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Protokoll för kommunstyrelsen
Kommunhusets sessionssal, Skutskär

Plats:

Datum och tid: 2013-03-12, kl 13.00 – 16.15
Justering
Kommunhuset, Skutskär

Plats:

Datum och tid: 2013-03-18, kl 9.00
24-37

Paragrafer:

Sekreterare:
Erik Klippmark
Ordförande:
Inga-Lil Tegelberg
Justerare:
Kjell Grönberg

Kenneth Holmström

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

2013-03-12
2013-03-18
2013-04-10

Underskrift

Annelie Joelsson

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
2013-03-12

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

Paragrafer

24-26, 28-35

Paragrafer
27, 36-37

Ordinarie ledamot
Bengt Ahlquist

Övriga närvarande
Ersättare
Namn (politisk tillhörighet)
Kurt L Andersson (S)
Gunilla Styf (S)
Jenny Dahlberg Jönsson (S)
Andreas Norling (V)
Lage Karlsson (KV)
Agneta Lundgren (C)
Övriga deltagare
Namn
Anna-Karin Jacobsson
Bo Kullman
Erik Klippmark
Karin Vybiral

Ordförandens
signatur

Paragrafer

24-35

Paragrafer

37

Justerarens
signatur

Befattning
Kommunchef
Ekonomichef
Utredare
Informatör/turism- och
näringslivssekreterare

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
2

Kommunstyrelsen
2013-03-12

Anna-Karin Wågberg
Sperring
Roger Belin
Louise Cedermar
Irene Stridh
Urban Öhlander

Ordförandens
signatur

26

Individ- och familjeomsorgschef

25
27
27
27

Bionär Närvärme AB
PwC
Revisor
Revisor

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
3

Kommunstyrelsen
2013-03-12

Ks § 24

Sida
4

Godkännande av dagordning
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner dagordningen med följande ändring:
Ärende ”Förslag till ny vägvisning i Älvkarleby” läggs till dagordningen
som ärende nr. 15.

Ks § 25

Information: Bionär Närvärme AB
Bionär Närvärme AB:s VD Roger Belin informerar om Bionärs verksamhet
och framtida planer.

Ks § 26

Information: IFO:s verksamhet
Individ och familjeomsorgschef Anna-Karin Wågberg Sperring informerar
om organisation, arbetsbelastning med mera inom individ- och
familjeomsorgen.

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
2013-03-12

Ks § 27

Sida
5

Information: Granskning av den nya politiska
organisationen
Louise Cedemar, PwC, redogör för resultatet av den granskning som gjorts
av kommunens politiska organisation, och särskilt den del som avser arbetet
inom kommunstyrelsen.

Ks § 28

Delgivning av protokoll
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, daterat 2013-02-19, delges
kommunstyrelsen.

Ks § 29

Redovisning av delegationsbeslut

Pärm

Följande delegationsbeslut anmäls:
Utredare Erik Klippmarks yttrande till polismyndigheten om ansökan om
tillstånd enligt ordningslagen, där det framgår att kommunen inte har något
att invända mot att Cirkus Brazil Jack ordnar cirkusföreställning på
Skutskärs idrottsplats 2013-06-16

Ks § 30

Allmän information och ekonomisk redovisning
Kommunstyrelsens ordförande Inga-Lil Tegelberg (S) informerar om möte i
Uppsala med den kinesiske ambassadören.

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
2013-03-12

Ks § 31
Diarienr
95/12.017

Sida
6

Svar på motion om bostadsförsörjningsplan
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår:
1. Motionen bifalls
2. Kommunstyrelsens förvaltning får i uppdrag att ta fram en
bostadsförsörjningsplan under 2014.
Sammanfattning av ärendet

I en motion föreslår Clarrie Leim (C) och Kenneth Holmström (M) att
Älvkarleby kommun ska ta fram en bostadsförsörjningsplan. Enligt lagen
om kommunernas bostadsförsörjningsansvar ska kommunerna planera för
bostadsförsörjningen (2000:1383). Riktlinjer för bostadsförsörjningen ska
tas varje mandatperiod. Med riktlinjer för bostadsförsörjningen kan
kommunen tydliggöra sina ambitioner när det gäller att utveckla
boendevillkoren i kommunen.
I motionen föreslås att bostadsförsörjningsplanen ska tas fram omgående för
beslut under 2013. Arbetet med att ta fram en bostadsförsörjningsplan
kräver dock en hel del resurser från flera olika kompetenser och
verksamheter. Eftersom verksamheterna redan har planerat för 2013 föreslår
vi att arbetet ska ske under 2014 med förslag till beslut under 2014. Under
våren 2013 kommer en praktikant att ta fram en struktur och underlag för en
bostadsförsörjningsplan för att påbörja arbetet.
Beslutsunderlag

•
•

Ordförandens
signatur

Tjänsteskrivelse ”Motion om bostadsförsörjningsplan 95/12-017”,
Anna-Karin Jakobsson, 2013-02-06
Motion angående bostadsförsörjningsplan för Älvkarleby kommun /
Clarrie Leim och Kenneth Holmström, 2012-11-25

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
2013-03-12

Ks § 32
Diarienr
13/13.009

Sida
7

Personuppgiftsombud
Beslut
Kommunsekreterare Anu Sundin och utredare Erik Klippmark utses till
personuppgiftsombud för kommunstyrelsens förvaltning.
Sammanfattning av ärendet

Kommunens nämnder/förvaltningar är personuppgiftsansvariga, var och en i
sin verksamhet. Nämnderna ansvarar självständigt för att behandling av
personuppgifter överensstämmer med lagen. Datainspektionen är
tillsynsmyndighet och övervakar tillämpningen av bestämmelserna.
Personuppgiftsombudet har bland annat till uppgift att föra förteckningar
över vilka personuppgifter som förs och i vilka fall som det förs. Ombudet
har även till uppgift att hjälpa den personuppgiftsansvarige att uppfylla
lagens krav och bidra till att skapa ordning och reda. Ett
personuppgiftsombud ser till att personuppgifter behandlas på ett korrekt
och lagligt sätt i kommunen.
Beslutsunderlag

•

Tjänsteskrivelse ”Personuppgiftsombud”, Maria Enarsson,
2013-02-05

Beslutet lämnas till

•

Ordförandens
signatur

Anu Sundin och Erik Klippmark

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
2013-03-12

Ks § 33

Sida
8

Huvudman till Erik Johan Ljungbergs Utbildningsfond

Diarienr
Beslut
Kommunchef Anna-Karin Jakobsson utses till Älvkarleby kommuns
huvudmannarepresentant till Erik Johan Ljungbergs Utbildningsfond.
Sammanfattning av ärendet

Älvkarleby kommun behöver utse en ny huvudman till Erik Johan
Ljungbergs Utbildningsfond efter att kommunens förra representant, Olov
Rydberg, slutade sin anställning som kommunchef.
Beslutet lämnas till

•
•

Ordförandens
signatur

Erik Johan Ljungbergs Utbildningsfond
Anna-Karin Jakobsson

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
2013-03-12

Ks § 34
Diarienr
10/13.214

Sida
9

Remiss - Förslag till ändring av detaljplan för Östanån
1:7 m fl, Älvkarleby kommun, Uppsala län
Beslut
Kommunstyrelsen har inget att invända mot förslaget till detaljplan.
Sammanfattning av ärendet

Samhällsbyggnadsnämnden har vid sammanträde 2012-12-11 § 354 beslutat
om samråd av rubricerat förslag, i enlighet med Plan- och bygglagen (PBL)
5 kap § 18. Den ursprungliga detaljplanen för ”… Östanån 1:7 m.fl…”, från
1965, har i vissa delar ersatts med nya detaljplaner. En stor del av den gäller
dock fortfarande. Med denna ändring av detaljplanen görs ett tillägg till den
gällande detaljplanens planbestämmelser vilket innebär att en del
planbestämmelser tas bort. Det införs också en ny genomförandetid. För
övrigt ska fortfarande den gällande detaljplanen gälla som urkund. Planen är
förenlig med översiktsplanen.
Beslutsunderlag

•
•

Skrivelse ”Förslag till ändring av detaljplan för Östanån 1:7 m fl,
Älvkarleby kommun, Uppsala län”, Sofie Åberg, 2013-01-10
Tillägg till planbestämmelser och planhandlingar, med bilagor, Sofie
Åberg, 2012-11-21

Beslutet lämnas till

•

Ordförandens
signatur

Sofie Åberg

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
2013-03-12

Ks § 35
Diarienr
102/12.014

Sida
10

Länstransportplan 2014-2025 – synpunkter om brister
och behov av åtgärder i länets transportinfrastruktur
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner att de önskemål och synpunkter som redovisas
i skrivelsen ”Länstransportplan 2014-2025 – förslag på åtgärder i länets
transporinfrastruktur”, daterad 2013-02-19, överlämnas som kommunens
svar till Regionförbundet efter följande ändringar:
• Önskemålet om åtgärder på väg 76 sträckan Älvkarleby-Forsmark
flyttas upp överst i listan.
• Åtgärder för säkrare passager över väg 76 och nytt gång-/cykelstråk
längs Östra vägen omprioriteras till prioritet 1.
• Ny avfart/led under väg 76 till Skutskärs bruks industriområde
omprioriteras till prioritet 1.
• Översyn av passage Marma till strand/badplats omprioriteras till
prioritet 1.
• Önskemålet om ny cykelväg mellan södra Skutskär och
Älvkarleby/Älvkarleö kompletteras med texten ”med vissa avsnitt
bymiljöväg”.
Sammanfattning av ärendet

Regionförbundet Uppsala län har påbörjat arbetet med att ta fram en ny
länstransportplan för åren 2014-2025. Länstransportplanen ska bland annat
beskriva vilka prioriterade behov av investeringar och förbättringsåtgärder
som finns i länet vad gäller de statliga vägarna, regionala
kollektivtrafikanläggningar och andra anläggningar av betydelse för det
regionala transportsystemet. Länsplanen kan också ta upp vissa åtgärder
som egentligen hör hemma i den nationella planen för transportinfrastruktur,
exempelvis åtgärder på de nationella stamvägarna och järnvägsnätet. I
länstransportplanen anges vidare hur de statliga medlen som är tillgängliga
under perioden ska fördelas mellan de prioriterade behoven.
Regionförbundet önskar mot denna bakgrund få in förslag (en prioriterad
lista) från bland andra Älvkarleby kommun om förbättringsåtgärder och
investeringar som skulle kunna finansieras genom länstransportplanen samt
övriga behov av åtgärder i den statliga transportinfrastrukturen.
Beslutsunderlag

•
•

Ordförandens
signatur

Begäran om underlag för åtgärdsplaneringen 2014-2025,
Regionförbundet Uppsala län, 2012-12-14
Lista på tänkbara objekt till länstransportplan 2014-2025, utredare
Erik Klippmark, 2013-02-07

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
2013-03-12

•

•

•

Länstransportplan 2014-2025 – förslag på åtgärder i länets
transportinfrastruktur, reviderat enligt arbetsutskottet, utredare Erik
Klippmark 2013-02-19
Återkoppling ”Inbjudan att lämna synpunkter om länets
transportinfrastruktur”, Stora Enso Skutskärs Bruk och Skutskärs
Hamn & Logistik, 2013-01-30
Synpunkter från medlemmar i företagarnätverket E-nätet: Anna
Nygren 2013-02-01, Teo Härén 2013-02-05, Carina Pettersson 201302-05, Tomas Kalén 2013-06-06 och Markus Oksanen 2013-02-07

Beslutet lämnas till

•
•

Ordförandens
signatur

Sida
11

Regionförbundet i Uppsala län
De som lämnat synpunkter i ärendet

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
2013-03-12

Ks § 36
Diarienr
17/13.310

Sida
12

Svar på skrivelse gällande tillfartsväg till Skutskärs
södra industriområde
Beslut
Kommunstyrelsen lämnar följande skrivelse till Gästrike återvinnare:
Älvkarleby kommun förhåller sig negativt till etablering av den föreslagna
vägen. Vägens geografiska placering är olämplig då den går genom ett
uppskattat friluftsområde där elljusspår finns. Kommunen är därför inte
heller beredd att ta någon kostnad för etableringen.
Sammanfattning av ärendet

Gästrike återvinnare arbetar med att lokalisera en ny plats för en
återvinningscentral. I det senaste utredningsförslaget är placeringen av
återvinningscentralen på Skutskärs södra industriområde. På grund av höga
buller värden som uppstår vid Näsbodavägen kommer ett femtontal hus
behöva bullerskyddas enligt Gästrike återvinnare. I miljötillståndsprocessen
måste därför Gästrike återvinnare redogöra för vilka alternativ som finns
som infartsvägar. För att kunna redovisa om förutsättningarna finns för en
alternativ tillfartsväg i tillståndsprocessen så behöver Gästrike återvinnare få
svar från Älvkarleby kommun kring en utbyggnad av en sådan. Se bilaga,
Gällande tillfartsväg till Skutskärs södra industriområde.
Beslutsunderlag

•
•
•
•

Gällande tillfartsväg till Skutskärs södra industriområde/ AnnaKarin Jakobsson, 2013-02-08
Investeringskalkyl
Nybyggnation av väg till Södra Industriområdet i Skutskär / Andreas
Östblom, Johnsson konsult AB, 2013-02-07
Fråga till Bygg- och miljönämnden… / Thomas Nylund, Gästrike
återvinnare. 2012-12-04

Beslutet lämnas till

•

Ordförandens
signatur

Anna-Karin Jakobsson

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
2013-03-12

Ks § 37
Diarienr
32/13.519

Sida
13

Förslag till ny vägvisning i Älvkarleby
Beslut
Kommunstyrelsen ställer sig bakom förvaltningens förslag till synpunkter
att överlämnas till Trafikverket.
Sammanfattning av ärendet

Trafikverket presenterade 2013-02-12 ett förslag till ny vägvisning i
Älvkarleby. Camilla Forslund, mark- och exploateringsingenjör, Urban
Forsgren, kultursekreterare, och Karin Vybiral, näringslivssekreterare, har
sammanställt synpunkterna som härmed presenteras för kommunstyrelsen i
Älvkarleby kommun.
Den befintliga vägvisningen i Älvkarleby orsakar ständig förvirring hos
besökare, och det är mycket positivt att den nu ses över och uppdateras.
Arbetsgruppen har förståelse och respekt för Trafikverkets riktlinjer men
vill samtidigt understryka att en flexibel och öppen inställning till lokal
skyltning är en förutsättning för de mindre företagens överlevnad och av
stort värde för hela kommunens utveckling.
Beslutsunderlag

•

Skrivelse ”Förslag till ny vägvisning i Älvkarleby”, Anna-Karin
Jakobsson

Beslutet lämnas till

•

Ordförandens
signatur

Anna-Karin Jakobsson

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

