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Protokoll för kommunstyrelsen
Kommunhusets sessionssal, Skutskär

Plats:

Datum och tid: 2014-03-12 Kl. 13.15 – 15.50
Justering
Kommunhuset, Skutskär

Plats:

Datum och tid: 2014-03-13 Kl. 15.00
20 - 30

Paragrafer:

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

2014-03-12
2014-03-13
2014-04-07

Underskrift

Annelie Joelsson

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
2014-03-12

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)
Bengt Ahlquist (KV)
Torbjörn Löfgren (KV)
Kenneth Holmström (M)
Clarrie Leim (C)
Tjänstgörande ersättare
Namn (politisk tillhörighet)
Kenneth Holmgren (M)

Paragrafer

Paragrafer

Ordinarie ledamot
Bo Janzon (M)

Övriga närvarande
Ersättare
Namn (politisk tillhörighet)
Kurt L Andersson (S)
Gunilla Styf (S)
Rolf Bejerfjord (S)
Jenny Dahlberg Jönsson (S)
Andreas Norling (V)
Lage Karlsson (KV)
Hans Wennberg (MP)
Patrick Ernesäter (M)
Övriga deltagare
Namn
Anna-Karin Jakobsson
Anu Sundin
Maria Enarsson
Gunvor Pettersson

Ordförandens
signatur

Paragrafer

Paragrafer

22
22

Justerarens
signatur

Befattning
Kommunchef
Kommunsekreterare
Administrativ chef
Medarbetare, medborgarservice

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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Kommunstyrelsen
2014-03-12

Josefin Wennelin
Ida Gråhed
Louise Cedemar
Annika Smedman
Urban Öhlander
Veronica Larsson
Irene Strid

Ordförandens
signatur

26
26
28
28
28
28
28

Justerarens
signatur

Folkhälso- och närvårdskoordinator
Vik. folkhälso- och närvårdskoordinator
PwC
PwC
Kommunrevisor
Kommunrevisor
Kommunrevisor

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
3

Kommunstyrelsen
2014-03-12

Ks § 20

Sida
4

Godkännande av dagordning
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner dagordningen.

Ks § 21

Delgivning av protokoll
Arbetsutskottets protokoll från 2014-02-18 delges kommunstyrelsen.

Ks § 22

Information: Hemsidan, medborgarservice m.m.
Maria Enarsson och Gunvor Pettersson informerar om införandet av
medborgarservice i Älvkarleby kommun och om det nya projektet med
externa hemsidan.

Ks § 23

Redovisning av delegationsbeslut

Pärm
Följande delegationsbeslut redovisas:
Ekonomichef Bo Kullman redovisar följande beslut:
• Sexton stycken gamla slöjdbänkar har ersatts med samma antal nya höjoch sänkbara bänkar. De utrangerade bänkarna får säljas.
• En återupplåning av ett anläggningslån har skett. Kvarvarande skuld vid
lösendagen, 15 miljoner kronor, har efter upphandling placerats i
Kommuninvest. Både kapital och ränta har en bindningstid på tre år, efter
vilken tid lånet är slutamorterat. Räntesatsen under perioden: 1,75 %.
Byggnadsinspektör Lars Lindström redovisar följande beslut:
• Interimistiskt slutbesked om rivning av enbostadshus
fastighetsbeteckning Tallmon 1:47, 1:48 och 1:49.

med

Kommunchef Anna-Karin Jakobsson redovisar följande beslut:
• Älvkarleby kommun har inga synpunkter på länsstyrelsens ansökan om
kameraövervakning för rovdjursinventeringar.

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
2014-03-12

Ks § 24

Sida
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Allmän information och ekonomisk redovisning
Ingen allmän information finns att delge.
Ingen ekonomisk redovisning sker då genomgång av bokslutet har skett
under förmiddagen, dagens datum. Kommunstyrelsens ledamöter och
ersättare har lämnat redaktionella synpunkter på bokslutets presentation till
ekonomichefen.

Ks § 25
Diarienr
67/13.337

Svar på medborgarförslag om nytt underlag till
Rotskärsskolans tennisbanor
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
Medborgarförslaget avslås
Sammanfattning av ärendet

Karin Eriksson har i ett medborgarförslag föreslagit att tennisbanorna vid
Rotskärsskolan får ett nytt underlag. Tekniska avdelningen är medveten om
att banorna vid Rotskärsskolan är i dåligt skick. Avdelningen bedömer att
kostnad för en total upprustning av tennisbanorna kan beräknas till 300 000
kronor. Något utrymme för upprustningen finns dock inte i budgeten, därför
föreslår samhällsbyggnadsnämnden att förslaget avslås.
Beslutsunderlag

•
•

Ks § 26

Sbn § 501, 2014-02-03
Medborgarförslag, 2013-05-07 / Karin Eriksson

Besök: Josefin Wennelin, Folkhälso- och
närvårdskoordinator
Josefin
Wennelin,
Älvkarleby
kommuns
folkhälsooch
närvårdskoordinator, berättar om sitt uppdrag och om folkhälsoarbetet som
sker både kommuninternt och i samarbete med Landstinget och polisen.

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
2014-03-12

Ks § 27

Diarienr
127/13.100

Sida
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Svar på revisionsrapport – granskning av kommunens
förebyggande arbete avseende risker för korruption
och oegentligheter
Beslut
Kommunstyrelsen antar Anna-Karin Jakobssons svar på revisionsrapporten
som sitt.
Sammanfattning av ärendet

Kommunrevisorerna har granskat kommunens förebyggande arbete
avseende risker för korruption och oegentligheter och påtalat att det
förekommer brister i arbetet.
Arbete pågår i kommunstyrelsens förvaltning med att ta fram en ny policy
för förebyggande arbete avseende risker för korruption och oegentligheter. I
policyn kommer en dokumenterad ärendegång för eventuella händelser tas
med. Policyn kommer att ligga till grund för att utveckla intern kontrollen
för dessa frågor. Policyn kommer även att gälla för AB Älvkarlebyhus.
Värdegrund finns framtaget för delar av verksamheten och det finns antagna
etiska regler för kommunen.
Beslutsunderlag

•
•

Tjänsteskrivelse ”Svar på revisionsrapport Granskning avseende
kommunens förebyggande arbete avseende risker för korruption och
oegentligheter”, 2014-02-10 / Anna-Karin Jakobsson
Revisionsrapport ”Granskning avseende kommunens förebyggande
arbete avseende risker för korruption och oegentligheter” nov. 2013 /
Louise Cedermar

Beslutet lämnas till

•

Ordförandens
signatur

Kommunrevisorerna

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
2014-03-12

Ks § 28

Sida
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Information: Revisionsrapport om
kompetensförsörjning
Annika Smedman (PwC) informerar kring kommunrevisorernas granskning
av kompetensförsörjning.

Ks § 29
Diarienr
2014/KS009.
109

Utredning om inrättande av demokraticafé
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
1. Demokraticafé inrättas för perioden 2014-10-22 – 2015-12-31 med
syfte att främja demokrati och förbättra allmänhetens möjligheter att
delta i samhällsfrågor.
2. Caféet
anordnas
i
samband
med
varje
ordinarie
fullmäktigesammanträde.
3. Caféet regleras enligt ”Bestämmelser för demokraticafé i Älvkarleby
kommun”
4. Förvaltningen lämnas beslutanderätt gällande praktiska frågor som
inte omfattas av bestämmelserna i punkten 3, såsom serveringens
placering och omfattning.
5. Skolklasser och föreningar ska erbjudas möjlighet att sälja fika på
caféet.
6. Utvärdering av caféet ska genomföras under hösten 2015 och
redovisas på kommunfullmäktiges sista sammanträde 2015.
7. För perioden 2014-10-22 – 2015-12-31 upphör ”Allmänhetens
frågestund”.
Sammanfattning av ärendet

Den 23 oktober 2013 biföll kommunfullmäktige Hans Wennbergs (MP)
motion om demokraticafé. Kommunstyrelsens förvaltning gavs i uppdrag att
utreda möjligheten att inrätta konceptet ”demokraticafé” i samband med
fullmäktigesammanträden. Kommunstyrelsens förvaltning har, genom
frågeformulär till fullmäktiges ledamöter och ersättare, tagit fram underlag
till fullmäktiges vidare hantering av frågan.
Beslutsunderlag

•
•
•

Ordförandens
signatur

Tjänsteskrivelse ”Utredning om inrättande av demokraticafé”, 201312-12 / A. Sundin
Skrivelse ”Bestämmelser för demokraticafé i Älvkarleby kommun”
Förslag till ändrad reglering ”Allmänhetens frågestund”

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
2014-03-12

Ks § 30

Barnchecklistan – förtydligande av uppdraget till
förvaltningen
Beslut
Kommunstyrelsens förvaltning ska utreda frågan om användning av
barnchecklistan.
Beslutet lämnas till

•

Ordförandens
signatur

Anna-Karin Jakobsson och Erik Klippmark

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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