
  
 
 

 Utdragsbestyrkande 
  

Protokoll för Kommunstyrelsen 
Plats: Kommunhusets sessionssal, Skutskär samt deltagande via Zoom  
Datum och tid: 2021-12-15 09:00-10:50 

Justering  

Plats: Kommunhuset, Skutskär 
Datum och tid:  2021-12-20 09:00 
  
Paragrafer: 144-162 
  

Sekreterare:   

 Malin Persson   

Ordförande:   

 Marie Pettersson  

Justerare:   

 Clarrie Leim  Maj-Britt Jakobsson  

 

 

ANSLAG / BEVIS 
Kommunstyrelsens protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag i 
kommunens digitala anslagstavla. Protokollet förvaras på kommunhuset. 
 
Sammanträdesdatum 2021-12-15  
Datum då anslaget sätts upp   
Datum då anslaget tas ned   

Underskrift   
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Beslutande 
Ledamöter 
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer 
Marie Pettersson (S)  
Clarrie Leim (C) digitalt deltagande via Zoom 
Katrin Jakobsson (S) digitalt deltagande via Zoom 
Kurt L Andersson (S) digitalt deltagande via Zoom 
Sigrid Bergström (V) digitalt deltagande via Zoom 
Roger Petrini (M) digitalt deltagande via Zoom 
SusAnne Mastonstråle (M) digitalt deltagande via Zoom 
Torbjörn Löfgren (KV) digitalt deltagande via Zoom 
Maj-Britt Jakobsson (SD)  

Tjänstgörande ersättare 
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer Ordinarie ledamot 
Sven-Olof Melin (S) digitalt deltagande via Zoom Hans Wennberg (MP) 
Mona Hansson (KV) digitalt deltagande via Zoom Sandra Andersson (SD) 

Övriga närvarande 
Ersättare 
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer 
Hannele Kumpulainen (S)  
Henrik Jonsson (S) digitalt deltagande via Zoom 
Jenny Dahlberg (S)  
Gunn Johansson (C) digitalt deltagande via Zoom 

Övriga deltagare 
Namn Paragrafer Befattning 
Maria Wikström  digitalt deltagande via Zoom Kommundirektör 
Maria Norman  digitalt deltagande via Zoom Ekonomichef 
Malin Persson  Kommunsekreterare 
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KS § 144 Nybyggnad av bandyhall - MEDORA 168:63 
Diarienr 
2021/176 Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att bevilja bygglov för nybyggnad av bandyhall 
samt garage för ismaskin och rivningslov för rivning av 
komplementbyggnader inom fastigheten MEDORA 168:63, enligt ansökan. 
Beslutet är fattat med stöd av 2 och 8-9 kap. plan- och bygglagen, förkortad 
PBL.  
Avgift för bygglov: 21 000 kronor (faktura skickas separat) 
Kontrollansvarig för åtgärden är:  
Peter Efverström 
Hampvretsvägen 8   
811 94  SANDVIKEN 

 
Sammanfattning av ärendet 
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av bandyhall samt garage för 
ismaskin samt rivningslov för rivning av komplementbyggnader inom 
fastigheten MEDORA 168:63, Älvkarleby Kommun. 
Sex stycken komplementbyggnader i form av sekretariat, garage för 
ismaskin, läktare, skärmtak för grill och kiosk avses att demonteras med en 
byggnadsarea vilket tillsammans utgör ca: 350m2. Nybyggnaden av 
bandyhall uppförs med en byggnads- och bruttoarea om 9540m2.Garage för 
ismaskin uppförs med en byggnadsarea om 74m2. Byggnaderna uppförs i en 
våning. Garage för ismaskin uppförs med en nockhöjd om 6.2m samt 
bandyhallens nockhöjd uppgår till 24m. 
Byggnaden för bandyhall kommer att förses med duk med membran som 
färgas vit. Byggnad för ismaskin kommer förses med takmaterial av plåt i 
svart kulör med en taklutning om 26o. Fasaden består av stående träpanel 
som färgas vit. 
Fastigheten omfattas av detaljplan för Jungfruholmen, Skutskär, med 
aktbeteckning 03-78:534, som vann laga kraft 1978-07-03. Enligt den 
gällande detaljplanen ska markanvändningssättet utgöras av idrottsändamål. 
Med Ri betecknat område får byggnadsnämnden medge större byggnad för t 
ex sporthall. 
Kommunicering av ansökan har inte skickats till berörda sakägare då 
ansökan bedöms vara planenlig. Underrättelse om inkommen ansökan har 
skickats till berörda fastighetsägare. Hörda fastighetsägare har inget att 
erinra mot ansökan.  
Då bandyhallen har en höjd över 20m har remiss skickats till 
Luftfartsverket. Luftfartsverket har inget att erinra mot åtgärden. 
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Motivering 
Enligt 9 kap 34 § PBL ska rivningslov ges för en åtgärd som avser en 
byggnad eller byggnadsdel som inte omfattas av rivningsförbud i detaljplan 
eller områdesbestämmelser, eller bör bevaras på grund av byggnadens eller 
bebyggelsens historiska, kulturhistoriska, miljömässiga eller konstnärliga 
värde. I den gällande detaljplanen för området har man inte infört 
rivningsförbud för de berörda byggnaderna, varför åtgärderna bedöms vara 
förenlig med den gällande detaljplanen. Kommunstyrelsen anser att de 
berörda byggnaderna inte bedöms besitta sådana höga historiska, 
kulturhistoriska, miljömässiga eller konstnärliga värden att de bör bevaras. 
Rivningslov bedöms därmed kunna beviljas. 
 
Av 9 kap 30 § PBL framgår bland annat att bygglov ska ges för en åtgärd 
inom ett område med detaljplan, om den fastighet och det byggnadsverk 
som åtgärden avser överensstämmer med detaljplanen. Efter granskning av 
ärendet görs bedömningen att sökt åtgärd överensstämmer med gällande 
detaljplan. Åtgärden bedöms uppfylla lämplighetskraven i 2 och 8 kap PBL. 
Kraven innebär bla att ett byggnadsverk ska utformas och placeras på ett 
sätt som är lämpligt med hänsyn till stadsbilden och natur- och 
kulturvärdena på platsen, intresset av en god helhetsverkan samt bla behovet 
av en god trafikmiljö. Bebyggelseområdets särskilda kulturhistoriska, 
miljömässiga och konstnärliga värden ska skyddas och ändringar och tillägg 
i bebyggelsen ska göras varsamt så att befintliga karaktärsdrag respekteras 
och tillvaratas.  
Utformning eller placering får inte heller medföra någon betydande 
olägenhet för omgivningen. Byggnadens färg och form anpassas väl till 
området samt anses inte utgöra en betydande olägenhet för omgivningen i 
plan- och bygglagens mening. Den ansökta åtgärden bedöms även uppfylla 
lämplighetskraven i 2 och 8 kap PBL, varvid bygglov kan beviljas. 
 
Upplysningar 
Åtgärden får inte påbörjas förrän Kommunstyrelsen lämnat ett startbesked, 
enligt 10 kap 3 § PBL. Avgift debiteras separat efter det att beslutet fattats. 
Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Upplysningar om tekniskt samråd 
bifogas. 
Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och 
avslutats inom fem år från dagen då beslutet vann laga kraft.  
Sökande uppmärksammas att beslutet får verkställas först fyra veckor efter 
det att beslutet kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar. Beslutet bör ej heller 
påbörjas innan beslutet vunnit laga kraft. Att påbörja åtgärder innan beslutet 
vunnit laga kraft sker på egen risk.  
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Åtgärden kräver tillstånd från samtliga delägare till fastigheten. 
Utstakning av byggnader ska ske innan byggnadsarbeten påbörjas. Om 
byggnader ska stakas ut av kommunen kontakta samhällsbyggnadskontoret i 
Gävle kommun för att bestämma lämplig tidpunkt i god tid innan byggstart, 
dock senast 10 dagar innan önskat datum för utstakning. Utstakningen kan 
även ske av annan behörig mätingenjör. Om byggherren väljer att anlita 
annan behörig mätingenjör ska denna godkännas av kommunen innan 
utstakning sker. Det är upp till byggherren att avgöra vem som utför 
utstakningen.  
Ändringar i förhållande till fastställda ritningar fordrar ny prövning. Innan 
grävningsarbeten påbörjas ska kabelvisning (elkabel, telekabel m.m.) ha 
utförts. Detta kan göras via www.ledningskollen.se. 
Inmätning av ansökta åtgärder för uppdatering av kommunens karta 
kommer utföras av Gävle kommun (inmätning sker efter att byggnationen är 
klar). Sökande uppmärksammas på att i de fall en fornlämning påträffas 
under grävning eller annat arbete, ska arbetet omedelbart avbrytas till den 
del fornlämningen berörs. Den som leder arbetet ska omedelbart anmäla 
förhållandet till Länsstyrelsen i Uppsala län.  
Om Ni inte är nöjda med beslutet kan Ni överklaga detta skriftligen hos 
Länsstyrelsen i Uppsala län. Överklagandet ska dock skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden, Älvkarleby Kommun, Box 4, 814 21 Skutskär. 
I överklagan ska anges vem som överklagar, vilket beslut som avses samt på 
vilket sätt Ni anser att beslutet ska ändras. Överklagan ska vara 
Kommunstyrelsen tillhanda senast tre veckor efter att Ni tagit del av 
beslutet. 

 
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse daterad 2021-11-11 /Tommie Vilhelmsson 
 Situationsplan   
 Planritning bandyhall 
 Fasadritningar nord/syd  
 Fasadritningar öst/väst   
 Planritning garage  
 Fasadritningar garage  
 Remissvar fån luftfartsverket 

 
Beslutet lämnas till 
 Bygg och miljö  
 Sökande  
 Fastighetsägare  
 Kontrollansvarig  
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KS § 145 Länsplan för regional transportinfrastruktur i Uppsala 
län 2022–2033 

Diarienr 
2021/132 Beslut 

Kommunstyrelsen antar förvaltningens förslag till yttrande som sitt eget.  
 

Sammanfattning av ärendet 
Region Uppsala har tagit fram ett förslag till länsplan för regional 
transportinfrastruktur för Uppsala län 2022-2033. Regionen önskar 
synpunkter på förslaget senast den 21 december. 
 
Länsplanen innehåller målformuleringar, nuläge och 
planeringsförutsättningar samt en beskrivning av brister och behov i 
transportsystemet i Uppsala län. Den innehåller också förslag på 
åtgärdsplaner där för Uppsala län tillgängliga medel fördelas för att åtgärda 
brister och behov. Fokus ligger på utveckling och investeringar i det 
regionala statliga vägnätet, cykelvägnätet och kollektivtrafikanläggningar 
såsom hållplatser. Det handlar även om åtgärder som syftar till att förbättra 
kapaciteten och säkerheten i transportsystemet.  
 
Förvaltningens analys av remissmaterialet är att det är ett omfattande och ur 
kommunalt perspektiv bitvis svåranalyserat material att ta ställning till. 
Flertalet av de brister, behov och utpekade objekt som inryms i länsplanen 
berör inte vår del av länets infrastruktur och är därför svåra ha synpunkter 
på. Därtill kompliceras bedömningen av den mängd mål som planen på 
olika sätt är kopplade till, mål som kan stå i viss konflikt till varandra. 
 
I yttrandet framgår även att Älvkarleby kommun förordar det som regionen 
kallar för alternativ A, under förutsättning av att detta alternativ 
kompletteras med att medel avsätts till stationsanpassning på Ostkustbanan 
längs hela sträckan Storvreta-Skutskär (inte endast Storvreta-Tierp).  Vi tror 
att detta alternativ, som har sitt fokus på brister och behov kopplade till 
prioriterade tätorter med mindre än 10 000 invånare, i grunden har störst 
möjligheter att bidra till en hållbar regional utveckling. Det vore dock 
olyckligt ur både ett lokalt och regionalt perspektiv om anpassningen av 
stationerna norr om Tierp hamnade utanför aktuell planperiod. 

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse daterad 2021-11-19 från utredare Erik Klippmark 
 Förslag till yttrande, daterad 2021-12-02 / Erik Klippmark  
 Region Uppsalas remissversion ”Länsplan för regional 

transportinfrastruktur i Uppsala län 2022-2033” med tillhörande missiv 
och bilagor 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Marie Pettersson (S) föreslår att kommunstyrelsen antar förvaltningens 
förslag till yttrande som sitt eget.  

 
Beslutet lämnas till 
 Region Uppsala  
 Utredare på kansliavdelningen 
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KS § 146 Delgivning av protokoll och andra meddelanden 
 

 
Följande meddelanden redovisas:   

1. Protokoll, Älvkarleby Vatten AB  
2. Protokoll, Gästrike Vatten AB  
3. Protokoll, delårsrapport 2020, Gästrike Vatten AB  
4. Protokoll, direktionsmöte Inköp Gävleborg  
5. Protokollsutdrag från Regionstyrelsens sammanträde 
6. Länsstyrelsens inspektionsrapport ÖFN 
7. Beslut från KF gällande motion för ett tryggare Älvkarleby 
8. Enkel budgetuppföljning ON  
9. Beslut från ON  
10. Reservation  
11. Beslut om kommuntal Uppsala län 2022 
12. Mänskliga Rättighetsdagarna 2021 
13. Information från Boverket 2021 
14. Mötesanteckningar ÖFN 
15. Ägarsamråd ÖFN  
16. Beslut om Tångsåmurarna  
17. Följebrev om Tångsåmurarna  
18. Revisorernas budgetäskande 2022  
19. Beslut från Tierps kommun  
20. Plan för Tierps kommuns ekonomi och verksamhet 2022-2024 
21. Revisorernas budgetäskande 2022 
22. KFs presidium – kommunrevisorernas budgetäskande  
23. Uttalande från PRO gällande vaccin  
24. Missiv till lägesrapport 2021 
25. Kommunens efterlevnad av dataskyddsförordningen – en 

lägesrapport 
26. Beslut från KF gällande indexreglering  
27. Gästrike återvinnare Förbundsfullmäktige protokoll 
28. Inbjudan till möte avseende Boverkets bostadsmarknadsenkät 2022 
29. Kallelse till Gästrikerådet 2021-12-10  
30. Skrivelse till Kommunstyrelsen  

 
Meddelande nummer 23 Uttalande från PRO gällande vaccin lämnas till 
omsorgsnämnden för kännedom.  
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KS § 147 Redovisning av delegationsbeslut 
 

 
Det finns inga delegationsbeslut att redovisa. 
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KS § 148 Allmän information och återrapportering från uppdrag 
 

 
Marie Pettersson (S) informerar att kommunen tecknat hållbarhetslöften 
med Länsstyrelsen i Uppsala. Arbetet är en del i länsstyrelsens arbete med 
Färdplan för ett hållbart län som innefattar olika åtgärdsprogram för att 
snabba på miljöarbetet. 
Marie Pettersson (S) informerar också om att Gästrike Återvinnare framfört 
att de önskar att medlemskommunerna ser över förbundets struktur. Idag har 
förbundet ett fullmäktige men kanske är det mer ändamålsenligt att ha ett 
förbund med en direktion istället. Detta ämnar medlemskommunerna 
diskutera under nästkommande år.   
 
Clarrie Leim (C) informerar att hon deltagit på sammanträde med Gästrike 
räddningstjänst. Förbundet prognostiserar ett underskott på ca -13 miljoner 
kronor. Underskottet förklaras främst med att det under året skett ett flertal 
stora bränder samt att översvämningen som drabbade stora delar av Gävle i 
somras krävt mycket resurser. 
 
Kommundirektör Maria Wikström informerar att rekryteringen av en ny 
förvaltningschef för omsorg är klar. Personen i fråga kommer att börja sin 
tjänst den 7 mars 2022 och kommer närmast som verksamhetschef för 
ordinärt boende i en annan kommun.  
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KS § 149 Ekonomisk redovisning 
 

 
Kommunstyrelsen tackar ekonomichefen för den ekonomiska 
redovisningen.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunen som helhet visar ett positivt utfall på 44 940 000 kr för 
perioden. Detta är främst hänförbart till högre skatteintäkter och bidrag än 
budgeterat. Prognosen på helår ligger av samma anledning 16 369 000 kr 
bättre än budget. Det prognostiseras positiva avvikelser för framförallt inom 
finansförvaltningen men även för kommunstyrelsen och 
samhällsbyggnadsnämnden. Omsorgsnämnden och utbildningsnämnden 
indikerar fortsatta underskott för helåret. 

 
Beslutsunderlag 
 Enkel uppföljning oktober kommunstyrelsen  

11



 Kommunstyrelsen 
 2021-12-15  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

KS § 150 Svar på revisorernas granskning av delårsrapporten 
2021 

Diarienr 
2021/134 Beslut 

Kommunstyrelsen avser att åtgärda de brister som har framkommit i 
granskningsrapporten för delårsrapporten i Älvkarleby enligt nedan. 

 
Sammanfattning av ärendet 
I revisionsgranskningen har följande iakttagelser och rekommendationer 
lämnats: 
När det gäller riktlinjerna för aktivering av immateriella 
anläggningstillgångar, så noteras det att kommunen behöver säkerställa att 
dessa uppdateras för att hanteringen av immateriella anläggningstillgångar 
ska följa Rådet för kommunal redovisnings (RKR) rekommendation R3. 
Arbetet med detta har påbörjats, erforderliga korrigeringar i bokföringen 
2021 kommer att ske innan årets slut, vilket innebär att ovanstående 
rekommendation följs från och med i år. 
 
Revisionen påtalar även att riktlinjerna för aktivering av materiella 
anläggningstillgångar bör uppdateras så att gräsndragningen mellan vad som 
är investering och vad som är driftskostnad förtydligas och förankras i 
verksamheten. I samband med detta säkerställs att RKRs rekommendation 
R4 följs. Kommunen har påbörjat arbetet med förankring i verksamheten, 
och riktlinjerna kommer att uppdateras innan årsskiftet. 
Angående de verksamhetsmål som är kopplade till god ekonomisk 
hushållning, så rekommenderar revisionen att uppföljningen kring dessa mål 
förbättras så att det tydliggörs hur kopplingen till god ekonomisk hushållning 
föreligger. Revisionen har till uppgift att bedöma dessa mål inom ramen för 
bedömningen av delårsrapporten (övriga mål bedöms inte av revisionen vid 
delårsgranskningen). Rekommendationen syftar till att underlätta revisionens 
bedömning av mål för god ekonomisk hushållning. Kommunen kommer att 
se över hur uppföljningen av dessa mål redovisas, för att kopplingen till god 
ekonomisk hushållning ska synliggöras på ett tillfredsställande sätt.  

 
Beslutsunderlag 
 Beslut från kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-12-01 § 128 
 Tjänsteskrivelse, daterad 2021-10-27/Maria Norman  
 Rapport granskning av delårsrapport (PwC) 

 
Beslutet lämnas till 
 PwC  
 Ekonomichef  
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KS § 151 Svar på granskningsrapport avseende delårsrapport 
2020 

Diarienr 
2020/118 Beslut 

Kommunstyrelsen avser att åtgärda de brister som har framkommit i 
granskningsrapporten för delårsrapporten i Älvkarleby enligt nedan. 

 
Sammanfattning av ärendet 
I revisionsgranskningen har följande iakttagelser och rekommendationer 
lämnats: 
I granskningsraporten framkommer att kommunen har avvikit från god 
redovisningssed avseende lämnad driftredovisning. Enligt Rådet för 
kommunal redovisnings (RKR) rekommendation R14 ska 
driftredovisningen vara utformad på ett sådant sätt att utfallen kan stämmas 
av mot fullmäktiges budget. Driftredovisningens budgetposter får endast 
avse senast beslutad budget. Anledningen till att driftredovisningen avviker 
mot god sed är att kommunen har genomfört en omorganisation, men vid 
tiden för delåret ännu inte fattat beslutom korrigering av budget enligt 
samma struktor som omorganisationen. Beslut om omfördelning av budget 
har nu fattats, så uppföljning mot budget 2020 mot respektive nämnd har 
efter korrigeringen fungerat tillfredsställande.  
 
Revisionen påpekar att kommunen behöver se över utformningen av 
driftredovisningen i finansiella rapporter såsom delårsrapporter och 
årsredovisningar, så att den sker i enlighet med RKRs rekommendation 
R14. Detta arbete är pågående, och utvecklas för att säkerställa att R14 följs.  
Granskningen visar att rapporten saknar upplysning om att riktlinjer för god 
ekonomisk hushållning inlusive hantering av resultatutjämningsreserv finns 
antagna samt att de i riktlinjerna angivna förutsättningarna för att 
åberopande av resultatutjämningsreserven är uppfyllda. Kommunen ser över 
detta, och kommer att komplettera kommande finansiella rapporter med 
nämnda upplysning.  
 

 
Beslutsunderlag 
 Beslut från kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-12-01 § 129 
 Tjänsteskrivelse, daterad 2021-11-02/Maria Norman    
 Rapport granskning av delårsrapport (PwC) 

 
Beslutet lämnas till 
 PwC  
 Ekonomichef  
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KS § 152 Svar angående granskning av årsredovisning 2020 
Diarienr 
2021/57 Beslut 

Kommunstyrelsen avser att åtgärda de brister som har framkommit i 
granskningsrapporten för årsredovisningen i Älvkarleby enligt nedan. 

 
Sammanfattning av ärendet 
I revisionsgranskningen har följande iakttagelser och rekommendationer 
lämnats: 
Granskningen av årsredovisningen 2020 visar att förvaltningsberättelsen 
saknar vissa underrubriker och upplysningar som ska lämnas enligt Rådet 
för kommunal redovisnings (RKR) rekommendation R15. Revisionen har på 
ett tydligt sätt redovisat för detta på sida 5 i granskningsrapporten. 
Förbättringsarbete kring detta område pågår, punkterna kommer att ses över 
och beaktas inför årsredovisning 2021. 
 
Revisionen påpekar att kommunen behöver se över utformningen av 
driftredovisningen i finansiella rapporter såsom delårsrapporter och 
årsredovisningar, så att den sker i enlighet med RKRs rekommendation 
R14. Detta arbete är pågående, och utvecklas, för att säkerställa att R14 
följs.  
 
Angående de verksamhetsmål som är kopplade till god ekonomisk 
hushållning, så rekommenderar revisionen att uppföljningen kring dessa mål 
förbättras så att det tydliggörs hur kopplingen till god ekonomisk 
hushållning föreligger. Revisionen rekommenderar kommunen att koppla 
nyckeltal/indikatorer till dessa mål för konkretisering, samt att lämna en 
samlad utvärdering av måluppfyllelsen. Kommunen kommer framledes att 
arbeta fokuserat med dessa mål, samt med att se över hur uppföljningen av 
målen redovisas, för att kopplingen till god ekonomisk hushållning ska 
synliggöras på ett tillfredsställande sätt.  

 
Beslutsunderlag 
 Beslut från kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-12-01 § 130 
 Tjänsteskrivelse, daterad 2021-11-02 /Maria Norman   
 Rapport granskning av delårsrapport (PwC) 

 
 

Beslutet lämnas till 
 PwC  
 Ekonomichef  
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 Kommunstyrelsen 
 2021-12-15  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

KS § 153 Flytt av budgetmedel mellan nämnder 
Diarienr 
2021/178 Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige omfördelar budgetmedel 
enligt följande:  

 286 000 kr flyttas från kommunstyrelsen till 
samhällsbyggnadsnämnden för hantering av kommunens bilpool 

 343 000 kr flyttas från samhällsbyggnadsnämnden till 
kommunstyrelsen för arbetet med säkerhetsfrågor  

 
Sammanfattning av ärendet 
I kommunens budget för nästkommande år har 286 000 kr tilldelats 
kommunstyrelsen för hantering kommunens bilpool. Verksamheten sköts 
dock av samhällsbyggnadsnämnden och därmed föreslår förvaltningen att 
medlen omfördelas.   
 
Ytterligare en fördelning som förvaltningen önskar ändra i nästa års budget 
är att samhällsbyggnadsnämnden har fått budgetmedel för arbete med 
säkerhetsfrågor. Medlen avser en heltidstjänst som tidigare varit placerad 
under samhällsbyggnadsförvaltningen men i och med ändring av både 
samhällsbyggnadsnämndens och kommunstyrelsens reglemente så ska en 
stor del av säkerhetsarbetet bedrivas av kommunstyrelsen. Därmed önskar 
förvaltningen att hälften av samhällsbyggnadsnämndens budget för 
säkerhetsarbete förs över till kommunstyrelsen, det vill säga 343 000 kr.  

 
Beslutsunderlag 

 Beslut från kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-12-01 § 131 
 Tjänsteskrivelse, daterad 2021-11- 15/Maria Norman  
 Tjänsteskrivelse, daterad 2021-11- 15/Maria Norman  
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 Kommunstyrelsen 
 2021-12-15  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

KS § 154 Redovisning av reavinster i ekonomiska underlag 
Diarienr 
2021/181 Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att de reavinster som tidigare har redovisats hos 
samhällsbyggnadsnämnden, istället redovisas hos finansförvaltningen från 
och med år 2022.  

 
Sammanfattning av ärendet 
I kommunens delårsrapporter, årsredovisningar och andra ekonomiska 
dokument har reavinster som uppkommit genom försäljning av 
verksamhetsfastigheter, tomt och mark, och exploatering redovisats under 
samhällsbyggnadsnämnden.  
 
Det har lett till försvåring av analys och att på ett pedagogiskt och förståeligt 
vis redogöra för verksamhetens ekonomi. Det ekonomiska resultatet för 
verksamheten kan uppfattas som bättre än vad som egentligen matchar 
själva verksamheten.  
 
För att undvika detta framgent föreslås att nämnda reavinster från och med 
år 2022 istället bokförs och redovisas under finansförvaltningen. 
Samhällsbyggnadsnämnden redovisar då renare siffror, och ett resultat som 
inte är påverkat av reavinsterna.  

 
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse, daterad 2021-11-17/Maria Norman 
 

Beslutet lämnas till 
 Samhällsbyggnadsnämnden  
 Förvaltningschef samhällsbyggnad  
 Ekonomichef  
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 Kommunstyrelsen 
 2021-12-15  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

KS § 155 Medlemskap i SmåKom 
Diarienr 
2021/165 Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner att Älvkarleby kommun ansöker om ett 
medlemskap i föreningen SmåKom med start 2022. 

 
Sammanfattning av ärendet 
SmåKom är en partipolitiskt oberoende ideell förening för de, till 
invånarantalet, mindre kommunerna i Sverige. Föreningens syfte är att 
synliggöra och lyfta fram de små kommunernas framtida utmaningar för 
riksdag, regering och övriga myndigheter. I över 30 år har SmåKom belyst 
och drivit frågor som är gemensamma för de mindre kommunerna i Sverige. 
Genom en enad röst får de ett stort mandat när de möter beslutsfattare, 
myndigheter och deltar i utredningar. Ett medlemskap ger kommunen 
tillgång till ett brett nätverk av Sveriges, till invånarantal, små kommuner. 
Som medlem får vi, i god tid, ta del av yttranden och remissvar för att kunna 
använda dem i sin helhet eller plocka ut de delar som vi som kommun 
instämmer i. Två gånger om året får kommunen en inbjudan till konferenser 
som erbjuder ett intressant och gediget program med aktuella ämnen och 
kompetenta föreläsare. Konferenskostnaden är subventionerad för 
medlemmar. SmåKoms verksamhet är finansierad av medlemsavgifter, de 
erhåller inga statliga bidrag, vilket ger dem frihet att styra verksamheten helt 
utifrån medlemmarnas behov och önskemål. 
 

Ett medlemskap för 2022 kostar 5 000 kr. Efterföljande år är kostnaden f n 5 
000 kr/år + 2 kr/kommuninvånare/år. Dessa medel är äskade och beslutade 
av kommunfullmäktige så finansiering finns inom kommunstyrelsens 
budget. 

 
Beslutsunderlag 
 Beslut från kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-12-01 § 133 
 Tjänsteskrivelse/Johanna Wilestedt daterat 2021-11-01 

 
Beslutet lämnas till 
 SmåKom  
 Kommundirektör 
 Kanslichef  
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 Kommunstyrelsen 
 2021-12-15  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

KS § 156 Medborgarförslag om att Älvkarleby kommun ska 
införa Huskurage policy 

Diarienr 
2021/49 Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att kommunen 
ska arbeta med Huskurage utifrån lokala förutsättningar som framgår i 
omsorgsnämndens underlag. Medborgarförslaget får därmed anses besvarat.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag inkom till kommunen 2021-03-25. Förslaget är att 
kommunen ska införa en policy om Huskurage enligt den som finns på 
https://huskurage.se/. Omsorgsnämnden har berett frågan och i underlaget 
framgår det att kommunen påbörjat ett arbete med Huskurage under hösten 
2020 och har för avsikt att fortsätta med detta.    
 
En arbetsgrupp bestående av representanter från Älvkarlebyhus, polis, 
socialtjänst och hyresgästföreningen har undersökt förutsättningarna för att 
införa Huskurage i Älvkarleby kommun. Arbetsgruppen har tagit del av 
pågående arbete med Huskurage i Sverige, träffat Gävle kommuns 
Huskuragegrupp för att ta del av Gävles erfarenheter av implementering, 
utmaningar samt identifierade förutsättningar för upprätthållande av 
arbetssättet. Gruppen har även tagit del av den utvärdering som Högskolan i 
Gävle gjort av Huskurage i Gävle kommun.  
 
Tjänstepersoner från Älvkarlebyhus tillsammans med representant från 
Hyresgästföreningen har deltagit i möte med Älvkarlebyhus styrelse där 
styrelsen fått ställa frågor kring Huskurage samt haft dialog med 
representanter för Huskurage i Sverige kring arbetet och vad en 
implementering skulle kunna innebära. 
 
Slutresultatet kan sammanfattas som så att inblandade parter är positiva till 
att införa Huskurage men konceptet behöver däremot anpassas till 
Älvkarleby kommun och där ibland våra kontaktvägar. En riskbedömning 
om införandet medför en större risk för att personer hamnar i riskabla 
situationer behöver också genomföras innan implementeringen fullföljs.  

 
Beslutsunderlag 
 Beslut från kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-12-01 § 135 
 Omsorgsnämndens beslut 2021-11-02 § 86 
 Tjänsteskrivelse, daterad 2021-09-22 /Claudia Forsberg. 
 Medborgarförslag om att Älvkarleby ska införa Huskuragepolicy, 
inkommen 2021-03-25  
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 Kommunstyrelsen 
 2021-12-15  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

KS § 157 Motion Handlingsplan för barn till förälder i fängelse 
Diarienr 
2021/25 Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen med 
hänvisning till omsorgsnämndens svar.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Omsorgsnämnden har på uppdrag av fullmäktige berett en motion från Ann-
Charlotte Ågren (L).  
Motionären föreslår att kommunfullmäktige ska besluta: 

 Att utreda om stödet riktat mot målgruppen (barn med förälder i 
fängelse) uppfyller barnkonventionen enligt 9 kap. (SFS 
20218:1197). 

 Att en handlingsplan riktad mot målgruppen (barn med förälder i 
fängelse) upprättas i syfte att vägleda berörda instanser i stödjande 
arbete för barn med frihetsberövade förälder. 

I underlaget från omsorgsnämnden framgår det att det i dagsläget inte finns 
några riktade insatser för barn till frihetsberövade personer. Utan när en 
förälder ansöker om stöd för sitt barn så görs en individuell bedömning 
utifrån barnens behov och därefter utformas en insats i form at till exempel 
stödsamtal.  
Nämnden anser inte heller att det finns ett tillräckligt stort underlag för att 
upprätta en specifik handlingsplan för målgruppen. Utan man bedömer att 
behoven av att ge stöd åt barn vars förälder är frihetsberövad tillgodoses i 
ordinarie verksamhet. 

 
Beslutsunderlag 
 Beslut från kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-12-01 § 136 
 Omsorgsnämndens beslut 2021-11-02 § 87  
 Tjänsteskrivelse med förslag till beslut från verksamhetschef IFO 

Claudia Forsberg, daterad 2021-10-15. 
 Motion om handlingsplan för barn som har förälder i fängelse /Ann-

Charlotte Ågren (L)  
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 Kommunstyrelsen 
 2021-12-15  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

KS § 158 Motion gällande samordningsgrupp för att utveckla 
och driva frågor om fiskeförbättrande åtgärder i 
Älvkarleby kommun 

Diarienr 
2020/147 Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige avslår motionen med hänvisning 
till att kommunen redan deltar i en samordningsgrupp om fiskeförbättrande 
åtgärder.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Eva Sidekrans (M) föreslår i en motion att Älvkarleby kommun bildar en 
samordningsgrupp för att driva frågor om fiskeförbättrande åtgärder.  
  
Nedre Dalälvens Intresseförening leder en samordningsgrupp för att 
utveckla och driva frågor gällande fiskeförbättrande åtgärder i nedre 
Dalälven. Flertalet av i motionen uppräknade intressenter deltar i gruppen, 
så även Älvkarleby kommun. Dock är inte kommunen den sammankallade 
parten så som motionen föreslår.  
 
Älvkarleby kommun planerar att fortsätta vara delaktiga i arbetet med 
fiskeförbättrande åtgärder och därmed anser förvaltningen att motionens 
andemening efterlevs.  

 
Beslutsunderlag 
 Beslut från kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-12-01 § 139 
 Tjänsteskrivelse, daterad 2021-10-13/ Joakim Lundberg 
 Beslutsunderlag för Älvkarleby FVOF 
 Motion gällande samordningsgrupp för att utveckla och driva frågor om 

fiskeförbättrande åtgärder i Älvkarleby kommun  
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 Kommunstyrelsen 
 2021-12-15  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

KS § 159 Internbudget 2022 
Diarienr 
2021/184 Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner förvaltningens förslag till internbudget för 
nästkommande år.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Inför 2022 har endast mindre justeringar gjorts mellan verksamheterna inom 
kommunstyrelsen. I samband med den övergripande budgetprocessen har 
kommunstyrelsen också tilldelats prioriterade medel för en rad olika 
områden, där fokus bland annat ligger på valår 2022, utvecklingspott, 
visselblåsarfunktion samt feriearbete för ungdomar 16-17 år. 

 
 

 
Beslutsunderlag 
 Beslut från kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-12-01 § 140 
 Tjänsteskrivelse, daterad 2021-11-29 /Maria Norman  
 Internbudgetdokument 2022 Kommunstyrelsen 

 
Beslutet lämnas till 
 Kommundirektör  
 Ekonomichef  
 Kanslichef  
 Näringslivs- och utvecklingschef  
 HR-chef  
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 Kommunstyrelsen 
 2021-12-15  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

KS § 160 Representant till Biosfärkommunråd 
Diarienr 
2021/185 Beslut 

Kommunstyrelsen utser miljöinspektör Nina Engevi till kommunens 
representant i biosfärkommunrådet.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Biosfärområde Älvlandskapet Nedre Dalälven är ett av Sveriges sju och 
världens 727 biosfärområden utsedda av Unesco. Biosfärområden ska 
fungera som modellområden för hållbar utveckling och är ett verktyg för 
genomförandet av Agenda 2030. Nedre Dalälven har varit ett biosfärområde 
sedan 2011 och består av kommunerna Säter, Hedemora, Avesta, Sala, 
Heby, Tierp, Älvkarleby samt Hedesunda socken i Gävle kommun och 
Österfärnebo socken i Sandvikens kommun.       
Nedre Dalälvens biosfärkontor önskar ett närmare samarbete med områdets 
kommuner och vill därför tillsätta ett biosfärkommunråd bestående av en 
tjänsteperson från varje kommun. Rådets syfte är att bistå Nedre Dalälvens 
Intresseförening och biosfärkontoret med kompetens och kontakter i frågor 
som rör biosfärområdets mål.    

 
Beslutsunderlag 
 Skrivelse inkommen 2021-12-10 från Nedre Dalälvens Intresseförening  

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Marie Pettersson (S) förslår att Nina Engevi, miljöinspektör väljs till 
kommunens representant i biosfärkommunrådet.  

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt Petterssons 
förslag och finner att så är fallet.  

 
Beslutet lämnas till 
 Nedre Dalälvens biosfärkontor 
 Nina Engevi   
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 Kommunstyrelsen 
 2021-12-15  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

KS § 161 Reglemente för arvoden och ersättningar till 
förtroendevalda 

Diarienr 
2021/174 Beslut  

Inget beslut fattas.  

 
Sammanfattning av ärendet 
På kommunstyrelsens sammanträde 2021-11-10 § 143 gjordes en tolkning 
av reglementet för arvoden och ersättningar till förtroendevalda. Detta då en 
situation uppstått där reglementet inte tydligt angett vad som gäller. 
Tolkningen som gjordes ledde till diskussioner huruvida reglementet borde 
omformuleras och man beslutade då att kommunens arvodesreglemente 
skulle tas upp den 15 december. Ledamöterna har därmed haft lite mer än en 
månad på sig att fundera på om man anser att kommunstyrelsen ska föreslå 
kommunfullmäktige justeringar i reglementet eller inte.  
Ingen av ledamöterna yrkade på någon justering, därmed fattades inget 
beslut och ärendet anses i och med detta avslutat.   

 
Beslutsunderlag 
 Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda  

23



 Kommunstyrelsen 
 2021-12-15  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

KS § 162 Planering - besök år 2022 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen planerar nästa års besök på första sammanträdet den 2 
februari.  

 
Beslutsunderlag 

 Planering besök KS 2022 
 Uppsiktsplikt  

 
Beslutet lämnas till 
 Kommunsekreterare 
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