Protokoll för Kommunstyrelsen
Plats:

Kommunhusets sessionssal, Skutskär

Datum och tid: 2017-03-15 kl. 13.30-14.45
Justering
Plats:

Kommunhuset, Skutskär

Datum och tid:

2017-03-21 kl. 13.00

Paragrafer:

27-39

Sekreterare:
Jacob Sandqvist
Ordförande:
Marie Larsson
Justerare:
Kristina Othén

Clarrie Leim

ANSLAG / BEVIS
Kommunstyrelsens protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på
kommunens officiella anslagstavla. Protokollet förvaras på kommunhuset.
Sammanträdesdatum
Datum då anslaget sätts upp
Datum då anslaget tas ned

2017-03-15

Underskrift

Utdragsbestyrkande
1

Kommunstyrelsen

2017-03-15

Beslutande
Ledamöter
Namn (politisk tillhörighet)
Marie Larsson (S)
Jenny Dahlberg (S)
Tommy Jakobsson (S)
Rolf Bejerfjord (S)
Kristina Othén (V)
Mattias Boström (MP)
Kenneth Holmström (M)
Clarrie Leim (C)
Maj-Britt Jakobsson (SD)
Tjänstgörande ersättare
Namn (politisk tillhörighet)
Bengt Ahlquist (KV)
Sagar Bhatta (S)
Marie Öberg (S)

Paragrafer

Paragrafer
27-35
36-39

Ordinarie ledamot
Torbjörn Löfgren (KV)
Sandra Andersson (SD)
Sandra Andersson (SD)

Övriga närvarande
Ersättare
Namn (politisk tillhörighet)
Marie Öberg (S)
Kjell Grönberg (S)
Kurt L Andersson (S)
Ulf Öman (V)
Övriga deltagare
Namn
Anna-Karin Karlsson
Jacob Sandqvist
Malin Persson

Ordförandens
signatur

Paragrafer
27-35

Paragrafer

Justerarens
signatur

Befattning
Kommunchef
Kommunsekreterare
Kommunsekreterare

Justerarens
signatur
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KS § 27

Godkännande av dagordning
Beslut
Dagordningen godkännes med följande tillägg:
 Ny punkt gällande utredning om friskvårdspengen.
 Ny punkt gällande utredning om fastighetsbolag.

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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KS § 28

Delgivning av protokoll och andra meddelanden
Följande meddelanden redovisas:
1. Remiss om riktlinjer för bostadsförsörjningen från Östhammars
kommun, 2017-01-20.
2. Beslut från Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott § 8, 2017-01-23,
om att hyra ut Marma skola till kommunstyrelsen under perioden 201702-01—12-31.
3. Översiktsplan Gävle kommun år 2030 med utblick mot år 2050.
4. Beslut från Överförmyndarnämnden § 26, 2017-01-23 om
verksamhetsplan 2016.
5. Beslut från utbildnings- och omsorgsnämnden § 9, 2017-01-31 om
uppföljning av internkontroll 2016.
6. Beslut från utbildnings- och omsorgsnämnden § 10, 2017-01-31 om
internkontrollplan för år 2017.
7. Kallelse till Gästrike Räddningstjänstdirektion 2017-02-17.
8. Skrivelse från Askersunds kommun om att hembjuda sina aktier i
Förenade Småkommuners Försäkrings AB.
9. Kvartalsrapport oktober-december 2016 och verksamhetsberättelse 2016
från Konsument Gästrikland.
10. Minnesanteckningar Regionalt forum, 2017-02-02.
11. Förfrågan från Nacka tingsrätt om tillstånd till fortsatt och utvidgad
bergtäkt vid Räkenhällarna, Råsjö Kross AB
12. Kallelse till Gästrikerådet 2017-02-17.
13. Meddelande från SKL om Rökfritt Sverige 2025.
14. Protokoll från Upplandsstiftelsens extra stämma 2017-01-23.
15. Inbjudan från Trafikverket, 2017-02-17, till avgränsningssamråd för
miljöbedömning av nationell transportplan 2018-2029.
16. Remiss från Region Gävleborg om förslag till Regional
innovationsstrategi för smart specialisering.
17. Medborgarlöfte från polisen för 2017.
18. Skrivelse från Myndigheten för delaktighet om FN:s konvention om
rättigheter för personer med funktionsnedsättning.
19. Protokoll från Älvkarleby Vatten AB 2017-02-23.
20. Protokoll från Gästrike Vatten AB 2017-02-23.
21. Arbetsutskottets protokoll 2017-02-21
22. Regional utvecklingsstrategi för Uppsala län från Region Uppsala.
23. Minnesanteckningar från Samverkansrådet 2017-02-16.
24. Protokoll från Förenade Småkommuners Försäkrings AB 2017 01-25.
25. Beslut för överförmyndarnämnden § 73, 2017-02-20 om årsbokslut samt
verksamhetsuppföljning.
26. Kallelse från Älvkarlebyhus till årsstämma 2017-03-21.

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

4

Utdragsbestyrkande
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27. Årsredovisning jämte bolagsstyrningsrapport 2016 från Älvkarleby
Vatten.
28. Årsredovisning, bolagsstyrningsrapport samt verksamhetsrapport 2016
från Gästrike Vatten.

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

5

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelse
2017-03-15

KS § 29

Redovisning av delegationsbeslut
Följande delegationsbeslut anmäls:
Administrativ chef Maria Enarsson har fattat följande beslut:
- Nyanställning av kommunsekreterare från och med 2017-03-13, Malin
Persson
Miljöinspektör Karin Tydrén har fattat följande beslut:
- Handläggningsavgift för extra tillsyn gällande Dragmossens deponi
2014-2016
Kommunchef Anna-Karin Karlsson har fattat följande beslut:
- Tillförordnad kommunchef under vecka 9 2017 är förvaltningschef BertOla Dahlgren

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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KS § 30

Allmän information och återrapportering från uppdrag
Beslut
Kommunchef Anna-Karin Karlsson informerar om möten med K-rehab,
polis med flera gällande oroligheter kring verksamheten. Efter dessa har Krehab vidtagit ett flertal åtgärder för att åtgärda situationen.
Kommunchef Anna-Karin Karlsson informerar om Gästrikerådet. Där
diskuterades bland annat om medel till räddningstjänsten samt om uppsikt,
utifrån kommunstyrelsens uppsiktsplikt, över gemensamma bolag och
förbund. Kommuncheferna i Gästrikerådet ska träffas igen för att diskutera
detta närmare.
Marie Larsson (S) ger information som hon har fått gällande närvården i
länet. Det har talats om att kanske lägga ner närakuten i Tierp, och istället
utöka det mobila teamet.
Kommunchef Anna-Karin Karlsson informerar om samverkansrådet. Även
där talades det mycket om det mobila teamet.
Marie Larsson (S) informerar om Regional Forum. Det var första mötet, och
det talades mycket om formerna för hur arbetet ska bedrivas.

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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KS § 31
Diarienr
2017/6

Uppsiktsdialog Gästrike Återvinnare
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
1. Kommunstyrelsen en gång per år ska bjuda in förbundet för att föredra
sitt bokslut.
2. Kommunstyrelsen ska tillse att avfallplanen beaktas i mål- och
verksamhetsplanering.
3. Kommunstyrelsen ska se över hur upphandlingar formuleras där
förbundet kan vara aktuella som leverantörer, för att inte i onödan
utestänga förbundet från att lämna anbud.
4. Rekommendera fullmäktige att uttala att man gärna vill se någon form
av nyckeltal eller effektivitetsmått för att visualisera hur relationen taxaleverans ser ut ekonomiskt, för att utifrån det kunna föra ett resonemang
kring vart vi vill ligga.
5. Rekommendera fullmäktige att uttala att man vill se ett tydliggörande i
förbundsordningen av vilka uppgifter som hör till vilket hushållsområdet
och vilka som hör till marknadsområdet, och att det bör tas hänsyn till
nästa gång det är aktuellt att revidera förbundsordningen.
Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen har en särställning bland kommunens nämnder i det att styrelsen
är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan, och har en lagreglerad
uppsiktsplikt över kommunens nämnder, förbund och bolag. Syftet med
uppsiktsplikten är att kommunstyrelsen systematiskt ska kunna följa hela
kommunens utveckling. Kommunstyrelsen ska ha tillräcklig information för att
kunna reagera då situationer uppstår som kräver det.
2016-10-17 kallades till en dialog mellan kommunen och kommunalförbundet
Gästrike Återvinnare. Syftet med uppsiktsdialogen är att ge kommunen en bättre
insikt i verksamheten, och på så vis vara en del av hur kommunstyrelsen uppfyller
sin uppsiktsplikt. Anteckningarna från dialogen överlämnas till kommunstyrelsen
tillsammans med rekommendation för beslut
Beslutsunderlag



Minnesanteckningar från uppsiktsdialog med Gästrike Återvinnare

Beslutet lämnas till

Gästrike Återvinnare

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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KS § 32
Diarienr
2016/106

HBTQ-certifiering
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att inte vidta några ytterligare åtgärder.
Reservationer och särskilda uttalanden

Mattias Boström (MP) reserverar sig mot beslutet.
Sammanfattning av ärendet

Ett ärende har lämnats till kommunstyrelsen arbetsutskott för beredning till
kommunstyrelsen.
En ekonomisk kalkyl för vad HBTQ-certifieringen skulle medföra en
merkostnad för kommunen 6 300 tkr. Certifieringen varar i 3 år.
Det finns idag inget underlag som visar på att det sker diskriminering av
personer utifrån sexuell läggning i Älvkarleby kommun. Älvkarleby
kommun har tagit fram en jämställdhetsplan som är lagstadgat men den
behandlar inte alla diskrimineringsgrunder så som sexuell läggning, ålder
eller etnicitet. Jämställdhetsplanen har begränsats till det som kommunen är
skyldig enligt lag att genomföra.
Alla skolor har idag också en lagstadgad skyldighet att arbeta med en
likabehandlingsplan utifrån sexuell läggning, etnicitet och kön.
Utifrån de mål som kommunfullmäktige och kommunstyrelsen har satt samt
de ekonomiska utmaningar som kommunen står inför med stora
effektiviseringskrav så kan det inte anses att detta ska prioriteras.
Beslutsunderlag






Tjänsteskrivelse ”HBTQ-certifiering”, 2017-02-09 / Anna-Karin
Karlsson
Kostnadsunderlag för HBTQ-certifiering, 2017-02-09 / Jacob Sandqvist
Kommunstyrelsens beslut KS §133, 2016-10-12.
Ärendeframställan om HBTQ-certifiering, 2016-10-12 / Mattias
Boström (MP).

Förslag till beslut på sammanträdet

Marie Larsson (S) yrkar bifall till punkt 1 i arbetsutskottets förslag, och
avslag till punkt 2. Kenneth Holmström (M) ansluter sig till Marie Larssons

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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(S) yrkande.
Mattias Boström (MP) yrkar att:
 Älvkarleby kommuns samtliga verksamheter ska HBTQ-certifieras med
början med politiska beslutsfattare.
 Älvkarleby kommun tar fram tidsplan för fortsatt arbete som syftar till
att kommunens samtliga verksamheter är HBTQ-certifierade senast år
2020.
Beslutsgång

Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att
kommunstyrelsen har beslutat enligt Marie Larssons (S) yrkande.
Beslutet lämnas till

Mattias Boström (MP)

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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KS § 33
Diarienr
2017/8

Utredning om utökning av feriearbeten
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
1. Kommunstyrelsens förvaltning uppdras att utöka antalet platser för
feriearbetande ungdomar med 25 platser i syfte att möjliggöra för
samtliga sökande i ålder 16 – 17 år att erhålla en plats.
2. Beslutet ska följas upp och utvärderas 2019.
Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsens arbetsutskott har uppdragit till kommunchef att utreda
möjligheten att erbjuda fler ungdomar feriearbete.
Feriearbete för ungdomar anser kommunstyrelsens förvaltning är en åtgärd
för att arbeta förebyggande mot ungdomsarbetslöshet, eftersom detta kan
vara den första gången som ungdomen kommer i kontakt med
”arbetsmarknaden” och får dessutom referenser. Hittills har inte alla
ungdomar som sökt feriearbete fått det och eftersom man utgått från meriter
har det kanske varit så att de ungdomar som behövt det mest, faktiskt inte
fått det.
Enligt Sveriges kommuner och landsting (2013) får ungdomarna en
förståelse för vad det innebär att vara på en arbetsplats och ges en möjlighet
att skapa nya kontakter och få viktiga referenser inför framtiden. Detta gör
det sedan lättare för ungdomarna att komma in på arbetsmarknaden efter
studierna. Nationella utvärderingar som gjorts från ungdomarnas perspektiv,
anger att ungdomarna upplevde att det var positivt att få arbetslivserfarenhet
och man påpekade att ferie- eller sommarjobb är ett bra sätt att förberedas
inför vuxenlivet. Sju av tio ungdomar uppgav att de skulle rekommendera
en kompis att arbeta på deras arbetsplats och fyra av tio kunde tänka sig ett
liknande arbete i framtiden. Nästan en tredjedel upplevde att de fick
användning av kunskaperna från skolan. Detta visar även på positiva
effekter utifrån ett komptensförsörjningsperspektiv för kommunen.
I dagsläget finns det 25 finansierade platser till en kostnad på 170 tkr som
kommunstyrelsen finansierar. Man kan söka platserna om man fyllt 16 men
inte 18 år. Detta är kopplat till att under 16 år gäller särskilda regler och vid
18 år krävs en högre ersättning. Under 2016 sökte 52 ungdomar platserna.
Det finns dock något fler än 25 platser, då Vega finansierar tre som går till
deras målgrupp och detsamma gäller Individ och familjeomsorgen (IFO)

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

11

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelse
2017-03-15

som har runt fem, men dessa påverkar alltså inte budgeten för feriearbete.
Älvkarleby kommuns olika verksamheter är väldigt duktiga på att ta fram
platser, totalt fanns det över 60 ferieplatser 2016, men dessa kunde inte
fyllas på grund av budgeten.
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att kommunstyrelse beslutar att
genomföra ambitionshöjning för 2017.
Genom att utöka budgeten till 340 tkr, dvs en ökning med 170 tkr får
kommunen 50 finansierande platser. Under förutsättning att verksamheterna
tar fram lika många platser under 2017 behövs inte några ytterligare
åtgärder vidtas för att hantera utökningen. Ett visst merarbete i
handläggningen uppstår, men inget som kräver mer resurser.
Med denna utökning och under förutsättning att Vega och IFO fortsätter att
finansiera platser, ska kommunen med liknande söktryck kunna erbjuda
samtliga feriearbete. Detta bör vara vår målsättning. Finansiering sker via en
omfördelning i kommunstyrelsens internbudget, det krävs således ingen
ramförstärkning.
Vad som avslutningsvis bör understrykas är att om vi tittar på årskullarna 16
respektive 17 åringar, så uppgår dessa till cirka 180 ungdomar. Om vi får ett
ökat söktryck som ett resultat av ambitionshöjningen, så kan det likväl vara
så att vi inte kan erbjuda alla feriearbete.
Beslutsunderlag




Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut KSAU § 20, 2017-01-18.
Tjänsteskrivelse: ”Utredning om utökning av feriearbeten”, 2017-02-03 /
Martin Andaloussi.

Beslutet lämnas till

Anna-Karin Karlsson, kommunchef
Martin Andaloussi, näringslivs, arbetsmarknads & integrationschef

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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KS § 34
Diarienr
2016/132

Utredning om utvidgning av IT-verksamhet
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till kommunchefen att tillsammans
med övriga kommuner:
1. Utreda möjligheten att gå samman i en gemensam nämnd med fem
kommuner samt,
2. Ta fram förslag till samarbetsavtal mellan de ingående kommunerna och
reglemente för den gemensamma nämnden.
Sammanfattning av ärendet

Älvkarleby kommun bildade tillsammans med Tierp kommun en gemensam
nämnd inom IT-området 2012. Knivsta och Heby kommuner bildade en
gemensam nämnd 2014. I samband med att Östhammars kommun önskat ett
samarbete med Tierp/Älvkarleby kom frågan upp kring bildandet av en
gemensam nämnd för alla fem kommuner. På uppdrag av kommuncheferna
i respektive kommun har en förstudie tagits fram, av vilken det framgår att
ett samarbete mellan de fem kommunerna skulle ge ett ökat mervärde och
en bättre möjlighet till digitalisering av de olika verksamheterna. ITverksamheten skulle också bli mindre sårbar om fler kommuner samverkar.
För att gå vidare i processen behöver varje kommun för sig fatta beslut om
att uppdra till förvaltningen i respektive kommun att tillsammans med
övriga kommuner utreda och komma med förslag på hur en gemensam
nämnd med fem kommuner skulle kunna inrättas.
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse ”Utredning om utvidgning av IT-verksamhet”, 201702-10 / Anna-Karin Karlsson
Förstudie för en gemensam IT-nämnd. 2017-01-16

Beslutet lämnas till

Anna-Karin Karlsson, kommunchef

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur
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KS § 35
Diarienr
2016/138

Granskning av överförmyndarnämnden
Beslut
Kommunstyrelsen tackar för informationen samt ställer sig bakom
överförmyndarnämndens yttrande till revisorerna.
Sammanfattning av ärendet

Uppsala kommuns revisorer har utfört en granskning av den gemensamma
överförmyndarnämnden.
Beslutsunderlag




Överförmyndarnämndens yttrande till revisorerna, 2017-02-20.
Granskning av överförmyndarnämnden, 2016-12-19 / Uppsala kommuns
revisorer

Beslutet lämnas till

Den gemensamma överförmyndarnämnden, Uppsala län
Uppsala kommuns förtroendevalda revisorer

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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KS § 36
Diarienr
2016/89

Förslag till områdesbestämmelser för Tegelbruket i
Älvkarleby
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta
områdesbestämmelserna.
Sammanfattning av ärendet

Ett förslag till områdesbestämmelser har tagits fram för delar av
Tegelbruket. Området är behandlat i den kommuntäckande översiktsplanen
och i ett tillägg till den som behandlar landsbygdsutvecklingsområden.
Områdesbestämmelserna syftar till att styra bebyggelseutveckling till
lämpliga platser samtidigt som viktiga allmänna intressen som natur-,
friluftslivs- och kulturmiljövärden kan värnas. På så sätt används denna
plantyp både för förändring men även för bevarande. Den säkerställer syften
i översiktsplanen och innebär samtidigt en prövning av allmänna mot
enskilda intressen.
Ett sista samråd har hållits (granskning) med remissinstanserna.
Granskningen har inte föranlett några ändringar i planförslaget. Samrådet
redovisas i det särskilda utlåtandet.
Beslutsunderlag















Ordförandens
signatur

Samhällsbyggnadsnämndens beslut SBN § 20, 2017-02-06
Plankarta områdesbestämmelser, SÅ, 2017-01-12
Planbeskrivning områdesbestämmelser, SÅ, 2017-01-12
Särskilt utlåtande, SÅ, 2017-01-12
Samrådsredogörelse områdesbestämmelser, SÅ, 2016-10-14
Bilaga till planbeskrivning – naturtyper och byggålder, SÅ, 2016-05-17
Tegelbruket – lokalisering av bebyggelse..,, 2013-11-06
Utdrag ur LIS-plan med teckenförklaringar
PM stabilitetsutredning, SWECO, 2015-03-03
Samrådsredogörelse detaljplaneprogram, SÅ, 2016-05-09
Detaljplaneprogram planbeskrivning, SÅ, 2013-08-30
Karta över fastigheter
Fastighetsförteckning

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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KS § 37
Diarienr
2016/50

Svar på motion om finansiering av nybyggnationer
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att avslå motionen i sin helhet.
Sammanfattning av ärendet

Nya Moderaterna lämnade 2016-04-27 in en motion om finansiering av
nybyggnationer. I motionen yrkar de på att:
 Älvkarleby kommun tillsammans med Älvkarlebyhus AB skyndsamt
klarlägger vilket finansiellt utrymme balansräkningen i kombination
med eventuell försäljning av delar av bostadsbeståndet ger.
 Älvkarleby kommun och Älvkarlebyhus AB med högsta prioritet anger
former och omfattning för ett bolag för kommersiella fastigheter.
 Älvkarleby kommun bildar ett företag för fastigheter i vilket
kommunkoncernens hela bestånd av kommersiella fastigheter ingår.
Beslutsunderlag



Motion ”Finansiering av nybyggnationer”, 2016-04-27 / Nya
Moderaterna Älvkarleby

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
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KS § 38
Diarienr
2017/37

Utredning om friskvårdspengen
Beslut
Kommunstyrelsen uppdrar kommunchef Anna-Karin Karlsson att utreda
konsekvenser och kostnader för att höja summan på friskvårdspengen för
anställda.
Sammanfattning av ärendet

Kristina Othén (V) väcker frågan om huruvida det är möjligt att höja det
bidrag som anställda i Älvkarleby kommun får för friskvård, som alternativ
till friskvårdstimme. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunchefen att
utreda kostnader och konsekvenser för detta.
Beslutet lämnas till

Anna-Karin Karlsson, kommunchef

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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KS § 39
Diarienr
2017/38

Utredning om fastighetsbolag
Beslut
Kommunstyrelsen uppdrar arbetsutskottet att formulera direktiv till en
utredning gällande konsekvenser av att bilda ett fastighetsbolag i Älvkarleby
kommun.
Sammanfattning av ärendet

Kenneth Holmström (M) väcker frågan om att utreda konsekvenserna av ett
bildande av ett bolag för att sköta kommunens fastigheter.
Kommunstyrelsen uppdrar arbetsutskottet att formulera direktiv till en sådan
utredning.
Beslutet lämnas till

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Anna-Karin Karlsson, kommunchef

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur
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