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Beslutande 

Ledamöter 
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer 
Marie Pettersson (S) 
Clarrie Leim (C) 
Katrin Jakobsson (S)  
Kurt L Andersson (S) 
Roger Petrini (M)  
Torbjörn Löfgren (KV) 

Tjänstgörande ersättare
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer Ordinarie ledamot 
Ulf Öman (V) Sigrid Bergström (V) 
Henrik Jonsson (S) Hans Wennberg (MP) 
Marianne Nygren (KD) Susanna Mastronstråle (M) 
Walter Löfman (SD) Sandra Liljekvist (SD) 
Mona Hansson (KV) Maj-Britt Jakobsson (SD) 

Övriga närvarande 

Ersättare 
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer 
Sven-Olof Melin (S) 
Hannele Kumpulainen (S) 
Kurt Törnblom (SD)  

Övriga deltagare 
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer Befattning
Maria Wikström                                       Kommundirektör 
Maria Norman                                                         Ekonomichef 
Amal Khalilova                                                       Kommunsekreterare 
Representanter från RF-SISU         63 
Michaela Swartling                         72                    Beredskapssamordnare    
Joel Gordon-Hultsjö                        67                    Informationssäkerhetssamordnare 
Linda Helzenius                              73                     Näringslivsutvecklare    
Erik Klippmark                             70-71                  Utredare 
Frida Eik-Öhman                             74                     Förbundssekreterare 
Jakob Walve                                    75                     Forskare 
Ingela Backström                             75                     Förbundssekreterare 
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§ 63 Idrottens förutsättningar i kommunen efter valet 2022, RF-
SISU Uppland 

Representanter från RF-SISU Uppland träffar kommunstyrelsen. De berättar om bland annat 
prioriterade frågor: 

- Förstärkt bidrag till idrottsrörelsen för att hantera följdverkningarna av corona 
- Folkhälsa ur ett pandemiperspektiv  
- Fler och bättre idrottsanläggningar och idrottsmiljöer.  
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§ 64 Godkännande av dagordning 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner dagordningen. 
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§ 65 Delgivning av protokoll och andra meddelanden 

Följande meddelanden läggs till handlingarna: 
1. Protokoll Gästrike vatten AB, 2022-04-20 
2. Arvodesbestämmelser, Gästrike vatten AB  
3. Granskningsrapport 2021, Gästrike vatten AB 
4. Datum för styrelsens möte Gästrike vatten AB 
5. Årsredovisning 2021 Gästrike vatten AB 
6. Protokoll Älvkarleby vatten AB  
7. Anvisningar för kommuner och regioner gällande ombudsval till SKR Kongress 
8. Information om SDG till kommuner 
9. Val av ombud till SKRs kongresser - Info och anvisningar 
10. Beslut från KF om motion om äldreombudsman  
11. Beslut från KF om motion om spetskrav på kostpolicy gällande fisk och skaldjur 
12. Beslut från KF om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen 
13. PM Utkast till lagrådsremiss Åtgärder för en jämnare fördelning av boende för vissa 

skyddsbehövande (Regeringskansliet) 
14. Remisslista Utkast till lagrådsremiss Åtgärder för en jämnare fördelning av boendet 

för vissa skyddsbehövande 
15. Yttrande lagrådsremiss 
16. Underrättelse med beslutshandlingar, Naturreservatet Häcksören 
17. KSAU protokoll 2022-05-04 
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§ 66 Redovisning av delegationsbeslut 

Beslut 
Följande delegationsbeslut anses anmälda: 

1. Delegationsbeslut om begäran om utlämnande av handling 
2. Delegationsbeslut om Medora 168:63 
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§ 67 Informationssäkerhetsarbete 

Joel Gordon-Hultsjö håller en föredragning om informationssäkerhetsarbete. 
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§ 68 Allmän information och återrapportering från uppdrag 

Clarrie Leim (C) och Kurt L Andersson (S) informerar från fiskestämman i Marma-Mehedeby 
fiskevårdsområdesförening.
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§ 69 Ekonomisk redovisning 

Ekonomichef Maria Norman informerar om att kommunen total visar ett utfall på 0,5 mnkr 
för perioden. Helårsprognosen visar 17,9 mnkr, vilket är ett betydligt högre resultat än det 
budgeterade 12,7 mnkr. Den största skillnaden mellan budget och prognos utgörs av ökade 
personalkostnader, kostnader för köp av verksamhet, samt högre skatteintäkter, där ökningen 
av skatteintäkterna är högre än kostnadsökningarna 
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§ 70 Den politiska beredningen inför revidering av mål och 
riktlinjer för kommunens bostadsförsörjningsplan 

KS/2021:75 

Beslut 
Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att sammankalla kommunstyrelsen, presidier 

för samhällsbyggnadsnämnden, omsorgsnämnden och kommunfullmäktige, samtliga 

gruppledare samt styrelsen för Älvkarlebyhus till en bostadspolitisk diskussion som utmynnar 

i ett förslag från kommunstyrelsen till reviderade mål och riktlinjer.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen gav 2021-06-09 förvaltningen i uppdrag att ta fram underlag för beslut om 
reviderade mål och riktlinjer för bostadsförsörjningen (bostadsförsörjningsplan) samt 
godkände följande upplägg av arbetet:  

1. En arbetsgrupp bildas med tjänstemän från berörda kommunala verksamheter 
inklusive Älvkarlebyhus.  

2. Arbetsgruppen inleder planeringsprocessen med att ta fram nödvändigt faktaunderlag. 
3. Faktaunderlaget ligger sedan till grund för en analys där arbetsgruppen bland annat 

beskriver vilka behov och utmaningar de ser att kommunen står inför vad gäller 
bostadsförsörjningen.  

4. Tjänstemannaunderlaget/analysen överlämnas därefter till de förtroendevalda för en 
bostadspolitisk diskussion som utmynnar i ett förslag från kommunstyrelsen till 
reviderade mål och riktlinjer. 

5. De reviderade målen och riktlinjerna fastställs av kommunfullmäktige. 
De tre första punkterna i ovanstående arbetsplanering är nu avklarade vilket innebär att det 
faktaunderlag och den analys som arbetsgruppen tagit fram kan överlämnas till de 
förtroendevalda för någon form av bostadspolitisk dialog. En dialog som sedermera utmynnar 
i ett förslag från kommunstyrelsen till reviderade mål och riktlinjer. Den bostadspolitiska 
dialogen kan genomföras på olika sätt. Inför framtagandet av nu gällande 
bostadsförsörjningsplan bjöds samtliga ledamöter i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, 
samhällsbyggnadsnämnden, omsorgsnämnden och Älvkarlebyhus styrelse in en 
workshop/dialog. Ett tänkbart upplägg denna gång kan vara att begränsa deltagandet till 
kommunstyrelsen med eventuell inbjudan till berörda nämnders presidium.  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse daterad 2022-04-13 från utredare Erik Klippmark 
 Arbetsgruppens reviderade faktaunderlag till mål och riktlinjer för bostadsförsörjningen, 

daterat 2022-03-03 
 Arbetsgruppens sammanfattande analys utifrån faktaunderlaget, daterat 2022-03-18 
 Nu gällande mål och riktlinjer för bostadsförsörjningen, inklusive bedömning av 

verkställighet gjord av arbetsgruppen 2021 
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Beslutet lämnas till 
 Erik Klippmark 
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§ 71 Utvärdering av dialog mellan kommunens nämnder och 
KHR/KPR samt översyn av organisation och reglementen 

KS/2021:7 

Beslut 
Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att inhämta kommunala handikapprådets 

(KHR) och kommunala pensionärsrådets (KPR) synpunkter på redovisade utkast till nya 

reglementen för KHR och KPR. Förvaltningen får därefter i uppdrag att, med beaktande av de 

båda rådens synpunkter, skriva fram ett förslag till reglementen som så småningom kan 

överlämnas till kommunfullmäktige för beslut. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen gav 2021-10-13 förvaltningen i uppdrag att utvärdera hur dialogen mellan 
kommunens pensionärs- och handikappråd och kommunens nämnder fungerar. I uppdraget 
ingick också att reda ut om det finns behov av att se över nuvarande organisation och 
reglemente. Uppdraget kom till efter en skrivelse från representerade föreningar i KHR/KPR 
där det påtalades att kommunens dialog med råden inte fullt ut fungerar och att rådens syften 
långt ifrån uppnås. 
Utredare Erik Klippmark presenterar mot denna bakgrund en utvärdering som tar upp frågan 
om vad som kan förbättras i dialogen mellan kommunens nämnder (inklusive dess 
verksamheter) och KHR/KPR. Till utvärderingen bifogas även utkast till nya reviderade 
reglementen. Dessa innehåller bland annat förslag till en delvis annan representation från 
kommunens sida i de båda råden.  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse från utredare Erik Klippmark daterad 2022-04-25 
 Utvärdering daterad 2022-04-25 av dialog mellan kommunens nämnder och KHR/KPR 

gjord av Erik Klippmark, med bifogade utkast till nya reglementen 
 Skrivelse från PRO, SPF Seniorerna Laxen och HSO daterad 2022-03-14 med synpunkter 

utifrån frågeställning i utvärderingen. 
 Nu gällande reglementen för KHR och KPR 

Beslutet lämnas till

 Kommunstyrelsens förvaltning (kansliavdelningen)



Kommunstyrelsen 
2022-05-18 

Ordförandens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

13 

§ 72 Älvkarleby kommuns samhällsviktiga verksamheter under 
fredstid 

KS/2022:71 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta dokumentet ”Älvkarleby kommuns samhällsviktiga 
verksamheter i fredstid” med tillägget ”lokalvårdare” bland verksamheter. 

Sammanfattning av ärendet
Regeringen har i totalförsvarspropositionen för perioden 2021–2025 (Prop. 2020/21:30) gjort 
bedömningen att det är särskilt viktigt att vidareutveckla och fördjupa arbetet med att stärka 
motståndskraften i de viktigaste samhällsfunktionerna. En förutsättning för det är att veta 
vilken verksamhet som upprätthåller eller säkerställer funktionerna, alltså vilken verksamhet 
som är samhällsviktig och som alltid måste fungera.  

Med samhällsviktig verksamhet avses verksamhet, tjänst eller infrastruktur som upprätthåller 
eller säkerställer samhällsfunktioner som är nödvändiga för samhällets grundläggande behov, 
värden eller säkerhet. I detta sammanhang ska verksamhet förstås som ett vidare begrepp. 
Verksamhet, tjänst eller infrastruktur inkluderar exempelvis även anläggningar, processer, 
system och noder. Samhällsviktiga verksamheter upprätthåller och säkerställer i sin tur viktiga 
samhällsfunktioner. En viktig samhällsfunktion är en sådan samhällsfunktion som är 
nödvändig för samhällets grundläggande behov, värden eller säkerhet. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 

 ”Älvkarleby Kommuns samhällsviktiga verksamheter under fredstid” daterad: 

20220422/Michaela Swartling 

 ”Projektbeskrivning samhällsviktig verksamhet” daterad: 20220315/Michaela Swartling  

Beslutet lämnas till

 Michaela Swartling 
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§ 73 Information om bl.a. rookie-startups 

Näringslivsutvecklare Linda Helzenius informerar om Upplev Norduppland och rookie 
startups.  
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§ 74 Östra Sveriges luftvårdsförbund 

Östra Sveriges luftvårdsförbund informerar om sin verksamhet. 
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§ 75 Svealands kustvattenvårdsförbund 

Svealands kustvattenvårdsförbund informerar om sin verksamhet. 


