Protokoll för Kommunstyrelsen
Plats:

Kommunhusets sessionssal, Skutskär

Datum och tid: 2017-04-07 09:50-10:55
Justering
Plats:

Kommunhuset, Skutskär

Datum och tid: 2017-04-18 kl. 13:00
Paragrafer:

40-54

Sekreterare:
Malin Persson
Ordförande:
Marie Larsson
Justerare:
Jenny Dahlberg

Bengt Ahlquist

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

2017-04-07

Underskrift

Utdragsbestyrkande
1

Kommunstyrelsen

2017-04-07

Beslutande
Ledamöter
Namn (politisk tillhörighet)
Marie Larsson (S)
Jenny Dahlberg (S)
Rolf Bejerfjord (S)
Kristina Othén (V)
Clarrie Leim (C)
Maj-Britt Jakobsson (SD)
Sandra Andersson (SD)
Tjänstgörande ersättare
Namn (politisk tillhörighet)
Sagar Bhatta (S)
Ulf Öman (V)
Bo Janzon (M)
Bengt Ahlquist (KV)

Paragrafer

40-47, 49-54
40-47, 49-54
Paragrafer

Ordinarie ledamot
Tommy Jakobsson
40-47, 49-54 Mattias Boström
40-47, 49-54 Kenneth Holmström
Torbjörn Löfgren

Övriga närvarande
Ersättare
Namn (politisk tillhörighet)
Kjell Grönberg (S)
Kurt L Andersson (S)
Christer Lindeberg (M)
Övriga deltagare
Namn
Anna-Karin Karlsson
Veikko Niemi
Malin Persson

Ordförandens
signatur

Paragrafer

Paragrafer

Justerarens
signatur

Befattning
Kommunchef
Ekonomichef
Kommunsekreterare

Justerarens
signatur

2

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelse
2017-04-07

KS § 40

Godkännande av dagordning
Beslut
Dagordningen godkänns.

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelse
2017-04-07

KS § 41

Delgivning av protokoll och andra meddelanden
Beslut
Följande protokoll och meddelanden redovisas:
 Remiss från Länsstyrelsen om överklagande av kommunstyrelsens
beslut – bygglov för anläggande av parkeringsplatser på fastigheten
Älvkarleö bruk 3:1.
 Protokoll från Gästrikerådet 2017-02-17.
 Överenskommelse med AB Älvkarlebyhus om bostadssociala
åtgärder inom ramen för kommunens bostadsförsörjningsansvar.
 Beslut från länsstyrelsen 2017-03-14 om tillstånd till
kameraövervakning i samtliga Upptågets tågset.
 Beslut från Länsstyrelsen Stockholm om statsbidrag för
förvaltningsområde för finska språket.
 Årsredovisning 2016 för Gästrike Räddningstjänst.
 Protokoll från Gästrike Räddningsdirektion 2017-02-17.
 Handlingar från Brottsofferjouren Uppsala län till årsmöte
2017-02-16.
 Årsredovisning 2016 för AB Älvkarlebyhus.
 Kallelse till Kommuninvests föreningsstämma 2017-04-20.
 Kallelse till Gästrike Räddningstjänst 2017-04-07.
 Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-29.

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelse
2017-04-07

KS § 42

Redovisning av delegationsbeslut
Kommunstyrelsens ordförande Marie Larsson har fattat följande beslut:
 Bygglov för anläggande av parkeringsplatser på Älvkarleö bruk 3:1,
kommunen vidhåller sitt beslut.
Beredskap- och säkerhetssamordnare Martin Nilsson har fattat följande beslut:
 Kommunen har inget att invända mot ansökan från Vattenfall om
kameraövervakning med drönare i Båtforsområdet.
Kommunchef Anna-Karin Karlsson har fattat följande beslut:
 Evenemangsbidrag beviljas till Pickadoll Countryfestival 9-13 augusti.
 Evenemangsbidrag beviljas till Hela Laxön sjunger och Musikkvällar på
Laxön.
Näringslivschef Martin Andaloussi har fattat följande beslut:
 Evenemangsbidrag beviljas till SM i Svenskt skydd och IPO på
Skutskärs idrottsplats 25-27 augusti.
 Evenemangsbidrag beviljas till Haunted Halloween på Sandbankarna i
Skutskär den 6-7 och 13-14 oktober.
 Evenemangsbidrag beviljas inte till Rocken kommer från Uppland,
Gårdskärsnatta och Harnäs Ruin

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelse
2017-04-07

KS § 43

Allmän information och återrapportering från uppdrag
Marie Larsson (S) informerar om en bra och givande träff med
deltidsbrandmännen.
Marie Larsson (S) och kommunchef Anna-Karin Karlsson informerar om
dialogen med Samordningsförbundet som ägde rum på arbetsutskottets
sammanträde 2017-03-29. Vissa strukturella förändringar kommer att ske
inom förbundet men vad detta innebär i praktiken är ännu inte fastställt.
Kjell Grönberg (S) informerar att han varit på Älvkarlebyhus årstämma och
att det var positivt.

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelse
2017-04-07

KS § 44

Ekonomisk redovisning
Beslut
Ekonomichef Veikko Niemi ger ekonomisk redovisning. Kommunstyrelsen
noterar det prognostiserade underskottet hos utbildning- och
omsorgsnämnden och konstaterar att det är mycket oroväckande. Nämnden
ska fortsätta ta fram åtgärdsförslag och fatta erforderliga beslut för att få
budgeten i balans.

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelse
2017-04-07

KS § 45

Diarienr
UON § 43

Äskande med anledning av tillkommande kostnader i
samband med byggnation av nytt vård- och
omsorgsboende, etapp 1
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att utbildning- och omsorgnämnden (UON)
tilldelas 2,0 mnkr i driftanslag samt 2,8 mnkr i utökat investeringsanslag för
de tillkommande kostnader som avser Nya Tallmon.
Sammanfattning av ärendet

Utbildnings- och omsorgsförvaltningen äskar ekonomiska medel med
anledning av de kostnader som tillkommer verksamheterna med anledning
av etapp 1 i byggnationen av kommunens nya vård- och omsorgsboende.
Etapp 1 gäller nybyggnation av en tillbyggnad, Tallmovägen 2, samt
förberedelse för rivning av delar där befintlig verksamhet bedrivs: lokaler
för boende, förskola och tillagningskök. För budget 2018 och framåt måste
en bedömning göras huruvida kostnaderna är tillfälliga eller bestående.
Beslutsunderlag

 Bilaga, tillkommande kostnader Nya Tallmon, daterad 2017-03-28.
 Utbildnings- och omsorgsnämndens beslut § 43, 2017-03-28.
 Tjänsteskrivelse ”Yttrande kring UTOMs tjänsteskrivelse –
Tillkommande kostnader Nya Tallmon_äskar medel_2017-03-17”, 2017-0329 / Veikko Niemi.
Beslutet lämnas till







Förvaltningschef UON
Ekonomichef
Teknisk chef
Ekonom, SBN och UON
UON

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelse
2017-04-07

KS § 46
Diarienr
2017/49

Regionalt Forum överenskommelse
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner överenskommelsen för Regionalt Forum i
Uppsala.
Sammanfattning av ärendet

I samband med bildandet av Region Uppsala så har en samverkansstruktur
fastställts för att säkerställa det kommunala inflytandet i frågor som
påverkar den regionala utvecklingen, kultur och hälso- och sjukvårdsfrågor.
Regionalt forum är ett av de fastställda samverkansorganen. Ett förslag till
överenskommelse för Regionalt Forum tagits fram i samverkan med
kommunerna i länet och Region Uppsala. Se bilaga.
Beslutsunderlag



Överenskommelse om samverkansstruktur. 2017-02-02.

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelse
2017-04-07

KS § 47
Diarienr
2017/17

Granskning avseende inköpsprocessen revisionsrapport
Beslut
Kommunstyrelsen antar svaret som sitt eget. I samband med
årsredovisningen föreslås en avrapportering kring kommunens inköps/upphandlingsverksamhet med avtalstrohetsutvecklingen som ett nyckeltal.
Sammanfattning av ärendet

I rapporten pekar PwC på ett antal punkter som kommunen bör utveckla
men inga punkter där kommunen allvarligt har brustit i sitt arbete. I svaret
finns ett antal åtgärder beskrivna som redan är vidtagna eller som kommer
att vidtagas under året.
Beslutsunderlag




Granskning avseende inköpsprocessen – revisionsrapport
Yttrande avseende granskning av inköpsprocessen vid Älvkarleby
kommun

Beslutet lämnas till





Ekonomichef/Inköpssamordnare
Revisor Cecilia Axelsson, PwC
Förtroendevalda revisorerna

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelse
2017-04-07

KS § 48
Diarienr
2017/42

Fastighetsreglering inom strandskydd, Prästgården
1:87
Beslut
Kommunstyrelsen antar samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande som sitt
eget.
Sandra Andersson (SD), Maj-Britt Jakobsson (SD), Bo Janzon (M) och Ulf
Öman (V) anmäler sig som jäviga och deltar inte i beslutsfattandet.
Sammanfattning av ärendet

Fastighetsägare till Prästgården 1:87 har inkommit till
lantmäterimyndigheten, med en ansökan om att reglera in mark (del av
Älvboda 1:113) som angränsar till fastigheten, med syftet att utöka tomten.
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott samråder med lantmäteriet i
frågan om det är lämpligt att genomföra en fastighetsreglering inom det
strandskyddade området. Synpunkten är att regleringen är olämplig. På
platsen råder miljöbalkens regler om strandskydd och markområdet är inte
ianspråktaget på ett sådant sätt att det saknar betydelse för djur- och växtliv
eller för det rörliga friluftslivet.
Beslutsunderlag




Samrådsunderlag /Lantmäteriet/2017 01 23.
Tjänsteskrivelse ”Samråd fastighetsreglering inom strandskyddat
område” 2017-03-13/Sofie Åberg.

Beslutet lämnas till




Ordförandens
signatur

Lantmäteriet, Maria Leppänen
SBN

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelse
2017-04-07

KS § 49
Diarienr
2017/41

Bildandet av enskilt servitut för väg på Sandområdet
Beslut
Kommunstyrelsen antar yttrandet från samhällsbyggnadsförvaltningen som
sitt eget.
Sammanfattning av ärendet

En ansökan om avstyckning av ett förråd och bildande av enskilt servitut för
väg har inkommit till lantmäterimyndigheten. Lantmäteriet samråder med
samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott i frågan.
Avstyckning av förrådet är planenligt då det återfinns inom kvartersmark
och därmed är möjligt att äga enskilt.
Servitutet är tänkt att bildas över mark som idag är en grusväg belägen på
allmän plats (naturmark) i gällande detaljplan (Detaljplan för Östanån 2:32
m.fl...). Syftet är att skapa en enskild väg fram till ett friköpt förråd inom
planområdet.
Enligt plan- och bygglagen får naturmarken inte privatiseras.
Det finns inga hinder att den befintliga grusvägen fortfarande används för
att angöra förrådet. Fastighetsägaren är medlem i den samfällighetsförening
(Ga:4) som äger och förvaltar vägen.
Beslutsunderlag




Samråd, bildande av enskilt servitut för väg. Sandområdet. DNR
2017/49.
Tjänsteskrivelse ”Samråd, bildande av enskilt servitut för väg,
sandområdet”, 2017-03-13/ Sofie Åberg.

Beslutet lämnas till




Ordförandens
signatur

Lantmäteriet, Linda Jonsson
SBN

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelse
2017-04-07

KS § 50
Diarienr
2017/18

Granskning av kommunstyrelsens uppsiktsplikt och
samordningsansvar - revisionsrapport
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta yttrandet som sitt.
Sammanfattning av ärendet

Kommunens revisorer har genomfört en granskning av kommunstyrelsens
uppsiktsplikt och samordningsansvar.
Revisorernas samlade bedömning är att kommunstyrelsens uppsiktsplikt och
samordningsansvar inte helt är ändamålsenlig och tillräcklig. Revisorerna
önskar ett skriftligt yttrande över hur kommunstyrelsen avser att vidta
åtgärder för de brister som påtalats.
Beslutsunderlag





Yttrande gällande revisionsrapport. Anna-Karin Karlsson. 2017-03-16.
Revisionsrapport- Kommunstyrelsens uppsiktsplikt och
samordningsansvar. Cedemar och Grönvold. 2016-12.
Tjänsteskrivelse ”Granskning av kommunstyrelsens uppsiktsplikt och
samordningsansvar – revisionsrapport”, 2017-03-16/ Anna-Karin
Karlsson.

Beslutet lämnas till





Revisorerna
PwC, Louise Cedemar
Kommunchef Anna-Karin Karlsson

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelse
2017-04-07

KS § 51
Diarienr
2016/107

Taxor och avgifter 2017 för utbildnings- och
omsorgsnämnden
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att enligt utbildning- och
omsorgsnämndens förslag besluta om följande tillägg i avgiftsdokumentet
på sidan 3 under rubriken övriga avgifter: ”Personligt stöd är enligt lagen
om stöd och service (LSS) avgiftsfri”.
Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige tog 2017-02-22 beslut om taxor och avgifter för vård
och omsorg perioden 2017-04-01-2018-03-31.
Följande tillägg: ”Personligt stöd är enligt lagen om stöd och service (LSS)
avgiftsfri” föreslås på sidan 3 under rubriken övriga avgifter.
Beslutsunderlag






Reviderat förslag till taxor och avgifter för vård- och omsorg 2017-0401-2018-03-31.
Tjänsteskrivelse från ekonom Sandra Spjuth, daterad 2017-02-17.
Tjänsteskrivelse med förslag till beslut från vård- och omsorgschef Eva
Skytt, daterad 2017-02-07.
Utbildnings- och omsorgsnämndens beslut § 27, 2017-02-28.

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelse
2017-04-07

KS § 52
Diarienr
2016/38

Medborgarförslag om hundlekgård
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att besluta enligt
samhällsbyggnadsnämndens förslag att
1. Investeringen ska hanteras i budgetarbetet.
2. En ny anläggning medför alltid ökade driftkostnader och gör att
omprioriteringar måste göras inom tekniskas verksamheter.
3. Ställa sig positiv till att anlägga en hundrast/lekgård på kommunal
mark, centralt i Skutskär.
4. Placeringen får inte inkräkta på framtida exploatering.
Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen beslutade 2016-09-28 att återremittera ärendet till
samhällsbyggnadsnämnden med motveringen att det ska tas fram en
fördjupad utredning, där storlek, plats och behov för hundlekgården ska
beskrivas.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse 2017-02-01
 Samhällsbyggnadsnämndens

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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beslut § 29, 2017-03-06.

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelse
2017-04-07

KS § 53
Diarienr
2017/35

Revidering av reglementet för
samhällsbyggnadsnämnden
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att godkänna
samhällsbyggnadsnämndens ändring av reglementet.
Sammanfattning av ärendet

Reglementet behöver ändras inom tekniska avdelningens område.
Beslutsunderlag




Reglemente
Samhällsbyggnadsnämndens beslut §36, 2017-03-06.

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelse
2017-04-07

KS § 54
Diarienr
2017/36

Årsredovisning 2016 för Älvkarleby kommun
Beslut
1) Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna
årsredovisningen för Älvkarleby kommun.
2) Kommunstyrelsen avsätter 18 399 tkr till resultatutjämningsreserven,
(RUR).
Sammanfattning av ärendet

Styrelsen och de övriga nämnderna ska fortlöpande föra räkenskaper över
de medel som de förvaltar. När styrelsen har fått övriga nämnders
redovisningar, ska den upprätta en årsredovisning. Årsredovisningen ska
godkännas av fullmäktige. Det bör inte ske innan fullmäktige har beslutat
om ansvarsfrihet enligt 5 kap. 25a § kommunallagen ska beviljas eller
vägras.
Budgeterat resultat 2016 uppgick till 5 120 tkr. Revisionens, nämndernas
och finansförvaltningens budgetavvikelser netto uppgick till 17 955 tkr.
Redovisat resultat 2016 blev således 30 625 tkr.
Fullmäktige antog 2013-09-25, § 67, riktlinjer för god ekonomisk
hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv (RUR). 2016 års
resultat medger reservering till RUR med 18 399,4 tkr.

Beslutsunderlag




Årsredovisning 2016 för Älvkarleby kommun.
Tjänsteskrivelse ”Årsredovisning 2016 för Älvkarleby kommun”, 201703-20/ Veikko Niemi.

Beslutet lämnas till

Veikko Niemi, ekonomichef

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

