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Protokoll för kommunstyrelsen
Älvkarleö Herrgård

Plats:

Datum och tid: 2014-12-09 kl. 9.00-12.00
Justering
Kommunhuset, Skutskär

Plats:

Datum och tid: 2014-12-15 kl. 13.00
110-120

Paragrafer:

Sekreterare:
Jacob Sandqvist
Ordförande:
Inga-Lil Tegelberg
Justerare:
Sigrid Bergström

Lage Karlsson

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

2014-12-09
2014-12-16
2015-01-07

Underskrift

Annelie Joelsson

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
2014-12-09

Beslutande
Ledamöter
Namn (politisk tillhörighet)
Inga-Lil Tegelberg (S)
Marie Larsson (S)
Bo Ohlsson (S)
Kjell Grönberg (S)
Karl-Åke Lindblad (S)
Sigrid Bergström (V)
Torbjörn Löfgren (KV)
Kenneth Holmström (M)
Bo Janzon (M)
Clarrie Leim (C)
Tjänstgörande ersättare
Namn (politisk tillhörighet)
Lage Karlsson (KV)

Paragrafer

Paragrafer
110-117,
120-121

Ordinarie ledamot
Bengt Ahlquist (KV)

Övriga närvarande
Ersättare
Namn (politisk tillhörighet)
Gunilla Styf (S)
Rolf Bejerfjord (S)
Jenny Dahlberg Jönsson (S)
Ulf Öman (V)
Övriga deltagare
Namn
Anna-Karin Jakobsson
Veikko Niemi
Jacob Sandqvist
Martin Andaloussi
Karin Vybiral

Ordförandens
signatur

Paragrafer

Paragrafer

117
117

Justerarens
signatur

Befattning
Kommunchef
Ekonomichef
Kommunsekreterare
Näringslivschef
Näringslivssekreterare

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
2

Kommunstyrelsen
2014-12-09

Ks § 110

Godkännande av dagordning
Beslut
Dagordningen godkännes, med följande ändring:
• En ny punkt införs på dagordningen gällande diskussion om VAutredningen.

Ks § 111

Delgivning av protokoll
Följande protokoll delges:
• Protokoll för kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-11-25

Ks § 112

Redovisning av delegationsbeslut
Följande delegationsbeslut redovisades:
Kommunchef Anna-Karin Jakobsson redovisar följande beslut:
• Omorganisation av ekonomiavdelning - bildande av en
ekonomiavdelning med ekonomichef som personal- och
verksamhetsansvarig från och med 2015-01-01.
Miljöinspektör Karin Tydrén redovisar följande beslut:
• Dispens enligt PCB-förordningen för Östanån 5:12, Östangård.

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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Kommunstyrelsen
2014-12-09

Ks § 113

Sida
4

Allmän information och ekonomisk redovisning
Marie Larsson ger information från Missing People om hur sökandet går
efter den försvunna 18-åringen.
Kenneth Holmström ger information om hur arbetet fortskrider med den
planerade nya återvinningscentralen, samt information om
omorganisationen av polismyndigheten.
Kommunchef Anna-Karin Jakobsson ger information om studiebesök i Sala
(Sala-Heby) och Avesta (Avesta-Fagersta-Norberg) tillsammans med
representanter från Tierps och Östhammars kommuner angående bygg- och
miljösamverkan.
Ekonomichef Veikko Niemi ger ekonomisk redovisning.

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
2014-12-09

Ks § 114

Sida
5

Revidering av fullmäktiges arbetsordning

Diarienr
KS 2014/90.003 Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att förslaget till reviderad arbetsordning antags.
Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktiges arbetsordning reglerar fullmäktiges sammanträden
och dit hörande formalia, så som på vilket vis motioner och
medborgarförslag ska lämnas in och hanteras.
Förslaget till revidering innebär en ändring i sak, vilken återfinns i 31 §
första och andra styckena. Förslaget till ändring är ett led i kommunens
övergripande demokratiarbete, och innebär att medborgarförslag kan
framföras mycket enklare. I samband med detta skapas ett formulär på
kommunens hemsida för framförande av medborgarförslag.
Förslaget innebär vidare två mindre ändringar, som baserats på ändringar i
kommunallagen:
•
•

5 § tredje stycket November ändrat till oktober
21 §
Rättelse av paragrafhänvisning

Mindre språkliga och kosmetiska justeringar har också gjorts
Beslutsunderlag

•

Tjänsteskrivelse ”Revidering av fullmäktiges arbetsordning” 2014-11-06
/ Jacob Sandqvist

Beslutet lämnas till

•
•

Kommunala författningar
Jacob Sandqvist

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
2014-12-09

Ks § 115

Uppföljning av tillgänglighetsplan

Diarienr
KS 2013/63.019 Beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen och nämnderna ansvarar för att inom de egna
verksamhetsområdena budgetera och vidta åtgärder enligt
Tillgänglighetsplanen. Kommunstyrelsen har dock ett särskilt ansvar att
vid behov se till att genomförandet av olika åtgärder samordnas.
Kommunstyrelsens förvaltning ska två gånger per år (vår och höst)
utvärdera och följa upp åtgärderna. Uppföljningen ska presenteras för
kommunstyrelsen senast i december varje år.
Beslutsunderlag

•

Tjänsteskrivelse ”Uppföljning Tillgänglighetsplan 2013-2015” med
bilaga, 2014-11-12 / Maria Enarsson

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
2014-12-09

Ks § 116

Sida
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Värdegrund

Diarienr
KS 2014/60.109 Beslut

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att:
1. Godkänna ”Värdegrund – Respekt, mod, vilja och helhetssyn” för
kommunen
2. Värdegrunden ska ersätta etiska regler ÄKF 2004:4 och ledarpolicy
ÄKF 2004:8
Sammanfattning av ärendet

I utvärderingen av omorganisationen framkom förslag om att kommunen
bör ta fram och arbeta med en värdegrund för kommunen. Arbetet har tagits
fram med tre perspektiv: medarbetare, chefer och förtroendevalda.
Gruppledare för de förtroendevalda, chefer i kommunen och en arbetsgrupp
med medarbetare har varit delaktiga i framtagande av värdegrunden.
Värdeorden är Respekt, mod, vilja och helhetssyn.
Vi har idag etiska regler från 2004 som delvis behandlar värdegrundsfrågor
men som också behandlar frågor som blivit ersatt genom Riktlinjer mot
korruption, mutor och jäv. Vi har också en ledarskapspolicy antagen 2004
och som nu ersätts av den nya värdegrunden
Beslutsunderlag

•
•

Tjänsteskrivelse ”Värdegrund” 2014-11-17 / Anna-Karin Jakobsson
”Värdegrund – Respekt, mod, vilja och helhetssyn”

Beslutet lämnas till

•

Personalavdelningen

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
2014-12-09

Ks § 117

Sida
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Extern utförare av destinationsutveckling

Diarienr
KS 2014/92.840 Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att
• Låta en extern utförare utveckla besöksnäringen under perioden 20152017.
• Underlaget till upphandlingen ska innehålla rutiner för årlig uppföljning
av verksamheten och information till kommunstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet

Besöksnäringen är värdefull för hela kommunen men tillhör inte
kommunorganisationens kärnverksamhet. Fullmäktige anger i mål- och
budgetdokumentet att besöksnäringen ska öka och att kommunen ska främja
ett starkt näringsliv. Enligt Digital Strategi 2013-2015 är samarbete med
andra aktörer värdeskapande och ska prioriteras för att skapa webbplatser
för speciella målgrupper.
Uppdraget att samordna och utveckla besöksnäringen bör mot bakgrund av
detta utföras av en privat aktör med intresse i branschen. Det främjar
entreprenörskap och gott företagsklimat som är grundläggande för tillväxt.
I uppdraget ingår att marknadsföra och utveckla Älvkarleby som besöksmål
och mötesplats, samt att driva och utveckla turistbyråverksamheten och
Fallens Dag.
Aktören ska aktivt
•
•
•

söka extern finansiering och samarbetsparter,
delta i regionala möten med turismorganisationer samt
skapa och upprätthålla en särskild webbplats med besökare som målgrupp.

Älvkarleby kommun fastställer ramar och inriktning för uppdraget och utser
en person att ansvara för kontinuerlig kontakt med aktören. Kommunens
representant ska också ha möjlighet till en aktiv roll i aktörens eventuella
styrelsearbete.
Näringslivschef Martin Andaloussi och näringslivssekreterare Karin Vybiral
föredrar ärendet.

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
2014-12-09

Sida
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Beslutsunderlag

•
•
•

Tjänsteskrivelse ”Destinations- och besöksnäringsutveckling; extern
utförare”, 2014-10-30 / Karin Vybiral
”Underlag för upphandling angående destinations- och
besöksnäringsutveckling”, 2014-11-10 / Martin Andaloussi
PM: ”Ambitionshöjning i besöksnäringsarbetet –
Destinationsutveckling”, 2014-11-10 / Martin Andaloussi

Förslag till beslut på sammanträdet

Kenneth Holmström (M) föreslår återremiss med motivering att underlaget
bör kompletteras med tydligare verksamhetsmål och uppföljningsrutiner
Marie Larsson (S) föreslår att förvaltningens förslag antags, men att
underlaget kompletteras med rutin för uppföljning till kommunstyrelsen.
Beslutsgång

Ordföranden ställer förslaget om återremiss mot att ärendet avgörs idag, och
finner att kommunstyrelsen har beslutat att avgöra ärendet idag.
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt Larssons (S)
förslag, och finner att så är fallet.
Beslutet lämnas till

•
•
•

Karin Vybiral
Martin Andaloussi
Maria Enarsson

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
2014-12-09

Ks § 118

Sida
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Ramomdisponeringar Budget 2015 samt
investeringsäskande från SBN för perioden

Diarienr
KS 2013/118.041 Beslut

Kommunstyrelsen beslutar föreslå fullmäktige:
1. Att omdisponera 30 tkr av kommunstyrelsens anslag till
samhällsbyggnadsnämnden för handläggning av
busstrafikkostnaden.
2. Att den nya säkerhetsfunktionen organisatoriskt läggs under
samhällsbyggnadsnämndens ansvar och att kommunstyrelsen köper
de tjänster som de har behov av från samhällsbyggnadsnämnden.
3. Att även omdisponera budgetanslaget för bemanningsenhetens
personal (chef och tre medarbetare) från utbildnings- och
omsorgsnämnden till kommunstyrelsen.
4. Att godkänna investeringsäskandet från samhällsbyggnadsnämnden
(SBN § 592, 2014-09-08) med beloppen 14,6 miljoner kronor, 10
miljoner kronor och 6 miljoner kronor enligt bifogade bilagor.
5. Att i samband med detta godkänna ny investerings- och
balansbudget och kassaflödesanalys för perioden 2015-2017.
Sammanfattning av ärendet

I budget 2014 ligger ett anslag om 30 tkr för busstrafik (bland annat
busskuren vid Bussresecentrum) budgeterat under kommunstyrelsen och
administrativ chef, vilket i det pågående budgetarbetet har framstått som
ologiskt. Det bör flyttas över till samhällsbyggnadsnämnden och driftchef.
Den nya Säkerhets- & beredskapssamordnaren kommer att budgetmässigt
ligga under samhällsbyggnadsnämnden och den tekniska avdelningen, och
kommunstyrelsen kommer att köpa tjänster av denna funktion. Detta för att
få en smidig och fungerande uppdelning och administration.
På kommunstyrelsens sammanträde 12 november fattades beslut att flytta
personal från utbildnings- och omsorgsnämnden. Även anslaget behöver
flyttas med för att få organisation och budget att harmonisera.
På samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 8 september beslutades om ett
investeringsäskande för perioden 2015-2017, med väsentligt högre belopp
än det som finns med i den internbudget för perioden som presenterades för
kommunstyrelsen 12 november. Detta äskande presenterades också på den
budgetdag som genomfördes 9 september. Av någon anledning har detta
inte gått vidare i beslutshierarkin, varför vi i efterhand måste föra fram
äskanden om utökning av investeringsvolymen.

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
2014-12-09

Beslutsunderlag

•

Tjänsteskrivelse ”Ramomdisponeringar Budget 2015 samt
investeringsäskande från SBN för perioden 2015-2017” med bilagor,
2014-11-13 / Anna-Karin Jakobsson & Veikko Niemi

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
2014-12-09

Ks § 119

Sida
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Sammanträdesplan 2015
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till sammanträdesdagar
för 2015.
Sammanfattning av ärendet

Fullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna fattar varje år beslut om
nästkommande års sammanträdesdagar. För fullmäktige ska detta ske på det
sista sammanträdet varje år.
Beslutsunderlag

•

Förslag till sammanträdesplan 2015

Beslutet lämnas till

•

Ks § 120

Jacob Sandqvist

Diskussion om mål och budgetprocess
Kommunstyrelsens mål och deras uppfyllelse diskuteras.
Ekonomichef Veikko Niemi presenterar tankar om hur budgetprocessen för
budget 2016 kan se ut.

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
2014-12-09

Ks § 121

Sida
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Diskussion om VA-utredning
Beslut
• Utredningen ska lämnas för information på fullmäktiges sammanträde
10 december.
• Frågan om folkomröstning i fråga om samarbetet med Gästrike vatten
ska behandlas efter årsskiftet av den nyvalda kommunstyrelsen, som
kommer att lämna förslag till beslut till fullmäktige.
Sammanfattning av ärendet

Den utredning om VA-samarbete som kommunstyrelsens förvaltning har
beställt som faktaunderlag till frågan om huruvida folkomröstning ska hållas
i ärendet är nu inlämnad till förvaltningen.

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

