Protokoll för Kommunstyrelsen
Plats:

Kommunhusets sessionssal, Skutskär

Datum och tid: 2018-06-04 09:00-14:40, mötet ajournerades för lunch 12:10-13:00
Justering
Plats:

Kommunhuset, Skutskär

Datum och tid:

2018-06-11 10:00

Paragrafer:

68-80

Sekreterare:
Malin Persson
Ordförande:
Marie Larsson
Justerare:
Kjell Grönberg

Bengt Ahlquist

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

2018-06-04

Underskrift

Utdragsbestyrkande
1

Kommunstyrelsen

2018-06-04

Beslutande
Ledamöter
Namn (politisk tillhörighet)
Marie Larsson (S)
Jenny Dahlberg (S)
Tommy Jakobsson (S)
Mattias Boström (MP)
Kenneth Holmström (M)
Clarrie Leim (C)
Bengt Ahlquist (KV)
Sandra Andersson (SD)
Tjänstgörande ersättare
Namn (politisk tillhörighet)
Kjell Grönberg (S)
Ulf Öman (V)
Kurt L Andersson (S)
Övriga deltagare
Namn
Anna-Karin Karlsson
Veikko Niemi
Malin Persson
Mona Henriksson
Anett Aulin (S)
Ulrika Hjerpe
Magnus Grönberg (S)
Bert-Ola Dahlgren
Johannes Siirtola
Sofie Åberg
Lena Blad
Cilla Lundh
Martin Nilsson

Ordförandens
signatur

Paragrafer

68-69, 73-75

68-69, 72-75, 77-80
Paragrafer

Ordinarie ledamot
Rolf Bejerfjord (S)
Kristina Othén (V)
Maj-Britt Jakobsson (SD)

Paragrafer

Befattning
Kommundirektör
Ekonomichef
Kommunsekreterare
Kommuncontroller
Ordförande utbildnings- och omsorgsnämnden
Förvaltningschef utbildning och omsorg
Ordförande samhällsbyggnadsnämnden
Förvaltningschef samhällsbyggnad
Fysisk planerare
Kommunarkitekt
VD Älvkarleby Vatten
Lönechef
Beredskaps- och säkerhetssamordnare

69
69
69
69
69
73
74
75
76
79-80

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

2

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelse
2018-06-04

KS § 68

Godkännande av dagordning
Beslut
Dagordningen godkännes.

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

3

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelse
2018-06-04

KS § 69

Redovisning tertialrapport
Kommunstyrelsen tackar alla som deltagit i presentationen av kommunens
tertialrapport.
Samhällsbyggnadsnämnden upplevs ha en god kontroll över ekonomin och
nämnden planerar utifrån de förutsättningar som de har.
Utbildnings- och omsorgsnämndens kostnader har inte sjunkit.
Kommunstyrelsen uttrycker därmed en fortsatt oro över nämndens
ekonomiska utveckling. Kommunstyrelsen uppmanar nämnden att fortsätta
arbetet med kostnadsutveckling, prognoser och lösningar.
Sammanfattning av ärendet

Tertialuppföljningen är en del av kommunstyrelsens arbete med
uppsiktsplikten. Rapporten presenteras av nämndernas och
kommunstyrelsens ordförande.
Beslutet lämnas till




Samhällsbyggnadsnämnden
Utbildnings- och omsorgsnämnden

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelse
2018-06-04

KS § 70

Delgivning av protokoll och andra meddelanden
Följande meddelanden redovisas:
1. Kallelse till Bionärs bolagsstämma 2018-05-16.
2. Protokoll från Gästrike Vattens årsstämma 2018-04-26.
3. Protokoll från Gästrike Vattens konstituerande styrelsemöte 2018-04-26.
4. Beslut från kommunfullmäktige § 24, 2018-04-25 om att
kommunstyrelsen och dess enskilda ledamöter beviljas ansvarsfrihet.
5. Beslut från regiondirektören, 2018-05-14, om organisering av uppdragen
inom hållbar utveckling.
6. Beslut från länsstyrelsen om generellt eldningsförbud i Uppsala län fr o
m 2018-05-17, kl 15.00.
7. Protokoll från Marma/Mehedeby Fiskevårdsområdesförenings
fiskestämma 2018-04-24.
8. Protokoll från Gästrike Vatten 2018-05-24 med bilagor om delårsrapport
och kommentar till preliminär ram 2019-2022.
9. Protokoll från Älvkarleby Vatten 2018-05-24 med bilagor om
delårsrapport, kommentar till preliminär ram 2019-2022 samt
exploateringsområde Liljebacken.
10. Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-23.
11. Minnesanteckningar från dialog med det kommunala bostadsbolaget AB
Älvkarlebyhus 2018-05-21.
Reservationer och särskilda uttalanden

Clarrie Leim (C) informerar att hon deltagit på Bionärs stämma där det
bland annat beslutades att det ska delas ut 2 miljoner till ägarna.
Kommunstyrelsen konstaterar att minnesanteckningarna från dialogen med
bostadsbolaget Älvkarlebyhus AB inte föranleder något nytt ärende till
kommunfullmäktige.

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelse
2018-06-04

KS § 71

Redovisning av delegationsbeslut
Kommundirektör Anna-Karin Karlsson har fattat följande beslut:
Älvkarleby kommun förordar följande fördelning av bygdemedlet:
Älvkarleby Golfklubb för utökande av uppställningsplatser med 62 000
kronor och Destination Älvkarleby för countryfestival med 88 000 kronor.

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelse
2018-06-04

KS § 72

Allmän information och återrapportering från uppdrag
Beslut
Marie Larsson (S) och Kenneth Holmström (M) informerar kort om
Mälartinget. Frågor om tillväxten på arbetsmarknaden och nyanländas
situation lyfts regelbundet inom tinget men det som diskuteras tydligare nu
är hur samverkan kring dessa frågor kan ske, till exempel eventuella
länsöverskridande utbildningsinsatser.
Kommundirektör Anna-Karin Karlsson meddelar att det inte finns någon ny
information om Tallmon.
Kurt L Andersson (S) informerar om deltagandet vid ett flertal stämmor
(Marma-Mehede fiskevårdsområdesförening, Älvkarleby fiskeförening och
Nedre Dalälvens intresseförening) som berör fisken och fisket i kommunen.

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelse
2018-06-04

KS § 73
Diarienr
2018/47

Förslag till detaljplan för Siggeboda 17:26 m fl
Skutskär
Beslut
Kommunstyrelsen ställer sig positiva till planförslaget.
Sammanfattning av ärendet

Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat, vid sammanträde 2018-05-07 § 16,
om samråd för rubricerat förslag, i enlighet med 5 kap. 11-17 § Plan- och
bygglagen (PBL 2010:900).
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utökad verksamhet på det
befintliga seniorboendet Fyrklövern i centrala Skutskär. Fastigheter inom
området föreslås ges större byggrätter och ändrade användningssätt till
bostads- och centrumändamål.
Beslutsunderlag






Plan- och genomförandebeskrivning, Johannes Siirtola, 2018-04-13.
Plankarta, Johannes Siirtola, 2018-04-13.
Behovsbedömning, Johannes Siirtola, 2018-04-13.
Kungörelse, Johannes Siirtola, 2018-05-15.

Beslutet lämnas till



Bygg och miljö

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelse
2018-06-04

KS § 74

Diarienr
2018/44

Miljökonsekvensbeskrivning och hållbarhetsbedömning
av förslag till havsplan Bottniska viken – del i samrådet
om statliga havsplaner
Beslut
Kommunstyrelsen antar remissyttrandet som sitt eget.
Sammanfattning av ärendet

Den statliga havs- och vattenmyndigheten inbjuder till ett första samråd om
förslag till Havsplan för Bottniska viken. Havsplanen innebär en redovisning,
planering och avvägning mellan olika intressen till havs.
De syftar till ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbara havsmiljöer.
Havsplanen berör kommunalt havsområde, och ibland kan en kommunal
översiktsplan och havsplanen överlappa varandra, och gälla delvis för samma
område. Kommunens nuvarande eller tillkommande översiktsplan behandlar, i
dagsläget, inte havet.
I Älvkarleby kommun återfinns i Havsplanen två utpekade områden (B151
och B152) med utsedda lämpliga vattenanvändningar. I sin fulla sträckning
sträcker sig områdena även bortom kommungränsen. Det finns inom
kommunen också två andra utsedda områden, där yrkesfiske och sjöfart utses
som intressen som ska få företräde vid användningen av delar av havet.
Sjöfartsleden berör endast en mycket liten del av havsplaneområdet, är ett
riksintresseanspråk, och har förbindelse med Tierps och Gävle kommuner.
Beslutsunderlag








Tjänsteskrivelse med förslag till beslut från kommunarkitekt Sofie Åberg,
daterad 2018-05-11.
Översiktlig plankarta för Bottniska viken/2018 02 15/Havs- och
vattenmyndigheten
Förslag till Havsplan Bottniska viken, samrådshandling/2018 02 15/Havsoch Vattenmyndigheten
Hållbarhetsbedömning, Förslag till havsplan – Bottniska viken,
samrådshandling/2018/Havs- och Vattenmyndigheten
Miljökonsekvensbeskrivning av förslag till Havsplan Bottniska viken,
samrådshandling/2018/Havs- och vattenmyndigheten
Information på Havs- och vattenmyndighetens hemsida:
https://www.havochvatten.se/hav/samordning--fakta/havsplanering.html

Beslutet lämnas till



Bygg och miljö

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelse
2018-06-04

KS § 75
Diarienr
2018/45

Regional samverkan för gemensam vattenproduktion i
Gävle och Älvkarleby kommuner
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt
Älvkarleby Vatten AB:s förslag att:
1. godkänna att Gävle Vatten AB investerar i en vattenförsörjningsanläggning vid Mon Älvkarleby kommun
2. uppdra åt Älvkarleby Vatten AB att ingå avtal med Gävle Vatten AB
om bolagens försörjning av vatten från den nya vattenförsörjningsanläggningen, varvid Älvkarleby Vatten AB ska ersättas för det
intrång i sin VA-verksamhet som den nya vattenförsörjningsanläggningen innebär samt att Älvkarleby Vatten AB ges erforderlig
insyn i den nya vattenförsörjningsanläggningens ekonomiska och
tekniska förhållanden
3. uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden att ingå fastighetsrättsliga
avtal med Gävle Vatten AB för de två fastigheterna Tallmon 4:2 och
4:6, Älvkarleby kommun med ändamålet vattenverk
4. uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden att inleda förhandlingar om
förvärv av markområde inom fastigheten Västanån 1:15, Älvkarleby
kommun från Gävle Vatten AB
5. uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden att upplåta servitut/ledningsrätt
till Gävle Vatten AB på fastigheten Älvboda 1:113, Älvkarleby
kommun
6. att besluten ovan förutsätter att kommunfullmäktige i Gävle
kommun fattar beslut om att godkänna att Gävle Vatten AB
investerar i en vattenförsörjningsanläggning vid Mon Älvkarleby
kommun och att beslutet vinner laga kraft.
Reservationer och särskilda uttalanden

Bengt Ahlquist (KV) reserverar sig mot beslutet.
Sammanfattning av ärendet

Gävle kommun och Älvkarleby kommun beslutade 2015 om en
avsiktsförklaring för gemensam vattenproduktion. Gästrike Vatten AB gavs
i uppdrag att genomföra en fördjupad utredning angående regional
samverkan för vattenproduktion inom Gävle och Älvkarleby kommuner
under 2016-2017. Syftet med utredningen var att ta fram och belysa
alternativ till hur regional samverkan för vattenproduktion kan utformas
med målet att kommunstyrelserna kan fatta beslut om genomförande av en
vattenproduktion i samverkan. Den fördjupade utredningen har löpande
förankrats i en styrgrupp med representanter för Älvkarleby och Gävle
kommuner samt Älvkarleby och Gävle Vatten AB.

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelse
2018-06-04

Utredningen föreslår en systemlösning för dricksvattenförsörjningen där
behovet av dricksvatten för tillväxt och redundans för Älvkarleby och Gävle
kommuner möts både på kort som på lång sikt. Systemlösningen för
vattenförsörjning innefattar ett sammanknutet distributionssystem med fyra
kompletterande vattenverk och tre kompletterande vattentäkter (KronsågenSand, Mon och Gävle-Valboåsen). Systemlösningen utgör en regional
strategi för en säker och robust dricksvattenförsörjning som skapar stabilitet
och redundans för dagens kunder, samhälle och näringsliv samt ger
möjlighet för tillväxt inom såväl respektive kommun som i regionen.
Till beslutet har principer för hantering av inlösen och intrångsersättning
tagits fram och översiktlig värdering har skett av extern part. Fastighet/er för
vattentäkten (område för brunnar och infiltrationsytor) kommer att ägas av
Älvkarleby kommun. Servitut skapas för Gävle Vatten och den belastning
som intrånget innebär ska Älvkarleby kommun kompenseras för i enlighet
med värdering av extern part. Fastighet/er för vattenverk kommer att ägas
av Gävle Vatten.
Beslutsunderlag






Missiv från Gästrike Vatten, Samverkan om dricksvattenförsörjning för
Älvkarleby och Gävle kommuner, daterad 2018-05-04.
Gästrike Vatten, bilagor med sammanställning av fördjupad utredning,
daterade 2018-05-03.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2018-05-07 § 47.
Kommunstyrelsens beslut 2015-11-11 § 166.

Förslag till beslut på sammanträdet

Bengt Ahlquist (KV) yrkar på följande två tillägg till arbetsutskottets
förslag:
1. Att Gävle Vatten AB står för driften av avhärdningsanläggningarna
och investeringen av överföringsleden, samt
2. Att Älvkarleby kommun förbinder sig att arbeta för införandet av en
gemensam enhetlig vattentaxa inom VÄG (vatten – Älvkarleby –
Gävle).
Beslutsgång

Ordförande frågar först om kommunstyrelsen kan besluta enligt
arbetsutskottets förslag och finner att så är fallet. Därefter frågar ordförande
om kommunstyrelsen kan bifalla eller avslå tilläggsyrkandena och finner att
kommunstyrelsen avslår tilläggsyrkandena. Omröstning begärs.

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelse
2018-06-04

Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
JA-röst till att bifalla tilläggsyrkandena.
NEJ-röst till att avslå tilläggsyrkandena.
Omröstningsresultat

Med 1 JA-röst och 10 NEJ-röster avslår kommunstyrelsen
tilläggsyrkandena.

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

1(1)

Omröstningsprotokoll för kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens sammanträde 2018-06-04

Förklaringar: J = ja-röst, N = nej-röst, A = avstår, F = frånvaro (anges endast för ledamöter)
§ 75
Ledamot

Närvaro

Ja

Nej

Marie Larsson (S)

X

X

Jenny Dahlberg (S)

X

X

Tommy Jakobsson (S)

X

X

Rolf Bejerfjord (S)

F

Kristina Othén (V)

F

Mattias Boström (MP)

X

X

Kenneth Holmström (M)

X

X

Clarrie Leim (C)

X

X

Bengt Ahlquist (KV)

X

Maj-Britt Jakobsson (SD)

F

Sandra Andersson (SD)

X

X

Kjell Grönberg (S)

X

X

Kurt L Andersson (S)

X

X

Ulf Öman (V)

X

X

Totalt

11

X

Ersättare

13

1

10

Kommunstyrelse
2018-06-04

KS § 76

Besök lönenämnden
Beslut
Kommunstyrelsen ger förvaltningen två uppdrag:
1. Utreda möjligheten att samverka med Tierps kommun om
gemensam bemanning, samt
2. Se över vilken information de förtroendevalda får angående arvode
och lönehantering.
Uppdragen ska redovisas till kommunstyrelsen innan årets slut.
Sammanfattning av ärendet

Älvkarleby, Tierp och Knivsta kommuner har valt att samverka i form av en
gemensam lönenämnd. Lönechef Cilla Lundh redovisar hur verksamheten
och arbetet fortlöper.
Beslutet lämnas till




Kommundirektör
Kommunsekreterare

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelse
2018-06-04

KS § 77
Diarienr
2018/24

Överföring av resultat, KunDa
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner att KunDa
överför 1 241 300 kr till 2018-års verksamhet.
Sammanfattning av ärendet

Genom intraprenadavtalet har KunDa rätt att föra över årets under/överskott till nästa års verksamhet.
Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse med förslag till beslut från ekonomichef Veikko Niemi,
daterad 2018-04-20.

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelse
2018-06-04

KS § 78
Diarienr
2017/114

Taxor och avgifter 2018, samhällsbyggnadsnämnden
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar de föreslagna
taxorna och avgifterna.
Sammanfattning av ärendet

På uppdrag av samhällsbyggnadsnämnden gjorde Utvärderingsringen en
utredning av kommunens totala föreningsstöd. Utredningen visade på att
Älvkarleby kommun har i förhållande till andra kommuner i Sverige som
Utvärderingsringen arbetat med, hög subvention till de föreningar som hyr
tid eller vistas i kommunala lokaler/anläggningar.
Utifrån förvaltningens sammanställning ”Föreningar över 200 tkr i bidrag”
så beslutade samhällsbyggnadsnämnden 2017-11-06 (Diarienr Sbn2015/8)
att omfördela kommunens resurser genom att minska subventionen för de
som hyr tid i kommunala lokaler samt föreslå kommunfullmäktige anta
hyrestaxa för samtliga lokaler, förråd och utrymmen som föreningar
disponerar som sina egna. Taxorna ska gälla fr.o.m. augusti 2018.
Förvaltningen har redan tecknade drift- och skötselavtal med föreningar så
hyrestaxa för samtliga lokaler, förråd och utrymmen som föreningar
disponerar som sina egna kan tidigast genomföras från hösten 2019.
Grannkommunerna har betydligt högre timtaxor än Älvkarleby kommun.
2017 hade Östhammar 140 kr/timme och Tierp 130 kr/timme för fullstor
sporthall. Älvkarleby har haft 75 kr/timme och vid 40 % höjning hamnar
taxan på 105 kr/timme. Uppsala kommun minskade subventionen och höjde
timtaxan med en dubblering till 150 kr/timme för några år sedan för att
kunna omfördela medel. En höjning på 40 % till kommande säsong innebär
att kommunen får in ca 60-70 tkr i ökade intäkter på en säsong förutsatt att
föreningarna hyr tider i samma omfattning som tidigare. Det är främst
Skutskärs innebandy, Sportklubben Tirfing och Älvkarleby IK som drabbas
hårdast av de höjda halltaxorna. De för alla en ökad kostnad på ca 15-20 tkr
per förening. Avdelningen har via brev informerat samtliga föreningar som
hyr tid i sporthallarna om den eventuellt kommande höjningen av taxan.
Kurslitteratur som köps in kostar ca 600-700 kr per bok och dagens taxa är
300 kr per bok vid förkommen bok.
Beslutsunderlag

 Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2018-05-07 § 57 – Taxor i sporthallar
från 2018-08-01.
 Taxor och avgifter för kultur- och fritidsavdelningen.
 Taxor och avgifter, taxor i sporthallar från och med 2018-08-01.

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelse
2018-06-04

KS § 79

Information krisberedskap
Beslut
Kommunstyrelsen tackar för presentationen.
Sammanfattning av ärendet

Beredskaps- och säkerhetssamordnare Martin Nilsson redovisar föregående
års krisberedskapsarbete, samt presenterar planerna för verksamheten under
2018.

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelse
2018-06-04

KS § 80
Diarienr
2018/50

Investering reservkraft
Beslut
1. Kommunstyrelsen investerar i ett nytt aggregat (alternativ 3) och;
2. Omfördelar 470 000 kr i investeringsanslag inom kommunstyrelsen
budget från inventarier, (0007), till kommunal ledningsplats, (0001).
Sammanfattning av ärendet

Sedan 2016 har Älvkarleby kommun tillsammans med Myndigheten för
samhällskydd (MSB) och beredskap projekterat olika åtgärder för att stärka
kommunens förmåga att leda vid samhällsstörningar. I det underlaget har
det ingått att befintligt reservkraftsverk som försörjer brandstation och
kommunhuset ska uppgraderas. Total kostnad för den åtgärden är 280 000
kr, varav 50 % av den summan är bidragberättigande från MSB. I december
2017 tog kommunstyrelsen beslut att genomföra alla åtgärder i sin helhet,
total kostnad 2 012 tkr, varav 50 % är bidragsberättigande.
Under den nu pågående projekteringen har det framkommit detaljer som
inte tidigare har varit kända. Kontrollen och analysen av detta reservelverk
visar sig vara betydligt mer omfattande än vad MSB har kalkylerat. Ny
ekonomisk kalkyl innebär ca: 755 000 kr. Anledningen till detta är att
befintligt aggregat är utrustad med ett s.k. EMP-skydd i skåpet vilket var
vanligare när den typen av station byggdes. Detta fördyrar bytet av styrskåp
och med tanke på att aggregatet är så gammalt som 19 år så blir kostnaderna
höga. MSB rekommenderar kommunen att investera i ett nytt aggregat
vilket skulle ge kommunen en nettokostnad på ca: 240 000 kr mer än vad
ombyggnationen av befintligt aggregat kostar. Älvkarleby kommun har nu
tre (3) möjliga alternativ:
1. Inte göra något alls utan behålla det nuvarande aggregatet så länge
som det fungerar. Det kan hålla i 5 år, kanske 10, men reservdelar
(styrskåp) är en bristvara redan nu. Kostnad 0 kr.
2. Bygga om befintligt aggregat och få samtidigt en uppgradering av
ställverk, m.m. Kostnad 755 000 kr. Det är mycket för ett aggregat
som är 19 år.
3. Investera i ett nytt aggregat. Kostnad 1 220 000 kr.

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Beslutet lämnas till




Kommundirektör
Beredskaps- och säkerhetssamordnare

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

19

Utdragsbestyrkande

