktige beslutar att:
1. från 1 januari 2022 höja VA-taxans anläggningsavgift enligt bilaga 2
2. från 1 januari 2023 höja VA-taxans anläggningsavgift enligt bilaga 3
3. från 1 januari 2024 höja VA-taxans anläggningsavgift enligt bilaga 4
Sammanfattning av ärendet

VA-verksamheten i Sverige är tydligt reglerad. Enligt lagstiftningen ska
kommunerna via taxan ta betalt för de nödvändiga kostnaderna för underhåll
och förnyelse av verksamheten och det ska ske med hänsyn till att varje
kommun och varje generation användare ska stå för sina egna kostnader.
Avgifterna fördelas på anläggningsavgift (engångsavgift som betalas vid
anslutning eller vid tillbyggnad på befintlig fastighet) och brukningsavgift
(löpande avgift för nyttjande av kommunalt dricksvatten, spillvatten och
dagvatten). I Älvkarleby Vatten AB:s uppdrag som VA-huvudman i
Älvkarleby kommun ingår att bereda och lämna förslag på ändringar av VAtaxans nivå. Kommunfullmäktige i Älvkarleby beslutar om nivån för VAtaxan. Detta ärende omfattar enbart anläggningsavgiften och inte förändring
av Älvkarleby kommuns nivå för brukningsavgift.
Anläggningsavgiften i VA-taxan i Älvkarleby kommun har under många år
endast justerats med indexuppräkning. En genomlysning har visat att en
utbyggnad i snitt inklusive del av befintlig VA-anläggning vanligen varierar
mellan 160 000 kronor – 220 000 kronor vilket innebär att kostnaderna vid
anslutning inte täcks av nuvarande nivå. För att anläggningsavgiftens nivå
ska spegla intäktsbehovet vid anslutning föreslås en stegvis höjning under
åren 2022-2024. Inriktningen är att anläggningsavgiftens nivå sedan kan
stabiliseras.
Beslutsunderlag






Bilaga 1 Underlag för höjning av VA-taxan, anläggningsavgift år
2021 till 2023 Älvkarleby kommun
Bilaga 2 Anläggningsavgifter år 2022, Älvkarleby kommun
Bilaga 3 Anläggningsavgifter år 2023, Älvkarleby kommun
Bilaga 4 Anläggningsavgifter år 2024, Älvkarleby kommun

Beslutet lämnas till



Älvkarleby Vatten

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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KF § 89
Diarienr
2021/15

Motion för ett tryggare Älvkarleby
Beslut
Punkt ett, tre och fyra i motionen avslås och punkt två bifalles.
Reservationer och särskilda uttalanden

Roger Petrini (M), Monica Lindeberg (M), Eva Sidekrans (M) och
Marianne Nygren reserverar sig mot beslutet att avslå punkt ett, tre och fyra
i motionen.
Sammanfattning av ärendet

I samband med fullmäktiges sammanträde den 17 februari lämnade Roger
Petrini (M) in en motion för ett tryggare Älvkarleby. Motionen innehåller
följande förslagspunkter:
1. Uppdra åt kommunstyrelsen att ta fram en trygghetsplan för att öka
den upplevda tryggheten och minska brottslighet
2. Uppdra åt kommunstyrelsen att verka för att stötta
frivilligorganisationer som verkar för ökad trygghet och säkerhet, till
exempel genom nattvandring och grannsamverkan.
3. Uppdra att kommunstyrelsen att systematiskt arbeta med
trygghetsskapande insatser, såsom till exempel belysning på
allmänna platser.
4. Uppdra åt kommunstyrelsen att arbeta med aktiva åtgärder vid
skadegörelse och klotter. Åtgärderna ska så långt det är möjligt
betalas av gärningsmannen eller målsman om denne är minderårig.
Förvaltningens yttrande
Motionens första förslagspunkt handlar om att kommunstyrelsen skall ta
fram en trygghetsplan för att öka den upplevda tryggheten och minska
brottsligheten. Kommunen genomför redan idag ett antal åtgärder gällande
trygghet för kommunens invånare:
 Medborgarundersökningar
 Medborgardialog
 Medborgarlöften
 Trygghetsvandringar
Förvaltningen anser att dessa åtgärder, tillsammans med det arbete som
redan beslutad organisation genomför med trygghetsskapande och
brottsförebyggande samhälle som fokus, är tillräckligt för att öka den
upplevda tryggheten och minska brottsligheten.
Den andra förslagspunkten gäller att uppdra åt kommunstyrelsen att verka
för att stötta frivilligorganisationer som verkar för ökad trygghet och
säkerhet, till exempel genom nattvandring och grannsamverkan.

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Förvaltningen är positiv till ett utökat stöd till frivilligorganisationer. Detta
stöd behöver tas upp i nästa års budgetarbete och kriterier för ansökan av
stöd behöver tas fram.
Motionären vill genom den tredje förslagspunkten att fullmäktige skall
uppdra åt kommunstyrelsen att jobba med systematiska arbetet med
trygghetsskapande insatser, såsom till exempel belysning på allmänna
platser. Ett sådant systematiskt arbete görs redan idag genom de åtgärder
och insatser som beskrevs i svaret på punkt ett. I höst kommer kommunen
även starta arbetet med att ta fram och utveckla ett lokalt krishanteringsråd
med näringslivet, vilket också är en del i det trygghetsskapande arbete som
Älvkarleby kommun leder. Belysningen på allmänna platser något som ses
över vid den årliga trygghetsvandringen.
När det gäller klotter och skadegörelse finns det i dagsläget en åtgärdsplan
för sådana händelser som bland annat innehåller polisanmälan, sanering,
intern dokumentation och kartläggning.
Utifrån ovanstående redogörelse föreslår förvaltningen att punkt ett, tre och
fyra skall avslås eller lämnas utan åtgärd då förvaltningen anser att
kommunen i dagsläget redan utför det arbete som motionären efterfrågar.
Dock anser förvaltningen att punkt två om stöd till frivilligorganisationer
skall bifallas.
Beslutsunderlag




Motion för ett tryggare Älvkarleby
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-09-22/ Joakim Lundberg

Förslag till beslut på sammanträdet

Roger Petrini (M) och Marianne Nygren (KD) yrkar bifall till motionens
alla punkter.
Marie Pettersson (S) och Ann-Charlotte Ågren (L) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag, att punkt ett, tre och fyra avslås och att punkt två
bifalles.
Beslutsgång

Ordförande frågar först om fullmäktige kan besluta att bifalla punkt två i
motionen och finner att så är fallet.
Ordförande frågar sedan om fullmäktige beslutar att avslå eller bifalla punkt
ett, tre och fyra i motionen och finner att fullmäktige beslutar att avslå punkt
ett, tre och fyra.

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Beslutet lämnas till






Motionären
Kommunstyrelsen
Näringslivs- och utvecklingschef
Beredskapssamordnare

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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KF § 90
Diarienr
2020/42

Revidering av förbundsordning för Gästrike
Räddningstjänst
Beslut
Fullmäktige beslutar att:
1. Godkänna förbundsordningen enligt bilaga
2. Förbundsordningen gäller från 1 januari 2022
3. Beslutet gäller under förutsättning att motsvarande beslut fattas i
kommunfullmäktige i Gävle, Sandviken, Hofors, Ockelbo och
Älvkarleby kommun.
Sammanfattning av ärendet

Arbetet med att ta fram en ny reviderad förbundsordning för Gästrike
Räddningstjänst har pågått under en längre tid. Våren 2020 skickade
förbundet ut ett förslag på ny förbundsordning till medlemskommunerna på
remiss.
Underlaget som skickades ut saknade helt text i väsentliga avsnitt så som §
14 fördelning av kostnader och § 17 budgetprocess och styrning. Vissa
avsnitt innehöll även en hel del otydligheter om saker som i nuvarande
förbundsordning är tydligt specificerade. Under 2021 har frågetecknen rätats
ut och medlemskommunerna har kommit fram till en ny fördelningsmodell.
Flera fördelningsalternativ har diskuterats mellan medlemskommunerna,
men i slutändan enades förbundet om att kostnaderna ska fördelas enligt en
befolkningsnyckel.
Kommunfullmäktige i samtliga medlemskommuner (Gävle, Sandviken,
Hofors, Ockelbo och Älvkarleby) föreslås av kommunalförbundet besluta
att:
1. Godkänna förbundsordning enligt bilaga
2. Förbundsordningen gäller från 1 januari 2022
3. Beslutet gäller under förutsättning att motsvarande beslut fattas i
kommunfullmäktige i Gävle, Sandviken, Hofors, Ockelbo och
Älvkarleby kommuner.
Beslutsunderlag





Ordförandens
signatur

Förbundsordning Gästrike räddningstjänst remiss
Missiv förbundsordning Gästrike räddningstjänst
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-09-22/ Michaela Swartling

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Förslag till beslut på sammanträdet

Marie Pettersson (S), Clarrie Leim (C) och Roger Petrini (M) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Beslutet lämnas till



Gästrike Räddningstjänst

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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