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Protokoll för kommunstyrelsen
Kommunhusets sessionssal, Skutskär

Plats:

Datum och tid: 2014-04-09 Kl. 13.30 – 14.40
Justering
Kommunhuset, Skutskär

Plats:
Datum och tid:

31- 44

Paragrafer:

Sekreterare:
Anu Sundin
Ordförande:
Inga-Lil Tegelberg (S) §§ 31-37, 39-44 Marie Larsson (S) § 38
Justerare:
Kurt L. Andersson (S)

Kenneth Holmgren (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

2014-04-09
2014-04-15
2014-05-08

Underskrift

Annelie Joelsson

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
2014-04-09

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)
Kenneth Holmström (M)
Clarrie Leim (C )
Tjänstgörande ersättare
Namn (politisk tillhörighet)
Kurt L Andersson (S)
Kenneth Holmgren (M)

Paragrafer
31-37, 39-44

Paragrafer

Ordinarie ledamot
Karl-Åke Lindblad (S)
Bo Janzon (M)

Övriga närvarande
Ersättare
Namn (politisk tillhörighet)
Gunilla Styf (S)
Rolf Bejerfjord (S)
Andreas Norling (V)
Lage Karlsson (KV)
Agneta Lundgren (C)
Övriga deltagare
Namn
Anna-Karin Jakobsson
Bo Kullman
Anu Sundin

Ordförandens
signatur

Paragrafer

Paragrafer
31-35

Justerarens
signatur

Befattning
Kommunchef
Ekonomichef
Kommunsekreterare

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
2

Kommunstyrelsen
2014-04-09

Ks § 31

Godkännande av dagordning
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner dagordningen.

Ks § 32

Delgivning av protokoll
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, 2014-03-23, delges
kommunstyrelsen.

Ks § 33

Redovisning av delegationsbeslut

Pärm
Följande delegationsbeslut redovisas:

- Miljöinspektör Karin Tydrén har fattat följande beslut:
Föreläggande om avslutningsplan gällande Dragmossens deponi,
Östanån 8:34 (dnr 2014-050-2).

Ks § 34

Allmän information och ekonomisk redovisning
Ingen allmän information finns att redovisa.
Ingen särskild ekonomisk redovisning sker.

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
3

Kommunstyrelsen
2014-04-09

Ks § 35

Sida
4

Älvkarleby kommuns årsredovisning 2013

Diarienr
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår:
1. Kommunfullmäktige godkänner Älvkarleby kommuns årsredovisning
2013.
2. Följande ej förbrukade driftanslag 2013 tilläggsbudgeteras 2014:
a. Intraprenaden KunDa enligt överenskommelse, 2 055 tkr,
b. Driftprojekt rivning av villor i Tallmon (åtgärder mark kvarstår), 123
tkr,
c. Driftprojekt fysisk planering (planarkitekt), 34 tkr.
Efter tilläggsbudgeteringen uppgår budgeterat resultat 2014 till 4 988 tkr.
3. Följande ej förbrukade investeringsanslag tilläggsbudgeteras 2014:
a. Kommunstyrelsen, 800 tkr,
b. Samhällsbyggnadsnämnden, 28 390 tkr,
c. Utbildnings- och omsorgsnämnden, 2 376 tkr,
Efter tilläggsbudgeteringen uppgår totala investeringsbudgen 2014 till
42 615 tkr.
Sammanfattning av ärendet

Styrelsen och de övriga nämnderna ska fortlöpande föra räkenskaper över
de medel som de förvaltar. När styrelsen har fått övriga nämnders
redovisningar, ska den upprätta en årsredovisning. Årsredovisningen ska
godkännas av fullmäktige. Det bör dock inte ske innan fullmäktige har
beslutat om ansvarsfrihet enligt 5 kap. 25a § kommunallagen ska beviljas
eller vägras. Budgeterat resultat 2013 uppgick till 4 863 tkr. Revisionens,
nämndernas och finansförvaltningens budgetavvikelser netto uppgick till
-1 167 tkr. Redovisat resultat 2013 blev således 3 696 tkr. Fullmäktige antog
2013-09-25, § 67, riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av
resultatutjämningsreserv (RUR). 2013 års resultat medger ingen reservering
till RUR.
Beslutsunderlag

•

Ordförandens
signatur

Årsredovisning 2013 för Älvkarleby kommun

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
2014-04-09

Ks § 36
Diarienr
126/13.049

Sida
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Svar på revisionsrapport om löpande redovisning och
intern kontroll i redovisningsrutiner
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta ekonomichefens förslag till svar som sitt
eget.
Sammanfattning av ärendet

I rubricerad granskning påvisar revisionen ett antal brister i handläggningen.
Flera av dessa brister är sedan tidigare kända av förvaltningen, men har
p.g.a. den rådande arbetssituationen varit svåra att hinna åtgärda. Sedan
granskningen gjordes, har ett par av bristerna åtgärdats och en åtgärdslista
har upprättats för kvarvarande delar. Punkterna på åtgärdslistan kommer
successivt att åtgärdas.
Beslutsunderlag

•
•

Tjänsteskrivelse ”Revisionsrapport Granskning av löpande
redovisning..”, 2014-03-12 / Anna-Karin Jakobsson och Bo Kullman
Revisionsrapport ”Granskning av löpande redovisning och intern
kontroll i redovisningsrutiner, Älvkarleby kommun”, November
2013 /Cecilia Axelsson

Beslutet lämnas till

•
•

Ordförandens
signatur

Kommunrevisorer
Anna-Karin Jakobsson och Bo Kullman

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
2014-04-09

Ks § 37
Diarienr
2014/ks008

Sida
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Svar på revisionsrapport om kommunens personaloch kompetensförsörjning
Beslut
Kommunstyrelsen antar personalchef Brita-Lena Cederquists svar på
revisionsrapporten ”Granskning av kommunens personal- och
Kompetensförsörjning” som sitt.
Sammanfattning av ärendet

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har PwC granskat
kommunens personal- och kompetensförsörjning. PwC påtalar att det inte
finns något antaget beslut av kommunfullmäktige rörande strategisk
kompetensförsörjning och att det inte heller finns ett strategiskt arbete kring
kompetensförsörjningsfrågan. Man lyfter också fram frågan om
arbetsgivarvarumärket och vikten av att arbeta med det för framtida
komptetensförsörjning. Personalchef Brita-Lena Cederquist har svarat på
revisionsrapporten och beskrivit hur kommunen arbetar med att åtgärda de
påtalade brister.
Beslutsunderlag

•
•

Tjänsteskrivelse ”Granskning av kommunens personal- och
kompetensförsörjning Dnr 2014/ks008”, 2014-03-19 / Brita-Lena
Cederquist
Revisionsrapport ”Personal- och kompetensförsörjning, Älvkarleby
kommun”, januari 2014 /Annika Smedman och Louise Cedemar
(PwC)

Beslutet lämnas till

•
•

Ordförandens
signatur

Kommunrevisorer
Brita-Lena Cederquist och Anna-Karin Jakobsson

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
2014-04-09

Ks § 38
Diarienr
2014/ks022.
106

Sida
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Medlemsavgift Samordningsförbundet 2015
Beslut
Kommunstyrelsen beviljar Samordningsförbundets äskande
”Medlemsavgift Samordningsförbundet 2015/2014-03-14”.

enligt

Sammanfattning av ärendet

Till verksamhetsåret 2015 önskar Samordningsförbundet äska 1 milj. kr
extra från medlemmarna, som en återställning av medlemsavgiften i riktning
mot tidigare nivå. Detta innebär en total medlemsavgift på 23 milj. kr. Av
ökningen skulle statens andel bli 0,5 milj. kr, Landstingets andel 0,25 milj.
kr, medan resterande 0,25 milj. kr fördelas mellan kommunerna baserat på
folkmängd.
Beslutsunderlag

•

Skrivelse ”Medlemsavgift Samordningsförbundet 2015”, 2014-0314 /Mohamad Hassan

Beslutsgång

Inga-Lil Tegelberg (S) anmäler sig jävig i ärendet och deltar varken i
ärendets handläggning eller beslut. Marie Larsson (S) tjänstgör som
ordförande i ärendet.
Beslutet lämnas till

•
•

Ordförandens
signatur

Samordningsförbundet Uppsala län
Bo Kullman

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
2014-04-09

Ks § 39

Sida
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Revidering av förbundsordning från Gästrike Återvinnare

Diarienr
2014/ks013. Beslut
Kommunstyrelsen föreslår:
106
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ändringen i § 15 i
förbundsordningen för Gästrikeregionens Återvinnare, innebärande en höjning
av rörelsekrediten från 70 000 000 kronor till 200 000 000 kronor. Beslutet
gäller under förutsättning, att övriga kommuner i förbundet fattar samma
beslut.
Sammanfattning av ärendet

I § 15 i Förbundsordning för Kommunalförbundet Gästrikeregionens
Återvinnare, beslutad i april och maj 2005, finns en bestämmelse om att
förbundet maximalt får disponera en rörelsekredit om 70 miljoner kronor.
Beloppet matchade kreditbehovet väl under förbundets första verksamhetsår.
De senaste åren har förbundet gått in i en mer expansiv investeringsfas, då
både byte av IT-stöd, ombyggnation av återvinningscentral i Gävle samt ett
övertagande av insamling av hushållssopor i område norr har genomförts.
Införandet av IT-stödet är ännu inte helt slutfört, och en ombyggnation av
återvinningscentral Skutskär är beslutad sedan länge. Förbundsordningens § 15
lyder som följer:
”§ 15 Lån och borgen Förbundet äger disponera en rörelsekredit om
maximalt 70 miljoner kronor hos Gävle kommun, alternativt helt eller delvis
placera lån inom motsvarande ram. Kommunalförbundet får endast ingå
borgen
i
förhållande
till
heleller
majoritetsägt
företag.
Medlemskommunernas medgivande skall inhämtas innan förbundet ingår
sådan borgen.”
De stora investeringarna, samt beredskap för kommande investeringar, gör att
kreditlimiten i förbundsordningen nu behöver höjas till 200 miljoner kronor.
Beslutsunderlag

•
•
•
•

Ordförandens
signatur

Tjänsteskrivelse ”Ändring i förbundsordningen för Gästrikeregionens
Återvinnare”, 2014-03-12 /Anna-Karin Jakobsson och Bo Kullman
§ 16 Revidering av förbundsordningen, Gästrike Återvinnare, 2013-1121
§ 15 i förbundsordningen, 2013-10-28 /Maria Norman
Förbundsordning för Kommunalförbundet Gästrikeregionens
Återvinnare, 2005-08-18

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
2014-04-09

Ks § 40
Diarienr
2014/ks014.
106

Sida
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Fortsättning av Leader Nedre Dalälven från 2015
Beslut
Älvkarleby kommun är positiv till fortsatt deltagande i Leader Nedre
Dalälven under programperioden 2015-2021 enligt det föreslagna
upplägget.
Sammanfattning av ärendet

Leader Nedre Dalälven planerar fortsätta sin verksamhet under kommande
programperiod 2015-2021. Organisationen behöver ha en viljeyttring från
kommunerna för fortsatt deltagande.
Beslutsunderlag

Skrivelse ”Fortsättningen av Leader Nedre Dalälven från 2015” med
bilagor, 2014-02-19 /Kalle Hedin, Kia Olofsdotter
Beslutet lämnas till

•

Ordförandens
signatur

Leader Nedre Dalälven

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
2014-04-09

Ks § 41

Taxor 2014 – Älvkarleby Camping

Diarienr
2014/ks023.
806

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår:

Sida
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Kommunfullmäktige fastställer taxor på Älvkarleby Camping för säsongen
2014 enligt skrivelsen ”Beslut om priser på Älvkarleby Camping säsongen
2014”.
Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige bör fastställa prissättning för de kommunägda
Älvkarleby Camping, säsongen 2014.
Beslutsunderlag

•

Ordförandens
signatur

Skrivelse ”Beslut om priser på Älvkarleby Camping säsongen 2014”

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
2014-04-09

Ks § 42
Diarienr
104/13.100

Sida
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Riktlinjer mot korruption, mutor och jäv – reviderat
förslag
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår, efter att dokumentet kompletterats med AB
Älvkarlebyhus synpunkter:
1. Kommunfullmäktige antar förslaget till riktlinjer mot korruption,
mutor och jäv.
2. Chefer ansvarar för att riktlinjerna förankras hos samtliga anställda
och förtroendevalda.
Kommunstyrelsen upphäver sitt tidigare beslut 2013-12-10 § 138.
Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram ett förslag till riktlinjer mot
korruption, mutor och jäv som utgår ifrån samt kompletterar
lagbestämmelser
och
Sveriges
kommun
och
landstings
informationsmaterial. Riktlinjerna ska ge vägledning i de etiska valen som
kommunanställda ska göra samt visa på riskerna med att över huvud taget ta
emot gåvor och förmåner från personer eller företag som man har att göra
med i tjänsten.
Den 10 december 2013 § 138 beslutade kommunstyrelsen att lämna det
föreslagna riktlinjerna mot korruption, mutor och jäv vidare till
kommunfullmäktiges
handläggning.
Vid
årsskiftet
redovisade
kommunrevisorerna rapporten ”Kommunens förebyggande arbete avseende
risker för korruption och oegentligheter”. Riktlinjerna har, efter
kommunstyrelsens handläggning 2013-12-10 kompletterats och förtydligats
motsvarande granskningsrapportens påpekanden. Därutöver bifogas
synpunkter från AB Älvkarlebyhus. Förvaltningen föreslår att
kommunstyrelsen beslutar att lämna den reviderade versionen av riktlinjerna
till kommunfullmäktig, efter kompletteringar från AB Älvkarlebyhus.
Beslutsunderlag

•
•
•
•

Ordförandens
signatur

Tjänsteskrivelse ”Förslag till riktlinjer mot korruption, mutor och
jäv”, 2013-10-15 / Anu Sundin
Riktlinjer mot korruption, mutor och jäv, 2014
E-post från Eva Henebäck, 2014-03-21
Om mutor och jäv. Vägledning för anställda inom kommuner,
landsting och regioner./ SKL

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
2014-04-09

Ks § 43
Diarienr
37/13.332

Sida
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Svar på medborgarförslag: ”Ny lekpark på Laxön”
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår:
Kommunfullmäktige avslår motionen.
Sammanfattning av ärendet

Per-Olof Ferm har i ett medborgarförslag föreslagit att en ny lekpark
anläggs på Laxön, Älvkarleby, som ersättning för den befintliga nedgångna
parken mitt emot café Furiren.
Samhällsbyggnadsnämnden under sin beredning av ärendet beskrivit
följande: Laxön består av två stycken fastigheter varav ingen ägs av
Älvkarleby kommun. Då kommunen inte är markägare kan kommunen inte
anlägga någon lekplats. Tekniska avdelningen har varit i kontakt med
markägaren Vattenfall. Vattenfall har tillsammans med Romantic Sweden
ansökt om bygglov för lekstuga på Laxön och avser även att ruta upp
lekplatsen.
Beslutsunderlag

•
•
•

Ordförandens
signatur

Medborgarförslag, Per-Olof Ferm, 2013-03-18
Sbn § 462 2013-10-09
Sbn §537 2014-04-07

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
2014-04-09

Ks § 44
Diarienr
60/13.312
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Svar på medborgarförslag: ”Stigen vid Clarwik på
Västanåvägen”
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår:
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.
Sammanfattning av ärendet

Ewa Bonnevier har i ett medborgarförslag föreslagit att ett nytt räcke sätts
till
stigen
vid
”Clarwik”
på
Västanåvägen,
Älvkarleby.
Samhällsbyggnadsnämnden har, i sin beredning av ärendet, konstaterat att
stigen vid Clarwik ligger på fastigheter som inte ägs av Älvkarleby
kommun. Då kommunen inte är markägare kan kommunen inte ansvara för
varken stigen eller trappan. Tekniska avdelningen har dock kontaktat
Fiskevårdsområdet som kommer att se över frågan.
Beslutsunderlag

•
•
•

Ordförandens
signatur

Medborgarförslag, Ewa Bonnevier, 2013-04-24
Sbn § 463, 2013-10-09
Sbn § 538, 2014-04-07

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

