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Protokoll för kommunstyrelsen
Kommunhusets sessionssal, Skutskär

Plats:

Datum och tid: 2013-04-09 Kl. 13.15 – 15.45
Justering
Kommunhuset, Skutskär

Plats:

Datum och tid: 2013-04-15 Kl. 08.30
38-51

Paragrafer:

Sekreterare:
Anu Sundin
Ordförande:
Inga-Lil Tegelberg
Justerare:
Bo Ohlsson (S)

Bo Janzon (M)

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

2013-04-09
2013-04-15
2013-05-08

Underskrift

Annelie Joelsson

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
2013-04-09

Beslutande
Ledamöter
Namn (politisk tillhörighet)
Inga-Lil Tegelberg (S)
Marie Larsson (S)
Sven-Olof Melin (S)
Bo Ohlsson (S)
Kjell Grönberg (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

38-48, 51

Paragrafer
49-50

Ordinarie ledamot
Bengt Ahlquist (KV)

Övriga närvarande
Ersättare
Namn (politisk tillhörighet)
Kurt L Andersson (S)
Jenny Dahlberg Jönsson (S)
Andreas Norling (V)
Lage Karlsson (KV)
Agneta Lundgren (C)
Patrick Ernesäter (M)
Övriga deltagare
Namn
Anna-Karin Jacobsson
Bo Kullman
Anu Sundin
Maria Enarsson
Brita-Lena Cederquist

Ordförandens
signatur

Paragrafer

38-48, 51

Paragrafer

39
42, 49

Justerarens
signatur

Befattning
Kommunchef
Ekonomichef
Kommunsekreterare
Administrativ chef
Personalchef

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
2

Kommunstyrelsen
2013-04-09

Ks § 38

Sida
3

Godkännande av dagordning
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner dagordningen med följande tillägg:
•
•

Ks § 39

”Idrottshallar i Älvkarleby kommun” läggs till dagordningen som
ärende nr. 14.
”Dispensförfarande vid anställning” läggs till dagordningen som
ärende nr. 15.

Information om 150-års firandet
Administrativ chef Maria Enarsson informerar om planeringen kring
Älvkarleby kommuns 150-års firande.

Ks § 40

Delgivning av protokoll
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, 2013-03-25, delges
kommunstyrelsen.

Ks § 41

Redovisning av delegationsbeslut

Pärm

Följande delegationsbeslut anmäls:
Utredare Erik Klippmarks yttrande till polismyndigheten beträffande
ansökan om tillstånd enligt ordningslagen, där det framgår att kommunen
inte har några synpunkter på att Konsum Gävleborg ordnar uteservering vid
Café Coop, Centralgatan i Skutskär (gågatan), under perioden majseptember.

Ks § 42

Allmän information och ekonomisk redovisning
Personalchef Brita-Lena informerar om de nya riktlinjerna kring
dispensförfarandet vid anställning.

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
2013-04-09

Ks § 43

Sida
4

Fiskeområde Södra Bottenhavet – ombud till årsmöte
och representant i styrelsen
Beslut
Kommunstyrelsen väljer kommunchef Anna-Karin Jakobsson till
kommunens ombud i Fiskeområde Södra Bottenhavets stämma/årsmöte.
Kommunstyrelsen väljer utredare Erik Klippmark till Älvkarleby kommuns
representant i Fiskeområdet Södra Bottenhavets styrelse.
Sammanfattning av ärendet

Fiskeområde Södra Bottenhavet är en ideell förening med 27 medlemmar
som representerar offentlig sektor, yrkesfisket, fritidsfisket, turism- och
besöksnäring och naturskydd. Dess geografiska utbredningsområde är
kommunerna Nordanstig, Hudiksvall, Söderhamn, Gävle, Älvkarleby och
Tierp. Föreningens mål är att förvalta beståndet av fisk för att kunna ha ett
långsiktigt, lönsamt och hållbart kustfiske för konsumtion med
hänsynstagande till kultur- och naturmiljövärden i området. Fiskeområdet
får finansiellt stöd från Europeiska fiskerifonden till satsningar på projekt
som på lång eller kort sikt leder till att generera sysselsättning inom
yrkesfisket, fisketurism och besöksnäring. Fiskeområde Södra Bottenhavet
har sitt årsmöte 2013-05-21. Kommunstyrelsen utsåg 2011-03-15 dåvarande
kommunchef Olov Rydberg att vara ombud på föreningens stämma/årsmöte.
Eftersom han inte längre tjänstgör inom kommunen så bör ett nytt ombud
utses.
Kommunens representant i fiskeområdets styrelse har varit turist- och
näringslivskontorets Jan Bendrik med utredare Erik Klippmark som
ersättare. Jan Bendrik kommer att sluta sin anställning inom kort, varför ny
representant i styrelsen bör utses.
Beslutsunderlag

•

Tjänsteskrivelse ” Fiskeområde Södra Bottenhavet – ombud till
årsmöte och representant i styrelsen”, 2013-03-20, Erik Klippmark

Beslutet lämnas till

•
•

Ordförandens
signatur

Erik Klippmark och Anna-Karin Jakobsson
Fiskeområde Södra Bottenhavet

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
2013-04-09

Ks § 44
Diarienr
33/13.214

Sida
5

Samråd om detaljplan för del av Östanån 158:1,
förskola vid Furuvägen
Beslut
Kommunstyrelsen har inget att erinra mot förslaget.
Sammanfattning av ärendet

Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat, vid sammanträde 2013-03-20, om
samråd för rubricerat förslag, i enlighet med 5 kap. 20 § Plan- och
bygglagen. Syftet med detaljplanen är att tillskapa ny byggrätt för en
förskola med fyra avdelningar och en ekonomidel, med möjlighet till
expansion för två ytterligare avdelningar i framtiden. Varje avdelning avses
få högst 20 barn. Nya byggrätter tillförs området så att det går att bygga en
skolbyggnad, parkering, trafikytor och mindre komplementbyggnader för
förskoleverksamheten.
Planförslaget är förenligt med översiktsplanen 2009. Enkelt planförfarande
används. Planen antas i samhällsbyggnadsnämnden före sommaren 2013, så
att byggstart kan bli hösten 2013. Ett förmöte med grannar har hållits där
enbart positiva toner hörts. Eventuella synpunkter på förslaget ska vara
samhällsbyggnadsnämnden tillhanda senast 2013-04-14.
Beslutsunderlag

•
•
•

Tjänsteskrivelse ”Samråd om detaljplan för del av Östanån 158:1,
Förskola vid Furuvägen”, Susanne Gustafsson, 2013-03-08
Samrådshandling – enkelt planförfarande, 2013-03-08
Detaljplan för Furuvägen, del av Östanån 158:1, Älvkarleby
kommun

Beslutet lämnas till

•

Ordförandens
signatur

Samhällsbyggnadsnämnden

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
2013-04-09

Ks § 45
Diarienr
30/13.346

Sida
6

Höjning av VA –taxans brukningsavgifter
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår:
Vattentaxans brukningsavgift fastställs enligt Älvkarleby Vatten AB:s
förslag.
Reservationer och särskilda uttalanden

Torbjörn Löfgren (KV) och Bengt Ahlquist (KV) reserverar sig mot beslutet
och lämnar in en skriftlig reservation före protokollets justering.
Sammanfattning av ärendet

Enligt Älvkarleby Vatten AB:s budget 2012 är behovet av intäkter år 2013 26,7 mnkr. Verksamhetens behov av kapitaltillskott är 1,7 mnkr då nu
gällande taxa ger intäkter om 25 mnkr för år 2013. Genomförs ingen
taxehöjning av brukningsavgiften kommer verksamheten att vara
underfinansierad och kommunen behöver tillskjuta kapital för att
verksamheten ska ha full kostnadstäckning enligt gällande aktieägaravtal.
Beslutsunderlag

•
•

§19, Dnr 13GVAB5, 2013-02-27, Älvkarleby Vattens
sammanträdesprotokoll
Förslag till höjning av VA-taxans brukningsavgift från 1 maj 2013
för Älvkarleby Vatten AB, 2013-02-04

Förslag till beslut på sammanträdet

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag:
Vattentaxans brukningsavgift fastställs enligt Älvkarleby Vatten AB:s
förslag.
Torbjörn Löfgren (KV) yrkar:
1. Kommunstyrelsen avslår förslaget att fastställa vattentaxans
brukningsavgift enligt Älvkarleby Vatten AB:s förslag
2. Älvkarleby Vatten AB får i uppdrag att sänka sin kostnadspott med 7
%.
Beslutsgång

Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag mot Löfgrens förslag och finner
att kommunstyrelsen har beslutat enligt arbetsutskottets förslag.

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
2013-04-09

Ks § 46
Diarienr
96/12.280

Sida
7

Svar på motion om fastighetsförvaltning i Älvkarleby
kommun
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår:
Motionen om fastighetsförvaltning i Älvkarleby kommun avslås.
Sammanfattning av ärendet

I samband med upphandlingen av fastighetsskötseln i kommunen har
Kommunens Väl lämnat in en motion med förslag om att kommunen själv
ska bedriva fastighetsförvaltningen och då överta den personal som blir
övertalig hos Älvkarlebyhus AB.
Beslutsunderlag

•
•
•

Ordförandens
signatur

Sbn § 364, 2013-02-13
Skrivelse ”Svar: Fastighetsförvaltning i Älvkarleby kommun”,
2012-11-21, Patrik Österbring
Motion om fastighetsförvaltning i Älvkarleby kommun, 2012-11-28,
B. Ahlquist, M. Hansson, A.Piper och L. Andersson

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
2013-04-09

Ks § 47

Diarienr
74/11.103

Sida
8

Tillägg till reglemente för kommunala handikapprådet,
KHR, och reglemente för kommunala pensionärsrådet,
KPR
Beslut
Kommunstyrelsens föreslår:
”Tillägg till reglemente för kommunala handikapprådet, KHR och
reglemente för kommunala pensionärsrådet, KPR”, daterat 2013-02-27,
antas.
Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att möjlighet till samarbete mellan
KHR och KPR regleras genom tillägg till rådens reglementen.
Beslutsunderlag

•
•
•
•
•

Ordförandens
signatur

Tjänsteskrivelse ”Tillägg till reglemente för kommunala
handikapprådet, KHR, och reglementet för kommunala
pensionärsrådet, KPR”, 2013-02-27, Anu Sundin
Bilaga 1 ”Tillägg till..”, 2013-02-27, Anu Sundin
Yttrande om samarbete och gemensamma möten mellan KPR och
KGR, 2012-05-10, KPR och KHR
Reglemente för kommunala handikapprådet, KHR, rev. 2007-09-19
av kommunfullmäktige, § 132
Reglemente för kommunala pensionärsrådet, KPR, rev. 2007-06-20
av kommunfullmäktige, § 111

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
2013-04-09

Ks § 48
Diarienr
42/13.107

Sida
9

Förslag till reviderade ägardirektiv för Bionär Närvärme
AB
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår:
Kommunfullmäktige godkänner förslaget till reviderade ägardirektiv till
Bionär Närvärme AB.
Sammanfattning av ärendet

Det föreligger behov av revidering av ägardirektiven för Bionär Närvärme
AB. Ett utkast till nya direktiv diskuterades vid ett ägarsamråd den 15
januari 2013. Vid ägarsamrådet gjordes justeringar i utkastet och enighet
nåddes kring nu liggande förslag. Förslaget innebär bl.a. att
avkastningskravet verklighetsanpassas. Kommunfullmäktige har nu att ta
ställning till förslaget. Nu gällande ägardirektiv bifogas för jämförelse.
Beslutsunderlag

•
•
•

Ordförandens
signatur

Tjänsteskrivelse ”Förslag till reviderade ägardirektiv för Bionär
Närvärme AB”, 2013-03-15, Bo Kullman
Förslag till ägardirektiv Bionär Närvärme AB, 2013-03-15
Nu gällande ägardirektiv Bionär Närvärme AB, 2009-04-08

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
2013-04-09

Ks § 49
Diarienr
43/13.042

Sida
10

Älvkarleby kommuns årsredovisning 2012
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår, efter vissa redaktionella ändringar:
Kommunfullmäktige fastställer Älvkarleby kommuns årsredovisning 2012.
Sammanfattning av ärendet

Ekonomichef Bo Kullman presenterar årsredovisningen 2012. Personalchef
Brita-Lena Cederquist presenterar det personalekonomiska bokslutet.
Beslutsunderlag

•

Ordförandens
signatur

”Årsredovisning 2012”, Älvkarleby kommun

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
2013-04-09

Ks § 50
Darienr
40/13.821

Sida
11

Idrottshallar i Älvkarleby kommun
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår:
1. Sörgärdets sporthall ska projekteras för ombyggnation.
2. Tillbyggnad av Rotskärs sporthall ska utredas när
investeringsbudgeten tillåter.
Sammanfattning av ärendet

Representanter för friskolan har i en skrivelse till kommunen uttryckt ett
behov av en ny idrottshall i Älvkarleby kommun för att lösa, enligt
Älvkarleby Friskola, deras bristfälliga idrottslösning. De har presenterat ett
förslag där kommunen hyr idrottshallen och detta administreras av
kommunen.
Enligt kommunens skolförvaltning finns idag inget behov av en ny
idrottshall för skolornas verksamheter. Enligt kultur- och fritidschef finns
det dock behov av en ny planyta vilket kräver en ny eller utbyggd
idrottshall. Detta skulle kunna möjliggöras på Rotskär där det idag redan
finns läktare och flera omklädningsrum alternativt genom att bygga en ny
fullstor idrottshall.
Samhällsbyggnadsnämndes arbetsutskott har även gett tekniska avdelningen
att ta fram uppgifter för en ombyggnation av Sörgärdets sporthall med
läktare och omklädningsrum.
Samhällbyggnadsnämnden har av nedanstående alternativ, beslutat enligt
punkten 3.
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Frågan om tillbyggnad av Rotskärs Idrottshall ska utredas vidare
Alt.
2. Frågan om nybyggnation av idrottshall i Skutskär ska utredas vidare
Alt.
3. Sörgärdets sporthall ska projekteras för ombyggnation
Beslutsunderlag

•
•
•

Ordförandens
signatur

Sbn § 386, 2013-03-20
Redovisning av kostnader för ny idrottshall i egen regi, 2012-10-03,
Patrik Österbring
Förtydligande till projektkalkyl, 2012-10-12, Andreas Östblom

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
2013-04-09

Ks § 51
Diarienr
52/13.023

Sida
12

Dispensförfarande vid anställning
Beslut
Nya rutiner för rekrytering införs från och med 15 april 2013 avseende all
form av rekrytering inför nedanstående rekryteringsbehov enligt
förvaltningens förslag:
Akut behov i max 13 dagar
Planerat behov 14 dagar fram i tiden
Nyanställning
Grunddispens av sommarsemestervikarie
Sammanfattning av ärendet

Med anledning av 2012 års bokslut som gav ett större underskott än
beräknat och där personalkostnaden var största delen föreslår
kommunstyrelsens förvaltning ett dispensförfarande vid rekrytering.
Åtgärden är av extraordinär karaktär och är avsedd att vara under en
begränsad period. Syftet med dispensförfarandet är bl a att få en tydlig bild
av kommunens samlade behov av resurser för att fullgöra det kommunala
uppdraget.
Fyra olika behov har tydliggjorts:
Akut behov i max 13 dagar
Planerat behov 14 dagar fram i tiden
Nyanställning
Grunddispens av sommarsemestervikarie
Kommunstyrelsens arbetsutskott kommer kontinuerligt att redovisas
genomförda rekryteringar avseende ovanstående behov. Alla rekryteringar
kräver godkänd dispens utom vid akut behov. Vid akut behov kan efter
godkännande av närmsta chef rekrytering av vikarie ske. Det akuta behovet
ska redovisas veckovis. Både behov som tillsatts men även den frånvaro
man klarat att hantera utan tillsättning av extra resurs ska redovisas.
Beslutet lämnas till

•
•

Ordförandens
signatur

Utbildnings- och omsorgsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

