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Beslutande 

Ledamöter  
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer 

Marie Pettersson (S) 

Clarrie Leim (C) 

Katrin Jakobsson (S)  

Kurt L Andersson (S) 

Sigrid Bergström (V)  

Roger Petrini (M)  

Susanne Mastonstråle (M)  

Maj-Britt Jakobsson (SD)   

Tjänstgörande ersättare 
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer Ordinarie ledamot 

Henrik Jonsson (S)  Hans Wennberg (MP) 

Mona Hansson (KV)  Torbjörn Löfgren (KV) 

Walter Löfman (SD)   Sandra Liljekvist (SD)   

Övriga närvarande 

Ersättare 
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer 

Sven-Olof Melin (S) 

Hannele Kumpulainen (S)  

Jenny Dahlberg (S) 

Gunn Johansson (C) 

Marianne Nygren (KD)   

Övriga deltagare 
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer Befattning 

Maria Wikström                   Kommundirektör 

Maria Norman   Ekonomichef 

Amal Khalilova  Kommunsekreterare 

Sandra Spjuth 113 Kommuncontroller  

Anna Linnerfalk 113 Ekonomichef Älvkarlebyhus  

Håkan Karlsson  113 VD Älvkarlebyhus 

Lars Skytt (S) 113 Ordförande Älvkarlebyhus 

Ann-Charlotte Ågren (L)            113 

Inga-Lil Tegelberg (S)              113             Ordförande Älvkarleby Vatten 

Magnus Grönberg (S) 113 Ordförande samhällsbyggnadsnämnden 

Bert-Ola Dahlgren  113 Förvaltningschef samhällsbyggnad 

Ann-Louise Brolin 113 Förvaltningschef omsorg 

Christian Budd  123 Miljöinspektör 
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Maria Matsson  113 Förvaltningsekonom 

Per-Anders Olsson  113 Förvaltningschef utbildning 

XXX   126 Samordnare från Brottsofferjouren 
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§ 112 Godkännande av dagordning 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner dagordningen. 
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§ 113 Delårsrapport 2022 
 

KS/2022:162 

Beslut  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna delårsrapport 2022. 

 

Kommunstyrelsen noterar att: 

 Älvkarlebyhus har planerat och rustat väl för framtida utmaningar, de har en tydlig 

och bra plan. Det är viktigt utifrån samhällsekonomiskt perspektiv att man fortsätter 

att arbeta med sociala arbetet som man gör på ett föredömligt sätt. Det finns en oro 

kring avkastningskravet att man inte kan nå upp till 4 %. Positivt med lågt antal 

sjukskrivningar.  

 Älvkarleby vatten har tydlig framförhållning.  

 Samhällsbyggnadsnämnden gjorde en tydlig redovisning, de har budget i balans samt 

god måluppfyllelse. De har en fin verksamhet som möter upp samhällsutmaningar, 

bland annat i kultur- och fritidsverksamheten.  

 Utbildningsnämnden har en god prognos vilket är en positiv utveckling. Det är dock 

oroande att det fortfarande finns underbudgeterade kostnader för gymnasiet. Det är 

viktigt att man budgeterar för realistiska kostnader i framtida budget. Oroande med 

låga betyg i kärnämnen, därför är det viktigt med analys som förklarar de låga 

betygen.  

 Omsorgsnämnden har ett stort underskott som är mycket oroande. Därför är det viktigt 

att framtida effektiviseringsåtgärder som föreslås också genomförs. Förvaltningen har 

en positiv inställning samt ger konkreta förslag på problem.  

Sammanfattning av ärendet 

Enligt den kommunala redovisningslagen ska kommuner minst en gång under räkenskapsåret 

upprätta en särskild redovisning (delårsrapport) för verksamheterna från räkenskapsårets 

början. Älvkarleby kommun upprättar en delårsrapport för perioden januari t.o.m. augusti. 

Pandemin har även fortsättningsvis drabbat stora delar av kommunens verksamheter. Trots 

hög vaccinationsgrad finns viruset kvar vilket medför att många äldre och andra personer i 

riskgrupper måste fortsätta att skyddas genom restriktioner. Detta slår på verksamheten främst 

genom fortsatt hög sjukfrånvaro, samt att det rutinmässigt kan upplevas som tyngre att arbeta 

inom vård- och omsorgsverksamhet under gällande restriktioner.  
 

Kriget i Ukraina har även påverkat kommunens verksamhet under året. Inledningsvis främst 

genom förberedande säkerhetsarbete, men även genom att förbereda för att ha möjlighet att ta 

emot flyktingar från kriget. Flyktingströmmen till kommunen har hittills inte blivit så stor 

som de initiala beräkningarna, men beredskapen för att ta emot ytterligare flyktingar finns. 

Kriget har även påverkat såväl världsekonomin som kommunens ekonomi genom att bland 

annat driva upp priser på drivmedel, el och vissa livsmedel. Att priserna ökar beror bland 
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annat på att många varor numer är bristvaror jämfört med tidigare. Detta är i sin tur en effekt 

av pandemin, kriget i Ukraina och den allmänna situationen i världen.  

 

Under våren började inflationen skena och nådde i juni 8,5 %, jämfört med juni 2021. Det är 

den högsta inflationstakten på 30 år. Kommunen kommer, likt majoriteten av alla 

verksamheter, att ha stora utmaningar kopplade till de kostnads- och ränteökningar som sker 

den kommande tiden. Ytterligare en enskild ekonomiskt tyngre kostnad som kommunen står 

inför från och med 2023, är pensionskostnaderna kopplade till nytt pensionsavtal (detta 

beskrivs ytterligare under Ekonomisk översikt).  

 

Förutom utmaningarna som inflationen för med sig, kommer de demografiska förändringarna 

som har förutspåtts en längre tid att göra sig påminda. Inom tio år beräknas andelen av 

befolkningen som är över 80 år ha ökat med 50 %, medan den arbetsföra delen av 

befolkningen endast ökar med 4 %. Kompetensförsörjningen, i kombination med betydligt 

tuffare ekonomiska tider, kommer att vara en av de största utmaningarna för kommunen de 

kommande åren. 

 

Kommunen strävar efter god ekonomisk hushållning och har det som ett av de ekonomiska 

målen beslutade av kommunfullmäktige. Kravet är att kommunens kostnader inte ska 

överstiga 98 % av skatter, bidrag och övriga intäkter. Kommunen når målet vid delåret, och 

förväntas även nå målet för helåret 2022 om än med låg marginal. 

 

Måluppfyllelsen för likvida medel, soliditet och självfinansierade investeringar beräknas 

också uppnås för året.  

 

Kommunstyrelsen och Samhällsbyggnadsnämnden bidrar till en ekonomi i balans enligt 

prognosen medan Omsorgsnämnden och Utbildningsnämnden, precis som tidigare år, 

prognostiserar en negativ avvikelse för det ekonomiska resultatet.  

 

Utbildningsnämndens avvikelse beror främst på personalkostnader och köp av 

huvudverksamhet, medan Omsorgsnämndens avvikelse främst beror på personalkostnader och 

ökade kostnader för ekonomiskt bistånd. Inom båda nämnderna pågår ett löpande 

åtgärdsarbete för att komma till rätta med de höga kostnaderna. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

delårsrapporten 2022. 

Beslutsgång 

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

(S) yrkande och finner att så är fallet. 

 
Beslutsunderlag 

 Delårsrapport 2022 Älvkarleby kommun 

 Bilaga 1, verksamhetsredovisning 2022 KS 

 Bilaga 2, verksamhetsredovisning 2022 UN 
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 Bilaga 3, verksamhetsredovisning 2022 SBN 

 Bilaga 4, verksamhetsredovisning 2022 ON 

 Bilaga 5, delårsbokslut 2022 Älvkarlebyhus  

 Bilaga 6, balans och resultaträkning 2022 Älvkarleby vatten  
 
Beslutet lämnas till 

 Älvkarlebyhus  

 Älvkarleby Vatten  

 SBN 

 UN  

 ON  
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§ 114 Delgivning av protokoll och andra meddelanden 

Kommunstyrelsen tar del av följande meddelanden: 

1. Protokoll KPR/KHR 

2. Preliminär delårsrapport från Lönenämnden  

3. Plan för lönenämndens ekonomi och verksamhet  

4. Protokoll Lönenämnden 2022-09-23 

5. Plan för lönenämndens ekonomi och verksamhet  

6. LN § 12 Preliminär delårsrapport 2022  

7. Preliminär delårsrapport 2022 från IT-nämnden  

8. Plan för IT-nämndens ekonomi och verksamhet 

9. KA-rapport augusti – Älvkarleby  

10. ITN § 13 Plan för IT-nämndens ekonomi och verksamhet  

11. ITN § 12 Preliminär delårsrapport 2022  

12. IT-nämnden protokoll 2022-09-23  

13. ON § 76 Budgetuppföljning  

14. Uppdrag att vidta energibesparingsåtgärder inom den statliga förvaltningen  

15. KSAU protokoll 2022-09-28 

16. Protokoll, Gästrike vatten  

17. Bilaga 1 Verksamhetsrapport 

18. Bilaga 2 Delårsrapport 

19. Delårsrapport tertial 2 Gästrike vatten 

20. Protokoll Gästrike räddningstjänst  

21. Delårsrapport Gästrike räddningstjänst 

22. Protokollsutdrag delårsrapport 2022-08, Gästrike räddningstjänst 

23. Protokollsutdrag ändrade förutsättningar -  Ekonomisk plan 2023-2025, Gästrike 

Räddningstjänst 
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§ 115 Redovisning av delegationsbeslut 
 

Inga delegationsbeslut att redovisa. 
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§ 116 Allmän information och återrapportering från uppdrag 

Gunn Johansson (C) rapporterar från Samordningsförbundet och berättar om projektet 

”Förstärkt stöd för arbete och studier”. 

 

Susanne Mastonstråle (M) informerar om att Upplandsstiftelsen och Älvkarleby Ridklubb har 

haft jubileum och undrar om de har blivit uppvaktade.  

 

Roger Petrini (M) har varit på Regionalt Forum. Fokus låg på kompetensförsörjning samt 

kollektiv trafik.  

 

Kommundirektören Maria Wikström informerar om att Gästrike Räddningstjänst för en dialog 

med kommuner om att räkna upp sina kostnader.  
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§ 117 Uppföljning av internkontrollplan 2022 (KS) 
 

KS/2022:176 

Kommunstyrelsen lägger uppföljningen av internkontrollplan 2022 till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Grunden för den interna kontrollen är det dagliga arbetet som görs i verksamheterna med väl 

fungerande processer, medvetenhet om de risker som finns och åtgärder för att minska 

riskerna. Intern kontroll handlar om tydlighet, ordning och reda. 

 

Ur ett större perspektiv har nämnderna och kommunstyrelsen, enligt kommunallagen, ett 

särskilt ansvar att ”den interna kontrollen är tillräcklig”. Chefer i respektive förvaltning och 

ytterst förvaltningschefen har ett ansvar för verkställigheten av de beslut om den interna 

kontrollen som nämnden tagit. 

 

Med ”ordinarie verksamhet” menas här planering av verksamhet och ekonomi (mål och 

budget), genomförande av verksamhetsplan och uppdrag samt verksamhets- och 

ekonomiuppföljning. Samtliga av dessa moment i verksamhets- och ekonomistyrningen syftar 

till att driva och utveckla verksamheten.  

 

Den interna kontrollen (också en del av verksamhets- och ekonomistyrningen) syftar till att 

minimera riskerna för att oönskade händelser inträffar som kommer att störa verksamhetens 

förmåga att nå sina verksamhets- och ekonomimål. 

Beslutsunderlag 

 Uppföljning av internkontrollplan 2022 (Kommunstyrelsen) 

 KSAU § 104 
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§ 118 Tillfällig förändring av internhyresmodellen 
 

KS/2022:168 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att tillfälligt ändra avtalslängden i 

internhyresmodellen från nuvarande 3-5 år, till att endast omfatta 1 år. 

Sammanfattning av ärendet 

Älvkarleby kommun införde, efter beslut av Kommunfullmäktige, en internhyresmodell bland 

annat för att förenkla förvaltningarnas budgetering av fastighetskostnader samt att tydligare 

och mer transparent planera för investeringar och fastighetsunderhåll. Modellen säger att 

internhyror ska sättas för 3-5 år framåt i tiden av bland annat ovan beskrivna anledningar.  

Med nuvarande ekonomiska situation, med hög inflation och framförallt väldigt osäker 

elkostnad, ser förvaltningen stora svårigheter med att sätta en långsiktig internhyra som 

kommer att ligga i linje med verkligt utfall av kostnader. Som exempel omförhandlas 

kommunens elpris till nästa år och kan komma att innebära ökade elkostnader med flera 

hundra procent. Detta kommer att bli synnerligen svårt att hantera med låsta hyror på 3 år. 

Förvaltningen föreslår därför Kommunfullmäktige att tillfälligt ändra villkoren i 

internhyresmodellen så att internhyresavtal kan tecknas på bara ett år. Ett kortare avtal är 

lättare att hantera så att det motsvarar verkliga kostnader samt att det underlättar för alla 

verksamheter att planera sin internbudget. Vid ett stabilare ekonomiskt läge kan sedan 

internhyror tecknas för en längre tidsperiod för år 2024 och framåt. Förslagsvis omprövas 

detta beslut i samband med Kommunfullmäktiges möte i juni 2023 då beslut om ekonomiska 

ramar ska antas för 2024. 

Ett alternativ till att hantera uppkomna situation skulle kunna vara att kostnaden för el bryts ut 

och att respektive verksamhet står för sina egna abonnemang. Detta skulle kunna möjliggöra 

lång avtalsperiod för hyror. Detta är dock svårt att genomföra av framförallt två skäl. 

1. Det är i princip omöjligt att bestämma vilken el som tillhör fastighetsdrift (exempel 

förbrukning för ventilation) eller vanlig verksamhetsförbrukning. 

 

2. Det blir ett stort administrativt arbete att särskilja alla abonnemang. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige  

besluta att tillfälligt ändra avtalslängden i internhyresmodellen från nuvarande 3-5 år, till att  

endast omfatta 1 år. 

 
Beslutsgång  

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

arbetsutskottets förslag till beslut och finner att så är fallet.  

Beslutsunderlag 

 KSAU § 105 

 Tjänsteskrivelse/Bert-Ola Dahlgren 
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§ 119 Medborgarförslag om att få en gruslåda uppställd i Hyttön 
 

KS/2021:197 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget om att få en 

gruslåda uppställd i Hyttön. 

Sammanfattning av ärendet 

Medborgarförslag om att få en gruslåda uppställd i Hyttön, har inkommit 2021-12-17. 

Trafikverket är väghållare i Hyttön och Stora Enso äger skogen och marken omkring. 

Älvkarleby kommun har idag inget driftområde i Hyttön, varför driften av en gruslåda inte är 

driftekonomiskt försvarbar. Tekniska avdelningen föreslår därför att avslå 

medborgarförslaget, och hänvisa medborgarna i Hyttön till Trafikverket för att få en gruslåda 

placerad i byn.  

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att 

avslå medborgarförslaget om att få en gruslåda uppställd i Hyttön. 

Beslutsgång 

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

arbetsutskottets förslag till beslut och finner att så är fallet.  

Beslutsunderlag 

 SBN § 95 2022-09-05 

 Medborgarförslag 

 KSAU § 106  
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§ 120 Tillsättning av biträdande signalskyddschef 
 

KS/2022:153 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att utse informationssäkerhetssamordnare Joel Gordon-Hultsjö till 

biträdande signalskyddschef. 

Sammanfattning av ärendet 

För att säkerställa säkerhetsskyddsklassificerad informations riktighet och konfidentialitet 

används kryptografiska metoder i form av signalskydd för att möjliggöra att informationen 

kan delas mellan aktörer. Signalskyddssystem syftar till att erbjuda skydd av uppgifter som 

omfattas av sekretess och rör Sveriges säkerhet vilka har ett krav på skyddsåtgärder. 

Försvarsmakten får meddela statliga myndigheter föreskrifter i frågor om 

signalskyddstjänsten inklusive arbetet med säkra kryptografiska funktioner inom 

totalförsvaret enligt 33 § förordning med instruktion för Försvarsmakten (2007:1266). 

MSB har ansvaret att inrikta och samordna civila myndigheters signalskyddsarbete och arbete 

med säkra kryptografiska funktioner. Myndigheten beslutar dessutom om vilka civila 

myndigheter och andra samhällsviktiga aktörer som ska tilldelas nationellt godkända 

signalskyddssystem. Detta framgår av § 16 förordningen om totalförsvar och höjd beredskap 

(2015:1053).  

Signalskyddchefsansvar 

Enligt försvarsmaktens föreskrifter om signalskyddstjänst ska verksamhet som har ett 

signalskyddssystem ha en signalskyddschef. Signalskyddschefen har till uppgift att ansvara 

för ledning och samordning av signalskyddstjänsten.  

Det framgår i författningen att vid varje myndighet eller enhet som har ett signalskyddssystem 

utan att ha en signalskyddschef ska det där istället finnas en biträdande signalskyddschef. 

Kommunen förbinder sig bl.a. att tillse att en biträdande signalskyddschef finns i egen 

signalskyddsorganisation med placering i lägst säkerhetsklass tre. Vidare ska individen ha 

tillräckliga kunskaper om säkerhetsskydd, ha kunskap om organisationens 

totalförsvarsuppgifter och vara en tillsvidareanställd medarbetare inom kommunen. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att utse 

informationssäkerhetssamordnare Joel Gordon-Hultsjö till biträdande signalskyddschef. 

Beslutsgång 

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

arbetsutskottets förslag till beslut och finner att så är fallet.  

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse, daterad 2022-08-19/Johanna Wilestedt 

 KSAU § 107 
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Beslutet lämnas till 

 Kanslichef  

 Joel Gordon-Hultsjö 

 Länsstyrelsen 
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§ 121 Nytt reglemente för KPR/KHR 
 

KS/2021:7 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna redovisade förslag till nya 

reglementen för kommunala handikapprådet (KHR) och kommunala pensionärsrådet (KPR) 

att gälla från 1 januari 2023. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen gav 2021-10-13 förvaltningen i uppdrag att utvärdera hur dialogen mellan 

kommunens pensionärs- och handikappråd och kommunens nämnder fungerar. I uppdraget 

ingick också att reda ut om det finns behov av att se över nuvarande organisation och 

reglemente. Uppdraget kom till efter en skrivelse från representerade föreningar i KHR/KPR 

där det påtalades att kommunens dialog med råden inte fullt ut fungerar och att rådens syften 

långt ifrån uppnås. 

Utredare Erik Klippmark presenterar mot denna bakgrund en utvärdering som tar upp frågan 

om vad som kan förbättras i dialogen mellan kommunens nämnder (inklusive dess 

verksamheter) och KHR/KPR. Till utvärderingen bifogas även utkast till nya reviderade 

reglementen. Dessa innehåller bland annat förslag till en delvis annan representation från 

kommunens sida i de båda råden.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 

godkänner redovisade förslag till nya reglementen för kommunala handikapprådet (KHR) och 

kommunala pensionärsrådet (KPR) att gälla från 1 januari 2023. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Susanne Mastonstråle (M) yrkar på att godkänna reglementet med tillägg om att 

oppositionsrådet bör adjungeras. 

Marie Pettersson (S) yrkar på arbetsutskottets förslag till beslut.  

Beslutsgång 

Ordförande Marie Pettersson (S) ställer Petterssons (S) yrkande mot Mastonstråles (M) 

yrkande och finner att kommunstyrelsen har beslutat enligt Petterssons (S) yrkande. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse från utredare Erik Klippmark daterad 2022-04-25 

 Utvärdering daterad 2022-04-25 av dialog mellan kommunens nämnder och KHR/KPR 

gjord av Erik Klippmark, med bifogade utkast till nya reglementen 

 Skrivelse från PRO, SPF Seniorerna Laxen och HSO daterad 2022-03-14 med synpunkter 

utifrån frågeställning i utvärderingen. 

 Nu gällande reglementen för KHR och KPR 

 KSAU § 108 
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§ 122 Kommuntal, Älvkarleby kommun 2023 
 

KS/2022:166 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till kommuntal som innebär fyra anvisade 

nyanlända till Älvkarleby kommun 2023. 

Sammanfattning av ärendet 

Årligen tar Länsstyrelsen Uppsala län fram kommuntal kring hur många nyanlända varje 

kommun ska få anvisade, det vill säga så många som vi måste hjälpa till att bosätta. Det totala 

länstalet för Uppsala län år 2023 förväntas vara 280. Utifrån beräkningsmodellen som tar 

hänsyn till arbetsmarknad, andelen självbosatta och asylsökande så är förslaget att Älvkarleby 

ska ta emot fyra anvisade nyanländ från Migrationsverket. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att godkänna förslaget till 

kommuntal som innebär fyra anvisade nyanlända till Älvkarleby kommun 2023. 

 
Beslutsgång 

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

arbetsutskottets förslag till beslut och finner att så är fallet.  

Beslutsunderlag 

 Förslag på antal nyanlända som ska omfattas av anvisningar till kommuner och fördelning 

på länsnivå för 2023, 2022-08-09 Migrationsverket 

 Redogörelse för tillämpning av kriterier för fördelning av länstal 2023, 2022-06-14 

Migrationsverket 

 Tjänsteskrivelse Förslag till läns- och kommuntal Uppsala län 2023, 2022-09-19, Jenny 

Dahlberg 

 KSAU § 109 

Beslutet lämnas till 

 Jenny Dahlberg 

 Länsstyrelsen 
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§ 123 Ansökan enligt kontinentalsockellagen 
 

KS/2022:132 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta remissyttrandet som sitt eget. 

Sammanfattning av ärendet 

Christian Budd håller en föredragning.  

 

Eolus Vind AB har ansökt om tillstånd till utforskning av kontinentalsockeln enligt lagen 

(1966:314) om kontinentalsockeln. Eolus Vind AB avser undersöka förutsättningarna för att 

etablera en havsbaserad vindkraftpark i Södra Bottenhavet. Bottenundersökningar planeras för 

att kartlägga de tekniska och miljömässiga förutsättningarna i området. Undersökningarna 

omfattar vindkraftparken och överföringskablarna. Sveriges geologiska undersökning (SGU) 

är som huvudregel prövningsinstans för ansökningar om tillstånd att utforska 

kontinentalsockeln. SGU har sänt över ansökan för yttrande till Älvkarleby kommun. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att anta remissyttrandet som sitt 

eget. 

 

Beslutsgång  
Ordförande Marie Pettersson (S) frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt 

arbetsutskottets förslag till beslut och finner att så är fallet.  

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse/Christian Budd 2022-09-16 

 KSAU § 110  

 
Beslutet lämnas till 

 Bygg och miljö  
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§ 124 Samråd för förslag till ny detaljplan, del av Siggeboda 3:3 
Nygatan - Hårsta, Skutskär, Älvkarleby kommun 
 

KS/2022:165 

Beslut 
Kommunstyrelsen svarar med att kommunstyrelsen har inga synpunkter på förslag till ny 

detaljplan, del av Siggeboda 3:3 Nygatan – Hårsta, Skutskär, Älvkarleby kommun. 

Sammanfattning av ärendet 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostadsändamål i Skutskärs centrum. Området är 

utpekat som utbyggnadsområde i Älvkarleby kommuns översiktsplan. Detaljplanen tas fram 

på uppdrag av AB Älvkarlebyhus. Sökande har för avsikt att uppföra två flerbostadshus om 

totalt 18 bostäder med komplement i området. Detaljplanens avsikt är att nybyggnation inom 

planområdet ska implementeras med anpassning till omgivande bebyggelse.  

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen med att svara att 

kommunstyrelsen har inga synpunkter på förslag till ny detaljplan, del av Siggeboda 3:3 

Nygatan – Hårsta, Skutskär, Älvkarleby kommun. 

 

Samrådstiden har gått ut men kommunstyrelsen anser att det ändå är viktigt att 

kommunstyrelsens svarar på förslaget till ny detaljplan. 

Beslutsunderlag 

 Solstudie 

 Planbeskrivning 

 Plankarta 

 Undersökning av betydande miljöpåverkan 

 KSAU § 111 

 
Beslutet lämnas till 

 Bygg och miljö  
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§ 125 Förslag till sammanträdesplan 2023 
 

KS/2022:160 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att sammanträda följande datum år 2023: 

 19 januari, 1 februari, 15 mars, 12 april, 19 april, 10 maj, 14 juni, 13 september, 18 

oktober, 15 november, 13 december 

 

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att sammanträda följande datum år 2023: 

 15 februari, 26 april, 21 juni, 20 september, 25 oktober, 22 november 

Sammanfattning av ärendet 

Varje höst tar förvaltningen fram ett förslag till sammanträdesplan för nästkommande år. 

Respektive beslutsinstans fastställer sedan sina sammanträdesdatum.  

 

När förslaget arbetas fram av sekreterarna är det en mängd olika faktorer som vi behöver 

förhålla oss till. En del av dessa faktorer är sådant som är fastslaget i kommunallagen, till 

exempel: 

 årsredovisningen ska lämnas över till fullmäktige och revisorerna snarast möjligt och 

senast den 15 april året efter det år som redovisningen avser 

 delårsrapporten ska överlämnas till fullmäktige inom två månader efter utgången av 

den period av räkenskapsåret som delårsrapporten omfattar.  

Andra faktorer som tas hänsyn till är bl.a. att varje nämnd ska sammanträda ungefär 1 gång 

per månad (med uppehåll i juli och augusti), sekreterarnas och ekonomernas arbetsmiljö samt 

endast en lokal (Sessionssalen) för politiska sammanträden.   

I förslaget till sammanträdesplan 2023 så har det skett en del förändringar i jämförelse med 

föregående sammanträdesplan:  

 alla nämnder sammanträder i princip under samma vecka 

 på kommunstyrelsens sammanträde den 19 april är det endast budgetgenomgång. 

Övriga ärenden behandlas på kommunstyrelsens ordinarie sammanträde den 12 april.  

 
Beslutsgång 
Ordförande Marie Pettersson (S) frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt 

arbetsutskottets förslag till beslut och finner att så är fallet.  

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse/Amal Khalilova 2022-09-19 

 Förslag till sammanträdesplan 2023 

 KSAU § 112 

 Tjänsteskrivelse, daterad 2022-09-18/Amal Khalilova 

 Förslag till sammanträdesplan 2023 
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Beslutet lämnas till 

 Sekreterare 

 Webben  

 Intranätet 

 Fullmäktige  
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§ 126 Information från Brottsofferjouren 

XXX, en samordnare från Brottsofferjouren, informerar om deras arbete.  

 

Det finns fler än 70 lokala brottsofferjourer runt om i landet med stödpersoner  

och vittnesstöd. 

 

Brottsofferjouren ska erbjuda stöd till alla brottsutsatta, vittnen och anhöriga. Stödinsatserna 

ska utgå från den enskildes behov och ske i form av information, stöd via telefonsamtal och 

personligt möte, som erbjuds den som önskar det, samt kontakter via sms och e-post. 

 

  

 

 


