
Utdragsbestyrkande

Protokoll för Kommunstyrelsen
Plats: Kommunhusets sessionssal, Skutskär

Datum och tid: 2019-02-06 9:00–16:10, mötet ajournerades för lunch 12:10-13:00 

Justering
Plats: Kommunhuset, Skutskär

Datum och tid:  2019-02-13 16:00

Paragrafer: 19-34

Sekreterare:

Malin Persson

Ordförande:

Marie Larsson

Justerare:

Sigrid Bergström § 19-21, 23-34 Torbjörn Löfgren 

   
   Ulf Öman § 22

ANSLAG / BEVIS
Kommunstyrelsens protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag i 
kommunens digitala anslagstavla. Protokollet förvaras på kommunhuset.

Sammanträdesdatum 2019-02-06
Datum då anslaget sätts upp
Datum då anslaget tas ned

Underskrift
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Kommunstyrelsen
2019-02-06

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

Beslutande
Ledamöter
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer
Marie Larsson (S)
Clarrie Leim (C) 19-21, 23-34
Katrin Jakobsson (S)
Rolf Bejerfjord (S)
Sigrid Bergström (V) 19-21, 23-34
Hans Wennberg (MP) 19-21, 26-34
Roger Petrini (M)
SusAnne Mastonstråle (M)
Torbjörn Löfgren (KV)
Sandra Andersson (SD)
Maj-Britt Jakobsson (SD)

Tjänstgörande ersättare
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer Ordinarie ledamot
Kurt L Andersson (S) 22-25 Hans Wennberg (MP)
Gunn Johansson (C) 22 Clarrie Leim (C)
Ulf Öman (V) 22 Sigrid Bergström (V)

Övriga närvarande
Ersättare
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer
Kurt L Andersson (S)
Pernilla Friman (S)
Sven-Olof Melin (S) 19-21, 23-33
Gunn Johansson (C)
Ulf Öman (V) 19-21, 23-33
Kurt Törnblom (SD) 19-33
Glenn Grylin (SD)
Mona Hansson (KV) 19-21, 23-33
Runar Höglund (KD)
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Kommunstyrelsen
2019-02-06

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

Övriga deltagare
Namn Paragrafer Befattning
Anna-Karin Karlsson Kommundirektör
Veikko Niemi Ekonomichef
Malin Persson Kommunsekreterare
Johannes Siirtola 22 Fysisk planerare 
Erik Klippmark 25-27 Utredare 
Brita-Lena Cederqvist 34 HR-chef 
Martin Andaloussi 34 Näringslivs-, arbetsmarknads- och integrationschef 
Louise Cedemar 34 Administrations- och kommunikationschef
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Kommunstyrelse
2019-02-06

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

KS § 19 Delgivning av protokoll och andra meddelanden

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att bjuda in representanter från 
överförmyndarnämnden. 

Följande meddelanden redovisas:
1. Protokoll från Samordningsförbundet Uppsala län 2019-11-27.
2. Samrådshandlingar från länsstyrelsen för fortsatt dialog om bildande av 

naturreservatet Gårdskärskusten.
3. Beslut från samhällsbyggnadsnämnden § 150, 2018-12-10 om 

ställningstagande gällande fortsatt hantering av rekommenderade 
åtgärdsförslagen från åtgärdsvalsstudie för väg 76 (Roslagsstråket).

4. Beslut från Region Uppsala § 114, 2018-12-13 om genomförandeplan 
för infrastruktursatsningar i Uppsala län 2019 med utblick 2025 samt 
genomförandeplanen.

5. Kallelse till Upplandsstiftelsens extra stämma 2019-01-15.
6. Kungörelse från mark- och miljödomstolen, Östersunds tingsrätt om 

Billerud Korsnäs ansökan om att anlägga en fiskvandringsväg mellan 
Trösken och Harnäsån.

7. Kostnadsfördelning och budget 2019 för Konsument Gästrikland.
8. Protokoll från kommunala pensionärsrådet och kommunala 

handikapprådet.
9. Beslut från Inspektionen för vård och omsorg, IVO, som avslutar 

ärendet gällande tillsynen vid Individ- och familjeomsorgen som gjordes 
i juni 2018.

10. Beslut från Försvarsmakten om förnyad redovisning av riksintressen och 
områden av betydelse för totalförsvarets militära del enligt miljöbalken.

11. Rapport från Länsstyrelsen Stockholm om inspektion av 
Överförmyndarnämnden i Uppsala län.

12. Beslut och bilaga från Överförmyndarnämnden i Uppsala län om 
internkontrollplan 2019.

13. Beslut och bilaga från Överförmyndarnämnden om verksamhetsplan 
2019.
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Kommunstyrelse
2019-02-06

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

KS § 20 Redovisning av delegationsbeslut

Miljöinspektör Karin Tydrén har fattat följande beslut:
- Avsluta ärendet om bevattning av torvmosse år 2018 intill Dragmossens 

deponi
- Försiktighetsåtgärder vid installation och drift av cistern, Tallmon 1:12.

Kommundirektör Anna-Karin Karlsson har fattat följande beslut:
- Omfördelning av 200 000 kronor för tillkommande kostnader gällande 

översiktsplanen för budgetår 2019.
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Kommunstyrelse
2019-02-06

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

KS § 21 Allmän information och återrapportering från uppdrag

Beslut
Marie Larsson (S), Clarrie Leim (C) och Roger Petrini (M) informerar att de 
varit på Distinget i Uppsala. Temat var digitalisering och välfärdens 
framtida utmaningar. 

Kommundirektör Anna-Karin Karlsson informerar om två olika möten, ett 
med Vattenfall och ett med fiskevårdsområdet i Älvkarleby. 

Marie Larsson (S) informerar att Regionalt forum varit i Gimo tillsammans. 
Då det var första mötet för mandatperioden var det främsta syftet att komma 
överens om vilket fokus och syfte som det regionala forumet ska ha de 
kommande fyra åren. Kompetensförsörjning och närvårdsplatser 
konstaterades som viktiga frågor för forumet att driva.

6



Kommunstyrelse
2019-02-06

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

KS § 22 Förslag till detaljplan för Siggeboda 17:26 m fl 
Skutskär

Diarienr
2018/47 Beslut

Kommunstyrelsen godkänner de redaktionella ändringar som behöver göras 
och föreslår att kommunfullmäktige antar detaljplanen. 

Reservationer och särskilda uttalanden
Clarrie Leim (C), Sigrid Bergström (V), Sven-Olof Melin (S) och Mona 
Hansson (KV) anmäler sig jäviga och deltar varken i handläggning eller 
beslut. 

Sammanfattning av ärendet
Syftet med denna detaljplan är att möjliggöra förtätning av bostäder och 
centrumverksamhet i Skutskär. Planområdet är beläget i Skutskärs centrum 
med närhet till vårdcentral, dagligvarubutiker och kollektivtrafik. 

Älvkarleby kommun behöver fler bostäder. Detta för att möta befintlig 
efterfrågan samt framtida behov eftersom kommunens invånarantal 
förväntas öka. I kommunen finns stor efterfrågan på olika typer av 
boendeformer. Denna detaljplan möjliggör för byggnation av flerbostadshus 
samt lokaler för centrumverksamhet. 

Planområdet är cirka 2,9 hektar stort och föreslås ges ökade byggrätter för 
att inrymma fler och högre byggnader. 

Beslutsunderlag
 Beslut SBN 2018-12-10 § 149
 Plankarta, 2018-11-16, Johannes Siirtola
 Plan- och genomförandebeskrivning, 2018-11-16, Johannes Siirtola
 Granskningsutlåtande, 2018-11-16, Johannes Siirtola
 Fastighetsförteckning, 2018-11-09, Lantmäteriet
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Kommunstyrelse
2019-02-06

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

KS § 23 Omfördelning av driftsanslag för kost och 
städverksamheten

Diarienr
2019/6 Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige omfördelar nedanstående 
driftbudget:

- Kostbudgeten på 16 110 000 kronor flyttas från utbildnings- och 
omsorgsnämnden till samhällsbyggnadsnämnden.

- Städbudgeten på 916 000 kronor flyttas från 
samhällsbyggnadsnämnden till utbildnings- och omsorgsnämnden.

Sammanfattning av ärendet
Då kommunen fattat beslut att inrätta en serviceenhet under 
samhällsbyggnadsnämnden så måste budgetanslaget för kostverksamheten 
flyttas från utbildnings- och omsorgsnämnden till 
samhällsbyggnadsnämnden på totalt 16 110 000 kronor. 

När det gäller städverksamheten så ligger budgetbeloppen kvar på 
respektive verksamhet så då måste det extra anslaget för egen städning som 
gavs till samhällsbyggnadsnämnden flyttas till utbildnings- och 
omsorgsnämnden på totalt 916 000 kronor.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, Omfördelning av driftbudget för kost- och 

städverksamheten mellan utbildnings- och omsorgsnämnden och 
samhällsbyggnadsnämnden, 2019-01-14/ Veikko Niemi 
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Kommunstyrelse
2019-02-06

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

KS § 24 Firmatecknare
Diarienr
2019/4 Beslut

Kommunstyrelsen:
1. Ger kommundirektör Anna-Karin Karlsson och ekonomichef Veikko 

Niemi fullmakt att i förening underteckna handlingar i Älvkarleby 
kommuns namn, samt 

2. Utser administration- och kommunikationschef Louise Cedemar och 
personalchef Brita-Lena Cederqvist till ersättare. 

Sammanfattning av ärendet
I den av kommunstyrelsen antagna delegationsordningen följer en delegation 
till kommundirektör att tillsammans med ekonomichef vara kommunens 
firmatecknare/underteckna handlingar för kommunens räkning.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Firmatecknare”, 2019-01-08/Anna-Karin Karlsson

Beslutet lämnas till
 Samtliga berörda 
 Delegationsordningen 
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Kommunstyrelse
2019-02-06

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

KS § 25 Arvoden och ersättningar
Diarienr
2018/70 Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer redovisat 
förslag till reviderat reglemente för arvoden och ersättningar till 
förtroendevalda.

Sammanfattning av ärendet
På uppdrag av kommunstyrelsen har förvaltningen tagit fram ett förslag till 
revidering av reglementet för arvoden och ersättningar till förtroendevalda. 

Kommunens gruppledare har fungerat som styrgrupp i översynsarbetet där 
fokus legat på följande: 

 Uppdragsbeskrivning för oppositionsrådet. 
 Vilken omfattning oppositionsrådsuppdraget bör ha i relation till 

uppdragsbeskrivningen och den arvoderade ersättningsnivån.  
 Uppdragsbeskrivning för gruppledarna. 
 Lämplig modell och nivå för arvoderingen av gruppledarna i relation 

till uppdragsbeskrivningen. 
 Vilka som ska ha möjlighet att utses till gruppledare.   
 Förtydligande av hur ersättare ska arvoderas när de tjänstgör en 

längre tid för en ordförande som är sjukskriven eller av andra 
anledningar inte kan fullgöra sitt uppdrag. 

De ändringar och tillägg som föreslås i reglementet och resonemanget 
bakom dessa redovisas i till tjänsteskrivelsen bilagt dokument.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-01-11 från utredare Erik Klippmark
 Dokumentet ”Revidering av reglemente för arvoden och ersättningar till 

förtroendevalda – förslag med kommentarer” daterat 2019-01-11.
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Kommunstyrelse
2019-02-06

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

KS § 26 Svar på remiss om Uppsala läns regionala klimat- och 
energistrategi

Diarienr
2018/99 Beslut

Kommunstyrelsen lämnar följande svar på remissen:

Älvkarleby kommun anser att de prioriterade områdena i klimat- och 
energistrategin är väl motiverade och relevanta. Strategin utgör en bra 
grund för det fortsatta arbetet med klimat- och energifrågor i länet. 
För att göra strategin mer lättläst skulle dock strukturen på dokumentet 
kunna ses över. En del avsnitt, som till exempel 4.2 är svårbegripliga och de 
kan med fördela beskrivas i likhet med hur de framställs i färdplanen. 

Sammanfattning av ärendet
Länsstyrelsen har ställt samman ett förslag till ”Klimat- och energistrategi 
för Uppsala län 2019-2025” som de önskar synpunkter på senast 2019-02-
15. Strategin ska utgöra underlag för prioriteringar och vara en vägledning i 
arbetet för minskad klimatpåverkan. De prioriterade områdena i strategin är 
transporter (den största utsläppsposten i länet), energi och effekt (där 
energieffektivisering är en grundförutsättning för hållbarhet), förnybar 
energi (som behöver öka för att uppnå minskad klimatpåverkan) och 
indirekt klimatpåverkan (från produktion och transporter som sker utanför 
länet och landet men där produkten/tjänsten konsumeras av invånare och 
aktörer i länet).

Beslutsunderlag
 Missiv från länsstyrelsen daterat 2018-11-16 med tillhörande 

remisshandling ”Klimat- och energistrategi för Uppsala län” daterad 
2018-11-15. 

 Tjänsteskrivelse från utredare Erik Klippmark, daterad 2019-01-11

Beslutet lämnas till
 Länsstyrelsen
 Samhällsbyggnadsnämnden 
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2019-02-06

Ordförandens 
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KS § 27 Svar på remiss Färdplan för ett hållbart län - åtgärder 
för minskad klimatpåverkan

Diarienr
2018/109 Beslut

Kommunstyrelsen antar förvaltningens förslag till yttrande som sitt eget. 

Sammanfattning av ärendet
Länsstyrelsen har ställt samman förslag till ”Färdplan för ett hållbart län – 
åtgärder för minskad klimatpåverkan” som de önskar synpunkter på senast 
2019-02-28. Åtgärdsprogrammet utgår från förslaget till Klimat- och 
energistrategi för Uppsala län 2019-2025. Det innehåller prioriterade 
åtgärder och aktiviteter inom fokusområdena Transporter och 
arbetsmaskiner, Energi och effekt, Förnybar energi och Indirekt 
klimatpåverkan. Förutom synpunkter på själva programmet önskar 
länsstyrelsen att respektive organisation gör ett preliminärt åtagande för 
vilka åtgärder och aktiviteter organisationen vill teckna så kallat 
hållbarhetslöfte för och hur man vill samverka inom dessa åtgärder.

Beslutsunderlag
 Missiv från länsstyrelsen daterat 2018-12-14 med tillhörande 

remisshandling ”Färdplan för ett hållbart län – åtgärder för minskad 
klimatpåverkan”. 

 Tjänsteskrivelse från utredare Erik Klippmark, daterad 2019-01-11
 Förslag till: Svar på remiss om Färdplan för ett hållbart län - åtgärder för 

minskad klimatpåverkan

Beslutet lämnas till
 Länsstyrelsen i Uppsala län 
 Samhällsbyggnadsnämnden 
 Utbildnings- och omsorgsnämnden 
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Kommunstyrelse
2019-02-06

Ordförandens 
signatur
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signatur
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signatur

Utdragsbestyrkande

KS § 28 Utvärdering av nämnds- och 
förvaltningsorganisationen inom utbildning och 
omsorg

Diarienr
2018/84 Beslut

Kommunstyrelen anser att uppdraget är genomfört och gruppledarna får i 
samråd lägga upp en plan för hur ärendet ska hanteras vidare. Gruppledarna 
ska redovisa denna plan för kommunstyrelsen senast i april i är. 

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2018-10-24 att utvärdera nämnds- och 
förvaltningsorganisationen inom utbildning och omsorg. Syftet med 
organisationsutvärderingen har varit att finna om den nya organisationen har 
uppnått önskade effekter. Frågeställningar som varit centrala för 
utvärderingen är: 

 Vilka ekonomiska effekter har organisationen bidragit till? 
 Har ett ökat fokus lagts på kvalitet och uppföljning? 
 Har möjligheterna till förbättrad ledning ökat? 
 Har det skett en ökad samordning? Om ja, på vilket sätt? 
 Vilka styrkor och svagheter finns med nuvarande organisation? 
 Hur välfungerade är nämndsprocessen? 

En sammanfattning av resultatet från utvärderingen presenteras för 
kommunstyrelsen i december 2018.

Beslutsunderlag
 Slutrapport – utvärdering av organisationen för utbildning och omsorg

Beslutet lämnas till
 Gruppledarna 
 Kommunsekreterare 
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KS § 29 Taxor och avgifter för år 2019
Diarienr
2018/92 Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige: 
1. Antar den reviderade taxan för offentlig platsmark, samt 
2. Godkänna taxan för sporthallar. 

Beslutsunderlag
 Beslut UON 2018-12-04 § 152
 Beslut SBN 2019-01-21 § 6
 Taxa för offentlig platsmark 2019
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Kommunstyrelse
2019-02-06

Ordförandens 
signatur
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signatur
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signatur

Utdragsbestyrkande

KS § 30 Utredning om olika möjligheter till samverkan inom 
inköp och upphandling

Diarienr
2018/83 Beslut

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Att inte förordna något alternativ i detta skede

2. Ge kommundirektören i uppdrag att i samverkan med övriga 
intresserade kommuner/region Gävleborg utarbeta ett 
beslutsunderlag som närmare beskriver hur samarbetet ska bedrivas, 
en projektplan för genomförande samt ett förslag till övergripande 
samverkansavtal för samarbete i inköps-/upphandlingsfrågor

Med motivering att Älvkarleby kommun som mindre kommun kommer få 
svårt att ha en egen upphandlingsenhet och det är inte klart hur ett 
alternativet med nätverkssamarbete kommer att vara möjligt och se ut för de 
mindre kommunerna.

 
Sammanfattning av ärendet
Älvkarleby kommun är medlem i kommunalförbundet Inköp Gävleborg. 
Förbundet genomför upphandlingar samt ger stöd och rådgivning åt 
medlemskommunernas förvaltning och bolag. 

Gävle kommun begärde utträde ur kommunalförbundet Inköp Gävleborg i 
september 2017 och det har förändrat förutsättningarna att bedriva ett 
kommunalförbund negativt för de återstående ägarkommunerna. Av den 
anledningen har ett utredningsarbete bedrivits för att dels utröna vilka 
konsekvenser det skulle få för återstående ägarkommuner och dels hur ett 
fortsatt samarbete inom upphandlings-/inköpsområdet skulle kunna se ut. 
Utredningar har genomförts genom Inköp Gävleborg och konsultföretaget 
Public Partner.

Två alternativ har undersökts. 
Alternativ 1 innebär att förbundet läggs ned och att kommunerna samverkan 
genom nätverk. 
Alternativ 2 innebär att förbundet finns kvar men i bantad form. Se bilaga 
Public Partner och Inköp Gävleborg.

Utredningen som Public partner gjort visar på ökade kostnader oavsett de 
två alternativ som presenterats.  

Det framgår flertalet nackdelar särskilt för den mindre kommunen med ett 
nätverkssamarbete i utredning av Public Partner, ”Om inte en tillräckligt 
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signatur
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signatur

Utdragsbestyrkande

stor resurs och erforderlig kompetens finns så blir verksamheten sårbar för 
sjukdom, personalomsättning, etc.” Public partner sid 4. De ser också 
svårigheter med att bedriva en effektiv verksamhet i de mindre 
kommunerna. 

Public partner föreslår därför att de mindre kommunerna bör gå in ett 
samarbete med en större kommun för att säkerställa kompetens, minska 
sårbarhet och bedriva en effektiv verksamhet. Se Bilaga PP sid. 7. 
Älvkarleby kommun jobbar idag i inköpssystemet Proceedo som 
administreras av Inköp Gävleborg. Att sköta det själv som mindre kommun 
kommer innebära ett stort merarbete för förvaltningen.
Kommundirektören har fått uppdrag i kommunstyrelsen att undersöka 
möjligheten till ett närmare samarbete med en större kommun men det finns 
idag inte säkerställt. 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - avsiktsförklaring inköps/upphandlingsorganisation, 

Anna-Karin Karlsson /2019-01-24
 Hudiksvall kommuns Tjänsteutlåtande avsiktsförklaring upphandling 
 Bilaga 1 Public Partners utredning Upphandling 2 0
 Bilaga 2 Public Partners utredning Nätverkssamarbete
 Bilaga 3 Inköp X utredning Gemensam upphandling 2 0
 Bilaga 4 Underlag för kostnadsjämförelse
 Bilaga 5 Exempel på samverkansavtal Örebro län
 Beslut KS 2018-10-24 § 118

Beslutet lämnas till
 Kommundirektör 
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Utdragsbestyrkande

KS § 31 Ändring i styrdokument för Bionär Närvärme AB
Diarienr
2019/7 Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att: 
1. Anta aktieägaravtal enl. bilaga Aktieägaravtal 
2. Anta bolagsordning enl. bilaga Bolagsordning Bionär Närvärme 

2009
3. Anta ägardirektiv enl. bilaga Ägardirektiv 2019 Bionär

Ett syftningsfel uppmärksammas i aktieägaravtalet, detta påtalas för
Bionär. 

Sammanfattning av ärendet
Styrelsen för Bionär har fattat beslut om att förorda till kommunerna att 
aktieägaravtal, bolagsordning samt ägardirektiv ändras för att anpassas till 
de förändringar som bolaget har genomgått. 
”Verksamheten har efter flera års uppbyggnadsfas nu kommit in i en 
konsolideringsfas där den huvudsakliga aktiviteten är att optimera 
verksamheten. För närvarande ser vi ingen geografisk expansion.
Styrelsemöten med anledning av lagefterlevnad och myndighetsrapportering 
kommer därför vara i fokus och värdet av sammanträden med korta 
mellanrum sjunker. Antalet ledamöter i styrelsen kan med samma logik vara 
lägre.” Se bilaga - Beslutsunderlag Bolagshandlingar.
Förändringarna innebär en ändring av lydelsen i aktieägaravtalet 
(rödmarkerat) samt att antalet styrelseledamöter minskas från åtta till fyra 
ordinarie ledamöter med högst fyra suppleanter. 

Beslutsunderlag
 Beslutsunderlag Bolagshandlingar Bionär Närvärme
 Bilagor styrdokument Bionär- Aktieägaravtal, bolagsordning och 

ägardirektiv.
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KS § 32 Ekonomisk redovisning

Beslut
Kommunstyrelsen tackar för redovisningen. 

Sammanfattning av ärendet
Ekonomichefen redovisar ett preliminärt bokslutsresultat.
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Kommunstyrelse
2019-02-06

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

KS § 33 Information om Tallmon

Beslut
Kommunstyrelsen följer regelbundet byggnationen av Tallmon och i januari 
genomfördes ett studiebesök på byggarbetsplatsen. Utifrån besöket och de 
samlade prognoserna bedömer kommunstyrelsen att projektet går som 
planerat. 

Sammanfattning av ärendet
2016-06-20 § 62 beslutade kommunfullmäktige om byggnation av ett nytt 
samlat äldreboende lokaliserat till Tallmon. Boendet ska omfatta 127 platser 
och målet är att invigningen av Tallmon ska ske 1 oktober 2019. 

Investeringen är den största i kommunens historia och kommunstyrelsen 
följer projektets utveckling fortlöpande genom information på varje 
sammanträde. 

Projektet är indelat i 2 etapper. 

Etapp 1 är avslutad och har följt både tidsplan och budget. 

Etapp 2, som är den större delen av projektet har startat. Den innefattar två 
hästskoformade byggnader och Torget. Etapp 2 följer både tidsplan och 
budget, bland annat har upphandlingen om solceller genomförts och 
avslutats. 

Projektet går att följa både på Älvkarleby kommuns hemsida och via 
Instagram. 
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Kommunstyrelse
2019-02-06

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

KS § 34 Information om kommunstyrelsens verksamheter

Beslut
Kommunstyrelsen tackar för presentationerna.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens förvaltning består av fyra olika enheter: 

1. Ekonomi 
2. Administration och kommunikation 
3. HR (personal)
4. Näringsliv, arbetsmarknad och integration 

Cheferna för respektive avdelning presenterar en övergripande bild av sin 
verksamhet. Bland annat vilka ansvarsområden som åligger dem, hur stor 
budget de tilldelats samt vilka mål som är satta för verksamheten. 

Kommunstyrelsen styr sin förvaltning genom att årligen fastställa 
internbudget och interna mål. Då det är en ny mandatperiod får 
kommunstyrelsen en grundläggande genomgång av vad deras verksamheter 
gör och hur uppdragen ser ut idag.
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