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Protokoll för kommunstyrelsen
Kommunhusets sessionssal, Skutskär

Plats:

Datum och tid: 2013-05-28 Kl. 10.50 – 14.35
Justering
Kommunhuset, Skutskär

Plats:

Datum och tid: 2013-05-31 Kl. 14.00
52-79

Paragrafer:

Sekreterare:
Anu Sundin
Ordförande:
Inga-Lil Tegelberg
Justerare:
Sigrid Bergström (V)

Clarrie Leim (C)

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

2013-05-28
2013-05-31
2013-06-25

Underskrift

Annelie Joelsson

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
2013-05-28

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

Paragrafer

Paragrafer

Ordinarie ledamot
Sven-Olof Melin (S)
Kenneth Holmström (M)

Övriga närvarande
Ersättare
Namn (politisk tillhörighet)
Kurt L Andersson (S)
Gunilla Styf (S)
Rolf Bejerfjord (S)
Jenny Dahlberg Jönsson (S)
Lage Karlsson (KV)
Övriga deltagare
Namn
Anna-Karin Jakobsson
Bo Kullman
Anu Sundin
Sofie Åberg

Ordförandens
signatur

Paragrafer

Paragrafer

66

Justerarens
signatur

Befattning
Kommunchef
Ekonomichef
Kommunsekreterare
Kommunarkitekt

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
2

Kommunstyrelsen
2013-05-28

Ks § 52

Sida
3

Godkännande av dagordning
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner dagordningen med följande ändring:
Ärende: ”Beviljande av ansvarsfrihet för Inköp Gävleborgs direktion” läggs
till dagordningen som ärende nr. 29

Ks § 53

Delgivning av protokoll
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll från 2013-04-23, 2013-05-14
och 2013-05-22 delges kommunstyrelsen.

Ks § 54

Redovisning av delegationsbeslut

Pärm
Följande delegationsbeslut anmäls till kommunstyrelsen:
Utredare Erik Klippmarks yttrande till polismyndigheten om ansökan om
tillstånd enligt ordningslagen, där det framgår att kommunen:
- Inte har några synpunkter på att Skutskär-Älvkarleby Arbetarkommun
ordnar torgmöte på Centralgatan i Skutskär (gågatan) 13 april.
- Inte har något att invända mot att Älvkarleby Idrottsklubbs ansökan om
tillstånd för offentlig tillställning i samband med valborgsfirande på
Sydkap, Laxön.
- Inte har något att invända mot att Skutskär-Älvkarleby Arbetarkommun
ordnar förstamajdemonstration i Skutskär.
- Inte har något att invända mot att M Öberg ordnar bilutställning 1 juni
på grönområdet mittemot brandstationen i Skutskär.
Kommunchef Anna-Karin Jakobsson redovisar delegationsbeslut:
- Återbesättning av tjänsten som samhällsbyggnadsförvaltningschef

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
2013-05-28

Ks § 55

Sida
4

Allmän information och ekonomisk redovisning
Utöver tertialuppföljningen, som föregick ordinarie sammanträdet (kl.
09.00-10.40), sker ingen övrig ekonomisk redovisning.
Kommunchef Anna-Karin Jakobsson visar delar av en film som berättar om
LEAN i offentliga verksamheter.

Ks § 56
Diarienr
72/13.042

Tertialuppföljning
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
Tertialuppföljning 2013 fastställs.
Beslutsunderlag

•

Ordförandens
signatur

Tertialuppföljning 2013, Älvkarleby kommun

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
2013-05-28

Ks § 57
Diarienr
98/12.041

Sida
5

Mål och budget 2014 med plan för 2015-2016
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
Kommunfullmäktige antar ”Älvkarleby, möjligheternas kommun. Mål och
budget 2014 med plan för 2015 och 2016” Socialdemokraterna,
Vänsterpartiet.
Reservationer och särskilda uttalanden

Bo Janzon (M), Kenneth Holmgren (M) och Clarrie Leim (C) reserverar sig
mot beslutet till förmån för sitt eget förslag.
Bengt Ahlquist (KV) och Torbjörn Löfgren (KV) reserverar sig mot beslutet
till förmån för sitt eget förslag.
Sammanfattning av ärendet

Enligt kommunallagens 8 kap. 4-5 §§ ska kommuner upprätta en budget för
nästa kalenderår (budgetår). Budgeten skall också innehålla en plan för
ekonomin för en period av tre år. Kommunstyrelsen ska lägga fram ett förslag till beslut inför kommunfullmäktiges sammanträde den 12 juni.
Beslutsunderlag

•
•
•

”Älvkarleby, möjligheternas kommun. Mål och budget 2014 med
plan för 2015 och 2016” Socialdemokraterna, Vänsterpartiet
”Älvkarlebyalliansens förslag till Budget 2014 med ekonomisk plan
för 2015-2016” Nya Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet
Liberalerna
”Budget 2014 med plan för 2015-2016” Kommunens Väl

Förslag till beslut på sammanträdet

Följande förslag till beslut har inlämnats till sammanträdet:
1. Socialdemokraternas och Vänsterpartiets förslag
2. Nya Moderaternas, Centerpartiets och Folkpartiets förslag
3. Kommunens Väls förslag
Beslutsgång

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen
har beslutat enligt Socialdemokraternas och Vänsterpartiets förslag.

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
2013-05-28

Ks § 58
Diarienr
43/13.042

Sida
6

Kommentar till granskningsrapport om årsredovisning
år 2012
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
Kommunfullmäktige beslutar dels att från och med år 2014 ska mål som är
av betydelse för god ekonomisk hushållning fastställas, dels att i övrigt ska
av revisionen lämnade synpunkter beaktas i kommande årsredovisningar.
Sammanfattning av ärendet

I rapporten pekas inte på några allvarliga brister. Däremot påpekas vissa
områden som bör utvecklas och förtydligas, bl.a.
• Det är väsentligt att fullmäktige fastställer mål för verksamheten som är
av betydelse för god ekonomisk hushållning.
• Mätning och uppföljning av måluppfyllelsen bör utvecklas genom att
koppla nyckeltal och delmål till verksamhetsmålen.
• Viktiga framtidsfrågor under rubriken ”Framtiden” i förvaltningsberättelsen bör tydligare kopplas till hur dessa frågor kommer att påverka kommunens ekonomi och prioriteringar.
• Vid negativa budgetavvikelser bör verksamhetsberättelserna utökas med
analys av vidtagna åtgärder och dessas eventuella effekter.
Förvaltningen kommer att beakta lämnade synpunkter i kommande årsredovisningar.
Beslutsunderlag

•
•

Ordförandens
signatur

Tjänsteskrivelse ” Revisionsrapport: Granskning av årsredovisning
2012”, 2013-05-22 / Anna-Karin Jakobsson och Bo Kullman
PwC: Granskning av årsredovisning 2012 – Älvkarleby kommun

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
2013-05-28

Ks § 59

Diarienr
112/09.618
50/10.709
84/11.171

Sida
7

Svar på uppföljande granskning gällande ”kommunala
uppföljningsansvaret för unga 16- 20 år, alkohol- och
narkotikaförebyggande arbete samt systematiskt
brandskyddsarbete”
Beslut
Kommunstyrelsen antar Anna-Karin Jakobssons och Jan-Åke Olssons svar
på den uppföljande granskningen som sitt.
Sammanfattning av ärendet

Kommunrevisorerna har tillsammans med sakkunniga från PwC tidigare
granskat det ”kommunala uppföljningsansvaret för unga 16-20 år”, alkoholoch narkotikaförebyggande arbete” samt systematiskt brandskyddsarbete”.
Revisorerna har valt att göra en uppföljande granskning och önskar ett
skriftligt svar från kommunstyrelsen och utbildnings- och omsorgsnämnden
på hur de avser att åtgärda de förbättringsområden/brister som påtalats.
Beslutsunderlag
• Svar på uppföljande granskning, kommunchef Anna-Karin

•

Jakobsson och utbildnings- och omsorgschef Jan- Åke Olsson,
2013-04-15
Uppföljningsgranskning/Louise Cedemar PwC, februari 2013

Beslutet lämnas till

•

Ordförandens
signatur

Revisorerna

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
2013-05-28

Ks § 60

Diarienr
44/13.104

Sida
8

Svar på revisionsrapporten ”Styrning, uppföljning och
kontroll av verksamheten samt ny politisk organisation”
Beslut
Kommunstyrelsen antar förvaltningens yttrande som sitt med följande
ändring i sista meningen: ”Kommunstyrelsen föreslår att en ny granskning
genomförs igen våren 2014 för att se om resultat är det samma.”
Sammanfattning av ärendet

Revisorerna har valt att granska nämndernas och kommunstyrelsens styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten samt om den nya politiska
organisationen inneburit de effekter som önskats. Revisorerna har önskat få
svar på hur kommunstyrelsen avser att åtgärda de brister och förbättringsområden som rapporten påvisar. Kommunchef Anna-Karin Jakobsson har
lämnat ett svar på rapporten.
Beslutsunderlag

•
•

Ordförandens
signatur

Tjänsteskrivelse ”Svar på revisionsrapport Styrning, uppföljning och
kontroll av verksamheten samt ny politisk organisation”, AnnaKarin Jakobsson, 2013-04-24
Yttrande ”Kommunstyrelsens svar på revisionsrapport Styrning,
uppföljning och kontroll av verksamheten samt ny politisk organisation”, 2013-04-26, Anna-Karin Jakobsson

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
2013-05-28

Ks § 61
Diarienr
53/13.003

Sida
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Förslag till ändring i utbildnings- och omsorgsnämndens reglemente
Beslut
1. Kommunstyrelsen lämnar förslaget till revidering av reglementet på
remiss till utbildnings- och omsorgsnämnden.
2. Utöver föreslagen ändring i § 2, punkt 28. föreslås även att § 2,
punkt 27. ändras till följande lydelse: ”Ansvar för integrering av
ensamkommande flyktingbarn”.
Sammanfattning av ärendet

Enligt 29 kap. 9 § skollagen ska en hemkommun löpande hålla sig informerad om hur de ungdomar i kommunen som fullgjort sin skolplikt men som
inte fyllt 20 år är sysselsatta i syfte att kunna erbjuda dem lämpliga individuella åtgärder. Här avses sådan verksamhet för vilken kommunen svarar,
till exempel gymnasieskola och socialtjänst. Avsikten med paragrafen är att
kommunen löpande ska hålla sig informerad om hur ungdomarna är sysselsatta genom utbildning, arbete eller arbetsmarknadsåtgärd. Denna information ska underlätta för kommunen att erbjuda ungdomar, som trots tidigare
erbjudanden inte studerar på gymnasieskolan, en lämplig individuell åtgärd
inom ramen för kommunens befintliga verksamhet. Avsikten är sålunda att
minska riskerna för att ungdomar hamnar utanför.
PwC har i februari 2013, genom uppföljningsgranskning, noterat att det inte
finns några formella beslut i kommunen på var i organisationen ansvaret för
unga 16-20 år ska ligga. ”Det har naturligt hamnat under utbildnings- och
omsorgsnämndens ansvar”, skriver PwC.
I utbildnings- och omsorgsnämndens reglemente, rev. senast 2012-02-22,
KF § 154, regleras i 2§ att nämnden ”ansvarar för de uppgifter som enligt
lag eller annan författning som berör utbildnings- och omsorgsnämnden
enligt följande”: ”..15. Skollagen.” Utbildnings- och omsorgsnämndens ansvar enligt 29 kap. 9 § skollagen framkommer härmed av det befintliga
reglementet. Dock, för att förtydliga detta ansvar, föreslår kommunstyrelsens förvaltning att reglementet revideras enligt bifogat förslag.
Beslutsunderlag

•
•

Ordförandens
signatur

Förslag till revidering av reglemente för utbildnings- och omsorgsnämnden, 2013-04-09
Uppföljningsgranskning ”kommunens uppföljningsansvar för unga
mellan 16 och 20 år”, Louise Cedemar, PwC, februari 2013

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
2013-05-28

•
•

Nya Skollagen- en lagkommentar, del 2, Infonet Förlag JP, 2012 s.
768-769
Barnchecklistan

Beslutet lämnas till

•

Ordförandens
signatur

Sida
10

Utbildnings- och omsorgsnämnden

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
2013-05-28

Ks § 62
Diarienr
76/12.101

Sida
11

Publicering av kommunfullmäktiges sammanträdeshandlingar
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
Kommunfullmäktiges sammanträdeshandlingar publiceras på kommunens
hemsida cirka en vecka före sammanträdet.
Sammanfattning av ärendet

Anders Edin (FP) har i en motion föreslagit att handlingarna till kommunfullmäktiges sammanträden publiceras på kommunens hemsida ca en vecka
före sammanträdestillfällen.
Förvaltningen anser att internetpublicering av kallelse tillsammans med
sammanträdeshandlingar förbättrar allmänhetens insynmöjligheter i beslutsprocessen och kan leda till utökad demokrati. Kommunfullmäktiges sammanträdeshandlingar är i regel allmänna, offentliga handlingar. Trots detta
ska en prövning av handlingars offentlighet och genomgång av personuppgiftslagens krav göras före varje publiceringsomgång. Detta innebär dock
inte någon omfattande arbetsinsats för förvaltningen som skulle väga tyngre
än allmänhetens rätt till insyn.
Beslutsunderlag

•
•

Ordförandens
signatur

Motion, Anders Edin (FP), 2012-09-25
Tjänsteskrivelse, kommunsekreterare Anu Sundin, 2013-02-27

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
2013-05-28

Ks § 63
Diarienr
93/12.710

Sida
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Svar på motion om vistelsetider på förskolan
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
Kommunfullmäktige bifaller motionen med tillägget att plats i förskolan
med 25 timmar i veckan även ska omfatta barn inom allmän förskola.
Sammanfattning av ärendet

Sigrid Bergström (V) och Andreas Norling (V) har i en motion föreslagit att
utbildnings- och omsorgsnämnden ges i uppdrag att utreda möjligheterna att
erbjuda plats i förskolan för 25 timmar i veckan för de barn vars föräldrar är
arbetssökande eller föräldralediga.
Utbildnings- och omsorgsnämnden föreslår 2013-03-11, § 468, att kommunfullmäktige bifaller motionen med tillägget att plats i förskolan med 25
timmar i veckan även ska omfatta barn inom allmän förskola.
Beslutsunderlag

•
•
•
•

Ordförandens
signatur

Utbildnings- och omsorgsnämnden § 468, 2013-03-11
Tjänsteskrivelse ”Svar på motion om vistelsetider på förskolan”,
skolchef GunnMari Nordström, 2013-01-21
Barnchecklista
Motion om vistelsetider på förskolan, S. Bergström (V) och A.
Norling (V), 2012-11-23

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
2013-05-28

Ks § 64
Diarienr
70/13.110

Sida
13

Ändring av valdistrikt
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
1. Valdistrikten ”Marma”, ”Älvkarleö Bruk” och ”Harnäs” upphör.
2. ”Marma” och ”Älvkarleö Bruk” bildar ett nytt valdistrikt med
namnet ”Älvkarleö Bruk – Marma” och har sin vallokal i Sörgärdets
skola, Älvkarleby.
3. Röstberättigade i ”Harnäs” flyttas till valdistriktet ”Skutskärs
Centrum”.
4. Röstberättigade i Marma och Älvkarleö Bruk erbjuds möjlighet till
förtidsröstning i Marma och Älvkarleö Bruk en kväll i veckan under
förtidsröstningsperioden samt under valdagen.
Sammanfattning av ärendet

Enligt vallagen ska ett valdistrikt omfatta mellan 1000 och 2000 röstberättigade. Om det finns särskilda skäl, får ett valdistrikt omfatta färre än 1000
eller fler än 2000 röstberättigade. Ett valdistrikt får omfatta färre än 300
röstberättigade endast om det finns synnerliga skäl. I fyra av Älvkarleby
kommuns åtta valdistrikt understiger antalet röstberättigade vallagens
huvudregel om minst 1000 röstberättigade. Begreppen ”särskilda skäl” och
”synnerliga skäl” definieras inte i vallagen. Tolkningsstöd kan hämtas ur
Valprövningsnämndens rättspraxis.
Av valprövningsnämndens beslut 1982:2 framgår att ett avstånd till röstningslokalen på 5 km inte innebar ”särskilda skäl” som kunde befoga 280
röstberättigade i ett valdistrikt. Ytterligare tolkningsstöd kan hämtas ur valprövningsnämndens beslut 2006:1 där man konstaterat att valdistrikt bestående av 464 och 377 röstmottagare var ”allt för små”. Den överklagande
kommunen framförde att en hopslagning av distrikten skulle innebära ett
minskat valdeltagande. Valprövningsnämnden påpekade att kommunen,
genom möjlighet till förtidsröstning, budröstning och lämplig placering av
vallokaler, kunde ge väljarna tillräckliga möjligheter att rösta. Förvaltningen
bedömer att ”särskilda skäl” ej finns för att behålla små valdistrikt som
”Marma”, ”Älvkarleö Bruk” och ”Harnäs”.
Beslutsunderlag

•
•

Ordförandens
signatur

Tjänsteskrivelse ”Ändring av valdistrikt”, Anu Sundin, 2013-04-22
Valprövningsnämndens beslut 2006:1, 2008:9 och 1982:2, samt
ytterligare rättsfall på
http://www.val.se/det_svenska_valsystemet/overklaga

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
2013-05-28

•

Sida
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Röstberättigade den 1 mars 2013:
http://www.val.se/kommande_val/statistik/index.html

Förslag till beslut på sammanträdet

Förslag från valnämnden:
1. Valdistrikten ”Marma”, ”Älvkarleö Bruk” och ”Harnäs” upphör.
2. ”Marma” och ”Älvkarleö Bruk” bildar ett nytt valdistrikt med
namnet ”Älvkarleö Bruk – Marma” och har sin vallokal i Sörgärdets
skola, Älvkarleby.
3. Röstberättigade i ”Harnäs” delas upp mellan ”Skutskärs Centrum”
och ”Jungfruholmen”.
4. Röstberättigade i Marma och Älvkarleö Bruk erbjuds möjlighet till
förtidsröstning i Marma och Älvkarleö Bruk en kväll i veckan under
förtidsröstningsperioden samt under lördagen före valdagen.
Marie Larsson (S) föreslår följande i beslutspunkt 4: ”Röstberättigade i
Marma och Älvkarleö Bruk erbjuds möjlighet till förtidsröstning i Marma
och Älvkarleö Bruk en kväll i veckan under förtidsröstningsperioden samt
under valdagen.
Bengt Ahlquist (KV) föreslår följande i beslutspunkt 3.: ” Röstberättigade i
”Harnäs” förs över till valdistriktet ”Skutskärs Centrum”.
Beslutsgång, beslutspunkt 3.

Ordföranden ställer förslaget från valnämnden mot Ahlquists förslag och
finner att kommunstyrelsen har beslutat enligt valnämndens förslag.
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
JA-röst till valnämndens förslag
NEJ-röst till Ahlquists förslag
Omröstningsresultat, beslutspunkt 3.

Med 5 JA-röster och 6 NEJ-röster har kommunstyrelsen beslutat enligt
Ahlquists förslag.
Beslutsgång, beslutspunkt 4.

Ordföranden ställer valnämndens förslag mot Larssons förslag och finner att
kommunstyrelsen har beslutat enligt Larssons förslag.

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
2013-05-28

Ks § 65
Diarienr
56/13.106

Sida
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Samverkansavtal – tryggare Uppsala län
Beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner redovisat förslag till samverkansavtal
för ”Tryggare Uppsala län” perioden 2013-2015.
2. Årlig återrapportering av Tryggare Uppsala läns resultat sker hos
kommunstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet

Kommunchef Anna-Karin Jakobsson redogör för ett förslag till samverkansavtal mellan den länsövergripande verksamheten ”Tryggare Uppsala
län” och Älvkarleby kommun för perioden 2013-2015. Syftet med Tryggare
Uppsala län är att skapa förutsättningar för att samordna det lokala trygghetsskapande, brottsförebyggande och brottsofferstödjande arbetet som utförs i länet. Älvkarleby kommuns åtagande enligt avtalet blir att:
• Bidra med 30 000 kronor per år till verksamhetens budget, alternativt tjänster motsvarande den summan.
• Verka i styrgruppen
• Sprida information om verksamheten
• Vid behov ingå i arbetsgrupper.
Beslutsunderlag

•

Förslag till Samverkansavtal Tryggare Uppsala län för Älvkarleby
kommun 2013-2015, daterat 2013-03-06

Förslag till beslut på sammanträdet

Förslaget från kommunstyrelsens arbetsutskott: ”Kommunstyrelsen godkänner redovisat förslag till samverkansavtal för ”Tryggare Uppsala län”
perioden 2013-2015.”
Bo Janzon (M) föreslår att kommunstyrelsen beslutar, utöver arbetsutskottets förslag, om en årlig återrapportering av resultat från Tryggare
Uppsala län.
Beslutsgång

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen
har bifallit Bo Janzons förslag.
Beslutet lämnas till

•
•

Ordförandens
signatur

Anna-Karin Jakobsson
Tryggare Uppsala län

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
2013-05-28

Ks § 66
Diarienr
54/13.212

Sida
16

LIS –området vid Fråganbo
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enhälligt att LIS-området vid Fråganbo, på
Västanån, kan gå vidare till detaljplaneläggning trots att tillägget till översiktsplanen angående landsbygdsutvecklingsområden inte är antagen.
Sammanfattning av ärendet

Bygg- och miljökontoret har bearbetat de synpunkter som inkommit på utställningsförslaget av LIS-planen, och som gäller området vid Fråganbo på
Västanån. Sammanfattningsvis är invändningarna på området av den karaktären att de bäst behandlas på detaljplanenivå och att det inte går att komma
längre i översiktsplanearbetet för det här området.
Kommunarkitekt Sofie Åberg föredrar ärendet och informerar om ansvarsfördelningen i översiktplanehandläggning/detaljplanehandläggning.
Beslutsunderlag

•

Tjänsteskrivelse ”LIS-området vid Fråganbo”, kommunarkitekt
Sofie Åberg, 2013-04-12

Beslutet lämnas till

•
•

Ordförandens
signatur

Samhällsbyggnadsnämnden
Bygg- och miljökontoret

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
2013-05-28

Ks § 67
Diarienr
91/12.005
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Digital strategi för Älvkarleby kommun
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
Den digitala strategin antas i enlighet med redovisat förslag och beskrivning.
Sammanfattning av ärendet

Strategin har utvecklats för att möta nya krav, underlätta strategiska val och
lyckosamma satsningar som ger en positiv effekt på kommunens varumärke,
effektivitet och service till medborgarna. Den ska utgöra grunden för att det
digitala användandet sker på ett lagligt, långsiktigt, inbjudande och hållbart
sätt.
Beslutsunderlag

•
•
•

Ordförandens
signatur

Tjänsteskrivelse ”Digital strategi 2013-1015”, administrativa chefen
Maria Enarsson, 2013-04-11.
Förslag till Digital Strategi Älvkarleby kommun 2013-2015, december 2012.
Kostnader för genomförande av delar av strategin.

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
2013-05-28

Ks § 68
Diarienr
41/13.049
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Utökat anslag för driftbidrag till Skutskärs bandy
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
Kommunfullmäktige avslår samhällsbyggnadsnämndens framställan om utökat anslag med 250 000 kronor. Samhällsbyggnadsnämnden får således
finansiera driftbidraget inom befintlig budgetram.
Sammanfattning av ärendet

2011-11-25 tecknades en avsiktsförklaring mellan kommunen och Skutskärs
IF bandy. Kommunens avsikt var att ge ett driftbidrag på 250 000 kr per år
under åren 2013 och 2014 om föreningen investerade i ny bandypist med
tillgörande kylanläggning. För att samhällsbyggnadsförvaltningen ska kunna
betala ut driftbidragsstödet krävs ett politiskt beslut om beviljande av bidraget. Samhällsbyggnadsnämnden har därför beslutat att bevilja Skutskärs
IF bandy 250 000 kronor i driftbidrag enligt avsiktsförklaringen och föreslår
att kommunfullmäktige tilldelar nämnden utökat anslag med motsvarande
summa.
Beslutsunderlag
• Samhällsbyggnadsnämnden § 389, 2013-03-20
• Avsiktsförklaring avseende Skutskärs IF bandy – dnr 2011/ Sbn 056
Förslag till beslut på sammanträdet

Förslag från kommunstyrelsens arbetsutskott:
Kommunfullmäktige avslår samhällsbyggnadsnämndens framställan om
utökat anslag med 250 000 kronor. Samhällsbyggnadsnämnden får således
finansiera driftbidraget inom befintlig budgetram.
Clarrie Leim (C), Bo Janzon (M) och Bengt Ahlquist (KV) föreslår att
samhällsbyggnadsnämnden tilldelas utökat anslag med 250 000 kr och
finansieringen sker ur kommunens eget kapital.
Beslutsgång

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen
har bifallit arbetsutskottets förslag.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
JA-röst till arbetsutskottets förslag
NEJ-röst till Leim med fleras förslag

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
2013-05-28

Omröstningsresultat

Med 7 JA-röster och 4 NEJ-röster har kommunstyrelsen bifallit arbetsutskottets förslag.

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
19

Kommunstyrelsen
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Ks § 69

Diarienr
66/13.773

Sida
20

Överenskommelse om samverkan mellan Älvkarleby
kommun, Landstinget i Uppsala län och Polismyndigheten Uppsala län för en god och jämlik hälsa och
trygghet hos befolkningen i Älvkarleby kommun
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna överenskommelsen om samverkan
mellan Älvkarleby kommun, Landstinget i Uppsala län och Polismyndigheten Uppsala län för en god och jämlik hälsa och trygghet hos befolkningen i Älvkarleby kommun. Överenskommelsen innebär bland annat:
1. Preventionsrådet
och
Närvårdssamverkan
på
politisk
och
tjänstemannanivå bildar en gemensam samverkansorganisation, för
arbetet med en god och jämlik hälsa och trygghet hos befolkningen i
Älvkarleby kommun.
Organisationen
går
under
namnet
Samverkansrådet - för folkhälsa-närvård- trygghet.
2. Överenskommelsen tydliggör och beslutar hur vi ska styras tillsammans
och tydliggör ansvarfördelning på politisk och tjänstemannanivå.
3. Utbildnings- och omsorgsnämnden representeras endast av ordföranden.
Idag har nämnden tre representanter i den politiska styrgruppen för
närvård.
4. Närvårds-och preventionskoordinatorn byter titel till Folkhälso- och
närvårdskoordinator.
5. Årlig resultatuppföljning sker till kommunstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet

Under många år har samverkan inom hälso- och sjukvård och social omsorg
utvecklats mellan Älvkarleby kommun och Landstinget Uppsala Län. Från
2008 har arbetet pågått under begreppet närvårdsutveckling i Uppsala län,
ett samarbete mellan landstinget och respektive kommun. Den politiska
styrgruppen för närvård i Älvkarleby beslutade i januari 2012 att en skriftlig
överenskommelse om den fortsatta utvecklingen av samverkan skulle tas
fram.
Beslutet grundar sig på identifierade behov av effektivare styrning, struktur
och samsyn i närvårdsarbetet. I utvecklingen av samverkan önskade kommunens politiker att polisen ska finnas med i den nya samverkansorganisationen, då denna samverkan är viktig för befolkningens trygghet
och hälsa. Älvkarleby kommun och polisen har sedan flera år tillbaka en
överenskommelse om samverkan för trygghet, som ska revideras till 2013.
Polismyndigheten är positivt inställd till en överenskommelse som även
omfattar Landstinget i Uppsala län. Syftet med överenskommelse är att

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
2013-05-28
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genom samverkan mellan berörda parter skapa bättre förutsättningar för en
god och jämlik hälsa och trygghet hos befolkningen i Älvkarleby kommun.
Beslutsunderlag

•

Överenskommelse om samverkan mellan Älvkarleby kommun,
Landstinget i Uppsala län och Polismyndigheten Uppsala län för en
god och jämlik hälsa och trygghet hos befolkningen i Älvkarleby
kommun. Josefine Wennelin och Tinna Cars Björling, 2013- 05-03

Förslag till beslut på sammanträdet

Bo Janzon (M) föreslår, utöver bifall till beslutspunkterna 1-4 att en årlig
resultatrapportering sker till kommunstyrelsen.
Beslutsgång

Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag med Janzons tilllägg.
Beslutet lämnas till

•
•

Ordförandens
signatur

Anna-Karin Jakobsson
Josefin Wennelin

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
2013-05-28

Ks § 70
Diarienr
77/12.005
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Svar på motion om kartläggning av kvaliteten hos bredbandsnätet i Älvkarleby kommun
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
Motionen bifalls.
Sammanfattning av ärendet

Socialdemokraterna har inlämnat en motion om kartläggning av bredbandsnätet i Älvkarleby kommun. För att kunna vara en attraktiv kommun att leva
och verka i så är det viktigt med en god infrastruktur så som tillgång till bredbandsnät. Regeringen har också satt som mål att Sverige ska vara utbyggt med
100 Mbit/s till 90 % år 2020. Det är därför angeläget att det tas fram en
strategi för fortsatt utbyggnad och därför föreslås bifall till motionen.
Beslutsunderlag

•
•

Ordförandens
signatur

Tjänsteskrivelse ”Motion om kartläggning av bredbandsnätet i
Älvkarleby kommun 77/12-005”, Anna-Karin Jakobsson, 2013-05-03
Motion om Kartläggning av kvaliteten i bredbandsnätet i Älvkarleby
kommun/ T. Jakobsson och B. Karlsson, 2012-09-26

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
2013-05-28
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Strategi för utbyggnation av bredbandsnätet
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
Strategi för utbyggnad av publikt bredbandsnät, daterad 2012-11-26, antas.
Sammanfattning av ärendet

För att kommunen ska kunna vara en attraktiv plats att leva och verka i är
det viktigt med god infrastruktur såsom ett utbyggt bredbandsnät.
Regeringens har även ett mål på minst 100Mbps anslutning till 90 % av
hushåll och företag senast 2020 i Sverige vilket är något som Älvkarleby
kommun vill bidra till att uppnå. Socialdemokraterna har även lämnar in en
motion om att en strategi ska tas fram för utbyggnad av bredbandet i
kommunen.
Beslutsunderlag

•
•

Ordförandens
signatur

Tjänsteskrivelse ” Strategi för utbyggnation av bredbandsnätet”,
Anna-Karin Jakobsson, 2013-05-03
Strategi för utbyggnad av publikt bredbandsnät. / Olov Rydberg,
2012-11-26

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
2013-05-28
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Utökat anslag för vidareutredning av Dragmossens
deponi
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
1. Samhällsbyggnadsnämnden tilldelas ett utökat anslag om 200 tkr för
vidareutredning av Dragmossens deponi.
2. Finansieringen sker ur kommunens eget kapital.
Sammanfattning av ärendet

En utredning har gjorts om nuläget och vattenbalansen på Dragmossen.
Utredningen har bidragit till ny fakta gällande tungmetaller som finns i ytor
på området. Tekniska kontoret har ett föreläggande av Bygg- och miljökontoret om Dragmossen varav följer att kompletterande utredningar/besiktningar av hela deponin är nödvändiga. Ett kontrollprogram
behövs för anläggningen och åtgärdsförslag
Beslutsunderlag

•
•

Ordförandens
signatur

Sbn § 385, 2013-03-20
Tjänsteskrivelse ”Dragmossen”, Patrik Österbring, 2013-03-19

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande
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2013-05-28

Ks § 73
Diarienr
6/13.109

Sida
25

Ungdomsråd
Beslut
Kommunstyrelsen ska utveckla de befintliga kanaler som finns för att nå
ungdomar dvs, förtydliga, utveckla och stärka de redan befintliga
påverkans- och inflytandemöjligheterna, som är öppna för alla kommuninvånare oavsett ålder.
Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige skriver följande i sitt mål- och budgetdokument för
2013-2015, under rubriken Fullmäktiges prioriterade uppdrag: ”Vi ser även
ett behov av att bättre kunna följa ungdomars önskemål om sin egen fritid.
Vi kommer därför att skapa ett Ungdomsråd eller liknande under kommunstyrelsen.” Se bilaga. Utifrån diskussionsunderlaget har en diskussion förts i
kommunledningen och det är där som förslag till beslut har tagits fram.
Beslutsunderlag

•
•
•
•

Ungdomsråd eller liknande, diskussionsunderlag 2013-01-11
Bilaga, rekommendationer ur rapport Ungdomar i demokratin
Ni kan bättre, rapport Sveriges ungdomsråd
Barnchecklista 2013-04-05

Beslutet lämnas till

•

Ordförandens
signatur

Maria Enarsson, Josefin Wennelin, Erik Klippmark

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
2013-05-28
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Avgifter för tekniska hjälpmedel
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
1. Ett nytt avgiftssystem gällande tekniska hjälpmedel införs enligt förvaltningens förslag.
2. Tekniska hjälpmedel som i nuläget är utlånade, till exempel rullatorer, erbjuds den enskilde att köpa för 300 kr.
Reservationer och särskilda uttalanden

Torbjörn Löfgren (KV) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget
förslag.
Sammanfattning av ärendet

Älvkarleby kommun är en av få kommuner i Sverige som inte har något
avgiftssystem för tekniska hjälpmedel. Dessutom finns flertalet hjälpmedel,
som för några år sedan endast gick att tillgå genom kommun och Landsting,
nu tillgängliga på öppna marknaden. Detta förslag är ett komplement till
riktlinjer för hjälpmedelshantering som beslutades av kommunfullmäktige
2008-04-23 § 19.
Beslutsunderlag

•
•

UON § 496 2013-04-11
Tjänsteskrivelse ”Avgiftsförslag gällande tekniska hjälpmedel”,
2013-03-11/ Elisabeth A Holmqvist

Förslag till beslut på sammanträdet

Marie Larsson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Torbjörn Löfgren (KV) föreslår att ärendet återremitteras med följande
motivering: Utredningen och förslaget på att rollator, arbetsstol och förhöjningsklossar inte ska ingå som tekniskt hjälpmedel, år dåligt genomförda då
de inte tar hänsyn till den enskilde personen. Kommunens Väl anser att utredningen ska göras om där rollator, arbetsstol och förhöjningsklossar ska
ingå som tekniskt hjälpmedel mot en avgift på ca 400 kr/år.
Beslutsgång

Ordföranden ställer Löfgrens förslag mot att ärendet ska avgöras idag och
finner att kommunstyrelsen beslutar att avgöra ärendet idag,
Kommunstyrelsen beslutar enligt Larssons förslag.

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
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Inköpspolicy, Älvkarleby kommun
Beslut
Förslag till nytt policydokument för inköpsverksamheten ska arbetas fram
när ny lagstiftning inom upphandlingsområdet föreligger.
Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade 2012-06-20 § 187 att ge kommunstyrelsens
förvaltning i uppdrag att arbeta fram förslag till ett nytt policydokument för
inköpsverksamheten. En revidering av lagstiftningen för den offentliga upphandlingen pågår. Ny lag beräknas träda i kraft under 2014 eller 2015. Då
den nya lagstiftningen kan komma att påverka kommunens interna policydokument, föreslår kommunstyrelsens förvaltning att arbetet att ta fram förslag till ett nytt policydokument avvaktas med tills ny lagstiftning föreligger.
Beslutsunderlag

•
•

Ordförandens
signatur

Tjänsteskrivelse ” Inköpspolicy, Älvkarleby kommun”, Anna-Karin
Jakobsson och Bo Kullman, 2013-05-02
Kf § 187 2012-06-20

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
2013-05-28
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Förslag till ombyggnation av kommunhuset
Beslut
Kommunhuset byggs inte om enligt ritningarna 2013-01-03 och 2012-12-28
(upprättade av Kihlgren Arkitektkontor AB, Uppsala).
Sammanfattning av ärendet

Två olika uppsättningar av ritningar med tillhörande kostnadsberäkningar
för en eventuell ombyggnation av kommunhuset har tagits fram med ledning av teknisk chef Patrik Österbring.
Beslutsunderlag

•
•
•
•

Tjänsteskrivelse ”Informationsärende: förslag till ombyggnad av
kommunhuset”, 2013-05-03, Patrik Österbring
Skrivelse ”Kostnader för ombyggnation av kommunhuset” med
bilagor, Patrik Österbring 2013-01-21
Ritningar ”Älvkarleby kommun, kommunhuset Skutskär”,
2013-01-03, Kihlgren Arkitektkontor AB
Ritningar ”Älvkarleby kommun, kommunhuset Skutskär”,
2012-12-28, Kihlgren Arkitektkontor AB

Beslutet lämnas till

•

Ordförandens
signatur

Anna-Karin Jakobsson, Maria Enarsson

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
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Beslutanderätt och delegering
Beslut
Dokumentet ”Beslutanderätt och Delegering för kommunstyrelsen,
2013-05-02”, antas.
Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsens delegationsordning ”Beslutanderätt och delegering för
kommunstyrelsen” har reviderats av kommunstyrelsens förvaltning.
Beslutsunderlag

•
•

Tjänsteskrivelse ”Beslutanderätt och delegering”, 2013-05-02, Maria
Enarsson
Beslutanderätt och delegering

Beslutet lämnas till

•
•

Ordförandens
signatur

Maria Enarsson
Intranätet för kännedom

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
2013-05-28

Ks § 78
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Extern konsult för genomlysning av kommunens verksamheter
Beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att upphandling av extern konsult för genomlysning av kommunens verksamheter ska ske och inom en kostnadsram
på 300 000 kronor.
2. Kostnaden finansieras inom kommunstyrelsens anslag till förfogande.
Sammanfattning av ärendet

Med förändrad demografi och ökade kostnader för pensioner står flertalet
svenska kommuner, Älvkarleby kommun inte undantagen, inför stora
ekonomiska utmaningar. Kopplas detta till den pågående lågkonjunkturen
med relativt låg skattetillväxt, hög arbetslös och därmed tillkommande kostnader, så blir utmaningen än större. I Älvkarleby är detta redan synligt
genom kraftiga kostnadsökningar inom utbildnings- och omsorgsnämnden.
Förvaltningen arbetar sedan en tid tillbaka med kostnadsanalyser och
planerar att successivt genomföra processkartläggningar för att optimera
användandet av befintliga resurser och eliminera processer som inte tillför
något värde. Ingen befintlig process kan betraktas vara den bästa möjliga.
Ett annat sätt att uttrycka det: kommunen måste bedriva en kostnadseffektiv
verksamhet med bra kvalitet.
Att bedriva ett sådant arbete med befintliga personella resurser kan komma
att ta lång tid och kanske inte ge bästa möjliga utfall. Genom att anlita
extern resurs med gedigen kompetens inom kommunal verksamhet och
erfarenhet av verksamhets- och kostnadsanalyser, får vi sannolikt ett både
snabbare och bättre resultat.
Ett arbetssätt för den externa konsulten kan vara att först granska och
genomlysa något eller några verksamhetsområden och därefter lämna förbättringsförslag. Eventuellt att konsulten även deltar vid implementeringen
av förbättringsförslagen. Möjliga verksamhetsområden att genomlysa kan
t.ex. vara förskola, grundskola, äldreomsorg och individ- och
familjeomsorg.
Förvaltningens förslag: Utifrån kommunstyrelsens uppsiktsplikt enligt
kommunallagen, beslutar kommunstyrelsen att upphandling ska ske av
extern konsult med uppdrag att genomlysa någon eller några av kommunens
verksamheter. Vilken eller vilka verksamheter som ska genomlysas beslutas

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande
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av förvaltningen efter diskussion med konsulten. I uppdraget ska även ingå
att lämna förbättringsförslag.
Konsultens uppdrag finansieras ur del av kommunstyrelsens anslag ”Till
förfogande” på 477 000 kronor.
Beslutsunderlag

•

Tjänsteskrivelse ” Extern konsult för genomlysning av kommunens
verksamheter”, Anna-Karin Jakobsson och Bo Kullman, 2013-05-15

Beslutet lämnas till

•
•

Ordförandens
signatur

Bo Kullman
Anna-Karin Jakobsson

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
2013-05-28
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Beviljande av ansvarsfrihet för Inköp Gävleborgs
direktion
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår:
Ledamöter i Inköp Gävleborgs direktion beviljas ansvarsfrihet med hänvisning till motiveringen i Revisionsberättelse för år 2012, kommunalförbundet
Inköp Gävleborg, revisorerna.
Sammanfattning av ärendet

Inköp Gävleborgs revisorer har granskat den verksamhet som bedrivits av
kommunalförbundet. Direktionen ansvarar för att verksamheten bedrivs i
enlighet med gällande mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som
gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig
intern kontroll och för återredovisning. Revisorerna tillstyrker att direktionens ledamöter beviljas ansvarsfrihet.
Beslutsunderlag

•
•

Ordförandens
signatur

Revisionsberättelse för år 2012, kommunalförbundet Inköp
Gävleborg, revisorerna, 2013-04-12
Granskning av årsredovisning 2012, Inköp Gävleborg, Cecilia
Axelsson /PwC, april 2013

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande
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Omröstningsprotokoll för kommunstyrelsen 2013-05-28
§ 64
Ledamot/tjänstg. ersättare

§ 68

Närvaro

Ja

Inga-Lil Tegelberg (S)

x

x

x

Marie Larsson (S)

x

x

x

Kjell Grönberg (S)

x

Sven-Olof Melin (S)

-

-

Bo Ohlsson (S)

x

x

x

Sigrid Bergström (V)

x

x

x

Bengt Ahlquist (KV)

x

x

Torbjörn Löfgren (KV)

x

x

x

Kenneth Holmström (M)

-

-

-

Bo Janzon (M)

x

x

x

Clarrie Leim (C)

x

x

x

Karl-Åke Lindblad (S)

x

Kenneth Holmgren (M)

x

JA-röster
NEJ-röster

-

Nej

Ja

x

x

-

-

x

Nej

-

x

-

x
x

5

x
7

6

4

