Protokoll för Kommunfullmäktige
Plats:

Kommunhusets sessionssal, Skutskär

Datum och tid: 2019-11-27 18:30-20:10
Justering
Plats:

Kommunhuset, Skutskär

Datum och tid:

2019-12-06 10:00

Paragrafer:

89-102

Sekreterare:
Malin Persson
Ordförande:
Björn Karlsson
Justerare:
Annika Forsberg

Marianne Nygren

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

2019-11-27

Underskrift

Utdragsbestyrkande
1

Kommunfullmäktige

2019-11-27

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

Tjänstgörande ersättare
Namn (politisk tillhörighet)
Torbjörn Löfgren (KV)
Hannele Kumpulainen (S)

Ordförandens
signatur

Paragrafer

Paragrafer

Justerarens
signatur

Ordinarie ledamot
Bengt Ahlquist (KV)
Lars Skytt (S)

Justerarens
signatur

2

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

2019-11-27

Eva Britt Löfman (SD)
Marianne Nygren (KD)

Tom stol (SD)
Runar Höglund (KD)

Övriga närvarande
Ersättare
Namn (politisk tillhörighet)
Sven-Olof Melin (S)
Ann- Cathrin Andersson (S)
Kurt L Andersson (S)
Hans Henriksson (KV)
Håkan Thörnell (V)
Gunn Johansson (C)
Ola Lindberg (MP)
Georges Alsawiri (KD)
Erik Hansson (L)
Övriga deltagare
Namn
Maria Wikström
Malin Persson
Martin Sahlberg

Ordförandens
signatur

Paragrafer

Paragrafer

95

Justerarens
signatur

Befattning
Kommundirektör
Kommunsekreterare
Beredskaps- och säkerhetssamordnare

Justerarens
signatur

3

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige
2019-11-27

KF § 89

Godkännande av dagordning
Beslut
Dagordningen godkännes.

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

4

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige
2019-11-27

KF § 90

Sammanfattning av allmänhetens frågestund
Ärendet utgår då inga frågor ställdes på allmänhetens frågestund.

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige
2019-11-27

KF § 91

Meddelanden
Följande meddelanden redovisas:
1. Revisorernas bedömning av delårsrapporten – utlåtande.
2. Utbildnings- och omsorgsnämndens rapporteringsskyldighet av ej
verkställda gynnade biståndsbeslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen,
SOL.
3. Revisorerna i Inköp Gävleborgs bedömning av delårsrapport samt
granskningsrapport.
4. Revisorernas granskning av Älvkarleby kommuns delårsrapport.
5. Protokoll, delårsrapport m m från Älvkarleby Vatten.
6. Protokoll, delårsrapport m m från Gästrike Vatten.

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige
2019-11-27

KF § 92

Valärenden
Inga valärenden anmäls.

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige
2019-11-27

KF § 93

Anmälan av medborgarförslag, motioner och
interpellationer

Diarienr
2019/129

Följande medborgarförslag anmäls:
Medborgarförslag om hundlekgård i Skutskär, 2019-11-21/Marianne
Westin.
Medborgarförslaget lämnas till samhällsbyggnadsnämnden för beredning.

2019/132

Medborgarförslag om att märka upp parkeringsytor vid båtiläggningsplatsen
vid Rotskärsbron, 2019-11-26/Daniel Wahlund.
Medborgarförslaget lämnas till samhällsbyggnadsnämnden för beredning.

2019/123

Följande motioner anmäls:
Motion om att granska kommunförsäkring för fastigheter, 2019-11-04/
Walter Löfman (SD).
Motionen lämnas till kommunstyrelsen för beredning.

2019/127

Motion om sociala relationsskapande insatser för att bryta ofrivillig
ensamhet, 2019-11-20/Marianne Nygren (KD).
Motionen lämnas till utbildnings- och omsorgsnämnden för beredning.

2019/128

Motion om att matlådor ska minska matsvinnet, 2019-11-20/Torbjörn
Löfgren (KV).
Motionen lämnas till samhällsbyggnadsnämnden för beredning.

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige
2019-11-27

KF § 94
Diarienr
2019/98

Partistöd 2020
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Partistödet år 2020 fastställs till 13 280 kr per parti och 13 280 per
mandat (oförändrat) samt att
2. Partistödet avseende år 2020 betalas ut till följande partier;
Socialdemokraterna (S), Sverigedemokraterna (SD), Moderaterna
(M), Kommunens Väl (KV), Centerpartiet (C), Vänsterpartiet (V),
Kristdemokraterna (KD), Liberalerna (L) och Miljöpartiet (MP).
Sammanfattning av ärendet

Reglerna för det kommunala partistödet finns i kommunallagen, som ger
fullmäktige rätt att besluta om partistödets omfattning och formerna för det.
Partistöd får betalas ut till alla partier som fått mandat och som tagit plats i
fullmäktige. Fullmäktige ska årligen ta beslut om att betala ut partistöd.
I fullmäktiges styrdokument ”Regler för kommunalt partistöd” framgår det
att samtliga partier ska lämna en redovisning och granskningsrapport av
föregående års användning av partistödet senast 30 juni året därpå. Alla
partier som fick partistöd utbetalt 2018 har inkommit med sin redovisning i
tid.
Beslutsunderlag





Beslut KS 2019-11-13
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-09-19/Malin Persson
Regler för kommunalt partistöd

Förslag till beslut på sammanträdet

Clarrie Leim (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutet lämnas till




Ekonomichef
Gruppledare

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige
2019-11-27

KF § 95
Diarienr
2019/97

Plan för ledning och samverkan vid
samhällsstörningar
Beslut
Kommunfullmäktige antar förslaget till ny ledningsplan för ledning och
samverkan vid samhällsstörningar. Den nya ledningsplanen träder i kraft
2020-01-01 och kommunens tidigare ledningsplan gäller fram till 2019-1231.
Sammanfattning av ärendet

Denna ledningsplan reglerar Älvkarleby kommuns övergripande
krishantering och ska användas när kommunen drabbas av eller riskerar att
drabbas av en extraordinär händelse. Med en extraordinär händelse avses i
lag 2006:544 ”en sådan händelse som avviker från det normala, innebär en
allvarlig störning eller en överhängande risk för en allvarlig störning i
viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av en kommun
eller ett landsting”.
Planen är förutom kommunens också krisledningsnämndens och
kommunstyrelsens plan för krishantering och kompletteras av
krishanteringsplaner för de olika nämnderna och bolagsstyrelserna i
kommunen. Dessa planer fastställs av respektive nämnd och bolagsstyrelse.
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse, daterad 2019-10-01/Martin Sahlberg
Plan för ledning och samverkan vid samhällsstörningar/Martin Sahlberg

Beslutet lämnas till






Säkerhets- och beredskapssamordnare
Utbildnings- och omsorgsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Webben

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige
2019-11-27

KF § 96

Diarienr
2019/113

Överföring av ansvar för prövning och tillsyn enligt
alkohollagen samt lag om tobak och liknande
produkter
Beslut
1. Ansvaret för prövning och tillsyn enligt alkohollagen samt lag om
tobak och liknande produkter överförs från utbildnings- och
omsorgsnämnden till samhällsbyggnadsnämnden från och med den 1
januari 2020, och
2. Revideringen av reglementena för utbildnings- och
omsorgsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden godkänns och
dessa börjar gälla 1 januari 2020.
Sammanfattning av ärendet

Kommunens ansvar gällande alkoholhandläggning innebär att administrera
samtliga tillstånd vad avser servering av starköl, vin och spritdrycker samt
folköl och tobak. Verksamheten tillhör idag utbildnings- och
omsorgsnämndens ansvarsområden. I många kommuner hanteras dock
handläggningen av den nämnd som även utför myndighetsutövning inom
miljöbalkens och livsmedelslagens område, därför anser förvaltningen att
samhällsbyggnadsnämnden tar över detta ansvar.
Beslutsunderlag







Beslut SBN 2019-10-07
Beslut UON 2019-10-08
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-09-17/ Claudia Forsberg
Samhällsbyggnadsnämndens reglemente
Utbildnings- och omsorgsnämndens reglemente

Förslag till beslut på sammanträdet

Marie Larsson (S) och Roger Petrini (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Beslutet lämnas till




Utbildnings- och omsorgsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige
2019-11-27

KF § 97
Diarienr
2019/116

Justering av investeringsram år 2020
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att samhällsbyggnadsnämndens
investeringsram för år 2020 ska vara 18,7 miljoner kronor, varav 10,7
miljoner kronor för fastighet.
Sammanfattning av ärendet

I kommunfullmäktiges beslut § 60, 2019-06-17, beslutades att
investeringsramen för samhällsbyggnadsnämnden år 2020 är 33,7 miljoner
kronor. Den summan är för hög jämfört med förvaltningens behov år 2020
och tidigare års nivå på investeringsram.
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse, daterad 2019-10-11/ Mona Henriksson
Kf § 60, 2019-06-17, budget 2020 med plan 2021-2025.

Förslag till beslut på sammanträdet

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




Samhällsbyggnadsnämnden
Ekonomichef

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige
2019-11-27

KF § 98
Diarienr
2019/118

Fördelningsmodell för Migrationsverkets ersättningar
Beslut
Fördelningsmodellen för Migrationsverkets ersättningar förändras enligt
bilaga och 800 000 kronor överförs från kommunstyrelsen till utbildningsoch omsorgsnämnden (från intäkter av migrationsmedel under 2019).
Sammanfattning av ärendet

År 2015 infördes en fördelningsmodell som reglerar hur intäkterna från
Migrationsverket för nyanlända fördelas mellan kommunens verksamheter.
Nu föreslår förvaltningen att resursfördelningsmodellen förändras för
intäkter kopplade till individer under 20 år. Den nya fördelningen föreslås
bli:
 Förskola och grundskola 59 %
 Avdelningen för näringsliv, arbetsmarknad och integration 36 %
Förändringen föreslås gälla från och med 2020-01-01.
I samband med detta beslut föreslås också att en del av det överskott som
kommunstyrelsens förvaltning gör som ett resultat av migrationsmedlen
under innevarande år, det vill säga 2019, föreslås 800 000 kronor överföras
till utbildning- och omsorgsnämnden.
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse - Förändring av resursfördelningsmodellen rörande
migrationsmedel och överföring av medel till Utbildning- och
omsorgsnämnden, 2019-10-14, Martin Andaloussi
Fördelningsmodell av Migrationsverkets ersättningar (reviderad 2019),
2019-10-14, Martin Andaloussi m.fl.

Förslag till beslut på sammanträdet

Marie Larsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutet lämnas till





Utbildnings- och omsorgsnämnden
Näringslivs- arbetsmarknads- och integrationschef
Ekonomichef

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige
2019-11-27

KF § 99
Diarienr
2019/119

Projekt öppet wifi
Beslut
Tidigare beslut om att införa öppet wifi på centrala platser i kommunen
upphävs.
Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade 2017-06-19 att kommunen skulle anordna
wifi-uppkoppling på centrala platser i kommunen med fri surf dagligen
mellan 06.00-24.00. Projektet har av olika anledningar hittills inte
verkställts och kostnaderna för att genomföra projektet antas nu bli högre än
beräknat.
Ett antal andra kommuner som genomfört projekt med att installera öppet
wifi påtalar att användningen är låg och driftkostnaderna höga.
Mot bakgrund av kommunens ansträngda ekonomi är förvaltningens förslag
att kommunfullmäktige beslutar att projektet med att installera ett öppet wifi
inte ska genomföras.
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse, öppet wifi, 2019-10-15 /Louise Cedemar
Beslut KF 2017-06-19 Motion om öppet Wi-fi i kommunens lokaler
samt på centrala platser

Förslag till beslut på sammanträdet

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



Administrations- och kommunikationschef

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige
2019-11-27

KF § 100
Diarienr
2019/28

Omfördelning av driftbudget
Beslut
Budgeten för måltid omfördelas med 16 283 000 kr. Varav 14 079 000 kr
till skolverksamhet och 2 204 000 kr till omsorgsverksamhet.
Sammanfattning av ärendet

Enligt denna modell kommer respektive verksamhet att själv äga budgeten
för måltid och intern debiteras sedan för förbrukade portioner. Budgeten
som förs över motsvarar de kostnader som är i dag. Tanken med att
respektive verksamhet själv har sin budget är att de själv kan påverka sina
kostnader vilket inte är möjligt idag. Då verksamheten på Tallmon
expanderas under 2020 finns redan pengar avsatt för ökat antal måltider.
Beslutsunderlag




Beslut KS 2019-11-13
Beslut SBN 2019-10-07

Förslag till beslut på sammanträdet

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




Ekonomichef
Utbildnings- och omsorgsnämnden

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige
2019-11-27

KF § 101
Diarienr
2018/102

Medborgarförslag om fartdämpande åtgärder längs
väg 291 i Marma
Beslut
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget men kommunen kommer
fortsätta påtala för Trafikverket att trafiksituationen är problematisk vid
korsningen riksväg 291 och Västlandsvägen.
Sammanfattning av ärendet

Det har kommit in önskemål om fartdämpande åtgärder vid korsningen i
Marma. Det önskas att övergångsstället målas upp, att 50-sträckan förlängs
åt båda hållen och att det kommer upp en fartkamera. Kommunen är inte
ägare till riksväg 291. Vägen ägs och sköts av Trafikverket. Kommunen har
vid ett flertal tillfällen kontaktat Trafikverket angående den problematik
som finns vid korsningen i Marma och kan tyvärr inte göra mer än så.
Beslutsunderlag





Beslut SBN 2019-10-07
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-09-18/Anna Karlsdotter
Medborgarförslag om fartdämpande åtgärder rv 291

Förslag till beslut på sammanträdet

Magnus Grönberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Torbjörn
Löfgren (KV) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag samt att det läggs
till i beslutsformuleringen att kommunen kommer fortsätta påtala för
Trafikverket att trafiksituationen är problematisk vid korsningen riksväg
291 och Västlandsvägen.
Beslutsgång

Ordförande frågar kommunfullmäktige om de beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag och finner att så är fallet.
Ordförande frågar därefter kommunfullmäktige om de kan besluta enligt
Torbjörn Löfgrens tilläggsyrkande och finner att så är fallet.
Beslutet lämnas till



Samhällsbyggnadsnämnden

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige
2019-11-27

KF § 102
Diarienr
2019/114

Samhällsbyggnadsnämnden: taxor och avgifter för år
2020
Beslut
Kommunfullmäktige antar ändringarna av taxor och avgifter 2020 för:
1. Kultur- och fritidsavdelning
 Lägre kopieringstaxa för föreningar, 1kr/sida för svart/vitt och
2kr/sida för färg.
 Förseningsavgift på ej återlämnade nycklar gäller även taggar.
 Formuleringen ”bok nyare än 2 år ersätts med faktiskt kostnad”
ändras till ”bok inköpt de senaste två åren ersätts med faktisk
kostnad.”
2. Bygg- och miljöavdelningen
 Ändringarna för respektive taxa.
 Om kommunfullmäktige för över ansvaret för alkohol och tobak till
Samhällsbyggnadsnämnden från Utbildnings- och omsorgsnämnden
även godkänna denna taxa.
3. Tekniska avdelningen
 Bryggplatsen höjs till 1 200 kr/år
 Grävningstillstånd i kommunal mark höjs till 1 500 kr
 Övrigt ändras enbart enligt indexuppräkning för tomträttsavgäld,
arrendeavgifter.
Beslutsunderlag













Beslut SBN 2019-10-07
Tjänsteskrivelse
Taxor och avgifter KoF
Taxebestämmelser Bygg Plan Kart Mät
Taxebestämmelser Miljöbalken
Taxa för offentlig livsmedelskontroll
Taxa för offentlig kontroll av animaliska biprodukter
Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen
Taxa receptfria läkemedel
Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen och lag om tobak och
liknande produkter
Taxa och avgifter för tekniska avdelningen 2020

Förslag till beslut på sammanträdet

Magnus Grönberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Walter
Löfman (SD) yrkar att ärendet ska återremitteras till förvaltningen för att se
över möjligheten att ha en lika taxa för handläggning av planlagt och icke
planlagt område.

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige
2019-11-27

Beslutsgång

Ordförande frågar först fullmäktige om de kan besluta ärendet idag eller om
ärendet ska återremitteras och finner att ärendet ska avgöras idag.
Ordförande frågar sedan fullmäktige om de kan besluta enligt
kommunstyrelsens förslag och finner att så är fallet.
Beslutet lämnas till



Samhällsbyggnadsnämnden

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

