Protokoll för Kommunstyrelsen
Plats:

Kommunhusets sessionssal, Skutskär

Datum och tid: 2020-03-25 13:00-13:45
Justering
Plats:

Kommunhuset, Skutskär

Datum och tid:

2020-03-25 14:00

Paragrafer:

48-49

Sekreterare:
Malin Persson
Ordförande:
Rolf Bejerfjord
Justerare:
Katrin Jakobsson

SusAnne Mastonstråle

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

2020-03-25

Underskrift

Utdragsbestyrkande
1

Kommunstyrelsen

2020-03-25

Beslutande
Ledamöter
Namn (politisk tillhörighet)
Katrin Jakobsson (S)
Rolf Bejerfjord (S)
Roger Petrini (M)
SusAnne Mastonstråle (M)
Tjänstgörande ersättare
Namn (politisk tillhörighet)
Hannele Kumpulainen (S)
Glenn Grylin (SD)
Mona Hansson (KV)

Paragrafer

Paragrafer

Ordinarie ledamot
Marie Larsson (S)
Sandra Andersson (SD)
Torbjörn Löfgren (KV)

Paragrafer

Befattning
Kommundirektör
Ekonomichef
Kommunsekreterare

Övriga närvarande
Namn
Maria Wikström
Peter Hammarberg
Malin Persson

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Kommunstyrelse
2020-03-25

KS § 48

Val av ordförande för mötet
Beslut
Rolf Bejerfjord (S) väljs till ordförande för mötet.
Sammanfattning av ärendet

Enligt kommunstyrelsens reglemente så utser styrelsen en annan ledamot att
vara ordförande tillfälligt om varken ordförande eller vice ordförande kan
delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde. Den till åldern
äldste ledamoten tjänstgör som ordförande tills den tillfälliga ordföranden
har utsetts.

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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KS § 49
Diarienr
2020/16

Kommunstyrelsens mål och budget 2021 med plan
2022-2023
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner förvaltningens förslag till budget inklusive
justeringar gällande prioriteringsordningen i block 5.
Sammanfattning av ärendet

Älvkarleby kommun ingår i ett projekt som leds av Sveriges kommuner och
regioner (SKR) med uppdrag att gå in i en förändrad budgetmodell med
syftar till att tydliggöra politiska prioriteringar. Ramarna till nämnderna
bygger i modellen på aktuell befolkningsprognos och så kallat
styckkostnader (även kallat prislappar) för verksamheterna. Prislapparna
hämtas från det kommunala utjämningssystemet.
Beslutsunderlag
















Mål och budgetdokument 2021-2024 kommunstyrelsen
Prioriteringsformulär – kommunstyrelsen
Prioriteringsformulär block 1 bilaga 1 – söka projektmedel
Prioriteringsunderlag block 1 bilaga 2 - utöka finansiering till
närvårdsstrateg
Prioriteringsunderlag block 2 bilaga 2 - fika och fixarservice
Prioriteringsunderlag block 3 bilaga 2 - investering i teknik för att kunna
digitalisera medborgarservice
Prioriteringsunderlag block 3 bilaga 3 - sportfiskeforum
Prioriteringsunderlag block 4 bilaga 1 - kommunikation
Prioriteringsunderlag block 4 bilaga 2 - medborgarservice
Prioriteringsunderlag block 4 bilaga 3 - strateg säkerhet
Prioriteringsunderlag block 4 bilaga 5 - näringsliv
Prioriteringsunderlag Block 5 Bilaga 2 - bibehållen nivå för
samverkande vht
Prioriteringsunderlag block 5 bilaga 4 - verka för att AF blir kvar i
Skutskär
Prioriteringsunderlag block 5 bilaga 6 - Framtida
turistinformation utredning

Förslag till beslut på sammanträdet

Förvaltningen föreslår att prioriteringslistan i block 5 ändras enligt följande:
1. Bibehållen nivå för samverkande verksamheter
2. Verka för att Arbetsförmedlingen fortsatt finns representerade i
Skutskär
3. Utöka möjligheten till feriearbetare för ungdomar 16-17 år
4. Jurist/verksamhetsutvecklare
Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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5. Sportfiskeforum
Beslutsgång

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt förvaltningens
förslag och finner att så är fallet.
Beslutet lämnas till




Kommundirektör
Avdelningschefer inom kommunstyrelsen

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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