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Protokoll för kommunstyrelsen
Kommunhusets sessionssal, Skutskär

Plats:

Datum och tid: 2014-06-02 Kl. 11.50 – 13.45. Ajournerades kl. 11.55 – 13.00
Justering
Kommunhuset, Skutskär

Plats:

Datum och tid: 2014-06-03 Kl. 13.00
45-63

Paragrafer:

Sekreterare:
Jacob Sandqvist
Ordförande:
Inga-Lil Tegelberg (S) §§ 45-48,
50-63

Marie Larsson (S) § 49

Bo Ohlsson (S)

Torbjörn Löfgren (KV)

Justerare:

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

2014-06-02
2014-06-04
2014-06-27

Underskrift

Annelie Joelsson

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
2014-06-02

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)
Gunilla Styf (S)
Agneta Lundgren (C)
Jenny Dahlberg Jönsson (S)

Paragrafer
45-48, 50-63

Paragrafer

49

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

Övriga närvarande
Ersättare
Namn (politisk tillhörighet)
Rolf Bejerfjord (S)
Jenny Dahlberg Jönsson (S)
Ulf Öhman (V)
Lage Karlsson (KV)
Övriga deltagare
Namn
Anna-Karin Jakobsson
Bo Kullman
Jacob Sandqvist
Anu Sundin
Sofie Åberg

Ordförandens
signatur

Paragrafer
50, 62, 63
45-48, 50-63

Paragrafer

50

Justerarens
signatur

Befattning
Kommunchef
Ekonomichef
Kommunsekreterare
Kommunsekreterare
Kommunarkitekt

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
2

Kommunstyrelsen
2014-06-02

Ks § 45

Godkännande av dagordning
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner dagordningen.

Ks § 46

Delgivning av protokoll
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll, daterat 140513 delges
kommunstyrelsen.

Ks § 47

Redovisning av delegationsbeslut

Pärmen
Följande delegationsbeslut redovisas:

•

Ordförandens
signatur

Byggnadsinspektör Lars Lindström redovisar följande beslut:
1. Upphävt användningsförbud av dansbana på Holmarnas
Folkets Park i Skutskär (dnr 2013-487).

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
3

Kommunstyrelsen
2014-06-02

Ks § 48

Sida
4

Allmän information och ekonomisk redovisning
Ingen allmän information redovisades.
Ekonomisk redovisning har skett i form av tertialrapport dagens datum.
Kommunstyrelsen anser att det prognostiserade resultatet är
otillfredsställande, och är bekymrade över att det inte finns fler förslag till
åtgärder. Ett extra möte för kommunstyrelsens arbetsutskott är tillkallat den
19 juni, med samtliga utskott för att diskutera förslag till åtgärder.
Kommunstyrelsen anser vidare att det finns en avsaknad av koppling mellan
fullmäktiges mål och samhällsbyggnadsnämndens mål rörande
befolkningsökning.
Kommunstyrelsen anser att det är en bra och tydlig struktur för
målredovisning.

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
2014-06-02

Ks § 49

Sida
5

Ansvarsfrihet för styrelsen i Samordningsförbundet
Uppsala län

Diarienr
KS 2014/39.106 Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
• Ansvarsfrihet beviljas ej för dåvarande förbundsordföranden KarlHenrik Nanning för verksamhetsåret 2013.
• Ansvarsfrihet beviljas för styrelsens övriga ledamöter för
verksamhetsåret 2013.
Beslutet motiveras med hänvisning till Revisionsberättelse för år 2013
Samordningsförbundet Uppsala län.
Sammanfattning av ärendet

Samordningsförbundets revisorer har granskat förbundets verksamhet och
årsredovisning för 2013. Revisorerna avstyrker ansvarsfrihet för dåvarande
förbundsordföranden Karl-Henrik Nanning för verksamhetsåret 2013. De
tillstyrker att styrelsens övriga ledamöter beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2013.
Samordningsförbundets medlemmar ska ta ställning till om förbundets
styrelse beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013. Förbundet emotser
protokollsutdrag från ert fullmäktige/motsvarande så snart ärendet har
behandlats hos er.
Beslutsunderlag

•
•
•
•

Ordförandens
signatur

Skrivelse från Samordningsförbundet Uppsala län, 2014-05-13
Revisionsberättelse för år 2013
Årsredovisning 2013
Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2013

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
2014-06-02

Ks § 50

Sida
6

Förslag till utvidgat strandskydd i Älvkarleby kommun

Diarienr
KS 2014/39.106 Beslut

Kommunstyrelsen antar förvaltningens yttrande som sitt med tillägget att
område 1 ska utökas så att det innefattar utpekade områden för utbyggnation
i översiktsplanen.
Sammanfattning av ärendet

Länsstyrelsen hat tagit fram ett förslag till beslut om utvidgat strandskydd i
Älvkarleby kommun. Den 1 juli 2009 ändrades bestämmelserna om
strandskydd. I samband med detta gav regeringen i uppdrag till länsstyrelsen
att göra en översyn av det utvidgade strandskyddet. Kommunarkitekt Sofie
Åberg föredrar ärendet.
Beslutsunderlag

•
•

Tjänsteskrivelse ” Yttrande över förslag till beslut om utvidgat
strandskydd i Älvkarleby kommun, länsstyrelsens dnr 511-2624-14”,
2014-05-13/ Malin Lidow Heneryd
Remiss av förslag till beslut om utvidgat strandskydd i Älvkarleby
kommun, Uppsala län. Länsstyrelsens Dnr: 511-2624-14

Beslutet lämnas till

•
•

Ordförandens
signatur

Malin Lidow Heneryd
Länsstyrelsen Uppsala län

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
2014-06-02

Ks § 51

Sida
7

Rutiner för direktupphandling

Diarienr
2014/ks031.050 Beslut

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta:
1. Annonsering och dokumentation av direktupphandlingar ska ske vid
varje upphandling överstigande 100.000 kronor.
2. Upphandlande myndighet, kommunen (kommunen är upphandlande
myndighet för direktupphandling enligt förbundsordning för Inköp
Gävleborg) ska ha en upprättad och dokumenterad rutin för
direktupphandling.
3. Annonsering ska ske på Inköp Gävleborgs hemsida och kan ske på
kommunens hemsida, dessa upphandlingar ska benämnas ”lokala
affärer”.
Sammanfattning av ärendet

På uppdrag av direktionen för Inköp Gävleborg har ett beredningsunderlag
tagits fram för beslut i Kommunstyrelsen vad avser rutiner för att hantera
direktupphandlingsrutiner kopplat till de förväntade regeländringar som kan
komma att gälla från 2014-07-01.
Beslutsdag är planerat till 2014-05-28 i Riksdagen.
Beslutsunderlag

•

Missiv rutiner för direktupphandling, med bilagor. 2014-04-14/
Johan Almesjö

Beslutet lämnas till

•
•

Ordförandens
signatur

Bo Kullman
Inköp Gävleborg

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
2014-06-02

Ks § 52

Sida
8

Revidering av riktlinjer för avgiftssystemet inom vård
och omsorg

Diarienr
2014/ks032.706 Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
1. Riktlinjerna för avgiftssystemet inom vård och omsorg revideras
enligt förvaltningens förslag.
2. Patienter med insatser från palliativa teamet debiteras på samma sätt
som övriga patienter med HSL-insats, det vill säga med 338 kronor
per månad.
Sammanfattning av ärendet

Vård- och omsorgschef Eva Skytt föreslår att riktlinjerna för avgiftssystemet
inom vård- och omsorg revideras. Revideringarna är gjorda med anledning
av förändrad lagstiftning.
I det kompletterande förslaget till beslut så ska patienter debiteras på samma
sätt som övriga patienter med HSL-insats.
Beslutsunderlag

•
•
•
•

Ordförandens
signatur

Uon § 687 2014-04-08
Tjänsteskrivelse ”Förslag till revidering av riktlinjer för
avgiftssystemet inom vård och omsorg – komplement till tidigare
beslut” 2014-03-06/ Eva Skytt
Tjänsteskrivelse ”Förslag till revidering av riktlinjer för
avgiftssystemet inom vård och omsorg – komplement till tidigare
beslut” 2014-04-07/ Eva Skytt
Riktlinjer för avgiftssystemet inom vård och omsorg i Älvkarleby
kommun 2014-04-08

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
2014-06-02

Ks § 53
Diarienr
10/13.214

Sida
9

Remiss: Ändring av detaljplan för Östanån 1:7 m. fl.
delplan II, Älvkarleby, Älvkarleby kommun, Uppsala län
Beslut
Kommunstyrelsen lämnar inga synpunkter i ärendet.
Sammanfattning av ärendet

Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat vid sammanträde 2014-04-07, om
granskningsutställning av rubricerat förslag, i enlighet med Plan- och
bygglagen (PBL) kap 5 § 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 och ersätts med nya. Det införs också en ny
genomförandetid. För övrigt ska fortfarande den gällande detaljplanen gälla
som urkund. Planen är förenlig med översiktsplanen.
Kommunstyrelsen har möjlighet att lämna synpunkter senast 2014-05-07
Beslutsunderlag

•

•

Skrivelse ” Ändring av detaljplan för Östanån 1:7 m. fl. delplan ll,
Älvkarleby, Älvkarleby kommun, Uppsala län” 2014-04-08/ Sofie
Åberg
Tillägg till planbestämmelse och planhandlingar, med bilagor. 201403-13/ Sofie Åberg

Beslutet lämnas till

•

Ordförandens
signatur

Sofie Åberg

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
2014-06-02

Ks § 54
Diarienr
128/13.739

Sida
10

Överlämnande av bostadsanpassning till
samhällsbyggnadsnämnden
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
Handläggningen av bostadsanpassning stannar kvar inom utbildnings- och
omsorgsnämndens ansvarsområde.
Sammanfattning av ärendet

Den som har en funktionsnedsättning kan få bostadsbidrag till vissa åtgärder
som behövs för att anpassa bostaden så att den fungerar ändamålsenligt.
Avsikten med bidraget är att personer med funktionsnedsättning i möjligast
mån ska kunna bo kvar och fungera så bra som möjligt i sin hemmiljö.
Handläggningen av bostadsanpassning ligger idag på en
biståndshandläggare med arbetsterapeutisk kompetens inom äldre. Och
funktionshindradeomsorgen inom utbildnings- och omsorgsnämnden. Då
bostadsanpassning kräver kunnighet inom det byggnadstekniska området,
vilket saknas inom utbildnings- och omsorgsförvaltningen föreslår nämnden
att handläggningen av bostadsanpassning övergår till
samhällsbyggnadsnämnden.
Samhällsbyggnadsnämnden motsätter sig förslaget.
Beslutsunderlag

•
•
•
•
•

Ordförandens
signatur

Uon § 632 2013-12-10
Tjänsteskrivelse ”Överlämnande av Bostadsanpassning till
Samhällsbyggnadsnämnden” 2013-11-19/ Carina Söderström
Boverkets föreskrifter till lagen (1992:1574) om
bostadsanpassningsbidrag m.m. BFS 1992:46
Lag (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m.
Sbn § 532 2014-04-08

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
2014-06-02

Ks § 55

Sida
11

Revidering av avtal för nyanlända

Diarienr
2014/ks024.133 Beslut

•

Älvkarleby kommun väljer att utöka sitt mottagande för
ensamkommande flyktingbarn till 6 asylplatser vilket är i enlighet
med länsstyrelsens fördelningstal.

Gällande överenskommelse om mottagande av flyktingar:
• Älvkarleby kommun väljer att utöka sitt mottagande till 43 platser
men förordar till länsstyrelsen ett högre antal anviseringsbara platser
Sammanfattning av ärendet

Flyktinginströmning till Sverige är fortsatt högt och det finns ett ökat behov
av mottagande för landets kommuner. 2014-01-01 förändrades
lagstiftningen kring ensamkommande flyktingbarn vilket har medfört att
kommuner inte själva kan välja om de ska ta emot, utan lagstiftningen har
blivit tvingande så att kommunerna ska ha ett visst mottagande. Länet har
fått ett nytt fördelningstal för ensamkommande flyktingbarn samt för
mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande. Länsstyrelsen önskar
i och med detta skriva om de två avtal som idag finns för
flyktingmottagande och mottagande av ensamkommande flyktingbarn med
Älvkarleby kommun.
Beslutsunderlag

•

Tjänsteskrivelse ”Revidering av avtal för nyanlända”, med bilagor:
konsekvensutredningar samt konsekvensanalys. 2014-03-20/ AnnaKarin Jakobsson

Beslutet lämnas till

•
•

Ordförandens
signatur

Länsstyrelsen Uppsala län
Anna-Karin Jacobsson

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
2014-06-02

Ks § 56

Sida
12

Fördelning av kostnaderna för överförmyndarnämnden
i Uppsala län

Diarienr
2014/ks025.190 Beslut

Reviderat förslag av § 9 i samverkansavtalet för överförmyndarnämnden i
Uppsala län antas med en justerad fördelningsnyckel för nämndens
kostnader att gälla från den 1 januari 2015 och tillsvidare.
Sammanfattning av ärendet

Vid en samverkan i en gemensam nämnd med en gemensam förvaltning
måste utgångspunkten vara att kostnaderna för verksamheten kan fördelas
på ett sätt som uppfattas som rättvist och som är förutsebart. Fördelningen
av kostnader bör därför ske med en fördelningsnyckel som är okomplicerad
och relativt statisk.
I den utredning som låg till grund för inrättandet av en gemensam nämnd
jämfördes i huvudsak två fördelningsnycklar, och utredningen fann att en
fördelning av kostnaderna baserat på antal kommuninvånare var den enklare
och mer förutsebara modellen. Det som talade emot modellen vara att
handläggningen av ärenden och ambitionsnivån var olika mellan olika
kommuner, vilket medförde att kostnadsbilden skiljde sig åt. Det slutgiltiga
förslaget blev därmed bara delvis en fördelning av kostnaderna per invånare.
Varje kommun skulle bära sina faktiska kostnader för arvode till gode män
och förvaltare i de ärenden som var hänförliga till den egna kommunen. Så
skulle ske under den första mandatperioden. Därefter skulle
fördelningsnyckeln utvärderas.
Beslutsunderlag

•

Skrivelse ”Fördelning av kostnaderna för överförmyndarnämnden i
Uppsala län mellan Uppsala, Östhammar, Tierp, Knivsta, Heby och
Älvkarleby kommuner” 2014-03-03/ Överförmyndarkontoret

Beslutet lämnas till

•

Ordförandens
signatur

Överförmyndarnämnden Uppsala län

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
2014-06-02

Ks § 57
Diarienr
114/13.619

Sida
13

Svar på motion: Avgiftsfri skola
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
Motionen avslås.
Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige har skickat en motion om avgiftsfri skola från Anders
Edin (FP) på remiss till utbildnings- och omsorgsnämnden. Edin föreslår
kommunfullmäktige besluta:
• Att det i kommande budget avsätts medel så att alla skolor kan
genomföra utflykter och studiebesök. Dessa medel villkoras med att
skolan inte tar ut några extra avgifter.
• Att det avsätts medel för att låta skolorna köpa in frukt till i första
hand eleverna i de lägre årskurserna.
• Att det upprättas ett styrdokument där det tydligt framgår att man i
Älvkarlebys skolor tar avstånd från insamlingar vid terminsavslut
och liknande.
• Att det i kommande budget avsätts extra medel till barn- och
utbildningsförvaltningen att upprätta en ”pool” med lånematerial ur
vilken skolorna kan hämta utrustning vid friluftsdagar och
idrottslektioner.
Utbildnings- och omsorgsnämnden föreslår komunfullmäktige att avslå
motionen i sin helhet, samt att ge utbildnings- och omsorgsförvaltningen i
uppdrag att ta fram en policy avseende avgiftsfri skola i Älvkarleby
kommun.
Beslutsunderlag

•
•

Ordförandens
signatur

Uon § 654 2014-03-11
Yttrande över motionen. 2014-02-06/ GunnMari Nordström

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
2014-06-02

Ks § 58
Diarienr
84/13.311

Sida
14

Svar på motion: Asfaltering av vägen mellan Långsand
och Gårdskär
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
Motionen avslås.
Sammanfattning av ärendet

Anders Edin (Fp) inlämnade 2013-07-26 en motion till kommunstyrelsen
titulerad ”Asfaltering av vägen mellan Långsand och Gårdskär”. Med i skäl
av bland annat ökat slitage på vägen yrkar Folkpartiet Liberalerna i
motionen
• Att Älvkarleby kommun undersöker möjligheterna med skogsägarna
och vägföreningen om att göra en asfaltsbeläggning mellan
Långsand och Gårdskär.
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå
motionen.
Beslutsunderlag

•
•

Ordförandens
signatur

Sbn § 539 2014-04-08
Motion ”Asfaltering av vägen mellan Långsand och Gårdskär”,
2013-07-26/ Anders Edin (Fp)

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
2014-06-02

Ks § 59
Diarienr
82/13.860

Sida
15

Svar på motion: Fristad för författare
Beslut
Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige besluta:
Motionen avslås.
Sammanfattning av ärendet

Anders Edin (Fp) inlämnade 2013-07-22 en motion titulerad ”Fristad för
författare”. Motionen föreslår fullmäktige besluta
• Att Älvkarleby kommun ska gå med i International Cities of Refuge
Ntework (ICORN)
• Att Älvkarleby kommun ska erbjuda sig som värdkommun för
kulturarbetare som ICORN anser vara i behov av fristad.
Samhällsbyggnadsnämnden menar att Älvkarleby kommun saknar resurser
för att erbjuda fristad, och föreslår Kommunfullmäktige
• Att avslå förslaget att Älvkarleby kommun ska gå med i
International Cities of Refuge Ntework (ICORN)
• Att avslå förslaget om att Älvkarleby kommun ska erbjuda sig som
värdkommun för kulturarbetare som ICORN anser vara i behov av
fristad eftersom ekonomiska och personella resurser saknas till detta.
Beslutsunderlag

•
•

Ordförandens
signatur

Sbn § 536 2014-04-08
Motion ”Fristad för författare”, 2013-07-22/ Anders Edin (Fp)

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
2014-06-02

Ks § 60
Diarienr
75/13.049

Sida
16

Svar på motion: Avtalskontroll av upphandlade
verksamheter
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
Motionen avslås.
Sammanfattning av ärendet

2013-06-10 lämnade Sven-Olof Melin och Björn Karlsson in en motion
”…om avtalskontroll av upphandlade verksamheter”. Motionärerna skriver
bland annat: ”Kontrollen av att leverantörer följer lagar och regler är viktig
för att det inte ska ske en snedvridning av konkurrensen som i sin tur
missgynnar de företag som följer lagar och regler. Kontroll måste ske
löpande för att vara effektiv.” I motionen föreslås ”att samtliga
entreprenader redovisas i samband med övrig ekonomisk redovisning. I
redovisningen skall framgå att man följer lagar och avtal”.
I 10 kap. 1-2 §§ i Lagen om offentlig upphandling, LOU, stadgas
omständigheter när en leverantör ska/kan uteslutas från att delta i en
offentlig upphandling. Inköp Gävleborg arbetar i sina upphandlingar enligt
ovanstående stöd av LOU.
I kommunens attest- och utanordningsreglemente (antaget av fullmäktige
1999-06-16) anges i 8 § att ny leverantör ska kontrolleras vad avser innehav
av F-skattsedel, momsregistrering och eventuella skatteskulder eller andra
skulder orsakade av obestånd. I samband med upphandling sker en
tillräcklig kontroll. Däremot sker ingen löpande kontroll, annat än att
exempelvis uppgifter om F-skatt och momsregistrering finns på
inkommande fakturor. För att kunna göra en löpande kontroll på ett
resursmässigt hanterbart sätt, så skulle ett IT-stöd krävas. Förvaltningens
åsikt är att resurser saknas för en utökad och kontinuerlig
leverantörskontroll och därmed saknas underlag för efterfrågad redovisning.
Förvaltningen föreslår att motionen avslås.
Beslutsunderlag

•
•

Ordförandens
signatur

Tjänsteskrivelse ”Svar på motion om avtalskontroll”, 2014-04-23/
Anna-Karin Jakobsson, Bo Kullman
Motion om avtalskontroll av upphandlande verksamheter 2013-0610/ Sven-Olof Melin (S), Björn Karlsson (S)

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
2014-06-02

Ks § 61

Sida
17

Svar på revisionsrapport: Granskning av
årsredovisning

Diarienr
Ks2014/33.042 Beslut
Av revisionen lämnade synpunkter ska beaktas i kommande
årsredovisningar.
Sammanfattning av ärendet

Rapporten pekar inte på några egentliga brister, utan ger bara förslag på
smärre förtydliganden, vilka förvaltningen kommer att beakta i kommande
årsredovisningar.
Beslutsunderlag

•

Tjänsteskrivelse ”Revisionsrapport: Granskning av årsredovisning
2013”, 2014-04-23/ Anna-Karin Jakobsson, Bo Kullman

Beslutet lämnas till

•

Ordförandens
signatur

Kommunrevisorerna

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Internkontrollplan för kommunstyrelsen

Diarienr
Ks2014/37.009 Beslut
Kommunstyrelsen fastställer internkontrollplanen för 2014.
Sammanfattning av ärendet

I kommunallagen (6 kap. 7 §) stadgas om internkontroll: ”Nämnderna skall
var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med
de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som
gäller för verksamheten. De skall också se till att den interna kontrollen är
tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.
Detsamma gäller när vården av en kommunal angelägenhet med stöd av 3
kap. 16 § har lämnats över till någon annan.”
Internkontroll i Älvkarleby kommun ska ske i enlighet med Reglemente för
kommunens internkontrollarbete, ÄKF 2001:2 (antaget av
kommunfullmäktige 2001-02-14, § 219) samt Riktlinjer avseende
tillämpning av intern kontroll, ÄKF 2009:1 (antagna av kommunstyrelsen
2009-03-02, § 397).
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse ”Internkontrollplan för kommunstyrelsen 2014” 2014-0502/ Anna-Karin Jakobsson
Beslutet lämnas till

•

Ordförandens
signatur

Bo Kullman

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utvärdering av omorganisationen
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
Nuvarande nämndorganisation kvarstår.
Reservationer och särskilda uttalanden

Bengt Ahlqvist (KV), Torbjörn Löfgren (KV), Agneta Lundgren (C),
Clarrie Leim (C) och Kenneth Holmström (M) reserverar sig mot beslutet
till förmån för sitt eget förslag.
Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen har lämnat PwC uppdrag att utvärdera omorganisationen
(2011) i syfte att
• finna om den nya organisationen har uppnått önskade effekter
• föreslå hur nuvarande organisation kan anpassas och utvecklas för
att bli mer effektiv och för att undanröja befintliga brister och
svagheter
Beslutsunderlag

•

Rapport PwC ”Organisationsutvärdering Älvkarleby kommun”,
mars 2014/ Magnus Höijer och Hans Gåsste.

Förslag till beslut på sammanträdet

Kenneth Holmström (M) föreslår att utbildnings- och omsorgsnämnden
delas på, till en utbildningsnämnd och en omsorgsnämnd.
Clarrie Leim (C), Agneta Lundgren (C) och Bengt Ahlquist (KV) ansluter
sig till Holmströms förslag.
Sigrid Bergström (V) föreslår att utbildnings- och omsorgsnämnden
kvarstår. Bo Ohlsson (S) och Gunilla Styf (S) ansluter sig till Bergström.
Beslutsgång

Ordföranden ställer Holmströms förslag mot Bergströms förslag och finner
att kommunstyrelsen har bifallit Bergströms förslag.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
JA-röst till Bergströms förslag
NEJ-röst till Holmströms förslag
Omröstningsresultat

Med 6 JA-röster och 5 NEJ-röster har kommunstyrelsen bifallit Bergströms
förslag.

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Omröstningsprotokoll för kommunstyrelsen 2014-06-02
Votering
§ 63
Närvar
o

Ledamot

Ja

Nej

Inga-Lil Tegelberg (S)

X

J

Marie Larsson (S)

X

J

Kjell Grönberg (S)

X

J

Bo Ohlsson (S)

X

J

Sigrid Bergström (V)

X

J

Bengt Ahlquist (KV)

X

N

Torbjörn Löfgren (KV)

X

N

Kenneth Holmström (M)

X

N

Clarrie Leim (C)

X

N

Tjänstgörande
ersättare:
Gunilla Styf (S)

X

Agneta Lundgren (C)

X

JA-röster
NEJ-röster

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

J
N

6
5

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

