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Beslutande 

Ledamöter  
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer 

Marie Pettersson (S)   

Katrin Jakobsson (S)  

Kurt L Andersson (S)  

Sigrid Bergström (V)                  76-96 

Roger Petrini (M)  

Susanne Mastonstråle (M)  

Torbjörn Löfgren (KV)               76-86  

Tjänstgörande ersättare 
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer Ordinarie ledamot 

Gunn Johansson (C)  Clarrie Leim (C) 

Henrik Jonsson (S)                      76-96  Hans Wennberg (MP)  

Henrik Jonsson (S)                      97  Sigrid Bergström (V)  

Sven-Olof Melin (S)   87-96  Torbjörn Löfgren (KV)  

Walter Löfman (SD)   Sandra Liljekvist (SD) 

Mona Hansson (KV)                   76-96  Maj-Britt Jakobsson (SD)  

Mona Hansson (KV)                   97  Torbjörn Löfgren (KV) 

Marianne Nygren (KD)               97  Maj-Britt Jakobsson (SD) 

Övriga närvarande 

Ersättare 
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer 

Hannele Kumpulainen (S)          76-96 

Sven-Olof Melin (S) 97 

Marianne Nygren (KD) 76-96   

Övriga deltagare 
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer Befattning 

Maria Wikström                          76-96                   Kommundirektör 

Maria Norman                              97                        Ekonomichef 

Per-Anders Olsson                       80, 97                  Förvaltningschef utbildning 

Fredrik Eriksson Svens                81                        Teknisk chef  

Bert-Ola Dahlgren                       81, 97                   Förvaltningschef samhällsbyggnad 

Nikola Jevtic                                84                         Verksamhetsutvecklare 

Anna Segander                             86                        Tf HR- och arbetsmarknadschef 

Boel Thorsell                                86                        HR- och arbetsmarknadssamordnare 

Mahyar Ansari                              86                        Arbetsmarknadshandläggare 

Nader Al-Sabti                              86                        Arbetsmarknadshandläggare 

Christian Budd                              94                         Miljöinspektör 
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Raul Jonsson                                  95                         Bygg och miljöchef 

Sandra Spjuth                                 97                         Kommuncontroller 

Annelie Backström                         97                         Ekonom 

Amal Khalilova                                                           Kommunsekreterare 
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§ 76 Godkännande av dagordning 

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

KS/2022:1 

Följande meddelanden läggs till handlingarna: 

1. Stödbrev Älvkarleby kommun  

2. Beslut från SBN om att tillsvidare stänga av Centralgatan för motordrivet fordon 

3. Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-05-24 

4. Planering besök KS 2022 
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§ 78 Redovisning av delegationsbeslut 
 

KS/2022:1 

Beslut 
Följande delegationsbeslut anses anmälda: 

1. Delegationsbeslut om återbesättning av tillsvidaretjänst 
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§ 79 Allmän information och återrapportering från uppdrag 

Kommundirektör Maria Wikström informerar om att 13 flyktingar från Ukraina bor i 

Älvkarleby kommun, de bor privat. Chef för HR- och arbetsmarknad kommer vara 

föräldraledig under hösten, en rekrytering pågår. 

Kommunstyrelsens ordförande Marie Pettersson informerar om att nationaldagen firades på 

Gammelgården i Älvkarleby.  
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§ 80 Träff med UN 

Kommunstyrelsen träffar utbildningsnämnden och ställer diverse frågor.  
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§ 81 Träff med SBN 

Kommunstyrelsen träffar förvaltningschef Bert-Ola Dahlgren och tekniska chef Fredrik 

Eriksson Svens. Teknisk chef håller en föredragning om skötsel av gröna ytor.  
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§ 82 Mål- och budgetdokument 2023-2026 
 

KS/2022:91 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta mål och budgetdokument för 2023-

2026 enligt majoritetens förslag. 

Reservationer och särskilda uttalanden  

Roger Petrini (M) och Susanne Mastronstråle (M) reserverar sig mot beslutet till förmån av 

sitt eget förslag. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Marie Pettersson (S) yrkar bifall till majoritetens förslag till mål och budget 2023-

2026. 

 

Roger Petrini (M) och Susanne Mastontråle (M) yrkar bifall till Älvkarlebyalliansens förslag 

till budget 2023 med plan för 2024-2026. 

Beslutsgång 

Ordförande Pettersson (S) ställer Petterssons (S) yrkande mot Petrinis (M) och Mastonstråles 

(M) yrkande och finner att arbetsutskottet beslutar enligt Petterssons (S) yrkande. 

Beslutsunderlag 

 Majoritetens förslag till mål och budget 2023-2026 

 Älvkarlebyalliansens förslag till budget 2023 med plan för 2024-2026 

 Beslut från kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-05-24 

Beslutet lämnas till 

 Kommunfullmäktige 
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§ 83 Internkontrollplan för 2022 
 

KS/2022:90 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna interkontrollplan för 2022. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Marie Pettersson (S) yrkar på att kommunstyrelsen godkänner internkontrollplan 

för 2022. 

Beslutsgång 

Ordförande Pettersson (S) frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt hennes yrkande och 

finner att så är fallet.  

Beslutsunderlag 

 Internkontrollplan 2022 (Kommunstyrelsen) 

 Beslut från kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-05-24 
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§ 84 Fördelning av utvecklingspengar 
 

KS/2022:30 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. fördela medel ur sin budgetpost Utvecklingspengar enligt följande 

 Inköp av drejskivor till Rotskärsskolan, 16 000 kronor 

 Pulsmätning på gruppnivå, 40 000 kronor 

 Inköp av massagesstol placerad på Tallmon, 40 000 kronor 

 Framtagande av ny resursfördelningsmodell till skolan, 89 000 kronor 

2. tidigare beviljade summa om 300 000 kronor för naturvärdesinventering sänks till 

150 000 kronor. 

Sammanfattning av ärendet 

I budget för 2022 har kommunstyrelsen 1 500 000 kronor märkta som utvecklingspengar. I 

underlaget från budgetprocessen framgår att pengarna inte uteslutande är avsedda för 

utveckling inom kommunstyrelsen utan att även andra förvaltningar via ansökningar ska 

kunna ta del av medlen. Vidare framgår i underlaget att kommunledningsgruppen (KLG) ska 

göra en prioritering och att kommundirektören ska besluta om hur pengarna ska fördelas. 

Detta har dock ändrats till att KLG gör en prioritering, men att det i slutändan är 

kommunstyrelsen som beslutar om fördelningen. 

Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram ett formulär där kommunen olika verksamheter 

har haft möjlighet att söka pengar för olika projekt. Det kan både handla om att testa nya 

saker i så kallade pilotprojekt eller även göra större typer av insatser. Vid kommunstyrelsens 

sammanträde i mars fördelades 1 151 000 kronor till sex olika projekt, vilket betyder att det 

återstår 349 000 kronor av de ursprungliga 1 500 000. 

Sedan sammanträdet i mars har det inkommit nio nya ansökningar, plus att finns två 

kvarvarande ansökningar sedan föregående ansökningsperiod. I bilagan Ansökningar 

utvecklingspengar, andra rundan 2022 finns en kort redogörelse för varje ansökan samt en 

tidplan och uppskattad kostnad. Totalt föreslås kommunstyrelsen dela ut 278 000 samt att 

reducera en tidigare beviljad summa som inte kan användas fullt ut på grund av förseningar. 

Beslutar kommunstyrelsen enligt förvaltningens förslag finns det 221 000 kronor kvar att 

fördela i budgetposten utvecklingspengar. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Marie Pettersson (S) yrkar på att kommunstyrelsen beslutar att: 

1. fördela medel ur sin budgetpost Utvecklingspengar enligt följande 

 Inköp av drejskivor till Rotskärsskolan, 16 000 kronor 

 Pulsmätning på gruppnivå, 40 000 kronor 

 Inköp av massagesstol placerad på Tallmon, 40 000 kronor 

 Framtagande av ny resursfördelningsmodell till skolan, 89 000 kronor 
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2. tidigare beviljade summa om 300 000 kronor för naturvärdesinventering sänks till 

150 000 kronor. 

Beslutsgång 

Ordförande Pettersson (S) frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt hennes yrkande och 

finner att så är fallet.  

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Fördelning av utvecklingspengar 

 ”Fördelning av utvecklingspengar, andra rundan 2022” 

 Beslut från kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-05-24 

Beslutet lämnas till 

 Verksamhetsutvecklare 

 Redovisningsekonom 
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§ 85 Svar på motion om feriearbete för skolungdomar 
 

KS/2021:122 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Reservationer och särskilda uttalanden  

Roger Petrini (M) och Susanne Mastronstråle (M) reserverar sig mot beslutet.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Marie Pettersson (S) yrkar avslag till motionen.  

 

Roger Petrini (M) yrkar bifall till motionen.  

Beslutsgång 

Ordförande Pettersson (S) ställer Petterssons (S) yrkande mot Petrinis (M) yrkande och finner 

att kommunstyrelsen har beslutat enligt Petterssons (S) yrkande. 

Beslutsunderlag 

 Svar på motion om feriearbete för skolungdomar 

 Motion gällande feriearbete för skolungdomar 

 Beslut från kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-05-24 
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§ 86 Svar på motion om förstärkta arbetsmarknadsinsatser 
 

KS/2021:125 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Reservationer och särskilda uttalanden  

Roger Petrini (M) och Susanne Mastronstråle (M) reserverar sig mot beslutet.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Marie Pettersson (S) yrkar avslag till motionen.  

 

Roger Petrini (M) yrkar bifall till motionen.  

Beslutsgång 

Ordförande Pettersson (S) ställer Petterssons (S) yrkande mot Petrinis (M) yrkande och finner 

att kommunstyrelsen har beslutat enligt Petterssons (S) yrkande. 

Beslutsunderlag 

 Svar på motion om förstärkta arbetsmarknadsinsatser 

 Motion gällande förstärkta arbetsmarknadsinsatser  

 Beslut från kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-05-24 
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§ 87 Svar på hur kommunen med hjälp av nya utbildningsinsatser 
kan bidra till omställning mot nya branscher i en lågkonjunktur 
 

KS/2020:63 

Beslut 
Kommunstyrelsen anser att uppdraget är genomfört. 

Beslutsunderlag 

 Svar på hur kommunen med hjälp av nya utbildningsinsatser kan bidra till omställning 

mot nya branscher i en lågkonjunktur  

 Beslut från kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-05-24 
 
Beslutet lämnas till 

 Kommundirektör  

 HR- och arbetsmarknadschef 
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§ 88 Motion om byggande av badhus 
 

KS/2021:159 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen om byggande av badhus. 

Reservationer och särskilda uttalanden  

Mona Hansson (KV) reserverar sig mot beslutet.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunen står inför omfattande kostnader för renovering och eventuell nybyggnad av egna 

verksamhetslokaler, framförallt riktade mot skolverksamheten. Kommunen har redan hög 

lånegrad i sin ekonomi. Bedömningen är att det samlade resurser som finns i kommunens 

ekonomi, i första hand, måste riktas mot befintliga verksamhetslokaler innan det finns 

utrymme för nya investeringar. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Marie Pettersson (M) yrkar avslag. 

 

Mona Hansson (KV) yrkar bifall. 

Beslutsgång 

Ordförande Pettersson (S) ställer Petterssons (S) yrkande mot Hanssons (KV) yrkande och 

finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Pettersons (S) yrkande. 

Beslutsunderlag 

 Beslut från SBN § 72 

 Motion om byggande av badhus 

 Beslut från kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-05-24 
 
Beslutet lämnas till 

 Kommunfullmäktige  
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§ 89 Motion gällande Östangård 
 

KS/2021:124 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Reservationer och särskilda uttalanden  

Roger Petrini (M) och Susanne Mastronstråle (M) reserverar sig mot beslutet.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Marie Pettersson (S) yrkar avslag till motionen.  

 

Roger Petrini (M) yrkar att: 

1. Kommunfullmäktige uppdrar åt samhällsbyggnadsnämnden att utreda konsekvenserna 

av att avyttra och avstycka Gläntorna från kommunens fastighetsbestånd, alternativt 

riva dem tillsammans med Östangård. 

2. Kommunfullmäktige uppdrar att samhällsbyggnadsnämnden att göra en 

detaljplaneändring med syfte att tillåta ett radhusområde, liknande de på Fallvägen, 

Kraftvägen och Brinkvägen, på fastigheten Östanån 5:12. 

Beslutsgång 

Ordförande Pettersson (S) ställer Petterssons (S) yrkande mot Petrinis (M) yrkande och finner 

att kommunstyrelsen har beslutat enligt Petterssons (S) yrkande. 

Beslutsunderlag 

 Beslut från SBN § 71 

 Motion gällande Östangård 

 Beslut från kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-05-24 
 
Beslutet lämnas till 

 Kommunfullmäktige 
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§ 90 Motion angående effektivisering och utveckling av 
fastighetsdrift gällande kommunala fastigheter 
 

KS/2021:59 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att: 

1. bifalla motionen angående effektivisering och utveckling av fastighetsdrift gällande 

kommunala fastigheter 

2. samtliga berörda aktörer får vara delaktiga i framtagandet av upphandlingskriterier.  

Sammanfattning av ärendet 

Driften av kommunens fastigheter har under perioder skötts av flera aktörer. Kommunen 

beslutade 2015 att ta hem den i egen regi då det inte upplevdes fungera väl. En utredning om 

det beslutets effekter bör göras i ett första steg innan vidare utredning sker. 

Det är rimligt att anta att skötsel i en organisation, i stället för som idag två, kan skapa 

effektivitet. För att göra en bra utredning är det en förutsättning att det sker av en extern, 

objektiv part. 

Omfattningen av utredningen är svår att uppskatta och avgörs av hur omfattande man vill att 

den ska vara. Ett rimligt antagande är 500 timmars tidsåtgång och en kostnad på cirka 750 tkr. 

Detta får, om beslut fattas, beaktas i en upphandlingsfas.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Marie Pettersson (S) yrkar bifall av motionen. 

 

Roger Petrini (M) yrkar bifall av motionen och gör ett tilläggsyrkande om att samtliga berörda 

aktörer får vara delaktiga i framtagandet av upphandlingskriterier.  

Beslutsgång 

Ordförande Pettersson (S) frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt Petterssons (S) 

yrkande och Petrinis (M) tilläggsyrkande och finner att så är fallet.  

Beslutsunderlag 

 Beslut från SBN § 73 

 Beslut från KSAU § 97 

 Tjänsteskrivelse från Erik Klippmark 

 Yttrande från Älvkarlebyhus 

 Motion angående effektivisering och utveckling av fastighetsdrift gällande 

kommunala fastigheter 

 Beslut från kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-05-24 

 
Beslutet lämnas till 

 Kommunfullmäktige 
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§ 91 Taxor och avgifter i sporthallar och ishall 
KS/2022:88 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

 godkänna revideringen av halltaxorna för kommande säsong 2022-2023. 

 godkänna tillägget med taxa för uppställd dörr mellan varm och kallt utrymme i ishall. 

Sammanfattning av ärendet 

Ett av stöden till föreningarna under åren med pandemin var att inte höja taxorna i sporthallar 

och ishall. Så under de två senaste säsongerna har taxorna legat lika som under säsongen 

2019-2020.  

Till säsongen 2017-2018 höjdes halltaxorna med ca 30 kr/timme. Detta utifrån den 

föreningsstödsutredning som gjordes 2015. I den framgick att Älvkarleby kommun 

subventionerar de som hyr tider i kommunala anläggningar med ca 84% vilket är väldigt högt 

i jämförelse med andra kommuner i landet. Säsongen 2018-2019 höjdes halltaxorna med 

endast 5 kr/timme, detta så att föreningarna hann anpassa sig under ett år. Tanken var att inför 

säsongen 2019-2020 återigen göra en höjning med 30 kr/timmen. Men då kom pandemin och 

nämnden valde att inte höja taxorna i hallarna eftersom många föreningar fick betydligt lägre 

inkomster än tidigare.  

Föreningarnas verksamhet har nu sakta återgått till normal verksamhet men många föreningar 

kämpar fortfarande med en återuppbyggnad och återväxt av medlemmar, ledare och ideella 

krafter. Flertalet av föreningarna kämpar även med ekonomin då inkomsterna under 

pandemiåren varit låga eller obefintliga. Förvaltningen föreslår därför att en höjning av 

halltaxorna endast sker med 5 kr/timme inför kommande säsong. De flesta tider hyrs ut under 

högtaxa och till föreningar med barn och ungdomsverksamhet. En höjning på 5 kr/timme 

innebär en ökad kostnad med minst 4,5%. Se bifogat dokument med förslag på nya taxor och 

inom parentes den procentuella ökningen det innebär. 

En höjning med 5 kr/timme innebär exempelvis att högtaxan för föreningsverksamhet med 

barn/unga blir 115 kr/timme i Rotskärs- och Sörgärdets sporthall. I Gävle kommun är 

nuvarande taxa för föreningsverksamhet med barn/unga 133 kr/timme i exempelvis Valbo 

sportcentrum, Träffen, Polhemsskolan, Forsbacka och Andersberg. I Tierps kostar en fullstor 

sporthall 130 kr/timme för föreningar verksamma i kommunen oavsett det är vuxen- eller 

barn/ungdomsverksamhet.  

Förvaltningen föreslår också en komplettering av taxor i dokumentet ”Taxor och avgifter 

kultur- och fritidsavdelningen”. Det gäller uppställd innerdörr i ishall mellan varmt och kallt 

utrymme. 

”Öppna ytterdörrar och fönster kr/per gång 500:00” ändras till:  

”Öppna ytterdörrar och fönster samt uppställd dörr mellan varmt och kallt utrymme i 

ishall kr/gång 500:00.” 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Marie Pettersson (S) yrkar på att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

besluta att: 
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 godkänna revideringen av halltaxorna för kommande säsong 2022-2023. 

 godkänna tillägget med taxa för uppställd dörr mellan varm och kallt utrymme i ishall. 

Beslutsgång 

Ordförande Pettersson (S) frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt hennes yrkande och 

finner att så är fallet.  

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse, 2022-04-04 

 ”Taxor och avgifter, taxor i sporthallar och ishall” från och med 2022-08-01 

 ”Taxor och avgifter för kultur- och fritidsavdelningen” beslutad av KF 2020-11-25 

 
Beslutet lämnas till 

 Kommunfullmäktige 
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§ 92 Revidering av Samhällsbyggnadsnämndens reglemente 
 

KS/2022:89 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om att uppdatera 

Samhällsbyggnadsnämndens reglemente 1§ nämndens verksamhet, genom att lägga till att 

nämnden har tillsynsansvar enligt lag om tobaksfria nikotinprodukter 

 

Sammanfattning av ärendet 
 
 
Från och med den 1 augusti 2022 förslås en ny lag kring tobaksfria nikotinprodukter (LTN) 

att träda i kraft. Lagen innebär att kommunen får ett tillsynsansvar för efterlevnaden av 

bestämmelser som är knutna till försäljning av dessa produkter. Näringsidkare som säljer 

tobaksfria nikotinprodukter ska anmäla detta till kommunen. 

Samhällsbyggnadsnämnden är den nämnd som har ansvar för tillsynen enligt lag om tobak 

och likande produkter. Tillsynsansvaret av tobaksfria nikotinprodukter påminner om 

tillsynsansvaret för e-cigaretter. Båda har ett krav på anmälan till kommunen och krav på 

märkning, innehållsdeklaration, produktkrav, produktanmälan, åldersgräns 18 år för att få 

köpa produkterna, krav på åldersdekal. Det är lämpligt att tillsynen av tobaksfria 

nikotinprodukter hamnar    på samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområde och att tillsynen 

samordnas med tillsynen av tobak och e-cigaretter. 

Enligt 7 § LTN ska förpackningar till tobaksfria nikotinprodukter förses med en 

innehållsdeklaration och en text som upplyser om nikotinets skadeverkningar (hälsovarning). 

Enligt 9 § LTN framgår att vid marknadsföring av tobaksfria nikotinprodukter till 

konsumenter ska särskild måttfullhet iakttas. Reklam eller andra marknadsföringsåtgärder får 

inte vara påträngande, uppsökande eller uppmana till bruk av tobaksfria nikotinprodukter. 

Hänvisning till produktens smak får endast göras om det är motiverat av konsumentens behov 

av produktinformation. 

Marknadsföringen får inte riktas särskilt till eller skildra barn eller ungdomar som inte har 

fyllt 25 år. 

Enligt 17 § LTN får en näringsidkare inte bedriva detaljhandel med tobaksfria 

nikotinprodukter utan att först ha anmält försäljningen. Anmälan ska göras till den kommun 

där det fysiska försäljningsstället är beläget. 

Enligt 18 § LTN ska den som bedriver detaljhandel med tobaksfria nikotinprodukter utöva 

egenkontroll över försäljningen och hanteringen i övrigt av tobaksfria nikotinprodukter och se 

till att det finns ett för verksamheten lämpligt egenkontrollprogram. Till anmälan om 
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försäljning enligt 17 § ska egenkontrollprogrammet och de övriga uppgifter som behövs för 

kommunens tillsyn bifogas. Ändrade uppgifter ska utan dröjsmål anmälas till kommunen. 

Enligt 19 § LTN får inte tobaksfria nikotinprodukter säljas eller på annat sätt lämnas ut i 

näringsverksamhet till den som inte har fyllt 18 år. Den som lämnar ut en sådan produkt ska 

förvissa sig om att mottagaren har uppnått nämnda ålder. 

Om det finns särskild anledning att anta att produkten är avsedd att lämnas över till någon 

som inte har fyllt 18 år, får den inte lämnas ut. På försäljningsställen ska det finnas ett tydligt 

och klart synbart meddelande med information om förbudet mot att sälja eller lämna ut 

tobaksfria nikotinprodukter till den som inte har fyllt 18 år. 

 Enligt 37 § LTN får en kommun genomföra kontrollköp i syfte att ge underlag för en dialog 

mellan kommunen och den som lämnar ut tobaksfria nikotinprodukter om skyldigheten att 

förvissa sig om att mottagaren har fyllt 18 år. Vid ett sådant köp får kommunen endast anlita 

en person som har fyllt 18 år. Ett kontrollköp får genomföras utan att näringsidkaren 

underrättas i förväg om kontrollköpet. 

Kommunen ska snarast efter ett genomfört kontrollköp underrätta näringsidkaren om 

kontrollköpet. 

Enligt 38 § LTN får inte det som framkommit genom kontrollköp utgöra grund för 

kommunen att meddela föreläggande, förbud eller varning. 

Enligt 40 § LTN får en kommun ta ut avgifter för sin tillsyn av den som bedriver 

anmälningspliktig försäljning enligt 17 §. 

Förvaltningen har baserat på den föreslagna lagen tagit fram ett förslag till taxa för 2022, 

enligt bilaga 1, som tar hänsyn till att lagen föreslås träda i kraft den 1 augusti. Förslag till 

taxa för 2023 tas fram inför beslut om Mål och budget 2023 inom ordinarie process för 

ändring av taxor. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Marie Pettersson (S) yrkar på att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

besluta om att uppdatera Samhällsbyggnadsnämndens reglemente 1§ nämndens verksamhet, 

genom att lägga till att nämnden har tillsynsansvar enligt lag om tobaksfria nikotinprodukter 

Beslutsgång 

Ordförande Pettersson (S) frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt hennes yrkande och 

finner att så är fallet.  

Beslutsunderlag 

 Förslag på reviderat reglemente 

 Beslut från kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-05-24 
Beslutet lämnas till 

 Kommunfullmäktige 
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§ 93 Förbundsordning för kommunalförbundet Gästrike 
Återvinnare 
 

KS/2022:37 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att: 

1. Godkänna förslaget till ny förbundsordning 

2. Förbundsordningen ska gälla från 1 januari 2023 

3. Beslutet gäller under förutsättning att motsvarande beslut fattas i kommunfullmäktige 

i övriga medlemskommuner. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Marie Pettersson (S) yrkar på att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

att: 

1. Godkänna förslaget till ny förbundsordning 

2. Förbundsordningen ska gälla från 1 januari 2023 

3. Beslutet gäller under förutsättning att motsvarande beslut fattas i kommunfullmäktige 

i övriga medlemskommuner. 

Beslutsgång 

Ordförande Pettersson (S) frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt hennes yrkande och 

finner att så är fallet.  

Beslutsunderlag 

 Missiv till förslag ny förbundsordning Gästrikeåtervinnare 

 Beslutsversion ny förbundsordning Gästrikeåtervinnare  

 Nu gällande förbundsordning 

 Sammanställning över ändringar  

 
Beslutet lämnas till 

 Kommunfullmäktige 
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§ 94 Havsbaserad vindkraftpark Olof Skötkonung 
 

KS/2022:70 

Beslut 
Kommunstyrelsen antar remissyttrandet som sitt eget. 

Sammanfattning av ärendet 

Deep Wind Offshore har bjudit in kommunen till samråd avseende en havsbaserad 

vindkraftpark benämnd vindkraftpark Olof Skötkonung i Sveriges ekonomiska zon 

(SEZ). I samrådsprocessen ska myndigheter, enskilda och allmänhet ges möjlighet att 

bidra med information och komma med synpunkter, som avser avgränsningssamråd enligt 

6 kap. miljöbalken. I samrådsunderlaget lämnar Deep Wind Offshore information om den 

planerade verksamheten och önskar synpunkter på verksamheten, t.ex. gällande dess 

lokalisering, utformning, omfattning samt om det finns särskilda aspekter som bör 

beaktas i miljökonsekvensbeskrivningen. Det aktuella området omfattar ca 370 km2, 

vilket beräknas att maximalt rymma 65 stycken 25 MW vindkraftverk med maxhöjd om 

370 meter, alternativt 88 stycken 20 MW verk med maxhöjd 350 meter.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Marie Pettersson (S) yrkar på att anta remissyttrandet som sitt eget. 

Beslutsgång 

Ordförande Pettersson (S) frågar om kommunstyrelsen kan anta remissyttrandet som sitt eget 

och finner att så är fallet.  

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse 

• Remissyttrande 

• Samrådsunderlag med bilagor 

• Beslut från kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-05-24 

 
Beslutet lämnas till 

 Bygg och miljö 
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§ 95 Bildande av naturreservatet Häcksören 
 

KS/2021:200 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta yttrandet som sitt eget.  

Reservationer och särskilda uttalanden  

Kurt L Andersson (S) reserverar sig mot beslutet.  

Sammanfattning av ärendet 

Länsstyrelsen Uppsala län har fattat beslut om bildande av naturreservat Häcksören 2021-12-

13, dnr 511-1429-2017. Älvkarleby kommun överklagade länsstyrelsens beslut, KS § 163 

2021-12-27.  Den delen som kommunen anser ska ändras är reservatets gränser runt om 

fastighetsgränsen för det kommunala reningsverket.  

Miljödepartementet har berett kommunen tillfälle att senast den 13 juni 2022 yttra 

sig över Länsstyrelsens yttrande utifrån överklagandet  (Dnr M2021/02484)  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Marie Pettersson (S) yrkar på att anta yttrandet som sitt eget. 

 

Kurt L Andersson (S) yrkar på att avslå remissvar. 

Beslutsgång 

Ordförande Pettersson (S) ställer sitt yrkande mot Anderssons (S) yrkande och finner att 

kommunstyrelsen beslutar enligt Petterssons (S) yrkande.  

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse 

• Yttrande gällande överklagande av beslut om bildande av naturreservatet 

Häcksören, Älvkarleby kommun dnr BOM 2020-761 

• Länsstyrelsen yttrande dnr 511-3669-2022 

 
Beslutet lämnas till 

 m.registrator@regeringskansliet.se 

 Katrin.stromberg@regeringskansliet.se  

 Bygg- och miljöavdelning 

 

  

mailto:m.registrator@regeringskansliet.se
mailto:Katrin.stromberg@regeringskansliet.se


  
 Kommunstyrelsen  
 2022-06-08  

 Ordförandens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

27 

 

§ 96 Val av säkerhetsskyddschef och biträdande 
säkerhetsskyddschef 
 

KS/2022:108 

Beslut 
Kommunstyrelsen utser: 

1. Johanna Wilestedt till säkerhetsskyddschef. 

2. Joakim Lundberg till biträdande säkerhetskyddschef.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunen är skyldig att ha ett säkerhetsskydd enligt Säkerhetsskyddslagen (1996:627). 

Lagen har reviderats och från och med 2019-04-01 gäller Säkerhetsskyddslag (2018:585). 

Den innefattar bl.a. att kommuner är skyldiga att ha en utsedd säkerhetsskyddschef och en 

biträdande säkerhetsskyddschef, om det inte är uppenbart obehövligt.  

Med säkerhetsskydd avses: 

1. Skydd mot spioneri, sabotage och andra brott som kan hota rikets säkerhet 

2. Skydd i andra fall av uppgifter som omfattas av sekretess enligt offentlighets- och 

sekretesslagen och som rör rikets säkerhet och  

3. Skydd mot terroristbrott enligt 2 § lagen om straff för terroristbrott (terrorism), även 

om brottet inte hotar rikets säkerhet.  

Säkerhetsskydd ska förebygga: 
1. att uppgifter som omfattas av sekretess och som rör rikets säkerhet obehörigen röjs, ändras eller förstörs 

(informationssäkerhet),  

2. att obehöriga får tillträde till platser där de kan få tillgång till uppgifter som avses i eller där verksamhet som har 

betydelse för rikets säkerhet bedrivs (tillträdesbegränsning), och 

3. att personer som inte är pålitliga från säkerhetssynpunkt deltar i verksamhet som har betydelse för rikets säkerhet 

(säkerhetsprövning). Säkerhetsskyddet skall även i övrigt förebygga terrorism. 

 

Då kommunen nyligen omorganiserat beredskapssamordnarens organisatoriska hemvist 

föreslås kanslichefen som är närmaste chef bli ny säkerhetskyddschef. Ny biträdande chef 

föreslås nuvarande säkerhetsskyddschef bli, 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse, daterad 22/05/30 Johanna Wilestedt 

Beslutet lämnas till 

 Johanna Wilestedt  

 Joakim Lundberg 
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§ 97 Tertialuppföljning 2022 

Kommunstyrelsen tackar alla som deltog i tertialuppföljningen.  

Sammanfattning av ärendet 

Största skillnaden mellan budget och prognos utgörs av ökade personalkostnader, köp av 

verksamhet, samt högre skatteintäkter och bidrag. 

 

Negativt resultat prognostiseras inom Omsorgsnämnden och Utbildningsnämnden. 

Kommunstyrelsen, Finansförvaltningen och Samhällsbyggnadsnämnden prognostiserar ett 

positivt resultat.  

 

Omsorgsnämndens negativa prognos beror på högre personalkostnader än budgeterat inom 

äldreomsorgen, ökade kostnader för ekonomiskt bistånd samt utökat antal placeringar på 

HVB.  

 

Utbildningsnämndens negativa prognos beror till största del på köp av gymnasieplatser.  

Samhällsbyggnadsnämndens positiva resultat beror främst på högre intäkter för 

bygglovsavgifter, bidrag för biblioteksverksamhet samt ersättning för sjuklönekostnader. 

 

Kommunstyrelsens enskilt största anledning till det positiva resultatet beror på en lägre 

årskostnad för kommunalförbundet Gästrike räddningstjänst. 

 

Finansförvaltningens positiva resultat beror främst på ökade skatteintäkter.  

 
Beslutet lämnas till 

 Samhällsbyggnadsnämnden 

 Utbildningsnämnden  

 Omsorgsnämnden  

 Kommunfullmäktige 

 


