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Protokoll för kommunstyrelsen
Plats:

Kommunhusets sessionssal, Skutskär

Datum och tid:

2015-02-04 kl. 9.00–14.15
Ajournering kl.10.05–10.20, 11.00–11.05 , 12.15–13.00

Justering
Kommunhuset, Skutskär

Plats:

Datum och tid: 2015-02-06 kl. 13.00
15-39

Paragrafer:

Sekreterare:
Jacob Sandqvist
Ordförande:
Marie Larsson
Justerare:
Claudia Forsberg Jönsson

Bo Janzon

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

2015-02-04
2015-02-11
2015-03-06

Underskrift

Annelie Joelsson

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
2015-02-04

Beslutande
Ledamöter
Namn (politisk tillhörighet)
Paragrafer
Marie Larsson (S)
Jenny Dahlberg Jönsson (S)
Tommy Jakobsson (S)
Rolf Bejerfjord (S)
15-30
Kristina Othén (V)
Claudia Forsberg Jönsson (MP)
Kenneth Holmström (M)
Torbjörn Löfgren (KV)
Maj-Britt Jakobsson (SD)
Sandra Andersson (SD)
15-30
Tjänstgörande ersättare
Namn (politisk tillhörighet)
Bo Janzon (M)
Sagar Bhatta (S)
Kjell Grönberg (S)

Paragrafer Ordinarie ledamot
Clarrie Leim (C)
31-39
Rolf Bejerfjord (S)
31-39
Sandra Andersson (SD)

Övriga närvarande
Ersättare
Namn (politisk tillhörighet)
Sagar Bhatta (S)
Kjell Grönberg (S)
Ulf Öhman (V)
Christer Lindeberg (M)
Bengt Ahlquist (KV)
Övriga deltagare
Namn
Anna-Karin Jakobsson
Veikko Niemi
Jacob Sandqvist

Ordförandens
signatur

Paragrafer
15-30
15-30

15-22

Paragrafer

Justerarens
signatur

Befattning
Kommunchef
Ekonomichef
Kommunsekreterare

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
2

Kommunstyrelsen
2015-02-04

Ks § 15

Sida
3

Godkännande av dagordning
Beslut
Dagordningen godkänns, med följande ändringar:
• Ärende gällande kommunstyrelsens mål förs in i dagordningen.
• Ärende gällande bolagsordning för Älvkarleby Vatten förs in i
dagordningen.

Ks § 16

Delgivning av protokoll
Arbetsutskottets protokoll delgivs.

Ks § 17

Redovisning av delegationsbeslut
Följande delegationsbeslut redovisas:
Kommunstyrelsens ordförande Marie Larsson (S) har fattat följande
beslut:
• Yttrande där kommunen yrkar att förvaltningsrätten avslår
överklagandet om fullmäktiges beslut Budget och skattesats för 2015,
KF § 77, 2014-11-26 från Kurt Törnblom (SD).
• Yttrande där kommunen yrkar att förvaltningsrätten avslår
överklagandet om fullmäktiges beslut Val av två ledamöter och två
ersättare till Bionär AB:s styrelse, KF § 95, 2014-12-10 från Kenneth
Holmström (M).

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
2015-02-04

Ks § 18

Sida
4

Allmän information och ekonomisk redovisning
Ekonomichef Veikko Niemi ger ekonomisk redovisning

Ks § 19

Information om Nedre Dalälvssamarbetet (NeDa)
NeDa:s VD Kia Olofsdotter ger information om samarbetet och vad det
syftar till.

Ks § 20

Information om UTOM-nämndens upplägg av arbete
med uppföljnings- och aktivitetsansvar för ungdomar.
Beslut
Skolchef Gunnmari Nordström ger information om upplägget av arbetet
med uppföljnings- och aktivitetsansvar för ungdomar.

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
2015-02-04

Ks § 21

Sida
5

Internbudget 2015
Beslut
Kommunstyrelsen antar föreslagen internbudget för 2015.
Sammanfattning av ärendet

Styrelsen och nämnderna ska var och en varje år skapa och anta en budget
för sin verksamhet för det kommande året.
Beslutsunderlag

•

Internbudget för kommunstyrelsen för 2015

Beslutet lämnas till

•

Veikko Niemi

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
2015-02-04

Ks § 22
Diarienr
118/13.041

Sida
6

Kommunstyrelsens mål för 2015
Beslut
Kommunstyrelsen antar föreslagna mål för 2015.
Sammanfattning av ärendet

Med utgångspunkt i fullmäktiges mål ska styrelsen och nämnderna var och
en varje år författa och anta mål för sin verksamhet för det kommande året.
Beslutsunderlag

•

Mål för kommunstyrelsen för 2015

Beslutet lämnas till

•

Anna-Karin Jakobsson

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
2015-02-04

Ks § 23

Sida
7

Ägardirektiv Älvkarlebyhus

Diarienr
KS 2014/101.107 Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå fullmäktige att godkänna förslaget till
ägardirektiv.
Sammanfattning av ärendet

Under 2014 togs ett sidoordnat beslut som ett tillägg till gällande
ägardirektiv. Inför 2015 har tillägget arbetats in i grunddokumentet.
Dessutom har några belopp justerats samt att det har gjorts tydligare
skrivningar kring det bostadssociala ansvaret. En förändring är att ansvaret
för det bostadssociala projektet som nu drivs flyttas över till kommunen från
Älvkarlebyhus.
Beslutsunderlag

•
•

Tjänsteskrivelse ”Revidering Ägardirektiv för AB Älvkarlebyhus”,
2015-01-12 / Veikko Niemi
Förslag till reviderade ägardirektiv

Beslutet lämnas till

•
•

Älvkarlebyhus AB
Veikko Niemi

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
2015-02-04

Ks § 24

Sida
8

Bolagsordning Älvkarlebyhus

Diarienr
KS 2014/102.107 Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå fullmäktige att godkänna förslaget till
bolagsordning.
Sammanfattning av ärendet

Med anledning av förändringar i kommunallagen har förändringar införts i
bolagsordningarna i kommunkoncernens bolag.
Från och med 2013-01-01 gäller delvis ny lagstiftning vad avser
kommunstyrelsens uppsiktsplikt över hel- och delägda bolag. Enligt
Kommunallagens 6 kapitel § 1a och b ska kommunstyrelsen i årliga beslut
för varje hel- och delägt bolag pröva om den verksamhet som bolaget har
bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala
befogenheterna.
Beslutsunderlag

•
•

Tjänsteskrivelse: ”Bolagsordning för AB Älvkarlebyhus”, 2015-01-12 /
Veikko Niemi
Förslag till reviderad bolagsordning

Beslutet lämnas till

•
•

Älvkarlebyhus AB
Veikko Niemi

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
2015-02-04

Ks § 25

Sida
9

Reviderad bolagsordning för Älvkarleby Vatten AB

Diarienr
KS 2014/89.107 Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå fullmäktige att godkänna förslaget till
bolagsordning.
Sammanfattning av ärendet

Vid senaste revideringen så gjordes en felaktig redigering; under paragraf 9
så finns texten ”som upphandlas av Älvkarleby kommun”. Detta är felaktigt,
det ska istället vara ”som upphandlas av Gävle kommun”. Detta för att alla
bolag inom vattenkoncernen ska ha samma revisorer som genomför
revisionen i samband med bokslut, med mera.
Beslutsunderlag

•

Reviderad bolagsordning för Älvkarleby Vatten AB

Beslutet lämnas till

•
•

Älvkarleby Vatten AB
Veikko Niemi

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
2015-02-04

Ks § 26

Sida
10

Process för investeringsäskanden

Diarienr
KS 2015/2.049 Beslut
Kommunstyrelsen beslutar godkänna processen för investeringsäskanden.
Sammanfattning av ärendet

Processen kring investeringsäskanden är idag något otydlig beträffande vem
som gör vad och vem som har ansvar för processens olika delar. Detta
behöver förtydligas både ansvarsmässigt och planeringsmässigt.
Beslutsunderlag

•

Tjänsteskrivelse ”Förslag till rutin vid äskande av investeringsmedel”,
2015-01-09 / Veikko Niemi, med bilaga.

Beslutet lämnas till
• Veikko Niemi

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
2015-02-04

Ks § 27

Sida
11

Reviderad upphandlings- och inköpspolicy

Diarienr
KS 2014/95.003 Beslut

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta att:
1. Bifogat förslag till Upphandlings- och Inköpspolicy för Älvkarleby
kommun fastställs.
2. Inköpssamordnaren uppdras att snarast starta upp ett nätverk kring
upphandlingsfrågor och inköp.
3. I samarbete med Inköp Gävleborg fortsätta att utveckla och förbättra
samarbetet för att förändra och förbättra inköps- och
upphandlingsprocesserna inom Älvkarleby kommun för att höja
kommunens avtalstrohet.
4. Inköpssamordnaren uppdras att informera och utbilda personal inom
kommunen i gällande lagar, regler och rutiner kring inköp och
upphandlingar.
Sammanfattning av ärendet

Älvkarleby kommun har inte reviderat sin inköpspolicy sedan 2004 förutom
ett tillägg som gjordes våren 2014. Därför är en revidering nödvändig med
tanke på den utveckling som skett med nya lagar och regler och ny teknik
inom inköp och upphandling.
Vid kontakter med Inköp Gävleborg har det också framkommit att
kommunen har en låg avtalstrohet gentemot leverantörer som vi skrivit avtal
med. Kommunen måste därför ta krafttag för att höja avtalstroheten annars
kan kommunen få svårigheter vid kommande upphandlingar i framtiden.
Beslutsunderlag

•
•

Tjänsteskrivelse: ”Reviderad Upphandlings- och inköpspolicy för
Älvkarleby kommun”, 2014-11-13 / Anna-Karin Jakobsson & Veikko
Niemi
Förslag till reviderad upphandlings- och inköpspolicy för Älvkarleby
kommun

Beslutet lämnas till
• Veikko Niemi

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
2015-02-04

Ks § 28

Sida
12

Taxor och avgifter UTOM

Diarienr
KS 2013/118.041 Beslut

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta att:
• Bifogade taxor och avgifter för perioden 2015-04-01 – 2016-03-31
fastställs.
• Taxor och avgifter med perioden april innevarande år till mars
efterföljande år beslutas på kommunfullmäktiges sammanträden i
februari varje år eller till dess att annan periodisering tas fram.
Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade 2014-11-26 om gällande taxor och avgifter
för vård och omsorg för perioden januari 2015 – mars 2015. Föreliggande
förslag gäller perioden april 2015 – mars 2016.
Beslutsunderlag

•
•
•

Utbildnings- och omsorgsnämndens beslut Uon § 14, 2015-01-13
Tjänsteskrivelse: ”Taxor och avgifter för utbildnings- och
omsorgsnämnden”, 2015-01-02 / Ulrika Hjerpe & Mona Henriksson
Förslag till taxor och avgifter, vård och omsorg april 2015 – mars 2016

Beslutet lämnas till

•

Veikko Niemi

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
2015-02-04

Ks § 29

Sida
13

Aktieägartillskott Älvkarleby Vatten AB med anledning
av Skatteverkets ställningstagande.

Diarienr
KS 2015/10.045 Beslut

Kommunstyrelsen beslutar föreslå fullmäktige att uppdra ekonomichef
Veikko Niemi att i samarbete med Gästrike Vatten låna upp 60 940 991 kr
till Älvkarleby Vatten, för att växla om deras internt förmedlade lån till
externt förmedlade lån under 2015.
Sammanfattning av ärendet

Den 10 mars 2014 kom Skatteverket med ett uttalande, som förändrade
möjligheterna för kommunerna att internt förmedla lån till sina helägda
bolag. Älvkarleby kommun hade sedan 2013 ett förhandsbesked att detta var
tillåtet men uttalandet i mars 2014 förändrade detta. Konsekvensen av detta
är att Skatteverket kan komma att vägra godkänna ränteavdraget för
Älvkarleby Vatten AB för de räntor som är betalda efter den 10/3-2014.
Räntebeloppet 1,3 miljoner kr och skulle innebära ett skattepåslag på knappt
300 tusen kr.
Efter kontakter med PWC har vi i samråd bestämt att det bästa är att inte
göra några redovisnings-/finansieringstekniska transaktioner nu utan
Älvkarleby Vatten öppet redovisar de faktiska räntekostnaderna som
interna. Sedan får vi avvakta Skatteverkets utslag.
Det som däremot måste lösas under året är att Älvkarlebys internt
förmedlade lån till Älvkarleby Vatten måste omsättas så att de blir externt
förmedlade lån istället annars kommer garanterat Älvkarleby Vatten att
drabbas av skatter och ev. skattetillägg.
Beslutsunderlag

•

Skatteverkets ställningstagande

Beslutet lämnas till

•
•
•

Veikko Niemi
Älvkarleby Vatten AB
Gästrike Vatten AB

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
2015-02-04

Ks § 30

Sida
14

Avbetalningsplan Skutskärs Bandy

Diarienr
KS 2015/9.049 Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att upprätta en avbetalningsplan för Skutskärs
Bandy enligt förslag.
Reservationer och särskilda uttalanden

Torbjörn Löfgren (KV), Sandra Andersson (SD) samt Maj-Britt Jakobsson
(SD) reserverar sig mot beslutet.
Sammanfattning av ärendet

Under 2013/14 gjordes nyinvesteringar i Skutskärs IP som skulle bekostas
av Skutskärs Bandy. SBN var beställare av arbetet och betalade fakturorna
som sedan vidarefakturerades bandyföreningen. Föreningen hade vid den
tidpunkten inte möjlighet att betala fakturorna, (på totalt 424 939 kr), som
sedan har legat som fordringar på Skutskärs Bandy. Vid bokslutet måste
fordringarna hanteras och det finns då tre alternativ;
1. Skriva av skulden
2. Betrakta fordringarna som osäkra och lämna över dem till Marginalen
Inkasso för en oviss inkassohantering.
3. Komma överens om en avbetalningsplan med Skutskärs Bandy så att de
under en period amorterar av skulden till kommunen.
Vid möte med ordförande och kassör för Skutskärs Bandy så accepterar de
skulden och är villiga att amortera av den, men de kan inte börja amortera
förrän vid halvårskiftet 2015 eftersom de för närvarande amorterar av
investeringen i isanläggningen. Vi föreslår därför att de får 18 månader på
sig att amortera av skulden, dvs. 23 600 kr/månad + ränta från och med
2015-11-30. Fakturering sker tertialvis med första förfallodatum 2015-04-30
och de ska betala kommunens genomsnittliga låneränta + 0,2 % i påslag.
Under årets första 10 månader betalas endast ränta.
Beslutsunderlag

•

•

Tjänsteskrivelse: ”Avbetalningsplan för Portföljen i Skutskär AB,
(Skutskärs bandy”, 2015-01-24 / Veikko Niemi
Avbetalningsplan för Skutskärs Bandy

Förslag till beslut på sammanträdet

Marie Larsson (S) yrkar att förvaltningens förslag godkänns.
Torbjörn Löfgren (KV) yrkar att en del av skulden, på c:a 300 000 kr
avskrivs, och resterande belopp läggs upp i en femårig avbetalningsplan.

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
2015-02-04

Beslutsgång

Ordföranden ställer Larssons förslag mot Löfgrens förslag och finner att
kommunstyrelsen har beslutat enligt Larssons förslag.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
JA-röst till Larssons förslag
NEJ-röst till Löfgrens förslag
Omröstningsresultat

Med 8 JA-röster och 3 NEJ-röster har kommunstyrelsen bifallit Larssons
förslag.
Beslutet lämnas till

•
•

Veikko Niemi
Skutskärs Bandy

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
15

Kommunstyrelsen
2015-02-04

Ks § 31

Sida
16

Tillväxtstrategi

Diarienr
KS 2014/83.140 Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att:
1. Förvaltningen får i uppdrag att i samråd med kommunstyrelsens
ordförande göra de omformuleringar som Bo Janzons yrkande
efterfrågat. Detta ska vara utfört till fullmäktiges nästa sammanträde.
2. Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att anta den reviderade
Tillväxtstrategin.
Sammanfattning av ärendet

Arbetet med tillväxtstrategin har bedrivits under ett år där fokus varit att
utifrån fakta ta fram ett dokument som hjälper kommunen att möta framtida
utmaningar. Med hjälp från Regionförbundet, forskare och WSP har
dokumentet arbetats fram, men det har framförallt varit näringslivet som
varit med och angett inriktningen.
Syftet med Älvkarlebys tillväxtstrategi är tredelat. Först och främst ska
strategin säkra en god livskvalitet för kommunens invånare, för det andra
ska den ge bra förutsättningar för kommunens företag och till sist garantera
ett rikt utbud för kommunens besökare. Detta kan endast bli möjligt om en
långsiktig finansiering av viktiga välfärdsfunktioner och service till företag
uppnås.
Fyra strategiska fokusområden är de områden vi prioriterar extra mycket i
utvecklingsarbetet. Det är genom att rikta våra insatser till dessa områden
som vi menar att vi snabbast kan nå våra mål. De fyra områdena är
Infrastruktur och bostäder, Näringslivsutveckling, Utbildning och skola
samt Bilden av Älvkarleby.
Förslaget till tillväxtstrategi har remitterats till nämnderna, fullmäktiges
partier och till alla som varit involverade i arbetet. Det har också
kommunicerats via E-nätet och näringslivskontorets nyhetsbrev som når
cirka 200 företag i kommunen. I samband med en företagarfrukost
presenterades förslaget och diskuterades.
Beslutsunderlag

•
•
•
•
•

Tillväxtstrategi, 2015-01-09 / Karin Vybiral
Samhällsbyggnadsnämndens yttrande; Sbn § 633 2014-12-09
Utbildning- och omsorgsnämndens yttrande; Uon § 809, 2014-12-09
Remissvar från Vänsterpartiet, 2015-01-19
Remissvar från Moderaterna och Centerpartiet, 2015-01-19

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
2015-02-04

Sida
17

Förslag till beslut på sammanträdet

Bo Janzon yrkar att de stycken under sektionerna ”Bilden av Älvkarleby”
samt ”Infrastruktur och bostäder” där emfas läggs på inriktning mot Gävle,
ska omformuleras så att inriktningen istället blir mot en bredare region som
inkluderar söderut såväl som norrut.
Beslutet lämnas till

•
•

Martin Andaloussi
Karin Vybiral

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
2015-02-04

Ks § 32

Sida
18

Funktionellt prioriterat vägnät

Diarienr
KS 2014/87.014 Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att förvaltningen får i uppdrag att i remissvar
lämna föreslagna synpunkter till Trafikverket.
Sammanfattning av ärendet

Trafikverket har skickat ut ett förslag till ”funktionellt prioriterat vägnät” för
synpunkter senast 2015-02-15. I förslaget pekas det ut vilka statliga vägar
som anses vara viktigast för nationell och regional tillgänglighet. Det gäller
tillgängligheten för godstransporter, kollektivtrafik och dagliga respektive
långväga resor med personbil. Av de vägar som går inom/genom Älvkarleby
kommun är följande utpekade:
•
•
•

E4:an (för samtliga funktioner)
Väg 76 (för samtliga funktioner, kollektivtrafik dock endast GävleSkutskär)
Väg 291 (för funktionen dagliga personbilsresor)

I en särskild handledning beskriver Trafikverket tänkt förhållningssätt till
det prioriterade vägnätet. Att en väg är utpekad innebär att extra fokus ska
läggas på att söka lösningar som gör det smidigt att ta sig fram på vägen för
den regionala och nationella trafiken. De vägar som inte ingår i det
prioriterade vägnätet är sådana där man bedömer att det är den lokala
tillgängligheten som är viktigast att värna och utveckla.
Beslutsunderlag

•
•
•
•
•

Tjänsteskrivelse: ”Yttrande över förslag till funktionellt prioriterat
vägnät”, 2015-01-08 / Erik Klippmark
Följebrev till remiss om funktionellt prioriterat vägnät, 2014-10-29 /
Trafikverket
Karta över förslaget till prioriterat vägnät i Uppsala län / Trafikverket
Handledning, förhållningssätt funktionellt prioriterat vägnät, 2014-10-13
/ Trafikverket
Rapport: ”Funktionellt prioriterat vägnät”, oktober 2014 / Trafikverket

Beslutet lämnas till
• Erik Klippmark

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
2015-02-04

Ks § 33

Sida
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Lokalbehov på utbildnings- och omsorgsförvaltningen
– KunDa

Diarienr
KS 2014/93.291 Beslut

1. Kommunchef Anna-Karin Jakobsson får fortsatt uppdrag att utreda
lokalfrågan samt att inhämta prisuppgift för ett eventuellt köp av
Jungfruholmens skola.
2. Kommunstyrelsen lämnar inget förslag till beslut till fullmäktige.
Sammanfattning av ärendet

Utbildnings- och omsorgsnämnden beslutade 2014-11-11 § 789 att föreslå
kommunfullmäktige ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att uppta
förhandling om inköp av Jungfruholmens skola. Detta i syfte att samla
KunDas verksamhet i ändamålsenliga lokaler och skapa möjlighet till en
förskoleavdelning. Uppdraget skulle även bestå i att
samhällsbyggnadsnämnden tar upp diskussioner med AB Älvkarlebyhus om
iordningsställande av KunDas nuvarande lokaler för individ- och
familjeomsorgens räkning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2014-11-25 § 138 att återremittera ärendet till utbildnings- och omsorgsnämnden för komplettering
av beslutsunderlaget med förslag till hur det ska finansieras och med
ekonomiska beräkningar för alternativ 2.
Beslutsunderlag

•
•
•

Utbildning- och omsorgsnämndens beslut Uon § 813, 2014-12-09
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2014-11-25 § 138
Tjänsteskrivelse: ”Utbildnings- och omsorgsförvaltningens lokalbehov”,
2014-12-03 / Åsa Morén

Beslutet lämnas till
• Anna-Karin Jakobsson

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande
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Partistöd 2015

Diarienr
KS 2015/4.104 Beslut
Kommunstyrelsen förslår att:
1. Föreslagna regler för kommunalt partistöd antags
2. Partistödet för 2015 fastställs till
• 13 280 kronor per parti, och
• 13 280 kronor per mandat
Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige fattade 2014-02-19, KF § 9 beslut om upphörande av
tidigare regler för kommunalt partistöd, och införande av nytt regelverk.
Detta utfördes med bas i förändringar i kommunallagen, som bland annat
anger att beslut om att ge kommunalt partistöd ska fattas av fullmäktige
minst en gång per år.
Det nya regelverk som antogs av fullmäktige innehöll en bestämmelse om
krav på närvaro vid fullmäktiges sammanträden för att ett parti ska kunna
erhålla partistöd. För sådan bestämmelse saknas dock stöd i
kommunallagen, varför fullmäktige behöver anta nya regler för kommunalt
partistöd.
Bo Kullman tog fram ett förslag till nivå på partstödet om 13 280 kronor i
grund och detsamma per mandat. Den nivån innebär att den totala summan
för partistödet blir oförändrad från föregående år.
Beslutsunderlag

•
•

Tjänsteskrivelse ”Kommunalt partistöd för 2015”, 2015-01-12 / Jacob
Sandqvist
Förslag till reviderade regler för kommunalt partistöd

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
2015-02-04

Ks § 35

Sida
21

Ansökan om verksamhetsstöd 2015: Föreningen
Vallonbruk i Uppland

Diarienr
KS 2014/97.840 Beslut

Kommunstyrelsen avstår från att lämna verksamhetsstöd till Föreningen
Vallonbuk i Uppland för 2015.
Sammanfattning av ärendet

Föreningen Vallonbruk i Uppland har inkommit med en förfrågan om att
erhålla ett verksamhetsstöd på 30 tkr för året 2015. Föreningen arbetar för
att bevara, beskriva, utveckla och marknadsföra de uppländska vallonbruken
som besöksmål.
Förvaltningen anser att arbetet som föreningen bedriver är professionellt och
värdeskapande för besöksnäringen i regionen, men koppling till Älvkarleby
kommun är inte självklar. Det är främst Östhammar kommun och Tierp
kommun som har utpräglade bruksmiljöer som besöksmål med utbyggd
service kring dessa. I kommunen är det främst aktörer i Älvkarleö bruk
såsom Söderhällgården och Älvkarleö herrgård som har kopplingar till
föreningens arbete och det finns även guideföretag.
Med anledning av detta föreslår förvaltningen att kommunstyrelsen beslutar
att inte lämna något verksamhetsstöd till Föreningen Vallonbruk i Uppland
för 2015. Det finns också en lokal projektgrupp i Älvkarleö bruk som
ansvarar för invigningen av Vallonbruksveckan. Detta arrangemang är
berättigat ett visst ekonomiskt stöd, om en ansökan inkommer.
Beslutsunderlag

•
•

Tjänsteskrivelse ”Ansökan om verksamhetsstöd för år 2015 från
Vallonbruk i Uppland”, 2015-09-09 / Martin Andaloussi
Ansökan om verksamhetsstöd för år 2015, november 2014 / Stefan
Wårdsäter, Vallonbruk i Uppland

Beslutet lämnas till
• Föreningen Vallonbruk i Uppland

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande
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Detaljplan Medora 168:115 & 168:116, Jungfruholmen

Diarienr
KS 2014/47.214 Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att detaljplanen antags.
Sammanfattning av ärendet

En detaljplan har tagits fram för fastigheterna Medora 168:115 och 168:116.
Förslaget innebär att man ska kunna bedriva skola, kontor, bostäder och viss
vårdsverksamhet, även i privat regi, inom fastigheterna,
Ett särskilt utlåtande har upprättats som innehåller de synpunkter som
framkommit under granskningen. Denna bifogas antagandehandlingarna.
Synpunkterna har inte föranlett några vidare ändringar av detaljplanen.
Beslutsunderlag

•
•
•
•
•
•
•

Samhällsbyggnadsnämndens beslut Sbn § 642, 2014-12-09
Samrådsredogörelse, 2014-09-15 / Sofie Åberg
Planbeskrivning, 2014-08-20 / Marina Fyhr- SWECO Architects och
Sofie Åberg
Behovsbedömning, 2014-05-06 / Marina Fyhr- SWECO Architects och
Sofie Åberg
Plankarta med bestämmelser, 2014-08-20 / Marina Fyhr- SWECO
Architects och Sofie Åberg
Särskilt utlåtande, 2014-11-13 / Sofie Åberg
Fastighetsförteckning / Lantmäteriet

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Detaljplan för Östanån 2:19 & 2:39, bostäder vid ängen
i Sand, Älvkarleby.

Diarienr
KS 2014/48.214 Beslut

Kommunstyrelsen har inget att erinra mot förslaget.
Sammanfattning av ärendet

Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat vid sammanträde 2014-12-09, om
granskningsutställning av rubricerat förslag, i enlighet med Plan- och
bygglagen (PBL) kap 5 § 18.
Planens syfte är att skapa byggrätter för nya bostäder i attraktiv
boendemiljö.
Beslutsunderlag

•

Tjänsteskrivelse ”Detaljplan för Östanån 2:19 och 2:39, bostäder vid
ängen i Sand, Älvkarleby, Älvkarleby kommun…” med bilagor, 201411-13 / Sofie Åberg

Beslutet lämnas till

•

Sofie Åberg

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Svar på motion om kommunens äldreboenden

Diarienr
KS 2014/80.293 Beslut

Kommunstyrelsen lämnar inget förslag till beslut då ett flertal ledamöter
inte hade tillgång till den ursprungliga motionen.
Sammanfattning av ärendet

Kommunens Väl har motionerat om att tillsätta en utredning angående
rivning av delar av Tallmons sjukhem, uppförande av en ny byggnad
inrymmandes omsorgsboende, särskilt boende med mera. Motionen yrkar
även på att parboendegaranti införs i kommunen.
Utbildnings- och omsorgsnämnden har lämnat yttrandet, att det på grund av
pågående utredning och existerande regler idag inte finns något behov av
ytterligare utredning i frågan.
Beslutsunderlag

•
•
•

Utbildnings- och omsorgsnämndens beslut Uon § 808, 204-12-09
Tjänsteskrivelse: ”Yttrande över motion om kommunens särskilda
boenden”, 2014-11-11 / Eva Skytt.
Motion om kommunens äldreboenden, 2014-10-09 / Torbjörn Löfgren
(KV)

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Information om centrumplanen - Kommunarkitekt Sofie
Åberg
Kommunarkitekt Sofie Åberg ger information om den nya centrumplanen.

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Omröstningsprotokoll
Votering
§30
Ledamot

Närvaro

Ja

Marie Larsson (S)

X

J

Jenny Dahlberg Jönsson
(S)

X

J

Tommy Jakobsson (S)

X

J

Rolf Bejerfjord (S)

X

J

Kristina Othén (V)

X

J

Claudia Forsberg
Jönsson (MP)

X

J

Kenneth Holmström (M)

X

J

Clarrie Leim (C)

F

Torbjörn Löfgren (KV)

X

N

Maj-Britt Jakobsson (SD)

X

N

Sandra Andersson (SD)

X

N

Sagar Bhatta (S)

X

Kjell Grönberg (S)

X

Ulf Öhman (V)

X

Bo Janzon (M)

X

Christer Lindeberg (M)

X

Bengt Ahlquist (KV)

X

Summa

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

J

8

Justerarens
signatur

Nej

3

Utdragsbestyrkande

