Protokoll för Kommunstyrelsen
Plats:

Kommunhusets sessionssal, Skutskär

Datum och tid: 2018-11-28 09:04-11.30
Justering
Plats:

Kommunhuset, Skutskär

Datum och tid:

2018-12-03 11:00

Paragrafer:

122-140

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
Datum då anslaget sätts upp
Datum då anslaget tas ned

2018-11-28

Underskrift

Utdragsbestyrkande
1

Kommunstyrelsen

2018-11-28

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

Paragrafer

Övriga närvarande
Ersättare
Namn (politisk tillhörighet)
Kjell Grönberg (S)
Kurt L Andersson (S)
Sigrid Bergström (V)
Bo Janzon (M)
Christer Lindeberg (M)
Håkan Forssell (KV)
Kurt Törnblom (SD)
Övriga deltagare
Namn
Anna-Karin Karlsson
Veikko Niemi
Malin Persson
Bert-Ola Dahlgren
Martin Andaloussi

Ordförandens
signatur

Paragrafer

Paragrafer

124
125-126

Justerarens
signatur

Befattning
Kommundirektör
Ekonomichef
Kommunsekreterare
Förvaltningschef samhällsbyggnad
Näringsliv- arbetsmarknad- och integrationschef

Justerarens
signatur

2

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelse
2018-11-28

KS § 122

Delgivning av protokoll och andra meddelanden
Följande meddelanden redovisas:
1. Beslut från Samhällsbyggnadsnämnden § 119, 2018-10-15 samt plan om
lokalförsörjning.
2. Beslut § 17, 2018-09-28 och bokslut tertial 2 från Gästrike
Räddningstjänst.
3. Protokoll från Samordningsförbundet Uppsala län, 2018-10-17.
4. Underrättelse från IVO om kommunicering av beslutsunderlag vid
granskning av individ- och familjeomsorgen.
5. Minnesanteckningar från medlemssamråd, delårsrapport m m från
Samordningsförbundet Uppsala län.
6. Kallelse till Gästrikerådet 2018-11-09.
7. Ställningstagande från Region Uppsala, Älvkarleby, Tierp och
Östhammars kommuner gällande åtgärdsvalsstudie för väg 76
(Roslagsstråket).
8. Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-11-14.

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

3

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelse
2018-11-28

KS § 123

Redovisning av delegationsbeslut
Miljöinspektör Karin Tydrén har fattat följande beslut:
 att avsluta ärende gällande granskning av miljörapport för 2017 för
Dragmossens deponi.

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

4

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelse
2018-11-28

KS § 124

Allmän information och återrapportering från uppdrag
Förvaltningschef Bert-Ola Dahlgren informerar om hur arbetet med
kommunens varumärke fortlöper. En kortare film, som är en del i detta
arbete visas.
Marie Larsson (S) informerar att på det senaste mötet med Gästrikerådet
diskuterades behovet av att se över Gästrike Räddningstjänst
kostnadsfördelning. Kommundirektör Anna-Karin Karlsson fick i uppdrag
att sammankalla övriga kommundirektörer för att ta fram ett underlag för en
sådan översyn.
Kenneth Holmström (M) informerar kort om Gästrike återvinnare som bland
annat blivit anmälda för miljöbrott av Gävle kommun, avseende gamla
tvätthallen. Kenneth informerar även om att Gästrike Ekogas slutit ett avtal
som gör det möjligt för bolaget att sälja det överskott av biogas som
produceras.
Kommundirektör Anna-Karin Karlsson informerar att inom en snar framtid
kommer frågan om hur kommunen ska gå vidare med Inköp Gävleborg upp
för beslut, samt problematiken kring det.

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

5

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelse
2018-11-28

KS § 125
Diarienr
2018/79

Sponsringspolicy för elitidrott
Beslut
Kommunstyrelsen antar ”Sponsringspolicy rörande elitidrott” enligt bilaga
samt ger Anna-Karin Karlsson i uppdrag att genomföra de redaktionella
ändringar som behövs.
Sammanfattning av ärendet

Under våren 2018 uppkom ett behov av att reglera hur kommunen sponsrar
elitidrott. Det saknas riktlinjer för att hantera denna typ av sponsring.
Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram ett förslag på hur en policy
skulle kunna se ut. Förslaget anger att sponsoravtal kan tecknas med
förening där lag spelar i serie eller tävlingssammanhang som respektive
förbund bedömer som senior elitnivå, det vill säga högsta nivå i den aktuella
sporten, alternativt framgångsrik individuell idrottsutövare som tillhör en
lokal förening eller är bosatt i kommunen.
Ett skriftligt avtal ska alltid upprättas mellan kommunen och sponsrade
parter. Av avtalet ska framgå vilka åtaganden som sponsringen innebär för
parterna, samt överenskommelse kring redovisning och uppföljning.
Samtliga beslut om sponsring av elitidrott ska fattas av kommunstyrelsen,
men handläggningen av ärendena ska ske gemensamt av kommunstyrelsens
förvaltning och samhällsbyggnadsförvaltningen.
Beslut om sponsoravtal ska ske sakligt, utifrån affärsmässiga grunder där
utgångspunkten är hur omfattande den positiva publiciteten kring den
sponsrade parten och varumärket Älvkarleby kommun förväntas bli utanför
kommunen samt hur stort antal besökare som förväntas i samband med den
sponsrade parten. Samtidigt har kommunen ett ansvar att ta hänsyn till
perspektiv i enlighet med kommunens värdegrund och andra styrande
dokument.
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse ”Sponsringspolicy för elitidrott”, 2018-10-03/Martin
Andaloussi
Sponsringspolicy rörande elitidrott

Beslutet lämnas till





Kommundirektör
Näringsliv- arbetsmarknad- och integrationschef
Webbplatsen

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

6

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelse
2018-11-28

KS § 126
Diarienr
2018/80

Arbetsmarknads- och integrationsplan
Beslut
Kommunstyrelsen antar ”Arbetsmarknads- och integrationsplan” enligt
bilaga samt ger Anna-Karin Karlsson i uppdrag att genomföra de
redaktionella ändringar som behövs.
Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen tog över ansvarsområdet arbetsmarknad och integration
2017-01-01 från samhällsbyggnadsnämnden. I samband med övertagandet
gavs kommunstyrelsens förvaltning ett uppdrag att ta fram ett förslag till
arbetsmarknads- och integrationsplan för att kommunstyrelsen skulle kunna
utöva en mer effektiv styrning i frågorna.
Älvkarleby kommun har under en lång period haft Uppsala läns högsta
arbetslöshet. Våra strukturella förutsättningar liknar de som finns i
Gävleborg och våra arbetsmarknadsindikatorer ligger i linje med det länet.
Även i en högkonjunktur ser vi matchningsproblem mellan arbetslösa och
företag som har brist på arbetskraft.
Det är lätt att anta att en arbetsmarknads- och integrationsplan enbart ska
sänka arbetslösheten men det är bara en del av en större helhet. Syftet är att
skapa bättre förutsättningar för fler i arbete, vilket ska öka tillväxten, leda
till bättre kompetensförsörjning för lokala företag och ett "innanförskap" för
våra invånare. Med innanförskap avses den gemenskap som uppstår både
genom att få bättre ekonomiska förutsättningar men också den sociala
aspekten av att ha ett arbete att gå till varje morgon och därmed vara en
förebild för sina barn.
Arbetsmarknads- och integrationsplanen ska vara styrande i samtliga nya
projekt eller nya insatser. Kan vi få in ett projekt eller insats inom ramen för
arbetsmarknads- och integrationsplanen, då kan de genomföras, annars inte.
Planen innefattar inga mål, utan hänvisar till redan befintliga mål i
exempelvis Mål och budget samt Tillväxtstrategi 2015-2020.
Det som anges är tydliga prioriteringar i målgrupper, förhållningssätt och
inriktning på insatser. Detta är utifrån de premisser där kommunstyrelsens
förvaltning menar att kommunen får störst effekt när det gäller befintliga
målsättningar, men dessa är likväl prioriteringar av politisk karaktär.
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse ”Arbetsmarknads- och integrationsplan”, 2018-1003/Martin Andaloussi
Arbetsmarknads- och integrationsplan

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelse
2018-11-28

Beslutet lämnas till





Kommundirektör
Näringsliv- arbetsmarknad- och integrationschef
Intranätet

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelse
2018-11-28

KS § 127

Ekonomisk redovisning
Beslut
Kommunstyrelsen tackar ekonomichef Veikko Niemi för redovisningen.
Med tanke på det ekonomiska läget är det viktigt att kommunstyrelsen
fortsätter sitt arbete med uppsikt och följer upp utbildnings- och
omsorgsnämnden regelbundet, detta redan med start i januari.
Sammanfattning av ärendet

Ekonomichef Veikko Niemi ger ekonomisk redovisning. Siffrorna är
baserade per sista oktober och resultatet har, jämfört med delårsrapporten,
försämrats med 5 miljoner. Främsta anledningarna till detta är att
utbildnings- och omsorgsnämnden ytterligare försämrar sitt resultat.
Beslutsunderlag



Enkel uppföljning oktober 2018

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

9

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelse
2018-11-28

KS § 128

Information om Tallmon
Beslut
Kommunstyrelsen tackar kommundirektör Anna-Karin Karlsson för
informationen och beslutar att planera in ett studiebesök till
byggarbetsplatsen i början på nästa år. Då ska även den nuvarande
kommunstyrelsen bjudas in att delta.
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.
Projektet går att följa både på Älvkarleby kommuns hemsida och via
Instagram.
Beslutsunderlag



Nyhetsbrev vi bygger Tallmon (november)

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelse
2018-11-28

KS § 129
Diarienr
2018/93

Information om kostnadsutjämningsförslaget
Beslut
Kommunstyrelsen tackar ekonomichef Veikko Niemi för informationen.
Sammanfattning av ärendet

Kommuner och landsting ansvarar för en stor del av det offentliga
åtagandet. Det handlar om vård, skola och omsorg men också om
bostadsplanering, kollektivtrafik och infrastruktur. Dessa verksamheter ska
bedrivas likvärdigt över hela landet. Med ansvaret att tillhandahålla
offentliga tjänster följer ett mandat att finansiera dem genom
inkomstbeskattning och avgifter.
Sverige är ett land med stora demografiska, geografiska och ekonomiska
skillnader och om det endast gick att finansiera en likvärdig verksamhet i
alla kommuner och landsting med hjälp av egen beskattning skulle det leda
till mycket stora skillnader i inkomstskatt mellan olika delar av landet.
Därför finns det ett kommunalt utjämningssystem.
Detta system föreslås revideras till 2020.
Systemet består av fem delar:
• Inkomstutjämning
• Kostnadsutjämning
• Strukturbidrag
• Regleringsbidrag
• Regleringsavgift
Informationen vid dagens sammanträde handlar om den del i systemet som
kallas ”kostnadsutjämning”.
Kostnadsutjämningen syftar till att skapa likvärdiga ekonomiska
förutsättningar för alla kommuner och landsting att tillhandahålla invånarna
service oberoende av opåverkbara, strukturella förhållanden. Systemet ska
alltså inte utjämna för skillnader i ambitionsnivå eller effektivitet.
Utjämning sker för de kostnader man förväntas ha givet befolkningens
sammansättning, gleshet och produktionsförutsättningar.
Kostnadsutjämningen är i allt väsentligt opåverkbar.
Enligt de beräkningar som är gjorda så kommer Älvkarleby kommun att
förlora 100 kr/invånare om denna kostnadsutjämning genomförs 2020,
jämfört hur systemet är nu.

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelse
2018-11-28

KS § 130

Sammanträdesplan 2019
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att sammanträda följande datum under 2019:
 23 januari
 6 februari
 13 mars
 10 april
 8 maj
 3 juni
 11 september
 9 oktober
 13 november
 11 december
Kommunstyrelsen föreslår även att kommunfullmäktige fastställer sina
sammanträden för 2019 enligt redovisat förslag.
Beslutsunderlag



Sammanträdesplan 2019

Beslutet lämnas till



Kommunsekreterare

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelse
2018-11-28

KS § 131
Diarienr
2018/87

Hemställan om utökning av låneram
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner
Älvkarlebyhus hemställan om utökning av borgensåtagandet med 30
miljoner kronor. Det innebär en utökning från 150 till 180 miljoner kronor.
Sammanfattning av ärendet

Älvkarlebyhus har hemställt att få utöka låneramen med 30 miljoner kronor
på grund av utökade kostnader för byggnationen av ett kombohus. Detta
ryms inom den preliminära kreditlimit som kommunen har.
Kommunstyrelsen bör noggrant följa den ekonomiska utvecklingen för
Älvkarlebyhus de kommande åren.
Beslutsunderlag





Beslut KASU 2018-11-14 § 106
Tjänsteskrivelse, Svar hemställan utökad låneram, 2018-11-06/Veikko
Niemi
Skrivelse från Älvkarlebyhus Hemställan om utökning av låneram

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelse
2018-11-28

KS § 132

Diarienr
2018/85

Taxor och avgifter 2019 för tillsyn och tillstånd enligt
lagen om skydd mot olyckor och lagen om brandfarliga
och explosiva varor
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner taxor och
avgifter enligt bilaga för Älvkarleby kommun.
Sammanfattning av ärendet

Gästrike Räddningstjänst önskar få revidera antagen taxa för att uppnå en
taxa som grundar sig tydligare på självkostnadsprincipen. Beräkningen av
taxan baseras utifrån uppskattad komplexitet och tidsåtgång.
Förändringar i förslaget sammanfattas här:
 Hotell delas upp i två verksamheter baserat på antal sängplatser. Idag
finns bara hotell som en parameter. Mindre hotell får där med en
lägre taxa från idag. Oförändrat för större hotell.
Tidigare 6875 kr/tillsynsbesök. Ny taxa 4063 kr/tillsynsbesök.
 Ny verksamhetsklassning för samlingslokal under 30 personer.
Tidigare 5000 kr/tillsynsbesök ny taxa 2500 kr/tillsynsbesök.
 Tillstånd brandfarlig vara: förvaring delas upp i tre delar från
tidigare två. Tidigare under eller över 60 kg. 20 kg ny 3125 kr.
 Nytt tillstånd- nyttjande av explosiva varor utan förvaring 1875 kr.
Beslutsunderlag




Ordförandens
signatur

Tjänsteskrivelse Taxor och avgifter 2019 för tillsyn och tillstånd
enligt lagen om skydd mot olyckor och lagen om brandfarliga och
explosiva varor, 2018-11-07/Anna-Karin Karlsson
Förslag till taxa för tillsyn och tillstånd enligt Lagen om skydd mot
olyckor (LSO) och Lagen om brandfarliga och explosiva varor
(LBE)

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelse
2018-11-28

KS § 133
Diarienr
2018/75

Östangård
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår
samhällsbyggnadsnämndens äskande om 3 800 000 kronor för rivningen av
Östangård med motiveringen att detta är hanterat i 2019 års budget.
Sammanfattning av ärendet

Det nya vård- och omsorgsboendet på Tallmon är under byggnation och
planeras sättas i drift under senhösten 2019. Östangårds äldre lokaler har
inte haft någon vård- och omsorgsverksamhet sedan flytten för några år
sedan och lokalerna hyrs tillfälligt av verksamheten för förvaring av
inventarier. Gläntorna har under en period fungerat som boende för
ensamkommande men dessa lokaler är nu uppsagda och tomställda.
Tekniska tog under 2016 fram ett åtgärdsförlag för renovering av de äldre
lokalerna. Rapporten som utgick från enklare tekniska undersökningar och
besiktningar visade att renoveringskostnaderna skulle uppgå till ca 25
miljoner kronor. Gläntorna var inte medräknade i detta. Gläntorna håller
relativt god status efter en större verksamhetsanpassning som gjordes för
ensamkommande 2015. Åtgärderna gällde främst brandskyddet.
Tekniska anser att det första som bör göras är att riva den äldre delen. Det
finns förutsättningar för Gläntorna att hyras ut till kommunal verksamhet
eller andra intressenter.
Vi ser inte att värdet av lokalerna vägs upp av de investeringar som krävs
samt den driftkostnad lokalerna kräver för uthyrning. Att spara lokalerna för
framtida behov är inte heller ett bra alternativ då kostnaden för
nollställningen är hög och risken för ännu högre investeringar i framtiden är
uppenbar.
Gläntorna håller en relativt god status och underhållsbehovet för kommande
fem åren gäller främst fasad och tak. En rivning av den gamla byggnaden
öppnar för nya möjligheter till utveckling.
Beslutsunderlag





Beslut KSAU 2018-10-10 § 84
Beslut SBN 2018-09-17 § 107
Tjänsteskrivelse 2018-08-07

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelse
2018-11-28

KS § 134
Diarienr
2018/49

Redovisning av partistöd: sent inkommen
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår nästa års
utbetalning av partistöd till Kommunens Väl.
Reservationer och särskilda uttalanden

Bengt Ahlquist (KV), Maj-Britt Jakobsson (SD) och Sandra Andersson
(SD) reserverar sig mot beslutet.
Sammanfattning av ärendet

Enligt kommunallagen och kommunens styrdokument ”Regler för
kommunalt partistöd” framgår det att en redovisning av föregående års
användning av partistödet ska lämnas in till kommunen senast den 30 juni,
året efter det att stödet betalats ut. Bifogat redovisningen ska det även finnas
en granskningsrapport.
Kommunens Väl lämnade i år in sin redovisning för 2017 års partistöd den
18 oktober, kommunfullmäktige bör därför ta ställning till om partistödet för
nästkommande år ska betalas ut eller inte.
Enligt kommunallagen kap 4 § 31 får kommunfullmäktige besluta att
partistöd inte ska betalas ut till ett parti som inte lämnar in redovisning och
granskningsrapport enligt gällande regler. Formuleringen i lagen ger med
andra ord kommunfullmäktige möjligheten att antigen bevilja eller avslå
kommande års utbetalning till Kommunens Väl.
Beslutsunderlag





Tjänsteskrivelse ”Redovisning av partistöd”, 2018-11-06/Malin Persson
Redovisning av partistöd Kommunens Väl
Regler för kommunalt partistöd

Förslag till beslut på sammanträdet

Marie Larsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag,
att avslå nästa års utbetalning av partistöd till Kommunens Väl.
Bengt Ahlquist (KV) yrkar att partistödet ska betalas ut till Kommunens Väl
nästa år, trots sent inkommen redovisning.
Beslutsgång

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, arbetsutskottets förslag
samt Bengt Alquists (KV). Ordförande ställer dessa mot varandra och finner
att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag.

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelse
2018-11-28

Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
JA-röst till arbetsutskottets förslag.
NEJ-röst till Bengt Ahlquists förslag.
Omröstningsresultat

Med 8 JA-röster och 3 NEJ-röster har kommunstyrelsen beslutat enligt
arbetsutskottets förslag, att avslå nästa års utbetalning av partistöd till
Kommunens Väl.

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

1(1)

Omröstningsprotokoll för kommunstyrelsen
2018-11-28

§ 134

Ledamot

Närvaro

Ja

Marie Larsson (S)

X

J

Jenny Dahlberg (S)

X

J

Tommy Jakobsson (S)

X

J

Rolf Bejerfjord (S)

X

J

Ulf Öman (V)

X

J

Mattias Boström (MP)

X

J

Kenneth Holmström (M)

X

J

Clarrie Leim (C)

X

J

Bengt Ahlquist (KV)

X

N

Maj-Britt Jakobsson (SD)

X

N

Sandra Andersson (SD)

X

N

Totalt

11

18

8

Nej

3

Kommunstyrelse
2018-11-28

KS § 135
Diarienr
2018/88

Beslut om partistöd 2019
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer partistödet
2019 till:
 13 280 kronor per parti och
 13 280 kronor per mandat.
Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige ska enligt kap. 4 § 32 kommunallagen minst en gång
per år fatta beslut om att betala ut partistöd. Kommunfullmäktige ska även
besluta om omfattningen av partistödet.
Partistödet får inte utformas så att det otillbörligt gynnar eller missgynnar ett
parti. I fullmäktiges styrdokument ”Regler för kommunalt partistöd”
framgår det att samtliga partier ska lämna en redovisning och
granskningsrapport av föregående års användning av partistödet senast 30
juni året därpå.
Partistödet 2018 fastställdes av kommunfullmäktige till:
 13 280 kronor per parti och
 13 280 kronor per mandat.
Beslutsunderlag



Ordförandens
signatur

Tjänsteskrivelse ”Partistöd 2019”, 2018-11-06/Malin Persson

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Kommunstyrelse
2018-11-28

KS § 136
Diarienr
2018/77

Yttrande till revisorerna angående Älvkarleby
kommuns delårsrapport 2018
Beslut
Kommunstyrelsen antar yttrandet som sitt eget.
Sammanfattning av ärendet

I utlåtandet från revisorerna påpekas tre punkter;
- Intäkter från Migrationsverket uppgående till 0,5 miljoner kronor har
inte bokats upp i delårsrapporten (men finns med i prognosen).
- Tilläggsupplysningarna i den sammanställda (koncern),
redovisningens noter är bristfälliga.
- Differensen mellan bokförd semesterlöneskuld och personalsystemet
skiljer 1,1 miljoner kronor.
För att komma till rätta med första punkten ämnar förvaltningen ha
noggrannare avstämningar med respektive ekonom. Det gäller främst att få
kontroll på att alla intäkter och kostnader som behöver periodiseras också
periodiseras.
När det gäller den sammanställda redovisningen så måste kommunens
ekonomiavdelning och Älvkarlebyhus bli bättre på att redovisa på ett
likartat sätt. Fler gemensamma avstämningar krävs för att kvaliteten på
delårsrapport och bokslut ska bli bättre. Möte med Älvkarlebyhus kommer
att bokas in före årsbokslutet.
Hittills har vi bara bokfört differenserna mellan ekonomi- och
personalsystem vid årsbokslutet. Från och med 2019 kommer vi att göra
månadsavstämningar av semesterlöneskulden för att minimera stora
differensbokningar i samband med årsbokslut.
Beslutsunderlag





Tjänsteskrivelse Yttrande till revisorerna, 2018-11-06/Veikko Niemi
Utlåtande från revisorerna avseende delårsrapport
Granskning avseende delårsrapport 2018

Beslutet lämnas till





Revisorerna
Ekonomichef
Redovisningsekonom

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Kommunstyrelse
2018-11-28

KS § 137
Diarienr
2018/89

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning
Beslut
Kommunstyrelsen antar förslaget till reviderad delegationsordning.
Sammanfattning av ärendet

Med anledning av lagändringar i kommunallagen har kommunstyrelsens
delegationsordning setts över. Delegering innebär att kommunstyrelsen
överför självständig beslutanderätt, dvs. ger någon i uppdrag att fatta beslut
på styrelsens vägnar i vissa ärenden. Besluten gäller på samma sätt som om
styrelsen själv fattat dem.
Kommunallagen skiljer mellan beslut som måste delegeras och beslut som
innebär ren verkställighet. Verkställighet innebär ”faktiskt handlande” eller
beslut som normalt fattas av tjänstemän i kraft av deras tjänsteställning.
Verkställighet i det dagliga arbetet utgår ofta från beslut som regleras i lag
eller avtal.
De flesta förändringar i förslaget är rättelser till laghänvisningar men i
förslaget har man också tydligare separerat de beslut som faktiskt är
delegerade och de som är ren verkställighet. Detta för att förtydliga för såväl
politiker som för tjänstemän vilka beslut som tas av vem och var i
kommunens organisation. För att tydliggöra vilka beslut som endast är av
verkställande art ligger dessa redovisade längst ner i delegationsordningen,
som en bilaga.
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse ”Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning”,
2018-11-06/Malin Persson
Kommunstyrelsens delegationsordning

Beslutet lämnas till



Kommunsekreterare

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Kommunstyrelse
2018-11-28

KS § 138
Diarienr
2017/63

Motion om återinförande av oppositionsråd
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige
 utse ett oppositionsråd på sammanträdet den 12 december
Därigenom upphävas den del i det tidigare tagna beslutet som sa att
oppositionsrådet ska vara den som är vald från oppositionen att sitta i
kommunstyrelsens arbetsutskott.
Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade 2017-09-27 att den som blir vald från
oppositionen att sitta i kommunstyrelsens arbetsutskott blir automatiskt
kommunalråd i opposition från och med 1 januari 2019.
I kapitel 4 § 2 kommunallagen framgår det att kommunfullmäktige utser de
förtroendevalda som utger heltid eller en betydande del. Ska det tidigare
beslutet fullföljas kan oppositionsråd inte väljas av kommunfullmäktige
förrän efter kommunstyrelsen har utsett sitt arbetsutskott.
Beslutsunderlag





Ordförandens
signatur

Beslut KSAU 2018-11-14 § 113
Beslut KF 2017-09-27
Motion från nya moderaterna, 2017-04-26

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Kommunstyrelse
2018-11-28

KS § 139

Uppdrag att ersätta skylten vid E4:an
Beslut
Kommunstyrelsen ger Anna-Karin Karlsson i uppdrag att ersätta den skylt
som sitter längst södra kommungränsen vid E4:an. Uppdraget ska arbetas in
i internbudgeten och ramarna för uppdraget är följande:
 Skylten bör vara upplyst
 Skylten bör följa kommunens grafiska profil och andra relevanta
styrdokument som reglerar hur kommunen ska profilera sig
 Den nuvarande höjden på skylten anses vara för låg
 Utred om det finns möjlighet att göra skylten digital. Presentera i så
fall för kommunstyrelsen hur den kostnadsbilden ser ut, jämfört
med att sätta upp en analog skylt.
Beslutet lämnas till




Kommundirektör
Kommunsekreterare

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Kommunstyrelse
2018-11-28

KS § 140
Diarienr
2018/92

Taxor och avgifter för år 2019
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige:
1. antar revideringarna i livsmedelstaxan samt
2. fastställer att taxorna gällande barnomsorg årligen ska räknas upp
gentemot mot gällande förordning.
Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige ska fatta beslut i ärenden av principiell beskaffenhet
eller annars av större vikt för kommunen. Taxor och avgifter anses ha en
sådan kommunalekonomisk betydelse att de räknas just som ett sådant
beslut.
De föreslagna ändringarna innebär dock mindre justeringar.
Livsmedelstaxan formuleras så att den årliga avgiften ska betalas med helt
avgiftsbelopp. Detta från och med det kalenderår då verksamheten
påbörjades. Taxorna gällande barnomsorg ska årligen räknas upp mot
gällande förordning.
Beslutsunderlag






Beslut SBN 2018-11-28 § 140
Taxa för offentlig kontroll enligt livsmedelslagstiftningen, 2018-11-12
Beslut UON 2018-11-06 § 120
Svensk författningssamling

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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