
Utdragsbestyrkande

Protokoll för Kommunstyrelsen
Plats: Kommunhusets sessionssal, Skutskär

Datum och tid: 2020-02-05 kl 09:00-13.30

Justering
Plats: Kommunhuset, Skutskär

Datum och tid:  2020-02-11, kl 10.45

Paragrafer: 1-27

Sekreterare:

Erik Klippmark

Ordförande:

Marie Larsson

Justerare:

Clarrie Leim §§ 1-12, 15-27 Roger Petrini

Kurt L Andersson §§ 13-14

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

Sammanträdesdatum 2020-02-05
Datum då anslaget sätts upp
Datum då anslaget tas ned

Underskrift
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Kommunstyrelsen
2020-02-05

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

Beslutande
Ledamöter
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer
Marie Larsson (S)
Clarrie Leim (C) 1-12, 15-27
Katrin Jakobsson (S)
Sigrid Bergström (V) 1-12, 15-27
Roger Petrini (M)
SusAnne Mastonstråle (M) 1-3, 5
Torbjörn Löfgren (KV) 1-12, 15-27
Maj-Britt Jakobsson (SD)

Tjänstgörande ersättare
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer Ordinarie ledamot
Kurt L Andersson (S) 1-27 Rolf Bejerfjord (S)
Sven-Olof Melin (S) 1-12, 15-27 Hans Wennberg (MP)
Glenn Grylin (SD) 1-12, 15-27 Sandra Andersson (SD)
Christer Lindeberg 4, 6-27 SusAnne Mastonstråle (M)
Hannele Kumpulainen (S) 13-14 Sven-Olof Melin (S)
Gunn Johansson (C) 13-14 Clarrie Leim (C)
Ulf Öman (V) 13-14 Sigrid Bergström (V)
Mona Hansson (KV) 13-14 Torbjörn Löfgren (KV)
Runar Höglund 13-14 Glenn Grylin (SD)

Övriga närvarande
Ersättare
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer
Hannele Kumpulainen (S) 1-12
Henrik Jonsson (S) 1-27
Gunn Johansson (C) 1-12, 15-27
Ulf Öman (V) 1-12, 15-27
Christer Lindeberg (M) 1-3, 5
Mona Hansson (KV) 1-12
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2020-02-05

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
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signatur

Utdragsbestyrkande

Runar Höglund (KD) 1-12, 15-27

Övriga deltagare
Namn Paragrafer Befattning
Maria Wikström 1-27 Kommundirektör
Peter Hammarberg 1-27 Ekonomichef
Mona Henriksson 1-14 Kommuncontroller
Erik Klippmark 1-27 Sekreterare
Johannes Siirtola 4 Fysisk planerare
Kenneth Holmgren (M) 3 Revisor (ordf)
Jan-Olov Jansson (S) 3 Revisor
Sonia Nilsson-Ullström (S) 3 Revisor
Jenny Sundell (SD) 3 Revisor
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Kommunstyrelse
2020-02-05

Ordförandens 
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signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

KS § 1 Delgivning av protokoll och andra meddelanden

Följande meddelanden redovisas:
1. Protokoll och bilagor från Ljungbergsfondens huvudmannamöte 

2019-11-20.
2. Rapport från inspektion av Överförmyndarnämnden i Uppsala län 2019.
3. Protokoll från Gästrikerådet 2019-11-15.
4. Protokoll från Samordningsförbundets styrelse 2019-11-25.
5. Beslut och plan från samhällsbyggnadsnämnden § 167, 2019-12-09, 

lokalförsörjningsplan 2019-2026.
6. Revisorernas bedömning av delårsrapport, Gästrike Räddningstjänst.
7. Utbildnings- och omsorgsnämndens beslut § 217, 2019-12-10, om 

internbudget 2020.
8. Skrivelse daterad 2019-12-18 från fastighetsägare om handläggning av 

avloppsfråga.
9. Minnesanteckningar från ägarsamråd för den gemensamma 

överförmyndarnämnden i Uppsala län.
10. Protokoll från KPR/KHR 2019-11-29.
11. Svar på skrivelse daterad 2019-12-23 till fastighetsägare om 

handläggning av avloppsfråga.
12. Protokoll från Inköp Gävleborg 2019-12-06.
13. Verksamhetsplan inklusive intern- och investeringsbudget 2020, 

Gästrike Vatten.
14. Verksamhetsplan inklusive intern- och investeringsbudget 2020, 

Älvkarleby Vatten.
15. Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-01-22.
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2020-02-05
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KS § 2 Redovisning av delegationsbeslut

Följande delegationsbeslut redovisas: 

Kommundirektör Maria Wikström har fattat följande beslut:
- Inrättande av ny tjänst som upphandlare.

HR-chef Brita-Lena Cederqvist och tf ekonomichef Mona Henriksson har 
fattat följande beslut:
- Att ge Inköp Gävleborg fullmakt gällande upphandlingar enligt bilaga.
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2020-02-05

Ordförandens 
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signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

KS § 3 Dialog med revisorerna

Kommunens revisorer och kommunstyrelsen samtalar  om hanteringen av 
utbildnings- och omsorgsnämndens budgetunderskott och 
kommunstyrelsens uppsiktsplikt.
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signatur
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KS § 4 Detaljplan Bodaån - en del av Skutskärs 
centrumutveckling

Diarienr
2018/76 Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar 
detaljplaneförslaget. 

Sammanfattning av ärendet
Aktuellt planförslag är del av Skutskärs centrumutveckling där tre områden 
har pekats ut som potentiella kandidater för nya bostäder. Planförslaget 
kommer vara den första av tre detaljplaner som tas fram i syfte att 
möjliggöra ett centrumnära boende.

Planområdet väntas rymma cirka 40 bostäder i radhus, kedjehus eller 
flerbostadshus. Det arbete med parkstråk utefter Bodaån som kommunen 
genomfört ska med aktuellt förslag förstärkas och stråket ska integreras i 
aktuell detaljplaneläggning.

Beslutsunderlag
 Beslut SBN 2019-12-09 § 174
 Tjänsteskrivelse, daterad 2019-11-18/Timothy Levin 
 Plankarta
 Plan- och genomförandebeskrivning
 Granskningsutlåtande

7



Kommunstyrelse
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KS § 5 Allmän information och återrapportering från uppdrag

Marie Larsson (S) meddelar att hon kommer att delta på ägarsamråd med 
Gästrike Räddningstjänst. 

Marie Larsson rapporterar från deltagandet på en totalförsvarsövning 
(seminarieövning) som arrangerades av länsstyrelsen i samverkan med 
kommunerna Älvkarleby, Tierp och Östhammar.
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KS § 6 Ekonomisk redovisning

Kommuncontroller Mona Henriksson redovisar det preliminära ekonomiska 
utfallet år 2019 för kommunens verksamheter. Det visar på ett minusresultat 
totalt på cirka 10 miljoner kronor.
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KS § 7 Information om Tallmon

Kommunstyrelsens ordförande Marie Larsson (S) ger en kort lägesrapport 
om det nu färdigställda särskilda boendet på Tallmon. 
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2020-02-05

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur
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KS § 8 Yttrande till revisorerna angående Älvkarleby 
kommuns delårsrapport 2019

Diarienr
2019/108 Beslut

Kommunstyrelsen har tagit del av revisorernas synpunkter på delårs-
rapporten och har för avsikt att i framtida rapporter åtgärda de brister som 
påtalats. 

Sammanfattning av ärendet
I revisionsgranskning har följande iakttagelser och bedömningar gjorts på 
Älvkarleby kommuns delårsrapport 2019:
När det gäller lagens krav och god redovisningssed är revisionens 
iakttagelse att den upprättade rapporten omfattar perioden januari – augusti 
och att resultatet för perioden uppgår till 16,6 miljoner kronor. Samt att 
styrelsen har överlämnat rapporten inom lagstadgad tid till fullmäktige. 
Vid granskningen av periodens resultat- och balansräkning för kommunen 
har inga väsentliga avvikelser påträffats. Dock kan konstateras att det finns 
en differens mellan redovisad upplupen semesterskuld och uppgifterna från 
personalsystemet. Vidare har inte kortfristiga placeringar av aktier och 
andelar redovisats till verkligt värde enligt LKBR kap 7, skillnaden mellan 
bokfört värde och verkligt värde för aktier och andelar uppgår till 62 000 
kronor. Avvikelsen medför ett principiellt avsteg från god sed (R 7). Det har 
även konstaterats att fakturor i övriga interimsskulder har blivit uppbokade 
under fel period vid årsskiftet, vilket medfört att dessa ligger kvar i 
redovisningen t o m 1 december 2019. Detta medför att övriga 
interimsskulder är missvisande med 2 403 000 kronor. Revisionen 
kommenterar även att denna avvikelse inte är så materiella att de 
sammantaget påverkar bedömningen om rättvisande bild. 

Revisorernas sammantagna bedömning är att delårsrapporten i allt väsentligt 
är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed i övrigt. 
Bedömningen i delårsrapporten är att balanskravet kommer att uppfyllas för 
år 2019 (0 miljoner kronor). Samt att avvikelse mot god sed (R7) sker 
avseende redovisning av finansiella instrument men att avvikelsen inte 
medför någon materiell effekt och påverkar således inte bedömningen om 
rättvisande bild.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-11-21, tf ekonomichef Mona Henriksson  
 Rapport av delårsgranskning 2019 (PwC)

Beslutet lämnas till
 Revisorerna
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KS § 9 Styrdokument för krisberedskap och civilt försvar
Diarienr
2019/95 Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar ”Styrdokument för 
krisberedskap och civilt försvar 2020 – 2023 Älvkarleby kommun”.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen förtydligar genom detta förslag till styrdokument 
inriktningar, mål och ansvarsfördelning inom Älvkarleby kommuns 
krisberedskap och arbete med civilt försvar. För att öka förståelsen för 
frågorna ges i styrdokumentet även en övergripande beskrivning av de olika 
delområdena. Styrdokumentet riktar sig till Älvkarleby kommuns nämnder, 
bolag och förbund. Uppföljningen kommer enbart rikta sig mot kommunens 
nämnder.

Arbetet med krisberedskap och civilt försvar handlar om att stärka 
samhällets förmåga att förebygga och hantera oönskade händelser. En 
oönskad händelse är något som kan leda till en samhällsstörning eller något 
som kan påverka kommunens förmåga att bedriva verksamhet. Genom 
lagen om (2006:544) kommuners och landstings åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser och höjd beredskap (i fortsättningen benämnd 
LEH) åläggs kommunen ett särskilt ansvar för krisberedskap.

Med extraordinär händelse avses i LEH en sådan händelse som avviker från 
det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en 
allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma 
insatser av en kommun eller ett landsting. Genom LEH har staten tillfört 
uppgifter på kommunen och ska därmed, enligt finansieringsprincipen, 
ersätta kommunen för arbete som utförs enligt lagen. Statens prioritering 
utifrån ansvar enligt LEH specificeras i Överenskommelsen om kommuners 
krisberedskap 2019-2022 som tagits fram och undertecknats av Sveriges 
Kommuner och Regioner (SKR) och staten, representerad av Myndigheten 
för samhällsskydd och beredskap (MSB). 

I överenskommelsen ges kommunen i uppdrag att upprätta ett styrdokument 
som anger kommunens övergripande mål, inriktning och planering för 
arbetet med krisberedskap under mandatperioden, detta styrdokument 
innefattar även arbetet med civilt försvar. År 2018 togs överenskommelser 
fram för styrning av krisberedskap samt civilt försvar. Förslagna 
styrdokumentet är skrivna utifrån statens styrning i de två nya 
överenskommelserna, det vill säga en anpassning utifrån statens nuvarande 
prioriteringar. 

12



Kommunstyrelse
2020-02-05

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag
 Överenskommelse om kommunernas arbete med krisberedskap och 

civilt försvar 2019 – 2022.
 Styrdokument för krisberedskap och civilt försvar
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-11-26 från beredskapssamordnare Martin 

Sahlberg
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KS § 10 Revidering av arvodesreglementet - arvodesnivåer för 
nya nämndsordförandena

Diarienr
2020/4 Beslut

Kommunstyrelsen bordlägger ärendet. Ärendet tas åter upp på ett extra 
sammanträde med kommunstyrelsen 2020-02-19 för att därefter kunna 
behandlas av kommunfullmäktige senare samma dag.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige tog 2019-10-22 beslut om att dela utbildnings- och 
omsorgsnämnden i två nämnder från 1 april 2020. Kommunstyrelsen fick 
samtidigt i uppdrag att ta fram förslag på arvodesnivåer för de nya 
nämndsordförandena. Förvaltningen föreslår att omsorgsnämndens 
ordförande får ett årsarvode på 40 % (av årsarvodet för riksdagsledamöter) 
och att utbildningsnämndens ordförande får ett årsarvode på 20 %.

Det finns enligt kommunallagen inga skyldigheter att arvodera en 
nämndsordförande för sitt uppdrag. Däremot får fullmäktige besluta att 
förtroendevalda i skälig omfattning ska få arvode för det arbete som är 
förenat med uppdraget (KL 4 kap 16 §). Enligt kommunens 
arvodesreglemente ska ordförandearvodet sättas på en nivå som motsvarar 
de krav som ställs på ordföranden samt den arbetsinsats som uppdraget 
kräver. Något förenklat bör de nya ordförandenas arvoden sättas i nivå med 
den arbetstid som de förväntas lägga ner för att utföra sina uppdrag. Tyvärr 
finns det inget enkelt beräkningssätt för detta. Förvaltningens resonemang 
utgår dock ifrån att omsorgsnämndens ordförande sannolikt kommer att 
behöva vara mer tillgänglig för förvaltningen än övriga nämndsordföranden 
i samband med individ- och myndighetsbeslut med mera.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-01-08 från utredare Erik Klippmark och 

kommunsekreterare Malin Persson 
 Reglemente för arvoden och ersättningar för förtroendevalda
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KS § 11 Reglemente för utbildningsnämnden
Diarienr
2019/142 Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar redovisat förslag 
till reglemente för utbildningsnämnden (UN) att gälla från och med 1 april 
2020. I tjänstemannaförslaget fanns alternativa formuleringar under § 6 och 
§ 15, där föreslår kommunstyrelsen att följande ska gälla:  

6 § Oppositionsråd och kommunstyrelsens ordförande får närvara vid 
sammanträdet och delta i överläggningarna. I de delar av sammanträdet som 
är myndighetsutövning eller omfattas av sekretess gäller inte denna rätt.   

15 § Utbildningsnämnden får utse ett arbetsutskott. Om arbetsutskott utses 
gäller följande (framgår i reglementet). 

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har beslutat att dela utbildnings- och omsorgsnämnden 
i två nämnder från och med 1 april 2020. Den ena nämnden ska ha ansvaret 
för verksamheterna förskola, skola och vuxenutbildning och den andra för 
verksamheterna individ- och familjeomsorg och vård och omsorg. 
Respektive nämnd ska bestå av 9 ledamöter och 9 ersättare. I samband med 
beslutet fick kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram förslag på reglementen 
för de nya nämnderna. 

Kommunstyrelsens förvaltning har mot denna bakgrund tagit fram förslag 
till ”Reglemente för utbildningsnämnden”. I reglementet framgår bland 
annat att utbildningsnämnden ska ansvara för kommunens verksamheter 
inom skolväsendet. Vidare beskrivs nämndens sammansättning och 
arbetsordning. Alternativa formuleringar redovisas vad gäller insynsplatser 
på sammanträden samt om krav ska ställas eller inte ställas på att nämnden 
utser ett arbetsutskott. 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-01-08 från kommunsekreterare Malin 

Persson och utredare Erik Klippmark.
 Förvaltningens förslag till Reglemente för utbildningsnämnden.
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KS § 12 Reglemente för omsorgsnämnden
Diarienr
2019/141 Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar redovisat förslag 
till reglemente för omsorgsnämnden (ON) att gälla från och med 1 april 
2020. I tjänstemannaförslaget fanns alternativa formuleringar under § 6, där 
föreslår kommunstyrelsen att följande ska gälla:  

6 § Oppositionsråd och kommunstyrelsens ordförande får närvara vid 
sammanträdet och delta i överläggningarna. I de delar av sammanträdet som 
är myndighetsutövning eller omfattas av sekretess gäller inte denna rätt. 

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har beslutat att dela utbildnings- och omsorgsnämnden 
i två nämnder från och med 1 april 2020. Den ena nämnden ska ha ansvaret 
för verksamheterna förskola, skola och vuxenutbildning och den andra för 
verksamheterna individ- och familjeomsorg och vård och omsorg. 
Respektive nämnd ska bestå av 9 ledamöter och 9 ersättare. I samband med 
beslutet fick kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram förslag på reglementen 
för de nya nämnderna. 

Kommunstyrelsens förvaltning har mot denna bakgrund tagit fram förslag 
till ”Reglemente för omsorgsnämnden”. I reglementet framgår bland annat 
att omsorgsnämnden ska ansvara för de verksamheter som idag ligger under 
verksamheterna individ- och familjeomsorg samt vård och omsorg. Vidare 
beskrivs nämndens sammansättning och arbetsordning. Alternativa 
formuleringar redovisas vad gäller insynsplatser på sammanträden. Enligt 
förslaget ska nämnden ha ett arbetsutskott bestående av tre ledamöter och 
tre ersättare. 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-01-08 från kommunsekreterare Malin 

Persson och utredare Erik Klippmark.
 Förvaltningens förslag till Reglemente för omsorgsnämnden.

Förslag till beslut på sammanträdet
Marie Larsson (S) yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
anta redovisat förslag till reglemente för omsorgsnämnden (ON) att gälla 
från och med 1 april 2020, med följande formulering under § 6:  
6 § Oppositionsråd och kommunstyrelsens ordförande får närvara vid 
sammanträdet och delta i överläggningarna. I de delar av sammanträdet som 
är myndighetsutövning eller omfattas av sekretess gäller inte denna rätt.

Torbjörn Löfgren (KV) yrkar på att det i reglementet bestäms att nämndens 
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arbetsutskottet ska bestå 5 ledamöter och 3 ersättare (i stället för 3+3). I 
övrigt enligt Marie Larssons yrkande. 

Beslutsgång
Ordföranden ställer Marie Larssons yrkande mot Torbjörn Löfgrens yrkande 
yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Marie Larssons 
yrkande.
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KS § 13 Hemställan om ändring i ägardirektiv
Diarienr
2019/33 Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår Älvkarlebyhus 
hemställan om ändringar i ägardirektivet. 

Reservationer och särskilda uttalanden
Roger Petrini (M), Christer Lindeberg (M) och Runar Höglund (KD) 
reserverar sig mot beslutet.

Clarrie Leim (C), Sigrid Bergström (V), Torbjörn Löfgren (KV), Sven-Olof 
Melin (S) och Glenn Grylin (SD) deltar inte i handläggningen av ärendet på 
grund av jäv.

Sammanfattning av ärendet
AB Älvkarlebyhus hemställer i skrivelse daterad 2019-03-14 om att 
kommunfullmäktige gör följande ändringar i ägardirektivet för bolaget:

1. Under rubrik Allmän inriktning
Texten: 
”På affärsmässiga grunder bygga, förvärva och förvalta attraktiva och 
prisvärda bostäder, bostadsområden och lokaler” 
Byts ut mot: 
”På affärsmässiga grunder utveckla och förädla såväl nya som befintliga 
bostäder, bostadsområden och lokaler. Det kan genom om-, till- eller 
nybyggnation, samt genom förvärv, byte eller försäljning av fastigheter, allt 
i syfte att erbjuda ett brett utbud av bostäder och lokaler”

2. Under rubrik Fastighetsbeståndets inriktning
Texten:
”Bolaget bör eftersträva en geografisk spridning i kommunen av 
fastighetsbeståndet och härvid ha ett utbud av lägenheter inom de större 
kommundelarna. 
Bolagets totala bostadsbestånd bör i stort sett behållas.”
Byts ut mot:
”Bolaget bör eftersträva en geografisk spridning i kommunen av 
fastighetsbeståndet och härvid ha ett utbud av lägenheter inom de större 
kommundelarna.
Bolaget kan i enlighet med kommunfullmäktiges beslut avyttra fastigheter i 
syfte att förnya, förädla och utveckla fastighetsportföljen.”

Ett närmast identiskt förslag har lämnats av Roger Petrini (M) i en motion 
daterad 2019-09-25.
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Syftet med förslaget till ändring av ägardirektivet framgår inte av 
Älvkarlebyhus framställan men dess vd har meddelat att med de nya 
skrivningarna skulle bolaget får möjlighet att lyfta frågor om försäljning av 
fastigheter/bostäder till kommunfullmäktige för ställningstagande. En 
möjlighet som de idag inte anser sig ha. Samt att om bolaget ska bygga nya 
bostäder och samtidigt nå upp till soliditetsmålet på 25 % så kan det komma 
att krävas att de finansierar nybyggnationerna genom försäljning av 
fastigheter.

Även Roger Petrini motiverar förslaget med att bolaget med nuvarande 
skrivning i ägardirektivet bara får köpa eller bygga, inte sälja. Han ser 
dessutom fler möjliga fördelar med försäljning än den att finansiera 
nybyggnationer: ”Att sälja byggnader med syfte att t.ex. få in kapital till 
nybyggnationer är inte bara bra för företaget, det skapar också möjligheter 
till en bredare och mer konkurrensutsatt hyresmarknad samt även 
möjligheter att skapa bostadsrättsföreningar.”

Förvaltningen menar att om syftet med föreslagna ändringar i ägardirektivet 
är att göra det möjligt för Älvkarlebyhus att lyfta frågor om försäljning av 
fastigheter till kommunfullmäktige för ställningstagande så kan förslaget 
avslås med hänvisning till att denna möjlighet redan finns. Om syftet 
däremot är att använda bolaget som ett redskap för att, med hjälp av 
fastighetsförsäljningar, få till stånd en mer konkurrensutsatt hyresmarknad 
eller öka andelen bostadsrättsföreningar så bör det tydliggöras på ett mer 
direkt sätt än vad som framgår av det aktuella förslaget. Kommunstyrelsen 
bör i så fall få i uppdrag att, i samråd med bolaget, ta fram förslag på hur 
detta ska uttryckas i ägardirektivets mål- och uppdragsbeskrivningar. 

Beslutsunderlag
 Hemställan från AB Älvkarlebyhus daterad 2019-03-14
 Motion från Roger Petrini (M) daterad 2019-09-25
 Tjänsteskrivelse från utredare Erik Klippmark daterad 2019-12-05
 Yttrande från utredare Erik Klippmark daterat 2019-12-05
 Nu gällande bolagsordning och ägardirektiv för AB Älvkarlebyhus

Förslag till beslut på sammanträdet
Marie Larsson (S) yrkar på bifall till arbetsutskottets förslag, det vill säga att 
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige avslå Älvkarlebyhus 
hemställan om ändringar i ägardirektivet.

Roger Petrini (M) yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
att bifalla Älvkarlebyhus hemställan om ändringar i ägardirektivet. 
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Kommunstyrelse
2020-02-05

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

Beslutsgång
Ordföranden ställer Marie Larssons yrkande mot Roger Petrinis yrkande och 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Marie Larssons yrkande.
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Kommunstyrelse
2020-02-05

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

KS § 14 Motion om ändring av ägardirektiv för Älvkarlebyhus
Diarienr
2019/102 Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen. 

Reservationer och särskilda uttalanden
Roger Petrini (M), Christer Lindeberg (M) och Runar Höglund (KD) 
reserverar sig mot beslutet.

Clarrie Leim (C), Sigrid Bergström (V), Torbjörn Löfgren (KV), Sven-Olof 
Melin (S) och Glenn Grylin (SD) deltar inte i handläggningen av ärendet på 
grund av jäv.

Sammanfattning av ärendet
AB Älvkarlebyhus hemställer i skrivelse daterad 2019-03-14 om att 
kommunfullmäktige gör följande ändringar i ägardirektivet för bolaget:

1. Under rubrik Allmän inriktning
Texten: 
”På affärsmässiga grunder bygga, förvärva och förvalta attraktiva och 
prisvärda bostäder, bostadsområden och lokaler” 
Byts ut mot: 
”På affärsmässiga grunder utveckla och förädla såväl nya som befintliga 
bostäder, bostadsområden och lokaler. Det kan genom om-, till- eller 
nybyggnation, samt genom förvärv, byte eller försäljning av fastigheter, allt 
i syfte att erbjuda ett brett utbud av bostäder och lokaler”

2. Under rubrik Fastighetsbeståndets inriktning
Texten:
”Bolaget bör eftersträva en geografisk spridning i kommunen av 
fastighetsbeståndet och härvid ha ett utbud av lägenheter inom de större 
kommundelarna. 
Bolagets totala bostadsbestånd bör i stort sett behållas.”
Byts ut mot:
”Bolaget bör eftersträva en geografisk spridning i kommunen av 
fastighetsbeståndet och härvid ha ett utbud av lägenheter inom de större 
kommundelarna.
Bolaget kan i enlighet med kommunfullmäktiges beslut avyttra fastigheter i 
syfte att förnya, förädla och utveckla fastighetsportföljen.”

Ett närmast identiskt förslag har lämnats av Roger Petrini (M) i en motion 
daterad 2019-09-25.

Syftet med förslaget till ändring av ägardirektivet framgår inte av 
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Kommunstyrelse
2020-02-05

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

Älvkarlebyhus framställan men dess vd har meddelat att med de nya 
skrivningarna skulle bolaget får möjlighet att lyfta frågor om försäljning av 
fastigheter/bostäder till kommunfullmäktige för ställningstagande. En 
möjlighet som de idag inte anser sig ha. Samt att om bolaget ska bygga nya 
bostäder och samtidigt nå upp till soliditetsmålet på 25% så kan det komma 
att krävas att de finansierar nybyggnationerna genom försäljning av 
fastigheter.

Även Roger Petrini motiverar förslaget med att bolaget med nuvarande 
skrivning i ägardirektivet bara får köpa eller bygga, inte sälja. Han ser 
dessutom fler möjliga fördelar med försäljning än den att finansiera 
nybyggnationer: ”Att sälja byggnader med syfte att  t.ex. få in kapital till 
nybyggnationer är inte bara bra för företaget, det skapar också möjligheter 
till en bredare och mer konkurrensutsatt hyresmarknad samt även 
möjligheter att skapa bostadsrättsföreningar.”

Beslutsunderlag
 Hemställan från AB Älvkarlebyhus daterad 2019-03-14
 Motion från Roger Petrini (M) daterad 2019-09-25
 Tjänsteskrivelse från utredare Erik Klippmark daterad 2019-12-05
 Yttrande från utredare Erik Klippmark daterat 2019-12-05
 Nu gällande bolagsordning och ägardirektiv för AB Älvkarlebyhus

Förslag till beslut på sammanträdet
Marie Larsson (S) yrkar på bifall till arbetsutskottets förslag, det vill säga att 
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige avslå motionen.

Roger Petrini (M) yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
att bifalla motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer Marie Larssons yrkande mot Roger Petrinis yrkande och 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Marie Larssons yrkande.
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Kommunstyrelse
2020-02-05

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

KS § 15 Förslag till nytt Regionalt trafikförsörjningsprogram för 
Uppsala län 2020–2030

Diarienr
2019/130 Beslut

Kommunstyrelsen antar förvaltningens förslag till yttrande över Regionalt 
trafikförsörjningsprogram för Uppsala län 2020-2030, kompletterat med de 
synpunkter som inkommit från bygg- och miljöavdelningen. 

Sammanfattning av ärendet
Region Uppsala har för samråd skickat ett förslag till  ”Regionalt 
trafikförsörjningsprogram för Uppsala län 2020-2030”. 
Trafikförsörjningsprogrammet innehåller bland annat mål och strategier för 
kollektivtrafikförsörjningen och utvecklingen av länets kollektivtrafik.
Kommunstyrelsens förvaltning har genom utredare Erik Klippmark tagit 
fram ett förslag till yttrande. I yttrandet tas bland annat frågor upp om 
ambitionsnivån för utbudet av kollektivtrafik till mindre orter, biljettpriser 
för resor över länsgräns och behovet av ytterligare förbättrad spårkapacitet 
för att möjliggöra fler Upptågsturer norr om Tierp.

Inför kommunstyrelsens sammanträde har ärendet kompletterats med 
synpunkter från bygg- och miljöavdelningens fysiska planerare Johannes 
Siirtola.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-01-09 från utredare Erik Klippmark med 

bilagt förslag till yttrande daterat 2020-01-07.
 Synpunkter från bygg- och miljöavdelningen, daterade 2020-01-27
 Inbjudan till samråd daterad 2019-11-29 från Region Uppsala med 

bifogad samrådshandling och tillhörande bilagor.

Beslutet lämnas till
 Erik Klippmark för inarbetande av bygg- och miljöavdelningens 

synpunkter. Därefter skickas yttrandet till Region Uppsala.
 Johannes Siirtola, bygg- och miljöavdelningen.
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Kommunstyrelse
2020-02-05

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

KS § 16 Taxor och avgifter - samhällsbyggnadsnämnden
Diarienr
2019/114 Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar uppdateringen av 
Taxebilaga 1 tillhörande Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens 
område.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige i Älvkarleby kommun har den 2019-11-27 § 102 
beslutat om taxor gällande år 2020. I det underlag som fullmäktige fattade 
beslut om saknades viss information i en av kolumnerna i Taxebilaga 1 
gällande miljöbalken. Den saknade informationen som ej överfördes vid 
hanteringen av dokumentet har nu uppdaterats manuellt.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-01-10 från bygg- och miljöchef Malin 

Lidow Heneryd 
 Taxebilagor miljöbalken 1 Äby – reviderad
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Kommunstyrelse
2020-02-05

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

KS § 17 Finansiering av arvodeshöjning
Diarienr
2018/84 Beslut

Kommunstyrelsen avslår utbildnings- och omsorgsnämndens förfrågan om 
att finansiera den tillfälliga höjningen av nämndens ordförandearvode. 

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2019-10-22 att ordförande i utbildnings- och 
omsorgsnämnden skulle få ett tillfälligt ökat arvode, från dagens 40 % till 
70 % fram till dess att nämnden delas. Kostnaden skulle finansieras inom 
befintlig ram för nämnden. 

Utbildnings – och omsorgsnämnden beslutade 2019-10-22 att be 
kommunstyrelsen att bekosta det ökade arvodet.

Beslutsunderlag
 Beslut UON 2019-12-10 § 218
 Beslut KF 2019-10-22 § 83

Förslag till beslut på sammanträdet
Marie Larsson (S) yrkar att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets 
förslag, det vill säga avslår utbildnings- och omsorgsnämndens förfrågan 
om att finansiera den tillfälliga höjningen av nämndens ordförandearvode.

Torbjörn Löfgren (KV) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att finansiera 
den tillfälliga höjningen av nämndens ordförandearvode.

Beslutsgång
Ordföranden ställer Marie Larssons yrkande mot Torbjörn Lövgrens 
yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller Marie Larssons yrkande.

Beslutet lämnas till
 Utbildnings- och omsorgsnämnden
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Kommunstyrelse
2020-02-05

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

KS § 18 Svar i ärende angående laglighetsprövning
Diarienr
2018/84 Beslut

Kommunstyrelsen lämnar svar till förvaltningsrätten i enlighet med 
förvaltningens förslag.

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningsrätten i Uppsala ger i föreläggande 2019-12-27 Älvkarleby 
kommun möjlighet att lämna svar i ärende (målnummer 6929-19) angående 
laglighetsprövning enligt kommunallagen. Ärendet avser ett överklagande 
av det beslut om höjt arvode för utbildnings- och omsorgsnämndens 
ordförande som kommunfullmäktige tog 2019-10-22, § 83.

Förvaltningen har tagit fram ett förslag till svar i vilket det framgår att 
kommunen inte anser att det överklagade beslutet står i strid mot några 
bestämmelser i kommunallagen.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse från utredare Erik Klippmark daterad 2020-01-14.
 Förvaltningens förslag till svar till förvaltningsrätten, daterat 2020-02-

05.
 Föreläggande från Förvaltningsrätten i Uppsala daterat 2019-12-27, med 

det aktuella överklagandet som bilaga.
 Kommunfullmäktiges beslut om att höja ordförandearvodet, daterat 

2019-10-22, § 83.

Beslutet lämnas till
 Förvaltningsrätten delges svaret.
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Kommunstyrelse
2020-02-05

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

KS § 19 Revidering av bolagsordning för Älvkarleby Vatten
Diarienr
2020/8 Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar den reviderade 
bolagsordningen för Älvkarleby Vatten. 

Sammanfattning av ärendet
Under 2019 har en översyn av de dokument som styr Gästrike Vatten 
koncernen påbörjats i samråd med ägarkommunerna. Syftet med översynen 
är att modernisera, anpassa till dagens regelverk och arbetssätt samt förenkla 
för ökad läsförståelse.

Beslutsunderlag
 Missiv – reviderad bolagsordning för Älvkarleby Vatten AB
 Bilaga 1 Förslag Bolagsordning för Älvkarleby Vatten AB 
 Bilaga 2 Jämförelse Bolagsordning Älvkarleby Vatten AB
 Protokoll Älvkarleby Vatten ABs styrelsemöte 2019-12-19
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Kommunstyrelse
2020-02-05

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

KS § 20 Reviderad bolagsordning för Gästrike Vatten
Diarienr
2020/10 Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar förslaget till 
reviderad bolagsordning för Gästrike Vatten. 

Sammanfattning av ärendet
Under 2019 har en översyn av de dokument som styr Gästrike Vatten 
koncernen påbörjats i samråd med ägarkommunerna. Syftet med översynen 
är att modernisera, anpassa till dagens regelverk och arbetssätt samt förenkla 
för ökad läsförståelse.

Beslutsunderlag
 Missiv – reviderad bolagsordning för Gästrike Vatten AB 
 Bilaga 1 förslag Bolagsordning för Gästrike Vatten AB 
 Bilaga 2 jämförelse Bolagsordning för Gästrike Vatten AB 
 Protokoll Gästrike Vatten ABs styrelsemöte 2019-12-19
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Kommunstyrelse
2020-02-05

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

KS § 21 Firmatecknare
Diarienr
2020/18 Beslut

Kommunstyrelsen ger: 
1. Kommundirektör Maria Wikström och ekonomichef Peter Hammarberg 

fullmakt att i förening underteckna handlingar i Älvkarleby kommuns 
namn.

2. Som ersättare utses kommunikation- och administrationschef Louise 
Cedemar samt HR-chef Brita-Lena Cederqvist. 

Sammanfattning av ärendet
I den av kommunstyrelsen antagna delegationsordningen följer en 
delegation till kommunchef att tillsammans med ekonomichef vara 
kommunens firmatecknare/underteckna handlingar för kommunens räkning.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, daterad 2020-01-28 från kommunsekreterare Malin 

Persson 

Beslutet lämnas till
 Kommundirektör 
 Ekonomichef 
 Administrations- och kommunikationschef 
 HR-chef 
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Kommunstyrelse
2020-02-05

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

KS § 22 Ny budgetmodell
Diarienr
2020/17 Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att Älvkarleby kommun använder resurs-
fördelningsmodellen (prislappsmodellen) med framräkning av tekniska 
ramar med komplettering av politiska prioriteringar vid övergripande 
fördelning av budgetramar till nämnderna. Modellen tillämpas i 
budgetprocessen från och med budgetår 2021 och utvärderas efter 3 år 
(2023). 

Sammanfattning av ärendet
För att få en budget som följer befolkningsutvecklingen i kommunen och 
tydliggör politiska prioriteringar föreslås en ny metod för resursfördelning 
och budgetering för Älvkarleby kommun. 
Utmaningarna med att använda en modell likt denna är att det krävs en 
omställning från nuvarande process. Denna modell innebär att ett nytt 
resonemang kring budgetprocessen krävs där utgångpunkten är vad det 
”borde” kosta att bedriva verksamhet med en genomsnittlig kvalitet. Att 
konsekvent använda sig av modellen och på det sättet tydliggöra politiska 
prioriteringar innebär en förändring.
Planeringsförutsättningarna beslutas tillsammans med tekniska ramar vilket 
beskrivs nedan. 
De tekniska ramarna bygger på aktuell befolkningsprognos och så kallat 
styckkostnader (även kallat prislappar) för verksamheterna som hämtas från 
det kommunala utjämningssystemet. Den demografibaserade 
resursfördelningen omfattar verksamheterna förskola, förskoleklass, 
skolbarnsomsorg, grundskola, gymnasiet och äldreomsorg. Modellen ska 
också på sikt inkludera LSS (lagen om särskilt stöd) och IFO (individ och 
familjeomsorg). Det innebär att om barnen i förskolan blir fler än året innan 
får verksamheten ett ökat anslag, om barnen blir färre minskar anslaget. 
I nästa steg sker den politiska prioriteringen. Denna prioritering avgör om 
verksamheten får 100 procent av den volymbaserade ramen eller mer, 
exempelvis 105 procent. 
  
Kommunens investeringar ska vara självfinansierade frånsett större 
strategiska investeringar   t ex nytt äldreboende. 
 
Modellen utgår från den prioritering mellan verksamheterna som beslutats 
av kommunfullmäktige och respektive nämnd året före budgetåret. 
Omprioriteringar mellan verksamheterna och krav på rationaliseringar, 
effektiviseringar samt standardhöjningar och/eller standardsänkningar 
behandlas politiskt.  
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Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad  2020-01-20 från tf. ekonomichef Mona 

Henriksson 

Beslutet lämnas till
 Ordförande i respektive nämnd
 Förvaltningschef i respektive förvaltning
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2020-02-05

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

KS § 23 Kommunfullmäktiges mål 2021
Diarienr
2020/16 Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att revidera de 
övergripande målen ”2020 och plan 2021-2022” till 2021 enligt 
workshopsgruppens förslag.

Sammanfattning av ärendet
För att mål- och budgetprocessen ska komma i fas med nya 
resursfördelningsmodellen krävs att kommunfullmäktiges mål är beslutade 
för åtminstone år 2021, innan processen startar i respektive nämnd med 
översyn av nämndmål, tekniska ramar och prioriteringar under våren 2020. 
Med anledning av detta anordnades en workshop med Maria Wikström, 
Marie Larsson, Magnus Grönberg, Clarrie Leim, Ulf Öman, Torbjörn 
Löfgren, Ann-Charlotte Ågren och Runar Höglund för översyn av mål 2020 
och önskvärda förändringar av KF mål till 2021.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-01-21 från kommundirektör Maria 

Wikström
 Förslag till ”Älvkarleby kommun Kommunfullmäktige mål 2021”
 Underlag (exceldokument) till förslag till mål 2021 KF – Workshop 15 

januari 2020
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KS § 24 Fyllnadsval ledamot (ordförande) KPR

Beslut
Kommunstyrelsen utser Rolf Bejerfjord (S) till ny ledamot och tillika 
ordförande i kommunala pensionärsrådet (KPR) resterande del av 
mandatperioden.

Sammanfattning av ärendet
Gunilla Styf (S) har avsagt sig uppdraget som ledamot och ordförande i 
kommunala pensionärsrådet (KPR). Hon har suttit på ett mandat som enligt 
KPR:s reglemente tillhör kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen behöver 
därför välja en ny ledamot/ordförande till KPR.

Beslutet lämnas till
 KPR
 Rolf Bejerfjord
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Utdragsbestyrkande

KS § 25 Revidering av inkallelseordning för ersättare i nämnder 
och styrelser

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer följande 
ordning för inkallande av ersättare i nämnder och styrelser att gälla 
resterande del av mandatperioden:

S: S, V, C, MP, KV, L, M, KD, SD
C: C, S, V, MP, L, M, KD
V: V, S, MP, C
MP: MP, S, V, C
SD: SD, KV, L, KD, S, M, C, MP
M: M, KD, L
KV: KV, SD
KD: KD, M, L
L: L, M, KV, KD, C, MP, S

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige tog 2018-12-12 beslut om ordning för inkallande av 
ersättare i nämnder och styrelser. Vid dagens sammanträde med 
kommunstyrelsen presenteras förslag från Glenn Grylin (SD) och Torbjörn 
Löfgren (KV) om ny inkallelseordning för partierna Sverigedemokraterna 
och Kommunens Väl. Roger Petrini (M) föreslår ny inkallelseordning för 
partierna Moderaterna och Kristdemokraterna.
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KS § 26 Workshop - kommunstyrelsens mål

Efter det att kommunstyrelsens sammanträde avslutats genomför 
kommunstyrelsen en workshop, under ledning av kommundirektör Maria 
Wikström, för att ta fram mål för kommunstyrelsen. 
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