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Protokoll för kommunstyrelsen
Kommunhusets sessionssal, Skutskär

Plats:

Datum och tid: 2015-03-11 kl. 13.15 – 14.55
Justering
Kommunhuset, Skutskär

Plats:

Datum och tid: 2015-03-16 kl 11.00
40 - 52

Paragrafer:

Sekreterare:
Christina Bejerfjord
Ordförande:
Marie Larsson
Justerare:
Tommy Jakobsson

Clarrie Leim

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

2015-03-11
2015-03-16
2015-04-07

Underskrift

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
2015-03-11

Beslutande
Ledamöter
Namn (politisk tillhörighet)
Paragrafer
Marie Larsson (S)
Jenny Dahlberg Jönsson (S)
Tommy Jakobsson (S)
Rolf Bejerfjord (S)
Kristina Othén (V)
Claudia Forsberg Jönsson (MP)
Kenneth Holmström (M)
Clarrie Leim (C)
Torbjörn Löfgren (KV)
Maj-Britt Jakobsson (SD)
40 - 45
Sandra Andersson (SD)
Tjänstgörande ersättare
Namn (politisk tillhörighet)
Inga Engman (SD)

Paragrafer Ordinarie ledamot
46 - 52
Maj-Britt Jakobsson (SD)

Övriga närvarande
Ersättare
Namn (politisk tillhörighet)
Sagar Bhatta (S)
Kjell Grönberg (S)
Kurt L Andersson (S)
Ulf Öhman (V)
Christer Lindeberg (M)
Inga Engman (SD)

40 - 45

Övriga deltagare
Namn
Veikko Niemi
Christina Bejerfjord

Paragrafer Befattning
Ekonomichef
Utredningssekreterare

Ordförandens
signatur

Paragrafer

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
2

Kommunstyrelsen
2015-03-11

Ks § 40

Godkännande av dagordning
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner dagordningen med tre extra ärenden från
kommunfullmäktige gällande Ägardirektiv för AB Älvkarlebyhus,
Bolagsordning för AB Älvkarlebyhus och Älvkarleby vatten AB.

Ks § 41

Delgivning av protokoll
Arbetsutskottets protokoll delgivs.

Ks § 42

Redovisning av delegationsbeslut
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut.
Kommunchef Anna-Karin Jakobsson har fattat följande beslut:
•

Ks § 43

Inrättande av ekonomitjänst på ekonomiavdelningen

Allmän information och ekonomisk redovisning
Beslut
Kommunstyrelsen tackar för informationen.
Sammanfattning av ärendet

Veikko Niemi, ekonomichef informerade om att ett förslag till
driftbudgetramar 2016 med plan för 2017-2018 samt investeringsbudget
2016-2018 är lämnade till förvaltningarna.

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
3

Kommunstyrelsen
2015-03-11

Ks § 44

Sida
4

Information: Hur man läser ekonomiska rapporter &
Nämndens personuppgiftsansvar
Beslut
Kommunstyrelsen tackar för informationen.
Sammanfattning av ärendet

Ekonomichef Veikko Niemi ger information om hur man läser ekonomiska
rapporter.
Personuppgiftsombud Erik Klippmark ger information om
kommunsstyrelsens personuppgiftsansvar, samt vad det innebär för
kommunstyrelsen som myndighet och för dess ledamöter.

Ks § 45

Information & dialog om mål & riktlinjer för
bostadsförsörjning
Beslut
Kommunstyrelsen tackar för informationen.
Sammanfattning av ärendet

Erik Klippmark, utredare informerade om förslaget till mål och riktlinjer för
bostadsförsörjningen i Älvkarleby kommun.
Synpunkter och tillägg ska meddelas Erik Klippmark, utredare senast den 23
mars.

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
2015-03-11

Ks § 46

Sida
5

Arvoden och ersättningar

Diarienr
KS 2014/91.024 Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om ingen förändring
i arvodesreglementet.
Sammanfattning av ärendet

I kommunallagen 4 kap 12 § anges att förtroendevalda har rätt till skälig
ersättning för förlorad arbetsförtjänst samt ersättning för vissa omkostnader
som följer med uppdraget. Dessa ersättningar ska utgå eftersom deltagande i
den politiska verksamheten inte ska vara en fråga om enskildas ekonomiska
möjligheter. Lagen anger dock endast att ersättningen ska vara skälig, vad
som utgör en skälig ersättning är upp till fullmäktige att besluta.
Det står även fullmäktige fritt att själv avgöra om arvoden utöver dessa
ersättningar, samt ersättning för andra omkostnader än de angivna i 4 kap 12
§ KL, ska erbjudas de förtroendevalda. Om så bestäms är det också upp till
fullmäktige att besluta vilken nivå de arvodena ska ligga på.
Frågan har varit på remiss till de politiska partierna.
Beslutsunderlag

•
•
•

Tjänsteskrivelse: ”Arvoden och ersättningar för 2015”, 2014-11-17 /
Jacob Sandqvist
Utredning ”Arvoden och ersättningar i Älvkarleby kommun”, 2014-1117 / Jacob Sandqvist
Reglemente för arvoden och ersättningar för förtroendevalda, fastställd
2010-11-24

Beslutet lämnas till
• Lönecentrum
• Kommunala författningar

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
2015-03-11

Ks § 47

Sida
6

Medborgarundersökning
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. kommunen ska delta i Statistiska centralbyråns
medborgarundersökning under hösten 2015
2. kostnaden för detta uppgår till 50 000 kronor och tas ifrån
”kommunstyrelsen till förfogande”
Sammanfattning av ärendet

Två gånger per år genomför Statistiska centralbyrån en
medborgarundersökning, som via enkäter mäter bland annat hur nöjda
medborgarna är med kommunens verksamhet, hur nöjda de är med
kommunen som plats att bo på och hur nöjda de är med sitt inflytande över
kommunens verksamhet och beslut. Älvkarleby kommun deltog senast
våren 2011.
Kostnaden för medborgarundersökningen uppgår till 50 000 kronor.
Beslutet lämnas till
• Anna-Karin Jakobsson

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
2015-03-11

Ks § 48

Sida
7

Lokalbehov på utbildnings- och omsorgsförvaltningen
- KunDa

Diarienr
KS 2014/93.291 Beslut

Kommunstyrelsen beslutar om återremiss till kommunstyrelsens
arbetsutskott för att frågan ska kunna behandlas politiskt i partigrupperna
innan arbetsutskottet den 24 mars.
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.
Kommunfullmäktige beslutade 2015-02-19, Kf § 11, att återremittera
ärendet till kommunstyrelsen för komplettering med alternativa förslag till
lokaler.
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

Förslag till beslut på sammanträdet

Marie Larsson (S) föreslår om återremiss till kommunstyrelsens
arbetsutskott för att frågan ska kunna behandlas politiskt i partigrupperna
innan arbetsutskottet den 24 mars.

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
2015-03-11

Ks § 49

Sida
8

Måluppfyllelse

Diarienr
KS 2013/118.041 Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att flytta ärendet till nästa kommunstyrelse den
15 april.
Beslutsunderlag

•

Måluppfyllelse 2014

Förslag till beslut på sammanträdet

Marie Larsson (S) föreslår att ärendet flyttas till nästa kommunstyrelse den
15 april när kommunchef Anna-Karin Jakobsson kan närvara och redovisa
måluppfyllelse för 2014.

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
2015-03-11

Ks § 50

Sida
9

Ägardirektiv AB Älvkarlebyhus

Diarienr
KS 2014/101.107 Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att förvaltningen får i uppdrag att utreda frågan
om att ägardirektiven har för svaga och otydliga miljömål.
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.
Kommunfullmäktige beslutade 2015-02-19, Kf § 4, att återremittera ärendet
till kommunstyrelsen med motiveringen att ägardirektiven har för svaga och
otydliga miljömål.
Beslutsunderlag

•
•

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

Förslag till beslut på sammanträdet

Marie Larsson (S) föreslår att förvaltningen får i uppdrag att utreda frågan
om att ägardirektiven har för svaga och otydliga miljömål.
Beslutet lämnas till
• Ekonomichef Veikko Niemi

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
2015-03-11

Ks § 51

Sida
10

Bolagsordning AB Älvkarlebyhus

Diarienr
KS 2014/102.107 Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att förvaltningen får i uppdrag att dokumentet
behöver ses över och göras lika som bolagsordningen för Älvkarleby Vatten
AB, samt att rättelser på några felformuleringar behövs.
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.
Kommunfullmäktige beslutade 2015-02-19, Kf § 5, att återremittera ärendet
till kommunstyrelsen med motiveringen att dokumentet behöver ses över
och göras lika som bolagsordningen för Älvkarleby Vatten AB, samt att
rättelser på några felformuleringar behövs.
Beslutsunderlag

•
•

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

Förslag till beslut på sammanträdet

Marie Larsson (S) föreslår att förvaltningen får i uppdrag att dokumentet
behöver ses över och göras lika som bolagsordningen för Älvkarleby Vatten
AB, samt att rättelser på några felformuleringar behövs.
Beslutet lämnas till
• Ekonomichef Veikko Niemi

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
2015-03-11

Ks § 52

Sida
11

Bolagsordning Älvkarleby Vatten AB

Diarienr
KS 2014/89.107 Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att förvaltningen får i uppdrag att dokumentet
behöver ses över och göras lika som bolagsordningen för AB
Älvkarlebyhus. Detta gäller särskilt skrivningen i det som idag är § 13 i AB
Älvkarlebyhus bolagsordning, vilken önskas även i bolagsordningen för
Älvkarleby Vatten AB.
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.
Kommunfullmäktige beslutade 2015-02-19, Kf § 6, att återremittera ärendet
till kommunstyrelsen med motiveringen att dokumentet behöver ses över
och göras lika som bolagsordningen för AB Älvkarlebyhus. Detta gäller
särskilt skrivningen i det som idag är § 13 i AB Älvkarlebyhus
bolagsordning, vilken önskas även i bolagsordningen för Älvkarleby Vatten
AB.
Beslutsunderlag

•
•

Reviderad bolagsordning för Älvkarleby Vatten AB
Tjänsteskrivelse ”Revidering av bolagsordning för Älvkarleby Vatten
AB”, 2015-01-27 / Veikko Niemi

Förslag till beslut på sammanträdet

Marie Larsson (S) föreslår att förvaltningen får i uppdrag att dokumentet
behöver ses över och göras lika som bolagsordningen för AB
Älvkarlebyhus. Detta gäller särskilt skrivningen i det som idag är § 13 i AB
Älvkarlebyhus bolagsordning, vilken önskas även i bolagsordningen för
Älvkarleby Vatten AB.
Beslutet lämnas till
• Ekonomichef Veikko Niemi

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

