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Protokoll för kommunstyrelsen
Kommunhusets sessionssal, Skutskär

Plats:

2014-10-08
Datum och tid: Delårsrapport: 09.00-12.00
Sammanträde: 13.00-13.20
Justering
Kommunhuset, Skutskär

Plats:

Datum och tid: 2014-10-10 kl 13.00
79-88

Paragrafer:

Sekreterare:
Jacob Sandqvist
Ordförande:
Inga-Lil Tegelberg
Justerare:
Kjell Grönberg

Clarrie Leim

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

2014-10-08
2014-10-10
2014-11-04

Underskrift

Annelie Joelsson

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
2014-10-08

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)
Bo Janzon (M)
Clarrie Leim (C)
Tjänstgörande ersättare
Namn (politisk tillhörighet)
Kurt L Andersson (S)
Lage Karlsson (KV)

Paragrafer

81-88

Paragrafer
79, 80

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

Övriga närvarande
Ersättare
Namn (politisk tillhörighet)
Gunilla Styf (S)
Jenny Dahlberg Jönsson (S)
Ulf Öhman (V)
Lage Karlsson (KV)
Övriga deltagare
Namn
Anna-Karin Jakobsson
Jacob Sandqvist

Ordförandens
signatur

Paragrafer

81-88

Paragrafer

Justerarens
signatur

Befattning
Kommunchef
Kommunsekreterare

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
2

Kommunstyrelsen
2014-10-08

Ks § 79

Sida
3

Godkännande av dagordning
Beslut
Dagordningen godkännes.

Ks § 80

Delgivning av protokoll
Torbjörn Löfgren frågar varför paragrafen om Älvkarleby Vattens plan
tagits bort ur arbetsutskottets dagordning de två senaste sammanträdena.
Ingalil Tegelberg förklarar att detta beror på att arbetsutskottet avvaktat
beslut från Älvkarleby Vattens styrelse.

Ks § 81

Redovisning av delegationsbeslut

Pärmen
Följande delegationsbeslut redovisas:

Kommunchef Anna-Karin Jakobsson redovisar följande beslut:
• Yttrande över samråd för detaljplan för Östanån 13:58 och 13:98
Ekonomichef Bo Kullman redovisar följande beslut
• Upplåning för ny förskola i Älvkarleby har verkställts och begränsats
till 15 000 000 kronor, vilken är i nivå med den slutliga
investeringsutgiften. Lånet har placerats hos Kommuninvest.

Ks § 82

Allmän information och ekonomisk redovisning
Kommunchef Anna-Karin Jakobsson informerar om vad som händer med
Fiskeforum.
Ekonomisk redovisning anses ha skett genom redovisningen av
delårsrapporten innan ordinarie sammanträde.

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
2014-10-08

Ks § 83

Sida
4

Dokument- och gallringsplan

Diarienr
KS 2014/65.004 Beslut

Kommunstyrelsen beslutar anta dokument- och gallringsplanen.
Sammanfattning av ärendet

Varje myndighet ska upprätta en plan som beskriver myndighetens
handlingar och hur dessa hanteras enligt 6 § arkivreglementet. Efter samråd
med arkivmyndigheten antas planen av myndighetens styrelse eller nämnd
och gäller då som gallringsbeslut enligt 9 § arkivreglementet.
Beslutsunderlag

•
•

Dokument och gallringsplan 2014-09-04
Tjänsteskrivelse ”Dokument- och gallringsplan” 2014-09-04 / Maria
Enarsson

Beslutet lämnas till

•
•

Ordförandens
signatur

Maria Enarsson
Göran Sandberg

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
2014-10-08

Ks § 84

Sida
5

Arkivbeskrivning

Diarienr
KS 2014/64.004 Beslut

Kommunstyrelsen beslutar anta arkivbeskrivningen.
Sammanfattning av ärendet

Enligt lag ska varje myndighet upprätta en arkivbeskrivning. Det främsta
syftet med denna är att ge utomstående en överblick över vad som kan
finnas att hämta i myndighetens arkiv och hur detta arkiv är organiserat.
Arkivbeskrivningen ska ge information om vilka slag av handlingar som
kan finnas i arkivet.
Det är ett led i offentlighetsarbetet för att öka tillgången till allmänna
handlingar, men det är naturligtvis också till nytta för förvaltningen.
Beslutsunderlag

•
•

Arkivbeskrivning 2014-08-26
Tjänsteskrivelse ”Arkivbeskrivning Kommunstyrelsens förvaltning”
2014-09-04 / Maria Enarsson

Beslutet lämnas till

•
•

Ordförandens
signatur

Maria Enarsson
Göran Sandberg

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
2014-10-08

Ks § 85

Sida
6

Handlingsplan för ökade möjligheter till
medborgarinflytande

Diarienr
KS 2013/6.109 Beslut
Kommunstyrelsen beslutar anta handlingsplanen.
Sammanfattning av ärendet

Det togs 2013-05-28 ett beslut i kommunstyrelsen om att kommunen ska
arbeta mer aktivt med att öka möjligheterna för ungdomar att engagera sig i
den lokala demokratin. Därefter har arbetet fortgått inom förvaltningen
under våren 2014, med fokus på att identifiera de inflytandekanaler som
idag finns tillgängliga för allmänheten, samt att reda ut på vilka sätt dessa
kan förbättras. Uppdraget förändrades en aning längs vägen, för att innefatta
inte endast ungdomar utan samtliga kommunens medborgare.
Det övergripande målet med den handlingsplan som vårens arbete har
mynnat ut i är alltså att; Utveckla och förbättra de möjligheter till inflytande
som redan idag existerar inom kommunen, för att med särskilt fokus på
ungdomar ge samtliga kommunmedborgare bättre möjligheter att påverka
sin kommun.
För att åstadkomma det målet kommer fokus att läggas på att ge kunskap om
den demokratiska processen, förenkla åtkomsten till den, samt att
uppmuntra intresse för demokratin.
Beslutsunderlag

•
•
•

Tjänsteskrivelse ” Handlingsplan för ökade möjligheter till
medborgarinflytande” 2014-07-03 / Maria Enarsson
Handlingsplan för ökade möjligheter till medborgarinflytande 201407-03
Ungas möjligheter till delaktighet och inflytande – beskrivning av
olika rättigheter, forum och kanaler 2014-05-27

Beslutet lämnas till

•

Ordförandens
signatur

Maria Enarsson

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
2014-10-08

Ks § 86

Sida
7

Barnchecklistans fortsatta användning

Diarienr
KS 2014/68.009 Beslut

Kommunstyrelsen beslutar föreslå att barnchecklistan ersätts med en ny
rubrik i tjänsteskrivelser i enlighet med förslag nummer 3 i bilagd
tjänsteskrivelse.
Sammanfattning av ärendet

Kommunens barnchecklista, som senast reviderades av kommunfullmäktige
år 2003, utgår från de rättigheter som nämns i FN:s barnkonvention. Den
kan sägas vara ett sätt för kommunens beslutsfattare att påminna sig själva
om att tänka på barnens och de ungas intressen och rättigheter innan de tar
beslut som på olika sätt påverkar denna grupp. Checklistans användningsområde och nytta har ifrågasatts inom kommunens organisation.
Kommunstyrelsen har därför gett förvaltningen i uppdrag att ”utreda frågan
om användning av barnchecklistan”. I utredning daterad 2014-09-14 föreslår
utredare Erik Klippmark att kommunen väljer något av följande alternativ:
1. Checklistan och dess anvisningar revideras. Det tydliggörs att den
endast behöver användas i ärenden som på ett tydligt sätt kan
påverka barnens och ungdomarnas situation. I övrigt betonas vikten
av att ibland ta in barnens synpunkter inför beslut, att redogöra för
beslutsfattarnas resonemang kring barnperspektivet och att skärpa
upp rutinerna kring uppföljningen av hur checklistan används.
2. Checklistan och dess anvisningar revideras så att det framgår att
checklistan ska användas i samtliga ärenden. I övrigt enligt
alternativ 1.
3. Checklistan ersätts med en ny rubrik i tjänsteskrivelsemallen under
vilken barnperspektivet ska beskrivas i ärenden som påverkar
barnens och de ungas situation.
4. Varken checklista eller rubrik i tjänsteskrivelsemall. I stället
utbildningsinsatser och återkommande utvärderingar av hur
barnperspektivet synliggörs i beslutsunderlag och beslut
Beslutsunderlag

•

Ordförandens
signatur

Utredning om barnchecklistan, med bilagor 2014-09-14 / Erik
Klippmark

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
2014-10-08

Ks § 87
Diarienr
123/13.001

Sida
8

Utvärdering av nämndorganisationen
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå att nuvarande nämndorganisation
kvarstår.
Sammanfattning av ärendet

Ärendet är återkommet för beslut efter återremittering från fullmäktige
2014-06-06 Kf § 37 för behandling i nämnderna.
Beslutsunderlag

•
•
•

Ordförandens
signatur

Rapport PwC ”Organisationsutvärdering Älvkarleby kommun”,
mars 2014 / Magnus Höijer och Hans Gåsste.
Remissvar från Utbildnings- och Omsorgsnämnden 2014-09-09 Uon
§ 791
Remissvar från Samhällsbyggnadsnämnden 2014-09-08 Sbn § 600

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
2014-10-08

Ks § 88

Sida
9

Svar på motion om ändrad lokalpolicy för Älvkarleby
kommun

Diarienr
KS 2013/113.299 Beslut

Kommunstyrelsen beslutar föreslå att motionen avslås.
Sammanfattning av ärendet

Som motionen beskriver har vi en situation där vi för närvarande har ett
överskott på lokaler i centrum. Det ger även ett negativt intryck för
allmänheten.
Andemeningen med motionen, att kommunens och Älvkarlebyhus lokaler
ska behandlas lika, är riktig i det perspektivet att kommunen äger bolaget
och därav påverkas av deras tomma lokaler. Det som är en väsentlig skillnad
är att det är två juridiska personer som lyder under olika lagstiftningar. En
konsekvens av detta är att hyran eller kostnaderna för lokaler hanteras olika
för hyresgästen eller verksamhetsutövaren. Detta gör att det blir väldigt
svårt med en strikt likabehandling.
Däremot är det av stor vikt att se över kommunens lokalhantering för att
hjälpas åt att optimera lokalhanteringen varför en större utredning om detta
bör ske. Samhällsbyggnadschefen har under våren påbörjat en utredning om
detta för att skapa en god översiktsbild av den kommunala verksamhetens
totala behov i framtiden.
Vidare bör det utredas om det finns möjlighet till en ökad samverkan mellan
Älvkarlebyhus och kommunen när det gäller förvaltning och
fastighetsskötsel.
Beslutsunderlag

•
•

Motion om ändrad lokalpolicy 2013-11-11 / Lars Skytt (S) och
Sven-Olof Melin (S)
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2014-09-08 Sbn § 597 om svar
på motion

Beslutet lämnas till

•
•
•

Ordförandens
signatur

Kommunfullmäktige
Bert-Ola Dahlgren, förvaltningschef
Camilla Forslund, teknisk chef

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

