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Beslutande 
Ledamöter 
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer 
Clarrie Leim C 
Kurt L Andersson S 
Sigrid Bergström V 
Katrin Jakobsson S                     1-10, 12-22  
Torbjörn Löfgren KV 
SusAnne Mastonstråle M 
Roger Petrini M 
Hans Wennberg MP                        11-22 

Tjänstgörande ersättare 
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer Ordinarie ledamot 
Sven-Olof Melin S  Marie Pettersson S 
Mona Hansson KV     1-6 Sandra Andersson SD 
Henrik Jonsson S    7-22 Sandra Andersson SD  
Marianne Nygren KD  Maj-Britt Jakobsson SD 
Hannele Kumpulainen S    1-10 Hans Wennberg MP 
Hannele Kumpulainen S      11 Katrin Jakobsson S 
 

Övriga närvarande 
Ersättare 
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer 
Jenny Dahlberg S 
Mona Hansson KV                      13-22 
Gunn Johansson C    
Henrik Jonsson S                           1-6 
Hannele Kumpulainen S              12-22  

Övriga deltagare 
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer Befattning 
Maria Wikström                                                                      Kommundirektör 
Maria Norman                                                                         Ekonomichef  
Malin Persson                                                                          Kommunsekreterare  
Nikola Jevtic                                         4                                 Verksamhetsutvecklare  
Erik Klippmark                                     11                               Utredare  
Joakim Lundberg                                  18                               Näringslivs- och utvecklingschef  
Linn Dahlvik                                         13-14                         Fysisk planerare  
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§ 1. Godkännande av dagordning 
  

Beslut 
Dagordningen godkännes med följande tillägg:  

• Fel i kommunstyrelsens protokoll från 27 december 2022 
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§ 2. Delgivning av protokoll och andra meddelanden 
  
Följande meddelanden redovisas:  

1. Beslut från omsorgsnämnden om enkel budgetuppföljning jan-okt 2021, 2021-12-07 
2. Beslut från omsorgsnämnden om internbudget för år 2022, 2021-12-07 
3. Beslut från omsorgsnämnden om internkontrollplan för år 2022, 2021-12-07 
4. Beslut från omsorgsnämnden om nämndens mål och målvärden för 2022, 21-12-07 
5. Beslut från samhällsbyggnadsnämnden om enkel budgetuppföljning jan-okt 2021, 

2021-12-13 
6. Beslut från samhällsbyggnadsnämnden om internbudget för år 2022, 2021-12-13 
7. Beslut från utbildningsnämnden om enkel budgetuppföljning jan-okt 2021,  

2021-12-06 
8. Samhällsbyggnadsnämndens budgetuppföljning jan-okt 2021 
9. Utbildningsnämndens budgetuppföljning jan-okt 2021  
10. Hållbarhetslöfte Vatten mellan Älvkarleby kommun och Länsstyrelsen i Uppsala län 
11. Samhällsbyggnadsnämndens internbudget för 2022 
12. Omsorgsnämndens internkontrollplan för 2022 
13. Samhällsbyggnadsnämndens investeringsplan 2022-2026 
14. Omsorgsnämndens mål och målvärden för 2022 
15. Uppföljning av projekt inom omsorgsnämnden 
16. Protokoll Gästrikerådet, 2021-12-10  
17. Protokoll Gästrike Vatten AB, 2021-12-14 
18. Protokoll Älvkarleby Vatten AB, 2021-12-09 
19. Riskmatris, bilaga till punkt 12 omsorgsnämndens internkontrollplan  
20. Sammanställning av omsorgsnämndens kostnader, november 2021 
21. Tjänsteskrivelse till omsorgsnämndens internbudget, daterad 2021-11-21 
22. Tjänsteskrivelse till omsorgsnämndens internkontrollplan, daterad 2021-11-21 
23. Tjänsteskrivelse gällande omsorgsnämndens mål och målvärden för 2022, daterad 

2021-11-30 
24. Protokoll från IT-nämnden  2021-11-26 
25. Protokoll från Lönenämnden 2021-11-26 
26. Protokoll från KSAU 2022-01-19 

 
 
 
  



  
 Kommunstyrelsens sammanträde   
 2022-02-02  

 Ordförandens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

 
 

§ 3. Redovisning av delegationsbeslut 
  
Inga delegationsbeslut redovisas.  
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§ 4. Allmän information och återrapportering från uppdrag 
  

Ordförande Clarrie Leim (C) informerar att Upplandsstiftelsen har meddelat kommunen att de 
inte vet hur framtiden för bad- och campingområdet Rullsand ser ut. Idag ägs fastigheterna av 
Upplandstiftelsen men de har under många år arrenderat ut dessa. De nuvarande 
arrendatorerna har dock meddelat att de inte önskar förlänga något kontrakt och 
Upplandsstiftelsen ställs därmed inför val gällande framtiden. Kommunen är markägare och 
således informerad om läget. När beslut om framtiden ska tas är ännu oklart.  
 
Verksamhetsutvecklare Nikola Jevtic informerar om fullmäktiges beslutade 
”utvecklingspengar”. Det är en summa pengar som är avsatta för utvecklingsprojekt inom 
kommunen. Alla verksamheter har möjlighet att söka medel från denna pott under löpande år. 
För att bli beviljad pengar till ett projekt behövs dock ett kommunstyrelsebeslut och det 
kommer vara vid tre tillfällen per år som möjligheten finns att ansöka om detta.  
 
Kommundirektör Maria Wikström informerar att Gästrike Räddningstjänsts nya 
förbundsordning nu är beslutad i alla samarbetskommuner och har därmed börjat gälla från 
den 1 januari 2022. Det innebär bland annat lägre kostnader för Älvkarleby kommun.  
 
Maria Wikström informerar även om Region Uppsalas läge med anledning av Covid 19. 
Smittspridningen i landet och i länet är stor, dock är det inte någon hög andel som är svårt 
sjuka utan de flesta har lindriga symtom.  
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§ 5. Ekonomisk redovisning 
 
Det presenteras ingen ekonomisk redovisning men däremot informerar ekonomichef Maria 
Norman att arbete pågår med att färdigställa årets bokslut. Preliminärt kan sägas att det verkar 
som om siffrorna liknar de som presenterades på delårsredovisningen i oktober.  
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§ 6. Dialog angående svar på revisionsrapport om 
kommunstyrelsens uppsiktsplikt 
 
Diarienr 
KS/2021:177.  

Beslut 
Kommunstyrelsen ger, med anledning av revisionsrapporten, förvaltningen i uppdrag att:  

• Revidera kommunstyrelsens dokument Uppsiktplikt så att den även innehåller en 
beskrivning av hur och när kommunstyrelsen ska återrapportera till fullmäktige, hur 
rutinerna ska se ut för prövning av de kommunala bolagen enligt KL kap 6 §9 samt ett 
mer tydligt årshjul. 

• Ta fram förslag på revidering av Älvkarlebyhus bolagsordning och ägardirektiv där 
det tydligt framgår vad och hur bolaget ska återrapportera till ägaren. 

 
Kommunstyrelsen ger även förvaltningen i uppdrag att ta fram ett svar till revisorerna som 
bland annat ska innehålla följande:  

• Kommunstyrelsen delar revisorernas uppfattning om att kommunstyrelsens arbete med 
uppsikt kan förbättras och utvecklas. Dock anser kommunstyrelsen att de har en form 
av strategi för att genomföra sitt arbete om än det dokumentet kan bli än mer specifikt. 
Kommunstyrelsen har med anledning av rapporten gett förvaltningen i uppdrag att 
utveckla det styrdokument som finns. Detta med rutiner för återrapportering till 
fullmäktige, rutiner för prövning av de kommunala bolagen och ett mer tydligt årshjul.  

• Kommunstyrelsen anser att väsentliga avvikelser kopplat till ekonomi rapporteras till 
fullmäktige däremot kanske det inte alltid sker på nästkommande möte.  

• Revisorerna framhäver att det är av viktigt att kommunstyrelsen fortsätter följa 
nämndernas arbete noggrant då de tilldelade ekonomiska ramarna måste hållas. Detta 
främst ur ett långsiktigt ekonomiskt perspektiv. Kommunstyrelsen delar den bilden 
och har för avsikt att fortsätta följa utvecklingen i nämnderna och växa i arbetet med 
uppsikt.  

• När det gäller kommentarerna om dokumentation i protokollen har kommunstyrelsen 
för avsikt att fortsätta avsätta tid för reflektion inför och efter besök av nämnder/bolag 
och tydligt dokumentera eventuella påpekanden.  

Sammanfattning av ärendet 
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Älvkarleby kommun genomfört 
en granskning av kommunstyrelsens uppsikt. Granskningens syfte har varit att bedöma om 
kommunstyrelsens uppsikt över nämndernas och AB Älvkarlebyhus verksamhet är 
ändamålsenlig och tillräcklig. 
 
Utifrån genomförd granskning är den samlade bedömningen att kommunstyrelsen inte helt 
säkerställer att kommunstyrelsens uppsikt över nämndernas och AB Älvkarlebyhus 
verksamhet är ändamålsenlig och tillräcklig. 
 



  
 Kommunstyrelsens sammanträde   
 2022-02-02  

 Ordförandens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

 
 

Revisorerna önskar skriftligt svar från kommunstyrelsen på hur de avser att åtgärda de 
förbättringsområden och brister som påtalas i revisionsrapporten senast den 2022-03-15.  

Beslutsunderlag 
• Missiv Granskning av kommunstyrelsens uppsiktsplikt, 2021-11-15 
• Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsiktsplikt  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Kurt L Andersson (S) yrkar att:  
Kommunstyrelsen ger, med anledning av revisionsrapporten, förvaltningen i uppdrag att:  

• Revidera kommunstyrelsens dokument Uppsiktplikt så att den även innehåller en 
beskrivning av hur och när kommunstyrelsen ska återrapportera till fullmäktige, hur 
rutinerna ska se ut för prövning av de kommunala bolagen enligt KL kap 6 §9 samt ett 
mer tydligt årshjul. 

• Ta fram förslag på revidering av Älvkarlebyhus bolagsordning och ägardirektiv där 
det tydligt framgår vad och hur bolaget ska återrapportera till ägaren. 

 
Kommunstyrelsen ger även förvaltningen i uppdrag att ta fram ett svar till revisorerna som 
bland annat ska innehålla följande:  

• Kommunstyrelsen delar revisorernas uppfattning om att kommunstyrelsens arbete med 
uppsikt kan förbättras och utvecklas. Dock anser kommunstyrelsen att de har en form 
av strategi för att genomföra sitt arbete om än det dokumentet kan bli än mer specifikt. 
Kommunstyrelsen har med anledning av rapporten gett förvaltningen i uppdrag att 
utveckla det styrdokument som finns. Detta med rutiner för återrapportering till 
fullmäktige, rutiner för prövning av de kommunala bolagen och ett mer tydligt årshjul.  

• Kommunstyrelsen anser att väsentliga avvikelser kopplat till ekonomi rapporteras till 
fullmäktige däremot kanske det inte alltid sker på nästkommande möte.  

• Revisorerna framhäver att det är av viktigt att kommunstyrelsen fortsätter följa 
nämndernas arbete noggrant då de tilldelade ekonomiska ramarna måste hållas. Detta 
främst ur ett långsiktigt ekonomiskt perspektiv. Kommunstyrelsen delar den bilden 
och har för avsikt att fortsätta följa utvecklingen i nämnderna och växa i arbetet med 
uppsikt.  

• När det gäller kommentarerna om dokumentation i protokollen har kommunstyrelsen 
för avsikt att fortsätta avsätta tid för reflektion inför och efter besök av nämnder/bolag 
och tydligt dokumentera eventuella påpekanden. 

 
Roger Petrini (M) och SusAnne Mastonstråle (M) ansluter sig till Anderssons yrkande.  

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt Anderssons förslag och finner att 
så är fallet.  
 
Beslutet lämnas till 

• Kommunsekreterare 
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§ 7. Överenskommelse om Idéburet Offentligt partnerskap (IOP) 
med Brottsofferjouren 
 
Diarienr 
KS/2021:201.  

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner överenskommelsen med Brottsofferjouren. 

Sammanfattning av ärendet 
Brottsofferjouren är en politiskt och religiöst obunden ideell organisation som ger 
kostnadsfritt stöd till brottsoffer, vittnen och anhöriga i form av:  

• information om polisanmälan, rättsprocess och ersättningsfrågor 
• hjälp i kontakt med myndigheter och försäkringsbolag 
• stöd vid eventuell rättegång 
• medmänskligt stöd av någon som lyssnar och förstår 

 
Brottsofferjouren i Uppsala vänder sig främst till personer som bor i kommunerna Uppsala, 
Knivsta, Håbo, Älvkarleby, Tierp, Östhammar och Heby. 
 
Älvkarleby kommun har stöttat brottsofferjouren i Uppsala län sedan 2015.  
I det nya avtalet med Brottsofferjouren föreslås bidragssumman höjas från 18 000 kr/år till  
28 000kr/år. Ersättningen till Brottsofferjouren är en totalersättning för uppdraget och avser 
täcka jourens samtliga kostnader för uppdraget i kommunen. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-01-13/Joakim Lundberg  
• Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Katrin Jakobsson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag, att godkänna 
överenskommelsen.  
 
Beslutet lämnas till 

• Näringslivs- och utvecklingschef   
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§ 8. Beslut om Allmänna bestämmelser för VA samt 
Taxekonstruktion och Taxebilaga 
 
Diarienr 
KS/2022:4.  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att nya Allmänna bestämmelser 
för användandet av vatten- och avloppsanläggning (ABVA), Taxekonstruktion för Gästrike 
Vatten-koncernen och Taxebilaga gäller från 1 januari 2023 för Älvkarleby kommun i 
enlighet med bilaga 1-3. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt ägardirektivet för Gästrike Vatten AB ingår att ta fram förslag till gemensam 
taxekonstruktion. Ett arbete har bedrivits för att lämna förslag på en reviderad 
taxekonstruktion och en genomlysning av befintliga dokument har skett. Syftet med 
revideringen är att uppdatera befintlig konstruktion inför att även Östhammar ska tillämpa 
samma taxekonstruktion. I samband med genomlysningen har även texterna i Allmänna 
bestämmelser för användandet av vatten- och avloppsanläggning (ABVA) setts över för att på 
samma sätt kunna få enhetlighet i arbetssätten inom koncernen. I arbetet har hänsyn tagits till 
arbetet som branschorganisationen Svenskt vatten bedrivit för att ta fram ett nytt basförslag 
för taxa.   
 
Allmänna bestämmelser för användandet av vatten- och avloppsanläggning (ABVA) reglerar 
VA-huvudmannens och VA-abonnentens (fastighetsägare) rättigheter och skyldigheter 
gentemot varandra. Gävle, Hofors, Ockelbo och Älvkarleby kommuner har bestämmelser 
(ABVA) per kommun, texterna är likalydande och är den text som förslås bli den 
gemensamma. Östhammars kommun har en egen ABVA som nästan är identiskt med den 
som övriga kommuner har, vilket gör att de nya bestämmelserna innebär små justeringar och 
inte några förändringar för kunderna. Eftersom taxekonstruktion är en justering av nuvarande 
konstruktion för Gävle, Hofors, Ockelbo och Älvkarleby kommuner innebär det marginella 
förändringar för kunderna. För Östhammars kommun innebär förslaget en helt ny 
konstruktion och förslaget är därmed att införa de gemensamma dokumenten ett år senare för 
att kunna göra förberedelser och genomföra kommunikationsinsatser med kunderna. 
Taxekonstruktionen anger hur de olika tjänsternas avgift ska beräknas och ska vara lika inom 
koncernen. Däremot är avgiftsnivån för VA olika i varje kommun utifrån de förutsättningar 
som finns i just den kommunen. Beslut om nivåer tas separat och berörs inte av detta beslut. 

Beslutsunderlag 
• Missiv från Gästrike Vatten, Beslut om allmänna bestämmelser för VA samt 

Taxekonstruktion och Taxebilaga  
• Bilaga 1 Allmänna bestämmelser för VA samt Taxekonstruktion och Taxebilaga  
• Bilaga 2 Taxa för Gästrike Vatten-koncernen  
• Bilaga 3 Taxebilaga för Gästrike Vatten-koncernen 
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§ 9. Svar på motion om utökad giltighet busskort 
 
Diarienr 
KS/2021:117.  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen. 

Sammanfattning av ärendet 
Ann-Charlotte Ågren (L) yrkar i en motion att: 

• busskort för grundskoleelever utökas till att omfatta kommunal skola utanför 
upptagningsområde samt friskola, samt  

• att busskort för gymnasieungdom utökas till att omfatta kvällar, helgdagar och lov. 
 
Utbildningsnämnden har berett motionen och anser att den bör avslås.  
 
Älvkarleby kommun erbjuder grundskola för alla elever. Skolskjuts och elevresor regleras av 
Regler och riktlinjer för skolskjuts, elevresor och inackorderingsstöd Beslutad av 
kommunfullmäktige 2016-09-28 §78. Reglementet följer Skollagen, Förordning om 
skolskjutsning samt Förordning om kommuns skyldighet att svara för vissa elevresor.  
 
Älvkarleby kommun har avtal med Region Uppsala om skolkort. Det hanterar endast 
skolresor. Skolkort gäller kl. 04.00 – 19.00 vardagar inklusive kortare lov. 
 
Vårdnadshavare har ansvar för val av grundskola samt för gymnasieungdomars fritid.  
Om likvärdighet ska gälla måste även unga i gymnasieåldern som ej har rätt till elevresor 
kompenseras genom tillgång till busskort.  
Utökning av skolskjuts och elevresor innebär en ökad kostnad för kommunen. 

Beslutsunderlag 
• Beslut från Utbildningsnämnden 2021-12-06 § 137 
• Motion Utöka busskortets giltighet för skolungdomar, Ann-Charlotte Ågren (L) 
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§ 10. Svar på medborgarförslag om förskolans öppettider 
 
Diarienr 
KS/2021:128.  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget. 

Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag inkom till kommunen 21 september 2021. Förslaget är att förskolan ska 
utöka sina öppettider från kl. 05.30 istället för kl. 06.00.  
 
Utbildningsnämnden har berett medborgarförslaget och föreslår att kommunfullmäktige 
avslår det. Detta med följande motivering: 
 
”Barn ska från och med ett års ålder erbjudas förskola i den omfattning det behövs med 
hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier eller om barnet har ett eget behov på grund 
av familjens situation i övrigt.” (Skollagen 7 kap 5§)  
 
”Förskola behöver dock inte erbjudas under kvällar, nätter, veckoslut eller i samband med 
större helger. Lag (2017:1115). ” (Skollagen 7 kap 2§) 
 
Förskolorna har öppet från kl. 6.00 till kl. 18.30 om behov finns. Utökade öppettider påverkar 
bemanningen under dagen. Antingen blir bemanningen lägre alternativt krävs utökad 
bemanning för att behålla samma personaltäthet. Därmed anser utbildningsnämnden inte att 
man ska ändra tiderna.   

Beslutsunderlag 
• Beslut från utbildningsnämnden 2021-12-06 § 136 
• Medborgarförslag om förskolans öppettider 
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§ 11. Svar på remiss: Trafikverkets förslag till nationell plan för 
transportinfrastrukturen 2022-2033 
 
Diarienr 
KS/2021:198.  

Beslut 
Kommunstyrelsen antar förslaget till yttrande som sitt eget.  

Reservationer och särskilda uttalanden 
Katrin Jakobsson (S) anmäler sig jävig och deltar varken i handläggning eller beslut.  

Sammanfattning av ärendet 
Trafikverket har på uppdrag av regeringen remitterat ett förslag till nationell plan för 
transportinfrastrukturen 2022-2033. Svar på remissen lämnas till Regeringskansliet senast den 
28 februari.  
 
Transportinfrastrukturplanen beskriver hur den statliga infrastrukturen ska underhållas och 
utvecklas. Den omfattar i huvudsak:  

• drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar 
• investeringar i större statliga vägar, järnvägar, farleder och slussar 
• åtgärder för att minska infrastrukturens miljöpåverkan 
• stöd till kommuner för att främja hållbara stadsmiljöer (stadsmiljöavtal) 
• medel till forskning och innovation. 

 
Planeringsramen för åtgärder i transportinfrastrukturen uppgår till 799 miljarder kronor för 
perioden 2022–2033. Av dessa medel ska 165 miljarder kronor avsättas till vidmakthållande 
(drift, underhåll och reinvesteringar) av statliga järnvägar och 197 miljarder kronor till 
vidmakthållande av statliga vägar, inklusive bärighet och tjälsäkring samt statlig 
medfinansiering till enskilda vägar. Kvarstående 437 miljarder kronor ska användas till 
utveckling av transportsystemet. Av dessa anger regeringen i direktivet att 107 miljarder 
kronor bör avsättas till nya stambanor för höghastighetståg, och 42 miljarder kronor till 
länsplanerna. 
 
Förslaget till nationell plan innehåller ett antal åtgärder i vårt närområde, exempelvis: 

• Järnvägsanslutning Gävle hamn (ny elektrifierad spåranslutning över Näringen) 
• Kapacitetshöjning Ostkustbanan i form av bygge av dubbelspår i ny sträckning, etapp 

Gävle-Kringlan (Axmartavlan) 
• Väg 56 ”Räta linjen” Hedesunda-Valbo/Gävle, ny sträckning med höjd trafiksäkerhet 

(ligger med som förslag om planeringsramen utökas med 10 %) 
• Stationsanpassning till nya tåg Ostkustbanan Uppsala-Gävle 
• Ostkustbanan, fyrspår (Uppsala–länsgränsen Stockholm) 
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Förvaltningen föreslår att kommunen i sitt yttrande pekar på behovet av kapacitetshöjande 
åtgärder på järnvägssträckan Uppsala-Gävle i form av förbigångsspår eller liknande för att 
möjliggöra ett framtida ökat trafikutbud av både person- och godstrafik. 
 
Inspel till kommunens yttrande har även kommit från Region Uppsalas infrastrukturstrateg. 
Det handlar om synpunkter om åtgärder längs Ostkustbanan i form av utbyggnad av fyrspåret 
Uppsala-länsgränsen Stockholm, stationsanpassning Uppsala-Gävle, dubbelspår norrut mot 
Härnösand/Sundsvall inklusive etappen Gävle-Kringlan och ombyggnad av plankorsningar 
Uppsala. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott gav vid sammanträde 2022-01-19 förvaltningen i uppdrag att 
ta fram ett förslag till yttrande som lyfter fram behovet av kapacitetshöjande åtgärder på 
järnvägssträckan Uppsala-Gävle i form av förbigångsspår eller liknande. I förslaget till 
yttrande ska även de synpunkter som framförts av Region Uppsalas infrastrukturstrateg (e-
postmeddelande 2022-01-04) tas med. Även Gävle kommuns yttrande gällande satsningar på 
Ostkustbanan ska tas i beaktande. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-01-05 från utredare Erik Klippmark 
• Förslag till yttrande från utredare Erik Klippmark  
• Inspel till yttrande från Region Uppsalas infrastrukturstrateg, e-postmeddelande 

daterat 2022-01-04. 
• Remissmissiv från Trafikverket daterat 2021-11-30 med bilagt förslag till nationell 

plan för transportinfrastrukturen 2022-2033. 
• Utkast till remissvar Gävle kommun på nationell plan för transportinfrastrukturen 

2022-2023 
 
Beslutet lämnas till 

• Utredare Erik Klippmark  
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§ 12. Handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckor 
 
Diarienr 
KS/2021:144.  

Beslut 
1. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar Handlingsprogram för 

olycksförebyggande arbete 2022-2023. 
2. Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag till en 

uppföljningsplan för alla kommuntäckande handlingsplaner, med syfte att få ett 
årshjul för uppföljning. 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Marianne Nygren (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för det egna förslaget.  

Sammanfattning av ärendet 
1 januari 2021 trädde lagförslag om ändringar i lag (2003:778) i kraft, där syftet är att skapa 
bättre förutsättningar för olycksförebyggande arbete och att mildra konsekvenserna vid 
olyckor. Förändringarna innefattar bland annat en tydligare nationell styrning av 
kommunernas arbete, där Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har givits en 
utökad föreskriftsrätt samt utökade befogenheter att vid vissa förutsättningar fördela och 
prioritera resurser.  
 
MSB:s föreskrifter för LSO beslutades under 2021, och inkluderar nya krav på kommunala 
handlingsprogram. Älvkarleby kommun har därför uppdaterat handlingsprogrammet för att 
motsvara de nya kraven. 
 
Innan beslut ska handlingsplanen genomgå samråd med berörda myndigheter. 
Handlingsprogrammet har varit ute på samråd under perioden 2021-11-01 – 2021-12-01. 
Samrådet har skett skriftligen. Samrådsparter för handlingsprogrammet var följande:  

• Gästrike Räddningstjänst  
• Länsstyrelsen Uppsala 
• Myndigheten för samhällsskydd och beredskap  
• Region Uppsala  
• Trafikverket 
• SOS Alarm  
• Polismyndigheten 
• Försvarsmakten 

 
Av ovanstående parter inkom tre yttranden; Gästrike Räddningstjänst, Trafikverket, och 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Handlingsplanen har reviderats efter 
inkomna yttranden.  

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-01-07/Michaela Swartling  
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• ”Handlingsprogram för olycksförebyggande arbete i Älvkarleby kommun 2022-
2023”/Michaela Swartling.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Marianne Nygren (KD) yrkar att utbildningsinsatserna som förslås i handlingsprogrammet ska 
erbjudas vartannat år och inte var fjärde år.  
 
Roger Petrini (M) yrkar följande tillägg: att kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att 
ta fram ett förslag till en uppföljningsplan för alla kommuntäckande handlingsplaner, med 
syfte att få ett årshjul för uppföljning.  

Beslutsgång 
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Nygrens och finner att kommunstyrelsen 
beslutar enligt arbetsutskottets förslag.  
 
Ordförande ställer därefter frågan om kommunstyrelsen ska godkänna Petrinis tilläggsyrkande 
och finner att så är fallet.  
 
Beslutet lämnas till 

• Kommunsekreterare  
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§ 13. Beslut om granskning för detaljplan Skutskär resecentrum 
 
Diarienr 
KS/2022:6.  

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner planförslaget och granskning inleds. 

Sammanfattning av ärendet 
Genom västra Skutskär passerar järnvägssträckan Ostkustbanan med dubbelspår. Järnvägen 
utgör ett viktigt pendlarstråk i regionen och trafikeras bland annat av UL:s Upptåget. 
Älvkarleby kommun har i sitt nya förslag till Översiktsplan framhållit vikten av ett 
stationsnära boende där det kollektiva resandet skall premieras. Detta inte minst genom att 
styra och planera kommunens bebyggelseutveckling till de stationsnära lägena. 
 
Aktuellt planförslag syftar till att skapa förutsättningar för ett utökat och effektivare resande 
med kollektivtrafiken i Älvkarleby kommun. Genom en omlokalisering av 
bussbyteshållplatserna från Skutskärs centrum till att istället förläggas vid järnvägsstationen 
möjliggörs ett förbättrat kombinationsresande mellan olika trafikslag så som tåg, buss, bil och 
cykel i kommunen.  
 
Det område som i dagsläget används för pendlarparkering (cirkelformade parkeringarna) 
kommer med planens genomförande byggas om och istället nyttjas som bussterminal. Det 
innebär att fler väderskydd för kollektivtrafiken uppförs inom området. Det syftar till att 
underlätta det kollektiva resandet och göra denna mer attraktiv för resenärerna. 
 
Idag finns det en pendlarparkering i planområdets östra del som enligt befintlig detaljplan är 
planstridig. Parkeringen har anlagts på grund en stor efterfrågan på parkeringsplatser vid 
resecentrum. Enligt planförslaget blir den parkeringen planenlig. Planförslaget möjliggör 
parkeringsplatser i planområdets södra del och även väster om järnvägen. Detta för att 
uppfylla parkeringsbehovet i området och för att underlätta kombinerat resande. 
 
Detaljplanen handläggs med utökat förfarande enligt plan- och bygglagen (SFS 2010:900). 
Samrådet för förslaget ägde rum mellan december 2019 och januari 2020. Under samrådstiden 
har många yttranden angående planförslaget inkommit och kommunen har därmed 
uppmärksammat att planen är av betydande intresse för allmänheten. Förfarandet har därför 
ändrats efter samråd, från standardförfarande till utökat förfarande.  
 
Efter samråd har ändringar i både planbeskrivningen och plankartan gjorts. Bland annat har en 
dagvattenutredning genomförts för att säkerställa att den föreslagna lösningen för fördröjning 
och rening av dagvatten är tillräcklig inom området. Utredningen har även uppmärksammat 
behov gällande avledning av dagvatten, vilket kommunen tagit fram en lösning för. På grund 
av områdets känslighet och den översvämningsproblematik som finns under viadukten 
föreslås området ingå i verksamhetsområde för dagvatten. 
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Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse, daterad 2022-01-04/Linn Dahlvik  
• Plankarta, Linn Dahlvik, Älvkarleby kommun, 2021-10-18 
• Planbeskrivning, Linn Dahlvik, Älvkarleby kommun, 2021-12-08 
• Samrådsredogörelse, Linn Dahlvik, Älvkarleby kommun, 2021-11-22 
• Fastighetsförteckning, Lantmäteriet 

 
 
Beslutet lämnas till 

• Bygg- och miljöavdelningen 
• Tekniska avdelningen 
• Samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 14. Beslut om samråd för detaljplan: Bostäder vid Skutskär 
resecentrum 
 
Diarienr 
KS/2022:7.  

Beslut 
Planförslaget bedöms inte vara av principiell beskaffenhet eller av annars större vikt. Därmed 
godkänner kommunstyrelsen planförslaget med tillhörande Undersökning av betydande 
miljöpåverkan och samråd kan inledas. Detta med stöd av 5 kap 27 § Plan- och bygglagen 
(2010:900).  

Sammanfattning av ärendet 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra förtätning i nära anslutning till Skutskär 
resecentrum. Bostäder med närhet till Skutskär resecentrum bidrar till attraktiva 
boendemiljöer med mycket goda transportlösningar i form av såväl tåg- som bussförbindelser. 
Detaljplanen medger även att centrumändamål etablerar sig i bottenplanet av det ena 
användningsområdet. Detta för att möjliggöra bättre utbud och service i Skutskär centrum. 
 
Den tillkommande bebyggelsens placering invid Skutskärs resecentrum innebär att denna 
kommer bli det första resenärer som ankommer eller passerar Skutskär resecentrum kommer 
se av orten. Bebyggelsen gynnsamma placering i blickfång från järnvägen, innebär att denna 
kommer verka som ett ”skyltfönster” eller ”ansikte utåt” för kommunen. I Älvkarlebys 
översiktsplan nämns området som en entré till Skutskär. Av den anledningen föreslås det att 
byggnation sker med god utformning och med hög arkitektonisk kvalitet. 
 
Utöver detta föreslås ett område för parkändamål samt ett för odlingslotter väst om det norra 
bostadsändamålet. I dagsläget är området planlagt för natur. Ytan kommer utöver 
parkändamålet även användas för områdets dagvatten- och skyfallshantering. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterad 2021-12-21/Timothy Levin  
• Plankarta 
• Planbeskrivning 
• Undersökning av betydande miljöpåverkan 
• Fastighetsförteckning 

 
Beslutet lämnas till 

• Bygg- och miljöavdelningen   
• Tekniska avdelningen  
• Samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 15. Upphandlingspolicy och inköpsriktlinjer 
 
Diarienr 
KS/2022:5.  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar förslaget till upphandlingspolicy och 
förslaget till inköpsriktlinjer. 

Sammanfattning av ärendet 
All inköps- och upphandlingsverksamhet ska bygga på objektivitet, affärsmässighet samt 
mångfald och konkurrens. Genomförande ska präglas av rättssäkerhet, transparens, 
effektivitet, samverkan och ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet. 
 
Upphandlingsenheten fick under 2021 i uppdrag att författa en ny Upphandlingspolicy samt 
riktlinjer för upphandling och inköp. Detta då det tidigare samarbetet med Inköp Gävleborg 
upphört och kommunen sedan april-21 ingått en upphandlingssamverkan med Samverkan 
Mitt.  
 
I upphandlingspolicyn finner ni summan 100 000 kronor. Denna nivå är densamma som 
föregående policy. Beloppet har inte uppdaterats eftersom det fattas data kring vad en annan 
nivå bör vara. Flertalet kommuner har liknande beloppsgränser, man bryter vid 100 000 
vanligtvis då det krävs dokumentation (enligt lagen) samt att underlaget, utförandet etc 
kvalitetssäkras av en utbildad upphandlare.  
 
Enligt LOU 19 kap §30 så behöver inte en upphandling under 100 000 kronor dokumenteras, 
vilket kan ha utgjort grund till tidigare skrivelse. Vi föreslår dock i riktlinjer att blanketten för 
direktupphandling ska användas vid inköp över 10 000 kronor. Detta för att uppfylla syfte 
samt omfattning i våra riktlinjer.  
 
I juni 2022 förväntas riksdagen anta en motion som innebär att kraven på hållbarhet i 
upphandlingar går från bör till ska. Upphandlingsmyndigheten har på uppdrag av riksdagen 
formulerat de tre hållbarhetspunkterna ur målet med Agenda 2030, Miljömässig, social och 
ekonomisk. Alla upphandlande myndigheter har en skyldighet att beakta dem.  
Därmed har vi stycket ”Hållbarhet som strategi” i inköpsriktlinjerna.   

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse, daterad 2021-11-29 /Jessica Grundkvist  
• Förslag till Upphandlingspolicy  
• Förslag till Riktlinjer Upphandling och inköp 
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§ 16. Aktieägartillskott Älvkarleby Vatten AB 
 
Diarienr 
KS/2021:151.  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige lämnar ett ovillkorat aktieägartillskott 
uppgående till 5 miljoner kronor till Älvkarleby Vatten AB. 

Sammanfattning av ärendet 
Förlust som uppstår i VA-verksamhet ska bokföras mot eget kapital i aktiebolag enligt god 
redovisningssed. I aktiebolagslagens 25 kapitel anges under vilka förutsättningar som ett 
aktiebolag ska likvideras eller försättas i konkurs. Dotterbolagen inom Gästrike Vatten AB 
koncernen bildades med ett aktiekapital på 100 000 kr. Detta innebär att om inget ytterligare 
eget kapital har tillskjutits dotterbolagen kan respektive bolag ha en ansamlad förlust på högst 
50 000 kr innan reglerna i ABL 25 kap blir aktuella.  
 
Behovet av eget kapital i Älvkarleby Vatten AB bedöms vara ca 20 % av 
verksamhetskostnaderna, vilket innebär 5 mnkr. Syftet med att utöka nivån på eget kapital är 
endast för att säkerställa att bolagen har ett tillräckligt eget kapital och inte för att finansiera 
verksamheten. Beräkningen grundar sig på att kunna hantera större akuta drifthändelser som 
ger högre kostnader alternativt lägre intäkter på grund av snabbt förändrat behov hos kund 
samt svängningar mellan åren som inte hinner återställas. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-01-10 /Maria Norman  
• Missiv från Älvkarleby Vatten om Begäran om tillskott av eget kapital  
• Bilaga – bakgrund till begäran om tillskott av eget kapital 
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§ 17. Kommunstyrelsens mål 2022 
 
Diarienr 
KS/2022:9.  

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner förvaltningens förslag till mål och målvärden för 2022 med 
följande ändringar:  

• ta bort nämndens mål ”utreda behovet och utformning av en eventuell framtida 
turistinformation, samt mätetal kopplat till denna. 

• ta bort förslag till mätetal ”Särskild satsning inom turism, t.ex. för de utpekade 
besöksnoderna eller med utgångspunkt i utredning om turistinformation”. 

Sammanfattning av ärendet 
Med utgångspunkt i det kommunövergripande målet beslutar kommunstyrelsen om 
strategiska mål för nämnden som ska medverka till att uppnå de kommunövergripande målen. 
Som hjälp för utvärdering och analys av nämndens mål kan stöds vissa mål av mätetal med 
målvärden. Mätetalet talar om vad som ska mätas och målvärdet vad som ska uppnås vid ett 
visst tillfälle. 
 
De förändringar som förvaltningen föreslår baserat på detta förslag är att 1) ta bort målet 
”utreda behovet och utformning av en eventuell framtida turistinformation”. Detta då 
utredningen är genomförd under 2021. 2) ta bort tillhörande mätetal till föregående mål. 3) 
justerat ”Främja besöksnäringen genom särskilda satsningar på hållbar turism” till att istället 
vara ”Främja besöksnäringen genom särskilda satsningar”. 4) ta bort förslag till mätetal 
kopplat till ”främja besöksnäringen genom särskilda satsningar”. Uppföljning av målet 
kommer istället att ske på enhetsnivå, där andra mätetal kommer att tas fram. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-01-12/Sandra Spjuth  
• Kommunstyrelsens mål 2022 
• Kommunstyrelsens mål 2022 uppdaterad version  

 
Beslutet lämnas till 
• Kommundirektör  
• Ekonomichef  
• HR-chef  
• Kanslichef  
• Näringslivs- och utvecklingschef  
• Kommuncontroller 
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§ 18. Framtagande av näringslivsplan, besöksnäringsplan och en 
plan för skyltning och turistinformation 
 
Diarienr 
KS/2022:10.  

Beslut 
1. Uppdra åt kommunstyrelsen att tillsammans med näringslivet, kommunala aktörer och 

andra intressenter ta fram en näringslivsplan som ersätter Tillväxtstrategin. Som del av 
näringslivsplanen tas även en besöksnäringsplan fram.  

2. Uppdra åt kommunstyrelsen att tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen 
inventera samt ta fram en plan för skyltning och turistinformation. Eventuella 
kostnader för skyltning och turistinformation ska redovisas tillbaka tillsammans med 
planen. 

Sammanfattning av ärendet 
Det finns ett behov av att förnya dokument (planer och strategier) gällande näringslivsarbetet i 
Älvkarleby kommun. År 2015 togs Tillväxtstrategin för Älvkarleby kommun. Detta dokument 
gällde 2015-2020. Kommunstyrelsen har upphandlat en turistinformationsutredning med 
fokus på hur framtidens turistinformation ska se ut. Ekubator vann upphandlingen och har 
under 2021 genomfört utredningen. Utredningen redovisades genom en skriftlig slutrapport 
med förslag till åtgärder. Dessa åtgärdsförslag används som vägledande i arbetet med att ta 
fram en ny besöksnäringsplan. Den antagna Översiktsplanen för Älvkarleby kommun 2050 är 
ett viktigt styrdokument för både besöksnäringen men även näringslivet i stort. Den nationella 
Strategin för hållbar turism och växande besöksnäring är antagen och sätter agendan för 
nationella satsningar och fokusområden. Med utgångspunkt av den nationella strategin har 
Region Uppsala tagit fram en regional besöksnäringsstrategi för Uppsala län 2021-2024. 
Besöksnäringsstrategi för Uppsala län 2021-2024 beskriver och pekar ut samarbeten, aktörer i 
regionen, styrkor och svagheter för regionen samt nuläges beskrivning. Andra vägledande 
dokument är den Regionala utvecklingsstrategin och Agenda 2030-strategi för Uppsala län. 
För att underlätta och förtydliga arbetet i Älvkarleby kommun behövs en sammanhållande 
plan för näringslivet och besöksnäringen. En gemensam plan med tydliga målområden sätter 
grunden för satsningar under den för planen utpekade perioden. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse, daterad 2021-10-13 /Joakim Lundberg  
• Turistanalys Älvkarleby kommun  
• Tillväxtstrategi 2015-2020 
• Älvkarleby kommuns översiktsplan år 2050 
• Regeringskansliets Strategi för hållbar turism och växande besöksnäring 

 
Beslutet lämnas till 

• Näringslivs- och utvecklingschef  
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§ 19. Medlemskap i Stockholm Business Alliance 
 
Diarienr 
KS/2021:195.  

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner att Älvkarleby kommun ansöker om ett medlemskap i 
Stockholm Business Alliance med start 2022.  

Sammanfattning av ärendet 
I budgetprocessen för 2022 anslogs pengar för medlemskap i Stockholm Business Alliance.  
Samtliga kommuner i vårt närområde är med i Stockholm Business Allience (SBA) och det 
skulle vara värdefullt för Älvkarleby att också få vara med. 
 
Stockholm Business Alliance är ett partnerskap mellan 53 kommuner i åtta län. Syftet är att 
attrahera utländska investeringar till regionen, att marknadsföra regionen internationellt och 
att förbättra näringslivsservicen vid kommunernas myndighetsutövning. 
Stockholm Business Alliance drivs av Invest Stockholm, som är Stockholms stads officiella 
näringslivsbolag. Invest Stockholm arbetar för att Stockholm ska erbjuda bästa möjliga 
förutsättningar för befintliga företag att växa och för nya företag att starta och etablera sig i 
Stockholm. 
 
Ett partnerskap i SBA innebär många fördelar, bland annat att vi får tillgång till förfrågningar 
för etableringar som vi dagsläget missar. SBA utför också en utökad mätning avseende NKI 
(Nöjd Kund Index) avseende företagens syn på kommunens myndighetsutövning samt 
erbjuder samarbete för att utveckla just denna.  
 
Ett avtal skulle sträcka sig till december 2025 och innebär att den undertecknande kommunen 
avser att samarbeta för att främja tillväxt lokalt och regionalt inom det geografiska området 
Stockholmsregionen (SBA), genom att öka attraktionskraften för människor, företag och 
kapital. Partnerskapet förutsätter ett ömsesidigt ansvarstagande. Ett partnerskap med i SBA 
kostar kommunen 4 kr per invånare årligen. Det vill säga ca 40 000 kr per år. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterad 2021-12-09/Joakim Lundberg 

 
Beslutet lämnas till 

• Näringslivs- och utvecklingschef  
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§ 20. Kommunfullmäktiges mål för år 2023 
 
Diarienr 
KS/2022:16.  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige besluta: 

1. Att anta förslaget på de fyra strategiska målen. 
2. Att anta förslaget på koppling till de globala målen.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har att besluta om mål för 2023-2026.  
 
Förslag till mål har tagits fram och bearbetas under tre tillfällen under hösten-21 där 
ordförande, gruppledare samt kommunens ledningsgrupp tillsammans har deltagit i arbetet.  
Förutsättningarna inför mötet var en gemensam önskan om att minska antalet mål som 
Kommunfullmäktige har. Utifrån det har fyra strategiska mål tagits fram. 
Till de fyra strategiska målen har också en koppling till FN:s globala mål gjorts. Varje mål har 
en eller ett flertal kopplingar till de olika globala målen där det globala mål som har störst 
anknytning till det aktuella målet har en tydligare framtoning i underlaget. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse, daterad 2022-01-26/Sandra Spjut  
• Kommunfullmäktiges mål 2023, daterad 2021-01-26  
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§ 21. Fel i protokoll från kommunstyrelsens sammanträde 27 
december 2021  

Beslut 
Kommunstyrelsen konstaterar att följande fel återfinns i kommunstyrelsens protokoll från 27 
december 2021: 

• Kurt L Anderssons (S) närvaro saknas. 
• Kurt L Anderssons (S) yrkande, att inte överklaga länsstyrelsens beslut, saknas.   
• Det framgår inte heller att mötet ajournerades under en viss tid.  

Sammanfattning av ärendet 
Den 27 december 2021 hade kommunstyrelsen ett extrainsatt sammanträde. På sammanträdet 
behandlades ett ärende – om kommunen skulle överklaga Länsstyrelsens i Uppsalas beslut om 
naturreservat Häcksören eller inte.  
 
En ledamot som var närvarande på sammanträdet var Kurt L Andersson (S) som vid 
sammanträdets start lämnade ett yrkande om att kommunen inte skulle överklaga 
länsstyrelsens beslut om naturreservat Häcksören. Andersson lämnar dock mötet strax innan 
kommunstyrelsen ska gå till beslut och är därför inte med och hör vilket beslut som fattas.  
 
När Andersson sedan tar del av det justerade protokollet noterar han att varken hans namn 
eller yrkande återfinns i protokollet. Ytterligare framgår det i efterhand att hans yrkande inte 
heller blev prövat.  
 
Ett protokoll som är justerat går inte att ändra. Kommunstyrelsen vill dock med detta beslut 
poängtera att protokollet från den 27 december innehåller de beskrivna felaktigheterna om än 
beslutet som togs är korrekt beskrivet.  

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2021-12-27 

 
Beslutet lämnas till 

• Kommunstyrelsens protokoll 2021-12-27  
  



  
 Kommunstyrelsens sammanträde   
 2022-02-02  

 Ordförandens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

 
 

§ 22. Workshop kommunstyrelsens mål 2023 
  
Efter sammanträdes slut har kommunstyrelsen en workshop om kommunstyrelsens mål för 
nästkommande år.  
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