
Utdragsbestyrkande

Protokoll för Kommunstyrelsen

Plats: Kommunhusets sessionssal, kl. 09-12, brandstationens lektionssal kl. 13-
16, Skutskär

Datum och tid: 2019-09-11 09:00-16, mötet ajournerades för lunch 12.00-13.00

Justering
Plats: Kommunhuset, Skutskär

Datum och tid:  2019-09-16 10:00

Paragrafer: 106-124

Sekreterare:

Malin Persson

Ordförande:

Marie Larsson

Justerare:

Sigrid Bergström SusAnne Mastonstråle 

ANSLAG / BEVIS
Kommunstyrelsens protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag i 
kommunens digitala anslagstavla. Protokollet förvaras på kommunhuset.

Sammanträdesdatum 2019-09-11
Datum då anslaget sätts upp
Datum då anslaget tas ned

Underskrift
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Kommunstyrelsen
2019-09-11

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

Beslutande
Ledamöter
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer
Marie Larsson (S)
Clarrie Leim (C)
Rolf Bejerfjord (S)
Sigrid Bergström (V)
Roger Petrini (M)
SusAnne Mastonstråle (M)
Maj-Britt Jakobsson (SD)

Tjänstgörande ersättare
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer Ordinarie ledamot
Kurt L Andersson (S) Katrin Jakobsson (S)
Sven-Olof Melin (S) Hans Wennberg (MP)
Mona Hansson (KV) 106-112 & 116 Torbjörn Löfgren (KV)
Christer Lindeberg (M) 113-115 & 117-124 Torbjörn Löfgren (KV)
Kurt Törnblom (SD) Sandra Andersson (SD)

Övriga närvarande
Ersättare
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer
Henrik Jonsson (S)
Hannele Kumpulainen (S)
Gunn Johansson (C)
Ulf Öman (V)
Glenn Grylin (SD)
Runar Höglund (KD)

Övriga deltagare
Namn Paragrafer Befattning
Maria Wikström Kommundirektör
Veikko Niemi Ekonomichef
Malin Persson Kommunsekreterare
Timothy Levin 106 Fysisk planerare 
Eva Åberg 107 Arbetsmiljöverket 
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Kommunstyrelsen
2019-09-11

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

Christer Malmqvist 107 Arbetsmiljöverket 
Lars-Erik Andersson 112 IT-chef 
Göran Söderberg 112 Kundansvarig, IT-förvaltningen 
Malin Lidow Heneryd 113 Bygg- och miljöchef 
Martin Sahlberg 114 Beredskapssamordnare 
Cecilia Vainio 115 Teamchef biståndsenheten 
Kevin Broeng 115 Förste socialsekreterare 
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Kommunstyrelse
2019-09-11

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

KS § 106 Förslag till detaljplan Östanån 136:26 (Gröna Källan), 
Älvkarleby

Diarienr
2018/98 Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar detaljplanen. 

Sammanfattning av ärendet
Inom planområdet har det bedrivits plantskoleverksamhet sedan tidigt 1930-
tal. Odling har skötts såväl på friland som i bänkfönster och växthus. 
Tidigare var fastigheten bebyggd med totalt fyra växthus. Dessa har med 
tiden reducerats och i dagsläget är fastigheten bebyggd med en 
huvudbyggnad med tillhörande växthus samt en komplementbyggnad vilken 
nyttjas som förrådsutrymme.

Sedan början av 2018 har en omfattande renovering av handelsträdgården 
påbörjats. Aktuell exploatör har betydande planer för att utveckla 
verksamheten inom området. Förutom att exploatören fortsatt tänkt bedriva 
handelsträdgårdsverksamhet finns en vilja till att inkludera bland annat 
handel-, restaurang-, utbildning- och spaverksamhet på fastigheten. Därtill 
vill exploatören dessutom ges möjlighet att bebygga fastigheten med ett 
mindre antal bostäder.

I och med att dessa verksamheter inte ryms inom ramen för vad gällande 
detaljplan kan bevilja; vilken pekar ut platsen för enbart 
handelsträdgårdsverksamhet, måste en ny lämplighetsbedömning 
genomföras.

Beslutsunderlag
 Beslut KSAU, 2019-08-28
 Beslut SBN, 2019-06-10 
 Plan- och genomförandebeskrivning, 2019-05-20
 Granskningsutlåtande, 2019-05-20
 Plankarta, 2019-05-16
 Fastighetsförteckning
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Kommunstyrelse
2019-09-11

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

KS § 107 Besök Arbetsmiljöverket

Kommunstyrelsen tackar Arbetsmiljöverket för informationen.

Sammanfattning av ärendet
Arbetsmiljöverket är en myndighet som har regeringens och riksdagens 
uppdrag att se till att lagar om arbetsmiljö och arbetstider följs av företag 
och organisationer. Under 2019 besöker Arbetsmiljöverket politiker i 
kommuner och regioner för att informera om ansvaret politiker har som 
arbetsgivare. Syftet med denna information är att beskriva hur politiker kan 
hantera arbetsmiljöfrågor och hur arbetsmiljölagstiftningen fungerar. 

I praktiken sköter tjänstemän merparten av arbetsmiljöarbetet men det är 
politiker i fullmäktige, styrelse och nämnd som är den yttersta 
arbetsgivarrepresentanten för kommuner och landsting. I Älvkarleby 
kommun har fullmäktige tydliggjort i beslut att respektive nämnd har 
arbetsmiljöansvar för respektive förvaltning. 

Arbetsmiljö handlar om allt som påverkar människor på jobbet och alla 
anställda i Sverige har rätt till en bra arbetsmiljö enligt arbetsmiljölagen. 
Ingen ska behöva skada sig, bli sjuk eller dö på grund av sitt arbete. 
Förutom att minska risken för skador och olyckor är arbetsmiljöarbete även 
inriktat på psykisk hälsa, välmående och sociala behov. För att lyckas i 
arbetsmiljöarbetet måste arbetsgivare arbeta både hälsofrämjande, 
förebyggande och rehabiliterande. 
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Kommunstyrelse
2019-09-11

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

KS § 108 Delgivning av protokoll och andra meddelanden

Följande meddelanden redovisas:
1. Minnesanteckningar från Brottsofferjourens referensgrupp 2019-05-20.
2. Verksamhetsplan 2019 från överförmyndarnämnden.
3. Minnesanteckningar från ägarsamråd med Gästrike Återvinnare och 

ägarkommunerna 2019-06-05 om aktieägartillskott för Ekogas.
4. Protokoll från Inköp Gävleborg 2019-05-24.
5. Protokoll från Samordningsförbundet Uppsala län 2019-06-03.
6. Information från Arbetsförmedlingen om att deras reformering är i full 

gång.
7. Protokoll för kommunala pensionärsrådet och kommunala 

handikapprådet.
8. Regional bostadsmarknadsanalys från länsstyrelsen.
9. Bokslut tertial 1, 2019 från Gästrike Räddningstjänst.
10. Nyhetsbrev från Brottsofferjouren Uppsala län.
11. Beslut från Justitiekanslern om granskning av vissa kommuners 

hantering av begäran om utlämnande av allmänna handlingar.
12. Beslut från Länsstyrelsen om jakttider och fällavgifter för älg i Uppsala 

län jaktåret 2019/2020.
13. Protokoll från IT-nämnden 2019-06-27.
14. Protokoll från Lönenämnden 2019-06-27.
15. Information från SKL angående rekommendation om gemensam 

finansiering av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i 
socialtjänstens verksamheter.

16. Bokslut 2018 och fördelning av kostnad 2019 för Gästrikerådet.
17. Halvårsrapport för Konsument Gästrikland.
18. Yttrande till Hyres- och arrendenämnden i Västerås rörande ansökan om 

särskild förvaltning i mål/ärende 3069-19.
19. Skrivelse från en kommuninvånare om de försämrade färdtjänstreglerna.
20. Beslut från Överförmyndarnämnden i Uppsala län om analys och 

utvärdering av system och rutiner för internkontroll 2019.
21. Skrivelse till Taxi Stor & Liten om dialog kring färdtjänstavgifternas 

tillämpning.
22. Beslut från Diskrimineringsombudsmannen om tillsyn av riktlinjer och 

rutiner avseende trakasserier och repressalier.

6



Kommunstyrelse
2019-09-11

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

KS § 109 Redovisning av delegationsbeslut

Kommunstyrelsens ordförande Marie Larsson har fattat följande beslut:
 Tillförordnad kommundirektör under semesterperioden 

2019-07-13 – 2019-08-11.
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Kommunstyrelse
2019-09-11

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

KS § 110 Information om Tallmon

Kommunstyrelsen tackar för informationen. 

Sammanfattning av ärendet
Bygget av det nya vård- och omsorgsboendet är i en intensiv slutfas och 
många har fullt upp med färdigställande, överlämning och inflytt.
I mitten av september sker slutbesiktningen och två veckor senare är det 
dags att flytta in. Framför allt tekniska avdelningen, enhetscheferna på 
Tallmon och måltidsservice jobbar hårt för att allt ska bli färdigt i tid. 
Invigningen är planerad till början på oktober och projekter ser fortfarande 
ut att hålla budget.   
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Kommunstyrelse
2019-09-11

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

KS § 111 Ekonomisk redovisning

Kommunstyrelsen tackar för informationen.

Sammanfattning av ärendet
Ekonomichef Veikko Niemi ger ekonomisk redovisning. 

Beslutsunderlag
 Totalt Älvkarleby kommun samt per förvaltning - Enkel uppföljning juli 

2019
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Kommunstyrelse
2019-09-11

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

KS § 112 Besök IT-nämnden

Beslut
Kommunstyrelsen tackar för informationen.

Sammanfattning av ärendet
Heby-, Knivsta-, Tierps-, Älvkarleby- och Östhammars kommuner har i 
särskilt samverkansavtal kommit överens om att från och med 2019-01-01 
inrätta en gemensam nämnd inom verksamhetsområdet it. Nämnden kallas 
it-nämnden. 

Den gemensamma nämnden ansvarar för;
 strategisk och taktisk utveckling av it-relaterade områden
 support/helpdesk av it-relaterade områden
 it-drift av den centrala servermiljön för kommunerna
 att leda en referensgrupp för inköp och logistik av gemensamma 

it-produkter och it-tjänster 
 hantering av telefonifunktionen enligt separata 

överenskommelser med varje kommun
 inventarieadministration för it-relaterade produkter, samt 

motsvarande stöd för inventarieadministration av 
förvaltningarnas verksamhetskritiska it-system

 förvaltningarnas kommunikationsnät
 avtal som är en förutsättning för nämndens ansvarsområden
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Kommunstyrelse
2019-09-11

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

KS § 113 Utställning av Översiktsplan för Älvkarleby kommun år 
2050

Diarienr
2019/83 Beslut

Kommunstyrelsen godkänner förslaget till översiktsplan med tillägget att utöka 
område S6 Skutskär/Kullen (medeltät bebyggelse) samt översiktsplanens 
tillhörande handlingar och ställer ut planen. Av de fem föreslagna 
försättsbladen föredrar kommunstyrelsen alternativ tre. 

Sammanfattning av ärendet
Älvkarleby kommun växer och med det även behovet att planera för bostäder, 
verksamheter och skydd av exempelvis natur- och kulturvärden. För att 
säkerställa en långsiktig och hållbar utveckling för kommunens mark- och 
vattenanvändning har en ny översiktsplan tagits fram. Den nya översiktsplanen 
har ett upplägg som är övergripande och strategisk med planförslaget i fokus 
och indelad i sex delar. Översiktsplanen för Älvkarleby kommun har ett 
tidsperspektiv fram till 2050 och skapar förutsättningar för cirka 1500 nya 
bostäder, utbyggnad av skolor och förskolor, industriområde och 
verksamhetsområden samt utveckling av näringsliv och turism. 

Älven, skogen, havet och Uppsalaåsen samt de förutsättningar de har givit och 
ger är den självklara utgångspunkten och anledningen till Älvkarleby kommuns 
framväxt. Utvecklingsstrategin för översiktsplanen fokuserar på den framtida 
utvecklingen till de prioriterade utvecklingsorterna Skutskär, Älvkarleby, 
Älvkarleö samt Marma för att dra fördel av den utvecklingspotential som finns 
kring tågstationerna. För Skutskär har en särskild tätortsstrategi arbetats fram. 
Utveckling föreslås även i utvecklingsorterna Långsand, Gårdskär, 
Tegelbruket, Högmo, Överboda, Västanån och Östanån. För landsbygden pekas 
inga särskilda utvecklingsområden ut. 

Förslag till översiktsplan var ute på samråd sommaren 2018. Därefter har flera 
synpunkter lämnats och legat till grund för flera revideringar som gjorts i 
planen. Synpunkter och bemötande till dess presenteras i handlingen 
Samrådsredogörelse. 

Vid ett godkännande av planförslaget kommer planen ställas ut under 2 
månader. Då ges sakägare och intressenter ytterligare en möjlighet till att lämna 
sina synpunkter. Efter detta kommer planen revideras innan den slutligen antas. 
Utställningshandlingarna kommer precis som samrådshandlingarna att 
presenteras i en interaktiv digital upplaga (Storymap).

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse
 Översiktsplan för Älvkarleby kommun år 2050 Utställningshandling, 

2019-08-15 
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Kommunstyrelse
2019-09-11

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

 Konsekvensbeskrivning Utställningshandling, 2019-08-15 
 Samrådsredogörelse Utställningshandling, 2019-08-15 
 Dialog med invånare under Fallens dag, 2018-03-20 
 Dialog med elever i Rotskärsskolan, 2018-04-18 
 Workshop – Framtidens verksamhetsområde, 2018-09-27 
 Naturinventering Industriområde Skutskär, 2019-07-09 
 Trafikutredning Skutskärs centrum, 2018-11-26 

Beslutet lämnas till
 Bygg och miljö
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Kommunstyrelse
2019-09-11

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

KS § 114 Information krisberedskap

Kommunstyrelsen tackar för informationen.

Sammanfattning av ärendet
Arbetet med krisberedskap och civilt försvar handlar om att stärka 
samhällets förmåga att förebygga och hantera kriser och krig.
Ansvaret för dessa uppgifter delas mellan ett stort antal offentliga och 
privata aktörer som myndigheter, kommuner, regioner och företag.

En kris är en händelse som drabbar många människor och påverkar stora 
delar av samhället. Älvkarleby kommun arbetar långsiktigt med 
säkerhet och har alltid beredskap för att en kris kan uppstå.

Krisberedskap handlar mycket om att förbereda sig på att ta hand om det 
oväntade. Exempel på en samhällsstörning är

 en större olycka
 ett omfattande och långvarigt elavbrott,
 en störning eller ett avbrott i vattenförsörjning eller fjärrvärme
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Kommunstyrelse
2019-09-11

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

KS § 115 e-ansökan och automatisering av 
handläggningsprocessen inom ekonomiskt bistånd

Diarienr
2019/77 Beslut

Kommunstyrelsen godkänner utbildnings- och omsorgsnämndens äskande 
för att delta i SKL-s projektet (om 140 000 kr) samt godkänner att för år 
2019 bekosta den extra personal som nämnden behöver (100 000 kr). 
Kostnaden tas från kommunstyrelens medel till förfogande.

Reservationer och särskilda uttalanden
SusAnne Mastonstråle (M) och Roger Petrini (M) reserverar sig mot 
beslutet.  

Sammanfattning av ärendet
SKL avser låta genomföra ett 1-årigt projekt i syfte att möjliggöra för 20-25 
kommuner att komma igång med en digital medarbetare inom ekonomiskt 
bistånd.  

Syftet med införande av e-ansökan och automatisering av 
handläggningsprocessen inom ekonomiskt bistånd i Älvkarleby kommun är 
att minska administrationen i våra processer och frigöra tid för 
medarbetarna som de kan använda på att ge klienterna mer stöd i att komma 
ut i självförsörjning. 

Utbildnings- och omsorgsnämnden anser sig inte ha medel till att finansiera 
detta projekt och äskar därför medel hos kommunstyrelsens till förfogande. 

Beslutsunderlag
 Beslut UON 2019-06-12 § 129 
 Tjänsteskrivelse, daterad 2019-05-31/Cecilia Vainio 
 Projektplan – e-ansökan och automatisering av handläggningsprocessen 

inom ekonomiskt bistånd 

Beslutet lämnas till
 Utbildnings- och omsorgsnämnden 

14



15



Kommunstyrelse
2019-09-11

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

KS § 116 Riktlinjer för hälso- och sjukvård
Diarienr
2019/76 Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar förslaget till 
riktlinjer för Hälso- och sjukvård.

Sammanfattning av ärendet
Hälso- och sjukvården blir alltmer komplex med nya vårdmetoder, 
avancerade tekniska hjälpmedel och hela tiden en rörlighet av olika 
personalkategorier. Dessutom ska verksamheten upprätthålla en patientsäker 
vård och behandling med god kvalitet. 
Det är av största betydelse för personalen inom den kommunala hälso- och 
sjukvården att vara väl förtrogen med vad som ligger inom ansvarsområdet.

Beslutsunderlag
 Beslut KSAU, 2019-08-28
 Tjänsteskrivelse, daterad 2019-05-13/Susanna Johansson 
 Förslag till riktlinjer för Hälso- och sjukvård 
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Kommunstyrelse
2019-09-11

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

KS § 117 Samverkan kring kunskapsstyrning inom FoU 
socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård för 
Region Uppsala och länets kommuner

Diarienr
2019/67 Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner 
1. det nya samverkansavtalet och 
2. att den gemensamma nämnden för kunskapsstyrning inom 

socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård avvecklas. 

Sammanfattning av ärendet
Enligt det samverkansavtal som upprättades mellan Region Uppsala och 
länets kommuner vid bildandet av den gemensamma nämnden för 
kunskapsstyrning inom socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård har 
en utvärdering av formerna för samverkan genomförts. Utvärderingen 
konstaterade sammantaget att det råder oklarheter i den gemensamma 
nämndens uppdrag och roll i förhållande till ansvariga nämnder och till 
samrådet Hälsa, Stöd, Vård och Omsorg (HSVO). Det nuvarande 
samverkansavtalet mellan Region Uppsala och länets kommuner kring 
kunskapsstyrning inom socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård bör 
därmed sägas upp och ersätts med ett nytt avtal som tydliggör uppdrag, 
beslutsordning, organisering och finansiering av verksamheten.

Beslutsunderlag
 Skrivelse från Region Uppsala, Samverkan kring kunskapsstyrning inom 

FoU socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård för Region 
Uppsala och länets kommuner, inkommen 2019-05-23

 Bilaga 1 Avtal om samverkan kring kunskapsstyrning inom FoU 
socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård

 Bilaga 2 Regionalt Forum minnesanteckningar 2019-05-03
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Kommunstyrelse
2019-09-11

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

KS § 118 Svar på granskningsrapport avseende 
kommunstyrelsens och samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsformer kring frågor som berör kommunens 
bygg- och miljöverksamhet och teknisk verksamhet

Diarienr
2019/26 Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att
1. Upprätta internkontrollpunkter avseende kvalitet, effektivitet och jäv 

i samband med myndighetsutövning samt
2. Se över och komplettera anvisningar avseende beredning, 

beslutsfattande och genomförande av frågor rörande 
myndighetsutövning inom samhällsbyggnadsområdet.

Sammanfattning av ärendet
PwC har på uppdrag av revisionen genomfört en granskning avseende 
kommunstyrelsens och samhällsbyggnadsnämndens arbetsformer kring 
frågor som berör kommunens bygg- och miljöverksamhet och teknisk 
verksamhet. Kommunstyrelsen är ombedd att svara revisionen hur de avser 
att åtgärda de förbättringsområden/brister som påtalas i revisionsrapporten. 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, daterad 2019-07-10 /Veikko Niemi  
 PwC Public Sectors Granskning avseende kommunstyrelsens och 

samhällsbyggnadsnämndens arbetsformer kring frågor som berör 
kommunens bygg- och miljöverksamhet och teknisk verksamhet

Beslutet lämnas till
 PwC 
 Revisorerna 
 Ekonomichef/Kommundirektör
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Kommunstyrelse
2019-09-11

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

KS § 119 Utökning av verksamhetsområde för vatten, spillvatten 
och dagvatten, Liljebacken

Diarienr
2019/70 Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige utökar 
verksamhetsområdet för vatten, spillvatten och dagvatten i enlighet med 
bilaga 1. 

Sammanfattning av ärendet
I samband med Älvkarleby kommuns exploatering för bostäder i 
Liljebacken bygger Älvkarleby Vatten AB ut den kommunala VA-
anläggningen. För VA-verksamheten är det av stor vikt att ett 
verksamhetsområde i enlighet med Lagen (2006:412) om allmänna 
vattentjänster (LAV) finns beslutat som redovisar det geografiska område 
som Älvkarleby Vatten AB ska hantera som verksamhetsområde.

Beslutsunderlag
 Beslut KSAU, 2019-08-28
 Utökning av verksamhetsområde för VA i Älvkarleby kommun
 Beslut Älvkarleby Vatten 
 Bilaga 1 Liljebacken – karta
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Kommunstyrelse
2019-09-11

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

KS § 120 Firmatecknare
Diarienr
2019/4 Beslut

Kommunstyrelsen ger: 
1. kommundirektör Maria Wikström och tillförordnad ekonomichef 

Mona Henriksson fullmakt att i förening underteckna handlingar i 
Älvkarleby kommuns namn.

2. Som ersättare utses administrations- och kommunikationschef 
Louise Cedemar samt HR-chef Brita-Lena Cederqvist.

Sammanfattning av ärendet
I den av kommunstyrelsen antagna delegationsordningen följer en 
delegation till kommundirektör att tillsammans med ekonomichef vara 
kommunens firmatecknare/underteckna handlingar för kommunens räkning.

Beslutsunderlag
 Beslut KSAU, 2019-08-28
 Tjänsteskrivelse, daterad 2019-08-19/ Veikko Niemi

Beslutet lämnas till
 Delegationsordningen 
 Maria Wikström 
 Mona Henriksson 
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KS § 121 Gävles begäran om utträde ur Inköp Gävleborg samt 
reviderad förbundsordning för Inköp Gävleborg

Diarienr
2019/85 Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 
1. Bevilja Gävle kommun utträde ur Inköp Gävleborg förutsatt att avtal 

tecknas om Gävles utträde mellan Gävle och övriga 
medlemskommuner.

2. När syftet med Inköp Gävleborg, som endast förvaltare av avtal 
(enligt reviderad förbundsordning), upphört skall Inköp Gävleborg 
avvecklas. 

3. Anta reviderad förbundsordning för Inköp Gävleborg att gälla efter 
Gävles kommuns utträde.

4. Anmoda direktionen för Inköp Gävleborg att så långt som möjligt 
underlätta för en avveckling av verksamheten, vilket bland annat 
innebär att ge kommunerna fullmakt att teckna avtal. 

5. Från och med att den reviderade förbundsordningen träder i kraft 
återkalla uppdragen som ordinarie ledamot och ersättare i 
direktionen för Inköp Gävleborg. Till ny ordinarie representant utses 
kommunstyrelsens ordförande och som ersättare förste vice 
ordförande.

Kommunstyrelsen beslutar under förutsättning att kommunfullmäktige 
beslutar enligt ovan att

1. Ge Kommundirektören i uppdrag att för Älvkarleby kommuns 
räkning teckna avtal om Gävle kommuns utträde ur Inköp 
Gävleborg.

Sammanfattning av ärendet
Gävle kommun har begärt utträde ur Inköp Gävleborg. Om övriga 
medlemskommuner inte godkänner Gävles utträde samt avtalar med Gävle 
om villkoren för detta utträde kommer Inköp Gävleborg att träda i 
likvidation, enligt förbundsordningen, i september 2020. Detta skulle 
föranleda stora problem då många av de avtal Inköp Gävleborg har tecknat 
för medlemskommunernas räkning fortlöper efter september 2020. Övriga 
medlemskommuner måste då antingen förhandla med samtliga avtalsparter 
(leverantörer) eller vara avtalslösa inom flera områden. I förslaget till 
reviderad förbundsordning, bilaga 1, kommer Inköp Gävleborg vara kvar 
som organisation tills sista avtalet löpt ut eller annat överenskommits. För 
att kunna anta en reviderad förbundsordning måste Gävles begäran om 
utträde godkännas av övriga medlemskommuner och avtal om Gävles 
utträde träffas.
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Utdragsbestyrkande

Bakgrund
Med anledning av att Gävle kommun begärde utträde ur 
kommunalförbundet Inköp Gävleborg i september 2017 gav övriga 
ägarkommuner en extern utredare, Public Partner, i uppdrag att utreda vilka 
konsekvenser det skulle få för det fortsatta samarbetet. I uppdraget låg också 
att ge förslag till förbättringsområden för Inköp Gävleborg. 
Ägarkommunerna exklusive Gävle bildade i samband med det en 
projektägargrupp bestående av kommunstyrelseordförandena och en 
styrgrupp bestående av kommuncheferna i respektive kommun. 
Utredningen, Upphandling 2.0, (bilaga 1. visade att intäktsbortfallet genom 
Gävles utträde skulle bli cirka 7,5 miljoner kronor (mkr). Möjligheten att i 
motsvarande grad sänka kostnaderna och samtidigt behålla dagens 
servicenivå sågs starkt begränsade. De återstående ägarkommunernas årliga 
avgifter skulle därför sammantaget behöva ökas med cirka 6-7 mkr. 

Avveckling av Inköp Gävleborg
Enligt förbundsordningen skall Inköp Gävleborg träda i likvidation tre år 
efter det att någon medlem sagt upp sitt medlemskap. Efter Gävles begäran 
om utträde kommer detta att ske i september 2020. 

För att undvika likvidation behöver övriga medlemmar bevilja Gävle utträde 
samt avtala med Gävle om formerna för utträdet. Om vi kan undvika 
likvidation kan övriga medlemmar ha kvar Inköp Gävleborg som förvaltare 
av ingångna/existerande avtal. Inköp Gävleborg kommer då att avvecklas 
när det sista avtalet löpt ut. Vid en likvidation upphör alla existerande avtal 
att gälla. Då kommer det krävas stora resurser för varje kommun att 
omförhandla med samtliga avtalsparter (leverantörer) eller vara avtalslösa. 
För att kunna ha kvar Inköp Gävleborg som endast förvaltare av avtal 
behövs en reviderad förbundsordning. En reviderad förbundsordning behövs 
också för att varje kommun skall kunna återta huvudmannaskapet för 
inköps-/upphandlingsfrågorna. 

Den reviderade förbundsordningen börjar gälla den dag då Gävle utträder. 
Samma dag återtar kommunerna ansvaret för inköp-/upphandlingsfrågor.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, daterad 2019-08-22/ Maria Wikström 
 Reviderad förbundsordning Inköp Gävleborg
 Bilaga 1 Public Partners utredning Upphandling 2.0
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KS § 122 Allmän information och återrapportering från uppdrag

Beslut
Kommundirektör Maria Wikström informerar om möte med Gästrike 
Räddningstjänst där bland annat behov av att bygga ny brandstation och 
önskemål om att revidera förbundsordningen framfördes.
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KS § 123 Uppföljning kommunstyrelsens mål

Kommunstyrelsen gör vissa inspel till de framtagna målförslagen. Beslut 
om målen för 2020 kommer kommunstyrelen ta senare i höst. 

Sammanfattning av ärendet
Kommundirektör Maria Wikström redovisar de målförslag som 
förvaltningen arbetat fram efter den workshop som varit kring framtagandet 
av mål. Kommunstyrelsen kommer få ett mer fullständigt förslag från 
förvaltningen senare i höst.
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KS § 124 Rollen som oppositionsråd
Diarienr
2019/92 Beslut

Kommunstyrelsen tar upp ärendet vid nästkommande sammanträde den 9 
oktober.

Beslutsunderlag
 Skrivelse, Rollen som oppositionsråd, daterad 2019-09-11/Roger Petrini
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