
Utdragsbestyrkande

Protokoll för Kommunstyrelsen
Plats: Kommunhusets sessionssal, Skutskär

Datum och tid: 2018-03-14 09:00-15:25, mötet ajournerades för lunch 12:10-13:00

Justering
Plats: Kommunhuset, Skutskär

Datum och tid:  2018-03-26 13:00

Paragrafer: 20-35

Sekreterare:

Malin Persson

Ordförande:

Marie Larsson

Justerare:

Jenny Dahlberg Kenneth Holmström 

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

Sammanträdesdatum 2018-03-14
Datum då anslaget sätts upp
Datum då anslaget tas ned

Underskrift
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Kommunstyrelsen
2018-03-14

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

Beslutande
Ledamöter
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer
Marie Larsson (S)
Jenny Dahlberg (S)
Tommy Jakobsson (S)
Kristina Othén (V)
Mattias Boström (MP)
Kenneth Holmström (M)
Clarrie Leim (C)
Bengt Ahlquist (KV)
Maj-Britt Jakobsson (SD)
Sandra Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer Ordinarie ledamot
Sagar Bhatta (S) Rolf Bejerfjord (S)
Kurt L Andersson (S) 20-21 Maj-Britt Jakobsson (SD)
Åsa Strid Andersson (S) 20-22 Sandra Andersson (SD)
Bo Janzon (M) 28-35 Clarrie Leim (C)
Kurt L Andersson (S) 35 Sandra Andersson (SD)

Övriga närvarande
Ersättare
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer
Kurt L Andersson (S) 22-34
Åsa Strid Andersson (S) 23-35
Bo Janzon (M) 20-27
Håkan Forssell (KV)

Övriga deltagare
Namn Paragrafer Befattning
Anna-Karin Karlsson Kommundirektör
Malin Persson Kommunsekreterare
Veikko Niemi 20-27 Ekonomichef
Mona Henriksson 20-26 Kommuncontroller 
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Kommunstyrelsen
2018-03-14

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

Annelie Backström 20-26 Redovisningsekonom
Sandra Spjuth 20-26 Ekonom 
Monica Frisk 20-26 Ekonom
Brigitta Palo Johansson 20-26 Ekonom
Magnus Grönvall (S) 20-25 Ordförande samhällsbyggnadsnämnden 
Ingalill Tegelberg (S) 21 Ledamot Älvkarleby Vatten & Gästrike Vatten 
Lena Blad 21 VD Gästrike Vatten 
Lars Skytt (S) 22 Ledamot Älvkarlebyhus 
Håkan Karlsson 22 VD Älvkarlebyhus 
Anett Aulin (S) 23 Ordförande utbildnings- och omsorgsnämnden 
Ulrika Hjerpe 23 Förvaltningschef utbildning och omsorg 
Bita-Lena Cederqvist 25 Personalchef 
Ann Sörman 26 Kommuninvest 
Bert Hedberg 26 Kommuninvest 
Sven-Olof Melin (S) 27 Ledamot Inköp Gävleborg 
Lisa Haglund 27 Förbundsdirektör Inköp Gävleborg 
Ulrika Svensson 27 Upphandlare Inköp Gävleborg 
Timothy Levin 33 Fysisk planerare 
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Kommunstyrelse
2018-03-14

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

KS § 20 Godkännande av dagordning

Beslut
Dagordningen godkännes.
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Kommunstyrelse
2018-03-14

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

KS § 21 Bokslut Älvkarleby Vatten AB & Gästrike Vatten AB

Beslut
Kommunstyrelsen tackar för en bra och tydlig redovisning av bolagets 
bokslut. Det är tydligt att bolaget bedriver utvecklingsprojekt och ligger i 
framkant.

Sammanfattning av ärendet
Älvkarleby Vatten AB är huvudman för den allmänna vattenförsörjningen 
och avloppshanteringen i Älvkarleby kommun, vilket omfattar produktion 
och distribution av rent vatten, avledning och rening av spillvatten samt 
omhändertagande av slam från reningen. Bolaget äger samtliga VA-
anläggningar för allmänt VA i Älvkarleby kommun. Anläggningsbeståndet 
består av vattenverk, avloppsreningsverk, pumpstationer, 
tryckstegringsstationer, högreservoarer, infiltrationsanläggningar samt ett 
omfattande ledningsnät. Beståndet kräver löpande omfattande 
underhållsinsatser. 

Älvkarleby Vatten AB har inga anställda, verksamheten sköts av inhyrd
personal från moderbolaget Gästrike Vatten AB. Kommunerna Gävle, 
Hofors, Ockelbo, Älvkarleby och Östhammar äger gemensamt 
moderbolaget Gästrike Vatten AB. Gävle kommun äger 60 procent av 
aktierna och övriga kommuner äger var för sig 10 procent.

Varje år presenterar bolaget sitt bokslut för kommunstyrelsen och 2017 års 
resultat är 0. Detta efter att 2,6 miljoner kronor av intäkterna har redovisats 
som ett överuttag och är därmed en skuld till VA-kollektivet. Huvuddelen 
av intäkterna kommer från brukningsavgifter, en mindre del av intäkterna 
kommer från periodens anläggningsavgifter. Skyddshöjande och 
säkerställande åtgärder har gjorts under året. Detta för att strategiskt nyttja 
tidigare års överuttag, kostnader för dessa åtgärder kommer under flera år. 

Beslutet lämnas till
 Älvkarleby Vatten AB 
 Gästrike Vatten AB 

5



Kommunstyrelse
2018-03-14

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

KS § 22 Bokslut AB Älvkarlebyhus

Beslut
Kommunstyrelsen tackar för presentationen av bolagets bokslut. 
Älvkarlebyhus tar ett stort, föredömligt, socialt ansvar och det är tydligt att 
bolaget arbetar utifrån ägardirektivet.

Sammanfattning av ärendet
Älvkarlebyhus är ett aktiebolag som ägs av Älvkarleby kommun. Bolaget 
förvaltar drygt 1000 lägenheter och ett hundratal lokaler, garage och 
P-platser runt om i kommunen. Varje år presenterar Älvkarlebyhus sitt 
bokslut för kommunstyrelsen. 

Årets resultat efter bokslutsdispositioner och skatt uppgick till 1,6 miljoner 
kronor vilket ligger under det budgeterade resultatet om 3,5 miljoner kronor. 
På grund av att planerade stamrenoveringar sköts på framtiden fanns det 
istället möjlighet för fler mindre renoveringar. Dessa har bokförts i 
resultaträkningen och påverkar därmed resultatet negativt. Skillnaden 
mellan årets resultat och det budgeterade resultatet beror även på stora 
kostnader för vattenskador som uppstod under våren, något högre drift- och 
administrativa kostnader samt uppbokning av uppskjuten skatteskuld. 

Beslutet lämnas till
 AB Älvkarlebyhus 
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Kommunstyrelse
2018-03-14

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

KS § 23 Bokslut utbildnings- och omsorgsnämnden

Beslut
Kommunstyrelsen tackar utbildnings- och omsorgsnämnden för 
presentationen. Det framgår att nämnden arbetar med att förbättra 
prognoserna, vilket är positivt. Kommunstyrelsen noterar dock en stor 
obalans inom budgeten. 

Sammanfattning av ärendet
Det sammantagna resultatet för utbildnings- och omsorgsnämnden visar ett 
underskott på ca -3,1 miljoner kronor. Utfallet varierar mycket mellan 
verksamheterna. Vård och omsorg har ett resultat på drygt -11 miljoner, ca 
8 % över budget. Övriga verksamheter har en variation mellan -0,5 % och 
+4 %. Vid ingången av 2017 bedömde både utbildningsverksamheten 
(förskola, skola etc.) och vård och omsorg att utfallet skulle bli nära 6 
miljoner minus, för respektive verksamhet, således stor skillnad mot det 
faktiska resultatet. Resultatet visar att budgeterade intäkter blev över 20 
miljoner mer än beräknat. De största posterna är Migrationsmedel och 
återsökta momsmedel från 2013. Personalkostnaderna översteg med 
motsvarande siffra och köp av verksamhet överskred budget med över 5 
miljoner kronor, vilket bland annat är kostnader för placeringar av barn. 
Tack vare särskilda medel från kommunstyrelsen på grund av merkostnader 
i samband med tömning från Tallmo-området var underskottet inte mer 
omfattande. Dessa medel har kommit kostverksamheten, 
utbildningsverksamheten, samt vård och omsorg till del.

Beslutet lämnas till
 Utbildnings- och omsorgsnämnden
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Kommunstyrelse
2018-03-14

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

KS § 24 Bokslut samhällsbyggnadsnämnden

Beslut
Kommunstyrelsen tackar samhällsbyggnadsnämnden för presentationen. 
Det framgår att nämnden har arbetat bra med sparbetinget. Vissa kostnader 
kan dock budgeteras bättre och mer långsiktigt, exempelvis försäljning av 
mark. 

Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden uppvisar ett resultat för året på +6,9 miljoner 
kronor. Det beror bland annat på ökade intäkter i form av bygglovs- och 
tillsynsavgifter samt försäljning av mark och tomträtter som resulterat i 
vinst. Utförd skogsavverkning genererade också 0,5 miljoner kronor mer i 
intäkter än beräknat. 

Beslutet lämnas till
 Samhällsbyggnadsnämnanden 

8



Kommunstyrelse
2018-03-14

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

KS § 25 Bokslut kommunstyrelsen

Beslut
Kommunstyrelsens ordförande presenterar 2017 års bokslut. 

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen redovisar ett resultat på +7,8 miljoner kronor. Statliga 
medel tilldelades kommunen och placerades under kommunstyrelsen till 
förfogande. Dessa medel har inte äskats fullt ut av de andra nämnderna 
vilket har resulterat i ett överskott för kommunstyrelsen. Kostnaderna för 
införande av olika system har varit mindre än beräknad då vi kunnat 
använda egen personal mer än vi förutspått. Överskottet kan också härledas 
till medel för flyktingmottagandet samt tillfälliga vakanser.
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Kommunstyrelse
2018-03-14

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

KS § 26 Kommuninvest

Beslut
Kommunstyrelsen tackar Kommuninvest för presentationen och analysen av 
Älvkarleby kommuns finansiella ställning.

Sammanfattning av ärendet
Kommuninvest är en medlemsorganisation som företräder den kommunala 
sektorn i finansieringsfrågor. Kommuninvests kreditvärdighet bärs upp av 
en gemensam borgen från medlemmarna, vilken bidrar till att göra 
Kommuninvest till en attraktiv motpart för kvalificerade investerare och 
finansiella institutioner. Medlemmarna bestämmer själva om verksamhetens 
inriktning och har det yttersta ansvaret för organisationen. 
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Kommunstyrelse
2018-03-14

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

KS § 27 Inköp Gävleborg

Beslut
Kommunstyrelsen tackar Inköp Gävleborg för redovisningen. 

Sammanfattning av ärendet
Inköp Gävleborg är ett gemensamt kommunalförbund där Älvkarleby 
tillsammans med Bollnäs, Gävle, Hofors, Hudiksvall, Ljusdal, Nordanstig, 
Ockelbo, Ovanåker och Söderhamns kommuner är medlemmar. 

Inköp Gävleborg genomför upphandlingar enligt Lagen om offentlig 
upphandling (LOU) samt ger stöd och rådgivning åt kommunernas 
förvaltningar och bolag. 

Inköp Gävleborg redovisar det ekonomiska läget, hur resonemanget går 
angående Gävle kommuns utträde ur förbundet och allmänt om 
verksamheten. 
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Kommunstyrelse
2018-03-14

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

KS § 28 Delgivning av protokoll och andra meddelanden

Följande meddelanden redovisas:

1. Protokoll från Gästrikerådet 2017-11-17.
2. Polisen Region Mitts medborgarlöfte för Älvkarleby kommun 2018.
3. Skrivelse om mygg till Regeringen, 2018-02-01 från Sandvikens 

kommun. 
4. SKL Cirkulär 17:66 – avtal om notkopiering inom de kommunala 

musik/kulturskolorna för kalenderåret 2018.
5. Konsument Gästriklands kvartalsrapport oktober-december 2017 samt 

verksamhetsberättelse för 2017.
6. Minnesanteckningar 2018-02-09 från gemensamt möte med 

Gästrikerådet och Hälsingerådet.
7. Antagen Översiktsplan för Gävle kommun år 2030, med utblick mot år 

2050.
8. Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-02-22.
9. Årsmöteshandlingar från Brottsofferjouren Uppsala län.
10. Årsredovisning, bolagsstyrningsrapport och protokoll från Älvkarleby 

Vatten.
11. Årsredovisning, bolagsstyrningsrapport och protokoll från Gästrike 

Vatten.
12. Yttrande från kommunstyrelsens ordförande Marie Larsson och 

kommundirektör Anna-Karin Karlsson över Naturvårdsverkets 
hemställan gällande bekämpning av översvämningsmygg.

13. Rapport från Länsstyrelsen i Stockholm av inspektion av 
Överförmyndarnämnden i Uppsala län.

14. Kallelse till Älvkarlebyhus årsstämma 2018-03-28.
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Kommunstyrelse
2018-03-14

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

KS § 29 Redovisning av delegationsbeslut

Kommundirektör Anna-Karin Karlsson har fattat följande beslut:
- Statistiksekretess inom kommunstyrelsens förvaltning.

Miljöinspektör Karin Tydréns har fattat följande beslut:
- Föreläggande om komplettering gällande bevattning av torvmosse på 

Östanån 8:34.
- Föreläggande om försiktighetsåtgärder gällande bevattning av torvmosse 

på Östanån 8:34. 
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Kommunstyrelse
2018-03-14

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

KS § 30 Allmän information och återrapportering från uppdrag

Marie Larsson (S) och kommundirektör Anna-Karin Karlsson informerar 
om eventuell samverkan mellan Gästrikerådet och Hälsingerådet. Detta 
kommer nå kommunstyrelsen som ett ärende senare i vår.  

Marie Larsson (S) meddelar att hon talat med IT-chef Anders Millerjord om 
kommunens IT-säkerhet och han bedömer att den är god. Detta då det under 
den senaste tiden varit mycket skriverier i media om Tierp kommuns IT-
säkerhet.
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Kommunstyrelse
2018-03-14

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

KS § 31 Information om Tallmon

Beslut
Kommunstyrelsen tackar kommundirektör Anna-Karin Karlsson för 
informationen.

Sammanfattning av ärendet
2016-06-20 § 62 beslutade kommunfullmäktige om byggnation av ett nytt 
samlat äldreboende lokaliserat till Tallmon. Boendet ska omfatta 127 
platser. 

Etapp 1 är avslutad och har innefattat nybyggnation av en tillbyggnad, 
Tallmovägen 2. Etapp 1 har följt både tidsplan och budget. 

Etapp 2, som är den större delen av projektet har startat. Rivningen av den 
gamla byggnaden är avklarad och etapp 2 följer både tidsplan och budget. 
Statligt stöd för byggprojektet har beviljats med 14,75 miljoner kronor. 

På Älvkarleby kommuns hemsida kan man nu följa projektet. 

Målet är att invigningen av Tallmon ska ske 1 oktober 2019. 
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Kommunstyrelse
2018-03-14

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur
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Utdragsbestyrkande

KS § 32 Information om projektet gemensam vattenproduktion 
Älvkarleby och Gävle kommun

Beslut
Marie Larsson uppdaterar kommunstyrelsen om senaste nytt inom projektet 
gemensam vattenproduktion Älvkarleby och Gävle kommun.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige fattade 2015-11-25 beslut om att ge Gästrike Vatten 
AB uppdraget att fördjupa utredningen angående regional samverkan för 
vattenproduktion i Gävle och Älvkarleby kommun. Syftet med att fördjupa 
utredningen var att ta fram och belysa alternativ till hur en gemensam 
vattenproduktion kan utformas med målet att kommunstyrelserna 2017 
skulle fatta beslut om ett eventuellt genomförande av en gemensam 
vattenproduktion i Gävle och Älvkarleby kommun. 

Inom ramen för fördjupningen har alternativ till associationsform, 
investeringsbehov, taxepåverkan, kommunikation och översyn av tidplanen 
varit viktiga fokusområden. Andra viktiga delar är lokalisering, stråkstudier, 
utredning av tillstånd, samverkan samt krav att möta utifrån regionens 
utveckling.

I november 2017 presenterades utredningen för de två kommunstyrelserna 
men inget beslut har ännu fattats. 

Projektet har en utsedd styrgrupp och denna kommer under våren att lämna 
ett förslag om hur kommunerna kan gå vidare. Styrgruppen kommer bland 
annat att förorda i sitt förslag att Gävle kommun ska stå för 
investeringskostnaden. Älvkarleby kommun kommer vid eventuella 
förhandlingarna anlita en jurist. 
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Kommunstyrelse
2018-03-14

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

KS § 33 Detaljplan Marma 58:39 och del av 58:2
Diarienr
2018/14 Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner planförslaget. 

Sammanfattning av ärendet
Genom initiativ från privatperson inkom förfrågan om förvärv av kommunal 
mark med avsikt att på denna uppföra garagebyggnad. Den kommunala 
marken har i gällande detaljplan från 1955 planbestämmelsen park. Detta 
innebär att ny planläggning är nödvändig för att möjliggöra sådan 
byggnation på platsen. Ett planavtal mellan den sökande och Älvkarleby 
kommun upprättades under maj månad 2017. I och med det initierades 
planarbetet vilken väntas vinna laga kraft under första hälften av 2018.

Detaljplanen syftar till att möjliggöra byggrätt och förvärvande av mark för 
bostadsändamål. Del av Marma 58:2 gavs i befintlig detaljplan från 1955 
användningsbestämmelsen park (Winbland, 1955). Med detta nya 
detaljplanearbete kommer planbestämmelsen park- ersättas av 
bostadsändamål. Genom lantmäteriförrättning kan även den delen av Marma 
58:2 med planens antagande överföras till Marma 58:39.

Behovsbedömningen för detaljplaneförslaget Marma 58:39 & del av Marma 
58:2 visar att ingen miljökonsekvensbeskrivning är nödvändig.

Beslutsunderlag
 Plan- och genomförandebeskrivning, Timothy Levin, 2018-01-10
 Plankarta, Timothy Levin, 2018-01-10
 Behovsbedömning, Timothy Levin, 2018-01-10
 Fastighetsförteckning, Lantmäteriet
 Granskningsutlåtande/ Timothy Levin, 2018-01-10
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Kommunstyrelse
2018-03-14

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

KS § 34 Internkontrollplan för kommunstyrelsen 2018
Diarienr
2018/17 Beslut

Kommunstyrelsen antar internkontrollplanen för 2018.

Sammanfattning av ärendet
I kommunallagen (6 kap. 6 §) 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 10 
kap. 1 § 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 (antaget av kommunstyrelsen
2009-03-02, § 397).

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse internkontrollplan 2018, 2018-02-19/Anna-Karin 

Karlsson 
 Internkontrollplan ks 2018

Beslutet lämnas till
 Kommundirektör
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Kommunstyrelse
2018-03-14

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

KS § 35 Ombudgetering av investeringsanslag från 2017 till 
2018

Diarienr
2018/13 Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige 
1. Ombudgeterar kommunstyrelsens investeringsanslag på totalt 3,5 

miljoner kronor, enligt bilaga.
2. Ombudgeterar samhällsbyggnadsnämndens investeringsanslag på 

totalt 282,7 miljoner kronor (inklusive Tallmon), enligt bilaga. 

Sammanfattning av ärendet
Av kommunstyrelseförvaltningens totala investeringsanslag på 5,1 miljoner 
kronor så har 1,6 av dessa förbrukats. Förvaltningen vill ombudgetera 3,5 
miljoner kronor till IT-investeringar och inventarieinköp.

Av samhällsbyggnadsförvaltningens totala investeringsanslag på 355 
miljoner kronor så har 74,4 av dessa förbrukats. Förvaltningen vill 
ombudgetera 282,7 miljoner kronor.

Skillnaden mellan totala budgetanslaget på 360 mnkr och förbrukat 76 mnkr 
är 284 mnkr, vilket är 2,2 mnkr mer. Det avser 2,0 mnkr i obudgeterade 
markinköp och 0,2 mnkr i avslutat projekt som gått med underskott. 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Ombudgetering av investeringsanslag från 2017 till 

2018”, 2018-02-02 /Veikko Niemi 
 Sammanställning investeringsprojekt för ombudgetering, 2018-02-14 

/Veikko Niemi 
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