
Utdragsbestyrkande

Protokoll för Kommunstyrelsen
Plats: Kommunhusets sessionssal, Skutskär

Datum och tid: 2020-04-07 09:00-14:10, mötet ajournerades för lunch 11:45-13:00 

Justering
Plats: Kommunhuset, Skutskär

Datum och tid:  2020-04-17 13:00

Paragrafer: 50-66

Sekreterare:

Malin Persson

Ordförande:

Marie Larsson

Justerare:

Sven-Olof Melin Hannele Kumpulainen 

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

Sammanträdesdatum 2020-04-07
Datum då anslaget sätts upp
Datum då anslaget tas ned

Underskrift
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Kommunstyrelsen
2020-04-07

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

Beslutande
Ledamöter
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer
Marie Larsson (S)
Katrin Jakobsson (S)
Rolf Bejerfjord (S)
Roger Petrini (M)
Sandra Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer Ordinarie ledamot
Sven-Olof Melin (S) Clarrie Leim (C)
Hannele Kumpulainen (S) Sigrid Bergström (V)
Henrik Jonsson (S) Hans Wennberg (MP)
Mona Hansson (KV) 53, 59 och 62-66 Torbjörn Löfgren (KV)
Glenn Grylin (SD) Maj-Britt Jakobsson (SD)

Övriga närvarande
Namn Paragrafer Befattning
Maria Wikström Kommundirektör (deltog via Skype) 
Peter Hammarberg Ekonomichef
Malin Persson Kommunsekreterare
Amal Khalilova Nämndsekreterare 
Björn Karlsson (S) 50 Ordförande kommunfullmäktige 
Inga-Lil Tegelberg (S) 50 Vice ordförande kommunfullmäktige 
Ann-Charlotte Ågren (L) 50 Gruppledare Liberalerna 
Jenny Dahlberg (S) 50 Ordförande omsorgsnämnden 
Lena Isokivelä 50 Förvaltningschef omsorg 
Magnus Grönberg (S) 50 Ordförande samhällsbyggnadsnämnden 
Bert-Ola Dahlgren 50 Förvaltningschef samhällsbyggnad 
Jan-Åke Olsson (S) 50 Ordförande utbildningsnämnden 
Per-Anders Olsson 50 Förvaltningschef utbildning/skolchef 
Annelie Backström 50 Redovisningsekonom 
Maria Högberg 50 Representant Vision 
Lisa Karlsson 50 Representant Lärarförbundet 
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Kommunstyrelsen
2020-04-07

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

Yvonne Mattsson 50 Representant Kommunal 
Martin Andaloussi 53 Näringslivs-, arbetsmarknads- och integrationschef 
Johannes Siirtola 59 Fysisk planerare 
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Kommunstyrelse
2020-04-07

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

KS § 50 Budgetgenomgång 

Kommunstyrelsen tackar alla som deltagit i budgetgenomgången. 

Beslutsunderlag
 Mål- och budgetdokument 2021-2024 kommunstyrelsen 
 Mål- och budgetdokument 2021-2024 omsorgsnämnden 
 Mål- och budgetdokument 2021-2024 samhällsbyggnadsnämnden 
 Mål- och budgetdokument 2021-2024 utbildningsnämnden 
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Kommunstyrelse
2020-04-07

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

KS § 51 Delgivning av protokoll och andra meddelanden

Följande meddelanden redovisas:
1. Beslut och bilaga från Överförmyndarnämnden 2020-02-24, § 53 om 

ekonomisk månadsrapport.
2. Beslut och bilaga från Överförmyndarnämnden 2020-02-24, § 54 om 

årsbokslut och sammanställd analys inför årsredovisningen.
3. Beslut och bilaga från Överförmyndarnämnden 2020-02-24, § 55 om 

svar på Länsstyrelsens inspektionsprotokoll.
4. Beslut och bilaga från Överförmyndarnämnden 2020-02-24, § 57 om 

verksamhetsuppföljning 2019.
5. Information från Östra Sveriges Luftvårdsförbund om att nytt avtal 

tecknats med SLB-analys för luftövervakning av verksamhetsområde.
6. Kallelse till Svealands kustvattenvårdsförbunds stämma 2020-04-24 

samt Svealandskustdagen 2020-06-03.
7. Protokoll från Älvkarleby Vatten 2020-03-12.
8. Beslut och handlingar från Älvkarleby Vatten om preliminär budget 

inklusive investeringar år 2021 samt plan för 2022-2024.
9. Beslut och handlingar från Älvkarleby Vatten om årsredovisning och 

bolagsstyrningsrapport 2019.
10. Protokoll från Gästrike Vatten 2020-03-12.
11. Beslut och handlingar från Gästrike Vatten om preliminär budget 

inklusive investeringar år 2021 samt plan för 2022-2024.
12. Beslut och handlingar från Gästrike Vatten om årsredovisning, 

verksamhetsrapport och bolagsstyrningsrapport 2019.
13. Information från Gästrike Vatten om försöksanläggning för vattnet från 

Dalälven.
14. Årsredovisning 2019 från Gästrike Räddningstjänst.
15. Kallelse till Kommuninvests föreningsstämma 2020-04-16.
16. Protokoll från Lönenämnden 2020-03-20.
17. Protokoll från IT-nämnden 2020-03-20.
18. Årsredovisning 2019 från lönecentrum och lönenämnden.
19. Lönenämndens yttrande om granskning av kommunens anpassning till 

lagstiftningsförändringar – svar på revisionsrapport.
20. Lönenämndens delegationsordning.
21. IT-nämndens uppföljning av internkontrollplan 2019.
22. IT-nämndens internkontrollplan 2020. 
23. Årsredovisning 2019 från IT-nämnden.
24. IT-nämndens yttrande om granskning av kommunens anpassning till 

lagstiftningsförändringar – svar på revisionsrapport.
25. IT-nämndens delegationsordning.
26. Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott.
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Kommunstyrelse
2020-04-07

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

KS § 52 Redovisning av delegationsbeslut

Det finns inga delegationsbeslut att redovisa. 
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Kommunstyrelse
2020-04-07

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

KS § 53 Allmän information och återrapportering från uppdrag

Marie Larsson (S) och Roger Petrini (M) informerar att 
krisledningsnämnden inte är aktiverad men att de löpande får information 
om hur kommunens verksamheter påverkas av den pågående 
smittspridningen av coronaviruset (Covid19). Krisledningsnämnden 
kommer aktiveras om det finns behov. 

Näringslivs-, arbetsmarknads- och integrationschef Martin Andaloussi 
informerar om hur smittspridningen av det nya coronaviruset påverkar det 
lokala näringslivet. I dagsläget ser det inte ut som om någon ökning av antal 
arbetslösa skett i kommunen. Detta kan bero på att majoriteten av våra 
medborgare inte arbetar inom de branscher som just nu drabbas hårdast. 
Men de finns tyvärr flera företagare som är verksamma i kommunen som nu 
möter stora utmaningar och hoppas att de ska klara av denna extraordinära 
situation. 
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Kommunstyrelse
2020-04-07

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

KS § 54 Ekonomisk redovisning

Kommunstyrelsen tackar för redovisningen. 

Sammanfattning av ärendet
Ekonomichef ger ekonomisk redovisning. Siffrorna är baserade per sista 
februari. 

Beslutsunderlag
 Älvkarleby kommun - enkel uppföljning jan-feb med årsprognos
 Enkel uppföljning februari kommunstyrelsen 
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Kommunstyrelse
2020-04-07

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

KS § 55 Mål- och budget 2021 kommunstyrelsen
Diarienr
2020/16 Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige lägger till följande 
finansiella mål till 2021:

 Kostnaderna ska inte överstiga 98 % av skatter och bidrag.
 Likvida medel ska i genomsnitt under ett år uppgå till minst 15 

miljoner kronor.
 Soliditeten inklusive pensionsåtaganden och övriga avsättningar ska 

öka med minst 1 procentenhet årligen.
 Investeringar ska vara självfinansierade, långsiktiga strategiska 

investeringar undantages.

Sammanfattning av ärendet
För att mål- och budgetprocessen ska komma i fas med nya 
resursfördelningsmodellen krävs att kommunfullmäktiges mål samt 
finansiella mål för kommunen är beslutade för åtminstone år 2021. 

God ekonomisk hushållning
Kommunfullmäktige beslutar om riktlinjer för god ekonomisk hushållning 
och vilka finansiella mål som är av betydelse för att uppnå en god 
ekonomisk hushållning. Målen för god ekonomisk hushållning i Älvkarleby 
kommun är budgeterat resultat, likvida medel, soliditet och självfinansiering 
av investeringar. 

Budgeterat resultat ska vara minst 2 % av skatteintäkter och generella 
statsbidrag. Likviditet är ett mått på kommunens kortsiktiga 
betalningsberedskap. En ökad likviditet i kombination med en förbättrad 
soliditet är ett tecken på att kommunens totala finansiella handlingsutrymme 
har stärkts. En god soliditet för en kommun bör motsvara ca 15-20%. 
Älvkarleby kommun ligger på -2,2% för år 2019. Alla investeringar ska i 
grunden självfinansieras, dock kan kommunen lånefinansiera stora och 
långsiktiga investeringar. Med stora och långsiktiga investeringar avses 
investeringar som överstiger 50 miljoner kronor och har en livslängd på 
minst 30 år.

Beslutsunderlag
 Kommunfullmäktige mål inklusive finansiella mål 2021
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Kommunstyrelse
2020-04-07

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

KS § 56 Granskning avseende kommunstyrelsens och 
nämndernas ekonomistyrning

Diarienr
2019/135 Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att de avser åtgärda de brister som har 
framkommit i granskningsrapporten för ekonomistyrningen i Älvkarleby 
kommun. 

Sammanfattning av ärendet
I revisionsgranskning har följande iakttagelser och bedömningar avseende 
kommunstyrelsens och nämndernas ekonomistyrning:
När det gäller om det finns ändamålsenliga rutiner och principer för styrning 
och fördelning av resurser är revisionens iakttagelse att nämndernas 
budgetförslag är baserade på föregående års budgetramar oavsett 
över/underskott. Detta åtgärdas genom införande av en ny budgetmodell 
2021 där de tekniska budgetramarna inte baseras på föregående års ramar 
utan på vad verksamheten borde kosta för de verksamheter som har 
prislappar. För de verksamheter som inte har prislappar baseras budgeten på 
föregående års budgetram exkl prisökningar för löner och övriga 
kostnadsuppräkningar. 
Revisionen påtalar även en viss brist i återrapporteringen av åtgärdsplaner. 
Detta kommer att hanteras i Älvkarleby kommuns nya budgetmodell där 
tydliga prioriteringar med belopp kommer att finnas och följas upp 
kontinuerligt. 
Vidare har revisionen iakttagit att bidrag från Migrationsverket använts till 
saker ej relaterade till migrationsfrågor. Kommunen avser att använda 
medel från Migrationsverket till avsedda frågor i den mån behov finns.
Revisionens kommentarer angående rapportering i Kommunstyrelsens 
sammanträden skall innehålla såväl positiva som negativa avvikelser. Detta 
har redan startat och kommer att fortgå framgent. 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse – Revisionsrapport på granskning av ekonomistyrning  
 Rapport granskning av ekonomistyrning (PwC)

Beslutet lämnas till
 Revisorerna 
 Ekonomichef 
 Kommundirektör 
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Kommunstyrelse
2020-04-07

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

KS § 57 Förstudie om ökad kommunal samverkan inom 
Uppsala län

Diarienr
2020/38 Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att: 
 ställa sig bakom ambitionen om att skapa större nytta för 

medborgarna genom ökad samverkan inom Uppsala län 
 fortsatt söka samverkan utanför Uppsala län
 besluta att finansiera förstudiearbetet med upp till 100 000 kr och att 

beslutet finansieras inom kommunstyrelsens befintliga budgetram 

Sammanfattning av ärendet
Ambitionen är att kommunerna Tierp, Älvkarleby, Enköping, Knivsta, 
Heby, Östhammar och Håbo, gemensamt ska genomföra en första bred 
förstudie angående möjligheterna att samverka mer kring olika kommunala 
uppdrag. Anledningen till att parterna vill göra förstudien är den 
ekonomiska och verksamhetsmässiga utmaning kommunerna står inför vad 
gäller utförande av sina respektive kärnuppdrag. Det finns även en önskad 
ambition om att skapa större nytta för medborgarna genom ökad samverkan 
inom Uppsala län. Hypotesen som ska undersökas är om det går att 
genomföra delar de kommunala uppdragen på ett mer effektivt sätt om det 
gjordes gemensamt.  Förstudien skall genomföras under ca 6 månader 
genom extern part. Respektive part förbinder sig att bidra ekonomiskt till 
förstudiearbetet med ca 50 000 -100 000 kronor och detta finansieras inom 
kommunstyrelsens befintliga budgetram. 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-03-09/Marie Larsson 

Beslutet lämnas till
 Kommundirektör 
 Ekonomichef 
 Tierps kommun
 Enköpings kommun
 Knivsta kommun 
 Heby kommun
 Östhammars kommun 
 Håbo kommun 
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Kommunstyrelse
2020-04-07

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

KS § 58 Vistelsetider på förskolan
Diarienr
2020/37 Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att minska 
vistelsetiden på förskolorna för föräldralediga och arbetssökande från 25 till 
15 timmar i veckan. Beslutet föreslås gälla från och med från och med 
2020-07-01. 

Reservationer och särskilda uttalanden
Sandra Andersson (SD) och Glenn Grylin (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Sammanfattning av ärendet
Utbildnings- och omsorgsnämnden beslutade 2019-03-05 § 46 att ge 
förvaltningen i uppdrag att undersöka vad en minskning av antalet vistelse-
timmar under perioden 1 september till 31 maj från 25 tim/vecka till 15 
tim/vecka för barn vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga samt från 
25 tim/vecka till 15 tim/vecka för barn som omfattas av allmän förskola 
skulle innebära. Efter redovisning av uppdraget föreslår utbildnings- och 
omsorgsnämnden att kommunfullmäktige ska besluta att ändra vistelsetiden 
på kommunens förskolor till 15 timmar i veckan för föräldralediga och 
arbetssökande. Förslaget föreslås gälla från och med 1 juli 2020. 

Beslutsunderlag
 Beslut UON 2020-03-03 § 26 
 Komplettering av tjänsteskrivelse gällande 15/25 timmar, daterad 2020-

02-07
 Reviderad tjänsteskrivelse (2020-02-19) gällande vistelsetider på 

förskolan
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Kommunstyrelse
2020-04-07

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

KS § 59 Översiktsplan för Älvkarleby kommun år 2050
Diarienr
2020/45 Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner förslaget till 
översiktsplan samt dess tillhörande handlingar. Kommunstyrelsen 
godkänner även de mindre revideringar som föreslås genomförs innan 
underlaget skickas vidare för antagande i fullmäktige. 

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. 

Utvecklingsstrategin för översiktsplanen fokuserar 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 och ställdes ut under 2019. Därefter har flera 
synpunkter lämnats och legat till grund för flera revideringar som gjorts i 
planen. Synpunkter och bemötande till dess presenteras i handlingen 
Utställningsredogörelse. 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse 2020-03-17
 Kartbilagor
 Översiktsplan för Älvkarleby kommun år 2050, Antagandehandling, 

2020-03-17
 Konsekvensbeskrivning, Antagandehandling, 2020-03-17
 Utställningsredogörelse, Antagandehandling, 2020-03-17
 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 
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Kommunstyrelse
2020-04-07

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

KS § 60 Inriktning för vårdcentrumutvecklingen i Uppsala län
Diarienr
2019/136 Beslut

Kommunstyrelsen ställer sig bakom målbilden för Effektiv och Nära vård 
2030 samt Inriktning för utveckling av vårdcentrum i Uppsala län.

Sammanfattning av ärendet
Region Uppsala står inför stora förändringar av nuvarande vårdstruktur, 
målbilden för hur den nya vårdstrukturen ska se ut och varför förändring 
krävs framgår i rapporten Effektiv och nära vård 2030. Med rapporten som 
utgångspunkt har Region Uppsala skapat en plan för vårdcentrum i flera av 
länets kommuner. Beskrivning av vårdcentrumens verksamheter och 
lokalisering framgår i dokumentet Inriktning av utveckling för vårdcentrum 
i Uppsala län.

Den 18 juni 2018 fattade regionstyrelsen beslut att ställa sig bakom 
rapporten Effektiv och Nära vård 2030, den 4 november 2019 beslutade 
Regionstyrelsen att ställa sig bakom Inriktning för utveckling av 
vårdcentrum i Uppsala län. Tjänstemännen inom hälsa, stöd, vård och 
omsorg (HSVO) har framfört behov av att även kommunerna fattar politiska 
inriktningsbeslut utifrån målbild och inriktning för effektiv och nära vård, i 
synnerhet för de delar där det finns samordningsvinster. 

Inriktningsbeslutet i sig medför inte att Älvkarleby kommun förbinder sig 
till några finansiella överenskommelser utan att sådana behöver beslutas 
separat.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, daterad 2020-01-15 /Annelie Stenbäck 
 Förslag på inriktning och nästa steg för Vårdcentrumutvecklingen i länet
 Slutrapport – Effektiv och nära vård 2030

Beslutet lämnas till
 Strateg Folkhälsa och närvård 
 Region Uppsala 
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Kommunstyrelse
2020-04-07

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

KS § 61 Riktlinjer för riksfärdtjänst
Diarienr
2020/39 Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar förslaget till 
Riktlinjer för riksfärdtjänst. 

Sammanfattning av ärendet
Förslaget är en revidering av tidigare riktlinjer för riksfärdtjänst i 
Älvkarleby kommun, antagna av kommunfullmäktige 2014-02-19. 

De föreslagna ändringarna innebär bland annat att:
 Det förtydligas när riksfärdtjänstresor inte kan utnyttjas.
 Att möjligheten att ha med sig en medresenär tas bort. 
 Vid riksfärdtjänstansökningar gällande barn föreslås ett tillägg 

utifrån barnkonventionen (som blev lag 1 januari 2020). Tillägget 
innebär att barn ska få möjlighet att uttrycka sin mening i samband 
med handläggning och beslut. 

 Förtydligande har gjorts gällande ledsagare.
 Ansökningstiden har ändrats.

Beslutsunderlag
 Remissvar från SPF Seniorerna Laxen samt PRO Gårdskär-Skutskär-

Älvkarleby/Marma.
 Tjänsteskrivelse med förslag till beslut från enhetschef Cecilia Vainio, 

daterad 2019-11-11.
 Förslag till reviderade riktlinjer för riksfärdtjänst.

Barnperspektivet
 Förslaget om reviderade riktlinjer gällande riksfärdtjänst stärker barnets 

talan och att de alltid ska erbjudas barnsamtal om ansökan gäller ett barn.
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Kommunstyrelse
2020-04-07

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

KS § 62 Motion om att matlådor ska minska matsvinnet
Diarienr
2019/128 Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige bifaller motionen. 

Sammanfattning av ärendet
En motion har lämnats in från Kommunens väl gällande försäljning av 
matlådor till personal och elever för att minska matsvinnet. Motionens 
förslag är att möjligheten till detta ska utredas. 

Motionen har beretts av samhällsbyggnadsnämnden och de föreslår att 
kommunfullmäktige bifaller förslaget. 

Beslutsunderlag
 Beslut SBN 2020-03-02 § 31 
 Motion om att minska matsvinnet, 2019-11-20/ Torbjörn Löfgren (KV) 
 PowerPoint presentation KLIMATlåda
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Kommunstyrelse
2020-04-07

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

KS § 63 Medborgarförslag om att göra en hundrastgård av 
gamla tennisbanan i Svarthamn

Diarienr
2019/107 Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår 
medborgarförslaget.

Sammanfattning av ärendet
2019-10-02 inkom ett medborgarförslag till kommunen. Förslaget innebär 
att en gammal tennisplan vid Svarthamn ska göras om till en hundgård. 
Förslaget lämnades till samhällsbyggnadsnämnden för beredning och de 
föreslår att kommunfullmäktige ska avslå förslaget. Detta då Älvkarleby 
kommun inte äger marken på den föreslagna platsen. Marken tillhör 
fastighet Medora 152:1 som ägs av STORA ENSO PULP AB. 

Beslutsunderlag
 Beslut SBN 2020-03-02 § 32
 Medborgarförslag om att göra en hundrastgård av gamla tennisplanen i 

Svarthamn, 2019-10-02/Fredrik Lindberg 
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Kommunstyrelse
2020-04-07

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

KS § 64 Taxor och avgifter för sporthallar och ishall
Diarienr
2019/114

Ärendet utgår.
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Kommunstyrelse
2020-04-07

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

KS § 65 Årsredovisning 2019 för Älvkarleby kommun
Diarienr
2020/36 Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna lämnad
årsredovisning 2019 för Älvkarleby kommun.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen och de övriga nämnderna ska fortlöpande föra
räkenskaper över de medel som de förvaltar. När kommunstyrelsen har fått 
övriga nämnders redovisningar, ska den upprätta en årsredovisning.

Beslutsunderlag
 Årsredovisning Älvkarleby kommun 2019 
 Årsredovisning Älvkarlebyhus 2019 
 Årsredovisning Älvkarleby Vatten 2019
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Kommunstyrelse
2020-04-07

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

KS § 66 Revidering av kommunens reglementen - möjliggöra 
för deltagande på distans

Diarienr
2020/56 Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner de föreslagna 
revideringarna av: 

1. kommunfullmäktiges arbetsordning 
2. kommunstyrelsens reglemente 
3. utbildningsnämndens reglemente 
4. samhällsbyggnadsnämndens reglemente 
5. omsorgsnämndens reglemente
6. valnämndens reglemente 

Sammanfattning av ärendet
Med anledning av utbrottet av det nya coronaviruset (även kallat Covid 19) 
behöver kommunen vidta åtgärder för att minska risken för smittspridning. 
En sådan åtgärd är att möjliggöra för deltagande på distans vid 
sammanträden i fullmäktige, nämnder och styrelsen. 

Kommunallagen (KL) gör det möjligt för fullmäktige att besluta om 
deltagande på distans. Deltagandet ska i sådant fall ske genom ljud- och 
bildöverföring i realtid samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se 
och höra varandra och delta på lika villkor. En ledamot som deltar på 
distans ska anses vara närvarande vid fullmäktiges sammanträde (5 kap 16 § 
KL). Fullmäktiges arbetsordning ska reglera hur ett sådant deltagande får 
ske (5 kap 72 § KL).

Förvaltningen föreslår mot denna bakgrund att följande tillägg i 
kommunfullmäktiges arbetsordning godkänns: 
Fullmäktige får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter 
närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- 
och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga 
deltagare kan se och höra varandra på lika villkor.
Ledamot som önskar delta på distans ska senast 5 dagar före sammanträdet 
anmäla detta till kommunkansliet. Ordföranden avgör om närvaro får ske 
på distans.

Enligt kommunallagen kan nämnderna ges samma möjlighet till deltagande 
på distans, förutsatt att kommunfullmäktige beslutat i vilken utsträckning 
det får ske (6 kap 24 § KL). Deltagandet får ske enligt samma 
förutsättningar som redovisats för fullmäktige. 
Förvaltningen föreslår därför att alla nämnders och kommunstyrelsens 
reglementen får följande tillägg: 
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Kommunstyrelse
2020-04-07

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

Styrelsen/nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med 
ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum 
om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga 
deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så 
beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild 
eller ljud.

Ledamot som önskar delta på distans ska senast 5 dagar i förväg anmäla 
detta till kommunkansliet. Ordföranden avgör om närvaro får ske på 
distans.
Styrelsen/nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande 
på distans i styrelsen/ nämnden. 

Tillägget görs under § 15 i samhällsbyggnadens reglemente, § 16 i 
kommunstyrelsens reglemente, § 8 i valnämndens reglemente och § 6 i 
utbildningsnämndens och omsorgsnämndens reglemente.

I omsorgsnämndens och utbildningsnämndens reglemente § 6 tas följande 
mening bort: 
Ledamöter och ersättare har inte rätt att delta på sammanträdet på distans. 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, daterad 2020-03-31/Malin Persson 
 Kommunfullmäktiges arbetsordning 
 Reglemente för Kommunstyrelsen 
 Reglemente för Samhällsbyggnadsnämnden 
 Reglemente för Utbildningsnämnden 
 Reglemente för Omsorgsnämnden 
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