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 Kommunstyrelsen  
 2020-09-09 

 Ordförandens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

 

Beslutande 
Ledamöter 
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer 
Marie Pettersson (S)  
Katrin Jakobsson (S)  
Rolf Bejerfjord (S)  
Sigrid Bergström (V)  
Hans Wennberg (MP)  
Roger Petrini (M)  
SusAnne Mastonstråle (M)  
Sandra Andersson (SD)  
Maj-Britt Jakobsson (SD)  

Tjänstgörande ersättare 
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer Ordinarie ledamot 
Gunn Johansson (C)  Clarrie Leim (C) 
Mona Hansson (KV)  Torbjörn Löfgren (KV) 

Övriga närvarande 
Ersättare 
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer 
Kurt L Andersson (S)  
Sven-Olof Melin (S)  
Henrik Jonsson (S)  

Övriga deltagare 
Namn Paragrafer Befattning 
Maria Wikström   Kommundirektör 
Peter Hammarberg   Ekonomichef 
Malin Persson  Kommunsekreterare 
Martin Andaloussi  99-100 Näringslivs-, arbetsmarknads- och integrationschef  
Louise Cedemar  108 Administrations- och kommunikationschef  
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KS § 95 Delgivning av protokoll och andra meddelanden 
 

 
Följande meddelanden redovisas:  

1. Protokoll från Lönenämnden 2020-05-15 
2. Beslut från Lönenämnden 2020-05-15 gällande preliminär plan för 

lönenämndens ekonomi och verksamhet 2021-2023 samt avgifter 
2021 

3. Preliminär plan för lönenämndens ekonomi och verksamhet 2021-
2023 

4. Protokoll från IT-nämnden 2020-05-15 
5. Beslut från IT-nämnden 2020-05-15 gällande preliminär plan för IT-

nämndens ekonomi och verksamhet 2021-2023 
6. Preliminär plan för IT-nämndens ekonomi och verksamhet 2021-

2023 
7. Meddelande från styrelsen - SKR:s sammanträdesplan 2021 
8. Meddelande från styrelsen – Förbundsavgift år 2021 till Sveriges 

Kommuner och Regioner 2020-05-29 
9. Protokoll från direktionsmöte Inköp Gävleborg 2020-05-11 
10. Beslut från Samhällsbyggnadsnämnden 2020-06-08 om ingen 

revidering av taxor och avgifter i sporthallar och ishall 
11. Meddelande från Synskadades Riksförbund Uppsala Län 
12. Analys av regional bostadsmarknad år 2020 Uppsala län 
13. Protokoll från Älvkarleby Vatten AB:s styrelsemöte 2020-06-11 
14. Delårsrapport tertial 1 2020 och bilagor från Älvkarleby Vatten AB 

2020-06-03 
15. Protokollsutdrag och bilagor från Trafik- och 

samhällsutvecklingsnämnden 2020-06-15 
16. Beslut KF 2020-06-16, Revidering av reglemente för lönenämnden 
17. Beslut KF 2020-06-16, Revidering av reglemente för IT-nämnden 
18. Verksamhetsberättelse och bilagor, Studieförbundet Vuxenskolan 

Uppsala län 2019, 2020-02-24 
19. Beslut från KF 2020-06-17 gällande Mål och budget 2021 med plan 

2022-2023 
20. Reglemente för Lönenämnden 
21. Kallelse till stämma vid Svealands kustvattenvårdsförbund den 26 

augusti 
22. E-post gällande IT-nämndens reviderade reglemente 2020-07-02 
23. Protokoll från Gästrikerådet, 2020-05-29  
24. Revideringar i ”Avtal om kundens användning av Ineras tjänster” 

2020-07-08 
25. Avgränsningssamråd Natura 2000-området Östanån 2020-07-22 
26. Tertial 1, Gästrike Räddningstjänst. 2020-05-29 
27. E-post gällande IT-nämndens reviderade reglemente 2020-08-10 
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28. Föredragningslista och handlingar till Mälardalsrådets digitala 
rådsmöte  

29. Kallelse till Gästrikerådet, 2020-09-11 
30. E-post från Älvkarlebyhus AB gällande avstängning av 

Centralgatan, 2020-08-13 
31. Information från Samordningsförbundet gällande medlemsavgifter, 

2020-08-28 
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KS § 96 Redovisning av delegationsbeslut 
 

 
Kommundirektör Maria Wikström har fattat beslut om: 
- Internbudget 2020 Kommunstyrelsen 

 
Kommunalråd Marie Pettersson har fattat beslut om: 
- Särskilda ersättningar vid sommarsemestern 2020 p.g.a. Covid-19 
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KS § 97 Allmän information och återrapportering från uppdrag 
  

Kommundirektören informerar att läget under sommaren har varit lugnt i 
kommunen, inklusive spridningen av Covid-19. Ett 60-tal medarbetare 
valde att utnyttja de särskilda ersättningarna som erbjöds inför 
sommarsemestern på grund av Covid-19, om detta har inneburit någon 
merkostnad eller inte för kommunen är ännu oklart. 
 
Ekonomichefen informerar om läget med inköpsorganisationen, en inköpare 
är anställd och den vakanta tjänsten kommer att utannonseras under hösten.   
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KS § 98 Ekonomisk redovisning 
 

 
Ekonomichefen ger en kortfattad ekonomisk redovisning.  

 
Beslutsunderlag 
 Enkel uppföljning juli 2020 hela kommunen  
 Enkel uppföljning juli 2020 kommunstyrelsen  
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KS § 99 Handlingsplan mot våldsbejakande extremism 
Diarienr 
2020/99 Beslut 

Kommunstyrelsen antar Handlingsplan mot våldsbejakande extremism. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens förvaltning har utarbetat ett förslag till handlingsplan 
mot våldsbejakande extremism. Att motverka att personer ansluter sig till 
extremistgrupper är en viktig uppgift för samhället. Personer som ansluter 
sig till religiös extremism och höger- eller vänsterextremism förekommer 
kontinuerligt i Sverige. Kommuners enda möjlighet att motverka att unga 
människor dras till våldsbejakande extremism är att arbeta förebyggande. 
 
Ungefär hälften av landets kommuner har en handlingsplan mot 
våldsbejakande extremism enligt Sveriges Kommuner och Regioner. 
Behovet och ambitionsnivån måste anpassas till de lokala förutsättningarna 
och utmaningarna.  
 
Primärt bedöms det viktigt att utse en samordnare och sedan arbeta med 
lägesbilden och kontinuerligt uppdatera denna. I ett senare skede kan man 
även jobba med demokratifrämjande åtgärder. Lägesbilden, så som den 
företer sig i dagsläget, är att det inte finns några extremistiska miljöer eller 
grupper som har fäste i Älvkarleby kommun. Lägesbilden är dock inte 
konstant och kan komma att förändras, varav det bör finnas kunskap om hur 
kommunen bör agera i sådana lägen. Det kan även finnas skäl att vidta 
demokratistärkande åtgärder för att problem inte ska uppstå i framtiden. 
Samordnaren bör också omvärldsbevaka och titta på goda exempel. Detta 
uppdrag bedöms vara begränsat och faller inom området integration. Det 
krävs inte mer resurser till uppdraget utan ryms i befintliga tjänster. 

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse – Handlingsplan mot våldsbejakande extremism, 2020-

07-29, 
 Handlingsplan mot våldsbejakande extremism, 2020-07-28  

 
Beslutet lämnas till 
 Näringslivs-, arbetsmarknads- och integrationschef  
 Webben 
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KS § 100 Inspel till framtagande av yttrande gällande Regional 
utvecklingsstrategi för Uppsala län 

Diarienr 
2020/67 Beslut 

Kommunstyrelsen anser att utkastet till yttrande är bra men vill att 
förvaltningen arbetar in följande medskick i förslaget till yttrande:  

 Strategin får inte hindra samverkan över länsgränser.  
 Dispositionen i dokumentet bör omarbetas eftersom de prioriterade 

områdena inte framgår på ett tydligt sätt.  
 Den geografiska aspekten är viktig för Älvkarleby och den delen kan 

därför utvecklas i yttrandet.  
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens förvaltning lämnar förslag till yttrande på remissen av 
den regionala utvecklingsstrategin för påsyn och synpunkter från 
kommunstyrelsen. Det slutgiltiga förslaget till yttrandet måste behandlas på 
kommunstyrelsen den 7 oktober. Observera att förslaget till regional 
utvecklingsstrategi bör läsas innan yttrandet, då det annars är svårt att förstå 
och tanken är att hålla yttrandet kortfattat enligt önskemål från Region 
Uppsala.  
 
Förslaget till yttrande menar att det är positivt att se att strategin bygger på 
tidigare års utvecklingsstrategi och redan initierade aktiviteter vilket bådar 
gott för genomförandet och förankringen i länet. Eftersom vi till viss del har 
synkroniserat vår Mål och budget med den tidigare Regionala 
utvecklingsstrategin (RUS), är det bra att det inte är några större 
förändringar. Den mest kritiska delen som yttrandet lyfter är kopplat till hur 
RUS:en hanterar relationen till grannlänen. Detta är vår mest strategiska 
fråga, för ju mer RUS:en blickar inåt, desto längre bort från kärnan hamnar 
vi. Att binda ihop Gävleborg med Uppsala och Region Stockholm blir 
extremt viktigt. Detta är en återkommande punkt i yttrandet.  
 
En annan fråga som yttrandet tar upp är genomförandet av strategin, 
historiskt sett är detta en svaghet i dessa dokument. Vi har ett förslag som 
dåvarande Regionförbundet lyfte, rörande att man skulle ha avtal mellan 
regionen och kommunen där båda förband sig att göra saker kopplade till 
RUS:en. För oss skulle det innebära en tydlighet vad Regionen kan och vill 
göra i Älvkarleby kommun. I övrigt har vi inte lyft detaljfrågor, utifrån att 
mycket är likt den gamla RUS:en eller det faktum att många aktiviteter 
redan pågår.  
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Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, Information – Yttrande gällande Regional 

utvecklingsstrategi för Uppsala län, Martin Andaloussi, 2020-08-14 
 Förslag till Regional utvecklingsstrategi, Region Uppsala 

Beslutet lämnas till  
 Näringslivs-, arbetsmarknads- och integrationschef  
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KS § 101 Politisk referensgrupp för Region Uppsalas Covid-19 
utvärdering 

Diarienr 
2020/104 Beslut 

Kommunstyrelsen utser Marie Pettersson (S) som representant i Region 
Uppsalas referensgrupp angående utvärdering av regionens hantering av 
Covid -19.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Region Uppsala har beslutat att tillsätta en extern oberoende utvärdering av 
regionens hantering av Covid-19.  
  
Utvärderingen ska genomföras i samråd med andra delar i 
krisberedkapssystemet, såsom C-Sam, Länsstyrelsen, länets kommuner, 
andra berörda myndigheter, vårdgivare, upphandlade entreprenörer och 
näringsliv.  
  
Regionstyrelsen har beslutat att en politisk referensgrupp ska följa arbetet 
och erbjuder därför en representant vardera från länets kommunstyrelser att 
ingå.  

 
Beslutsunderlag 
 Skrivelse till kommunerna om covid-19 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Marie Pettersson (S) föreslår sig själv som representant. 

 
Beslutet lämnas till 
 Region Uppsala  
 Marie Pettersson  
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KS § 102 Motion om trafiksituationen i Älvkarleby kommun 
Diarienr 
2019/75 Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige bifaller att-sats 1 och 
avslår att-sats 2 i motionen. 

 
Reservationer och särskilda uttalanden 
Roger Petrini (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för det egna 
förslaget.   

 
Sammanfattning av ärendet 
Roger Petrini (M) yrkar i en motion om trafiksituationen i kommunen att:  

1. Kommunen vidtar åtgärder för säkrare trafik på de vägar som 
kommunen råder över samt uppmanar till åtgärder på de vägar som 
ägs av annan part. 

2. Kommunen omedelbart upphandlar parkeringsvakt för bötfällning av 
felparkering, främst i centrala Skutskär men även på andra ställen i 
kommunen där behov finns.   

 
Motionen lämnades till samhällsbyggnadsnämnden för beredning och 
nämnden beskriver i sitt beslut att de bland annat arbetar med att fastställa 
en ny hastighetsplan i kommunens ytterområden, att de löpande för 
diskussioner med till exempel Trafikverket och polismyndigheten gällande 
trafiksäkerheten på de icke kommunalt ägda vägarna och att olika alternativ 
för att stävja felparkeringar på känsliga platser undersöks av nämndens 
förvaltning.  

 
Beslutsunderlag 
 Beslut SBN 2020-05-11 § 71 
 Motion om trafiksituationen i Älvkarleby kommun/Roger Petrini (M)  

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Marie Pettersson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag (att 
kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige bifaller att-sats 1 och 
avslår att-sats 2 i motionen).  
 
Roger Petrini (M) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att 
kommunfullmäktige bifaller motionen i sin helhet.  

Beslutsgång 
Ordförande ställer Petterssons förslag mot Petrinis och finner att 
kommunstyrelsen beslutat enligt Petterssons förslag.  

12
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KS § 103 Medborgarförslag om hundlekgård i Skutskär 
Diarienr 
2019/129 Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår 
medborgarförslaget.  

 
Sammanfattning av ärendet 
2019-11-21 inkom ett medborgarförslag till kommunen om att anordna en 
hundlekgård i Skutskär. Förslagsställarens önskemål är även att denna bör 
placeras längs med riksväg 76, söder om järnvägsviadukten.  
 
Medborgarförslaget lämnades till samhällsbyggnadsnämnden för beredning 
och nämnden föreslår att kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget. 
Detta då samhällsbyggnadsnämnden har planer på att anlägga en 
hundrastgård vid resecentrum i Skutskär, med anledning av tidigare förslag 
på hundrastgårdar och hundlekgårdar.  

 
Beslutsunderlag 
 Beslut SBN 2020-06-08 § 83 
 Medborgarförslag om hundlekgård i Skutskär, inkommen 2019-11-21 
 Skrivelse Hundlekgård i Skutskär, inkommen 2019-11-21 
 Komplettering till medborgarförslag, inkommen 2019-12-09  
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KS § 104 Taxor och avgifter gymnastiksalar, sporthallar, ishall 
och bastu 

Diarienr 
2019/114 Beslut 

Kommunstyrelsen skickar inte ärendet vidare för behandling i 
kommunfullmäktige, då ingen ändring av taxan längre föreslås.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden tog beslutet (2020-03-02 § 33) att föreslå  
kommunfullmäktige besluta att höja taxan för gymnastiksalar, sporthallar, 
ishall och bastu med 30 %.  
 
Ärendet skickades vidare till kommunstyrelsen för behandling innan 
kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen valde (2020-04-07 § 64) att avvakta 
med att ta upp förslaget för vidare behandling på grund av den rådande 
pandemin.  
 
Nu har samhällsbyggnadsnämnden omprövat sitt beslut om att föreslå en 
ändring av taxan och anser att inte längre att detta ska genomföras, utan att 
taxan ligger kvar på den nivå som den är idag.  

 
Beslutsunderlag 
 Beslut SBN 2020-06-08 § 93  
 Beslut KS 2020-04-07 § 64 
 Beslut SBN 2020-03 § 33 

 
Beslutet lämnas till 
 Samhällsbyggnadsnämnden 
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KS § 105 Arbetsverktyg och resurser till förtroendevalda 
Diarienr 
2019/92 Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner ”Riktlinje 
avseende arbetsverktyg och resurser till kommunens förtroendevalda i olika 
funktioner”.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen gav 2019-12-11, § 167, förvaltningen i uppdrag att ta 
fram förslag i form av reglemente eller liknande som tydliggör vilka 
resurser och arbetsverktyg kommunens förtroendevalda i olika funktioner 
ska erbjudas. 
 
Riktlinjen som förvaltningen har tagit fram är baserad på förtroendevaldas 
behov av arbetsverktyg och resurser för att kunna utföra sina uppdrag. 
Några bestämmelser i kommunallagen eller annan lagstiftning om 
arbetsverktyg och resurser till kommunens förtroendevalda finns inte.  
 
Förvaltningen redovisar riktlinjen med hjälp av två tabeller, de horisontella 
rubrikerna i tabellerna är titlar på kommunens förtroendevalda i olika 
funktioner och de vertikala rubrikerna är arbetsverktyg och resurser.  
Den första tabellen presenterar vilka arbetsverktyg förtroendevalda ska ha 
enligt förvaltningen, det vill säga de arbetsverktyg och resurser som 
förtroendevalda inte kan undanbe sig. Den andra tabellen presenterar de 
arbetsverktyg och resurser som förtroendevalda inte behöver acceptera men 
som kommunen ska erbjuda.  

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Amal Khalilova 2020-08-10 
 Förslag till ”Riktlinje avseende arbetsverktyg och resurser till 

kommunens förtroendevalda i olika funktioner” 2020-08-10 
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KS § 106 Upphävande av policy för kommunens lokalförsörjning 
Diarienr 
2019/44 Beslut 

1. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige upphäver ”Policy för 
kommunens lokalförsörjning” (som antogs av fullmäktige år 2004 och 
reviderades år 2005) då den inte längre är aktuell, samt  

2. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ger 
samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram förslag till ett nytt 
övergripande styrdokument för kommunens lokalförsörjning som bland 
annat klargör fördelningen av roller och ansvar mellan 
samhällsbyggnadsnämnden och övriga nämnder i 
lokalförsörjningsprocessen och ger stöd för prioriteringar i 
lokalförsörjningsfrågor. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår i beslut 2019-04-08, § 61, att 
kommunfullmäktige upphäver policyn för kommunens lokalförsörjning. I 
beslutsunderlaget hänvisas till att policyn från år 2004 är inaktuell och att 
nämnden antagit en lokalförsörjningsplan.  Kommunstyrelsens förvaltning 
konstaterar att den av fullmäktige antagna policyn tar upp frågor om hur 
ärenden om lokalbehov ska väckas, lokalanskaffningsprojektens olika 
skeden, roller och ansvar i lokalförsörjningsfrågor, sammansättning och 
uppdrag för lokalgrupp med mera. Förvaltningen instämmer i bedömningen 
att policyn bör upphävas eftersom kommunens organisation och arbetssätt 
genom olika beslut ser helt annorlunda ut idag jämfört med när policyn 
antogs. Policyn kan dock inte sägas vara ersatt av samhällsbyggnads-
nämndens lokalförsörjningsplan (som nämnden i sitt beslutsförslag hänvisar 
till) då lokalförsörjningsplanen har ett helt annat syfte. Om policyn för 
lokalförsörjning upphävs för att den är inaktuell kvarstår därför frågan om 
den bör ersättas med ett nytt övergripande styrdokument för kommunens 
lokalförsörjning som utgår från dagens förhållanden. 

 
Beslutsunderlag 
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2019-04-08, § 61 
 Policy för kommunens lokalförsörjning, antagen av kommunfullmäktige 

år 2004 
 Samhällsbyggnadsnämndens lokalförsörjningsplan 
 Tjänsteskrivelse från utredare Erik Klippmark daterad 2020-06-25 
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KS § 107 Upphävande av policy för uthyrning av kommunala 
lokaler 

Diarienr 
2019/43 Beslut 

1. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige upphäver ”Policy för 
uthyrning av kommunala lokaler” då motsvarande regler och 
bestämmelser återfinns i  samhällsbyggnadsnämndens ”Reglemente 
lokalbokning, kultur- och fritidsavdelningen”, samt  

2. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ger 
samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram förslag till riktlinjer om 
prioriteringsordningen mellan verksamheter vid fördelningen av tider i 
kommunala lokaler och anläggningar. Förslaget ska överlämnas till 
fullmäktige för ställningstagande. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår i beslut 2019-04-08, § 60, att 
kommunfullmäktige upphäver policy för uthyrning av kommunala lokaler. I 
beslutsunderlaget påpekas att allt som står i policyn återfinns i det av 
samhällsbyggnadsnämndens antagna reglementet för lokalbokning. 
Nu gällande policy för uthyrning av kommunala lokaler antogs av 
kommunfullmäktige år 2000 och innehåller ett antal bestämmelser och 
ordningsregler riktade mot den/de som hyr eller vistas i lokalerna. Innehållet 
utgör enligt förvaltningens bedömning inte ett ärende av principiell 
beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen i enlighet med 
kommunallagens 5 kap 1 §. Att dessa ordningsregler beslutas av 
samhällsbyggnadsnämnden (i reglementet för lokalbokning) och inte av 
kommunfullmäktige har förvaltningen därför inga invändningar emot. 
Kommunstyrelsens förvaltning noterar dock att samhällsbyggnadsnämndens 
reglemente för lokalbokning utöver policyns regelverk också innehåller 
bestämmelser om hur olika typer av verksamheter ska prioriteras 
sinsemellan vid fördelning av tider i sporthallar och andra lokaler. Denna 
del i reglementet skulle möjligen kunna definieras vara just ett sådant ärende 
av principiell beskaffenhet som borde lyftas upp till fullmäktige för 
ställningstagande. Om den politiska beredningen kommer fram till att så är 
fallet bör samhällsbyggnadsnämnden få i uppdrag att skriva fram ett förslag 
om detta till kommunfullmäktige. 

 
Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2019-04-08, § 60 
 Policy för uthyrning av kommunens lokaler 
 Reglemente lokalbokning kultur- och fritidsavdelningen  
 Tjänsteskrivelse från utredare Erik Klippmark daterad 2020-06-26 
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 Kommunstyrelse 
 2020-09-09  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

KS § 108 Digitala sammanträden 
Diarienr 
2020/96 Beslut 

Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till arbetsutskottet för att ta fram 
mer tydliga förslag till beslut.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2020-04-29 att revidera kommunens 
reglementen och arbetsordning. Revideringen innebar att fullmäktige gjorde 
det juridiskt möjligt för ledamöter och ersättare att kunna delta på 
sammanträden med fullmäktige, nämnder och styrelse på distans. I varken 
beslut eller underlag framgick det dock när förvaltningen förväntades göra 
deltagande på distans möjligt och det fanns inte heller någon beskrivning av 
hur finansieringen av beslutet skulle gå till. Det var också oklart om 
fullmäktige såg detta beslut som en kortsiktig lösning på grund av den 
rådande pandemin eller om det var ett ställningstagande om att långsiktigt 
förändra det arbetssätt som råder idag. 
Förvaltningen har nu sammanställt ett underlag som mer i detalj beskriver 
vad ett genomförande av digitala sammanträden innebär, vad det ställer för 
krav och vilka resurser som detta kommer ta i anspråk. Detta för att få 
tydlighet i om förvaltningen ska arbeta vidare med denna fråga eller inte och 
i så fall med vilken ambitionsnivå. 

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, daterad 2020-08-12 / Malin Persson  
 Skrivelse ”Digitala sammanträden”, daterad 2020-08-14, Louise 

Cedemar och Malin Persson  
 SKR Promemoria Sammanträden med fullmäktige, nämnder och 

styrelser m.m. i kommun, region och kommunalförbund under 
spridningen av det virus som orsakar sjukdomen covid-19, 2020-05-04, 
version 6    

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Marie Pettersson (S) föreslår att ärendet återremitteras till 
kommunstyrelsens arbetsutskott för att ta fram mer tydliga förslag till 
beslut. 

 
Beslutet lämnas till 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott  
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 Kommunstyrelse 
 2020-09-09  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

KS § 109 Svar på granskningsrapport gällande kommunens 
årsredovisning 2019 

Diarienr 
2020/36 Beslut 

Kommunstyrelsen svarar på granskningsrapporten att de planerar att åtgärda 
de brister som har framkommit enligt sammanfattningen nedan. 

 
Sammanfattning av ärendet 
I revisionsgranskning har följande iakttagelser och bedömningar framförts 
avseende kommunens årsredovisning: 
När det gäller innehållet och strukturen i förvaltningsberättelsen så noteras 
det att kommunen behöver vidta åtgärder för att säkerställa att det stämmer 
överens med RKRs rekommendation R15 för att få ökad följsamhet till god 
sed. Detta arbete är påbörjat och kommunen säkerställer att 
förvaltningsberättelsen för 2020 kommer att överensstämma med 
ovanstående rekommendation. Revisionen påtalar även att kommunen inte 
redogör för hur förutsättningarna för att åberopa medel ur 
resultatsutjämningsreserven (RUREN) uppfylls. Kommunen kommer 
framledes att redogöra för hur förutsättningarna för eventuellt åberopande 
av RUREN uppfylls.  
 
Vidare har revisionen iakttagit att styrelsen inte lämnar någon 
sammanfattande bedömning avseende den samlade måluppfyllelsen 
avseende god ekonomisk hushållning för 2019. Kommunen kommer att 
lämna en sammanfattande bedömning avseende måluppfyllelsen av god 
ekonomisk hushållning för 2020. Revisionen kommenterar även avvikelser 
mot lag och god redovisningssed gällande redovisning av pensionsskuld 
samt aktivering av ett investeringsprojekt. Kommunen upplyser om 
avvikelserna i årsredovisningen och kommer fortsättningsvis att använda 
den nya pensionsförvaltarens prognoser nu när de är tillgängliga samt även 
säkerställa att investeringsprojekt aktiveras när anläggningen/investeringen 
tas i bruk.   

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse – Revisionsrapport på granskning av årsredovisning   
 Rapport granskning av årsredovisning (PwC) 

 
Beslutet lämnas till 
 PwC  
 Kommunens revisorer  
 Ekonomichef  
 Kommundirektör  
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 Kommunstyrelse 
 2020-09-09  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

KS § 110 Detaljplan för Tallmon 1:12, m.fl., vård-, bostad- & 
centrumändamål 

Diarienr 
2020/105 Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner samtliga planhandlingar och antar 
detaljplanen.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Tallmons vårdhem är ett äldreboende i Älvkarleby kommun som erbjuder 
vård och omsorg dygnet runt till den som på grund av ålder, demens eller 
andra sjukdomar har ett behov av det. Vårdhemmet har idag lokaler till 
verksamheter som café, frisör, tandläkare, rehabilitering och hemtjänst. På 
grund av nuvarande detaljplan tillåts inte dessa verksamheter att rikta sig 
mot allmänheten. Syftet med planläggningen är därför att möjliggöra 
verksamheter som både riktar sig till boende på vårdhemmet och till 
allmänheten.   
 
Byggrätter för tre fastigheter intill vårdhemmet förändras i planförslaget. 
Syftet med den befintliga detaljplanen var att införa 
varsamhetsbestämmelser för tre bostadsbyggnader som ansågs vara av 
kulturhistoriskt värde. Byggnaderna har senare rivits och syftet med 
detaljplanen, att skydda byggnadernas yttre, är därför förlorat. En ny 
planläggning av området möjliggör för ny användning. Genom 
fastighetsreglering ska dessa tre fastigheter föras över till Tallmon 1:12 för 
att äldreboendet och verksamheter ska kunna utvecklas. Planen möjliggör 
även att dagvatten omhändertas lokalt och att ny bebyggelse anpassas till 
platsens förutsättningar. 
 
Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt plan- och bygglagen 
(SFS 2010:900). Totalt har 12 yttranden med synpunkter på planförslaget 
inkommit. Under samrådstiden lämnades 8 yttranden och under 
granskningstiden lämnades 4 yttranden. Efter samrådet korrigerades både 
plankartan och planbeskrivningen. Efter granskningen har endast 
planbeskrivningen korrigerats. Det har inte skett några väsentliga ändringar 
av planförslaget efter granskningen. Planförslaget bedöms inte vara av 
principiell beskaffenhet eller av annars större vikt. Därmed beslutar 
kommunstyrelsen om detaljplanens antagande med stöd av 5 kap 27 § Plan- 
och bygglagen (2010:900). 

 
Beslutsunderlag 
 Plankarta, daterad 2020-07-23/Linn Dahlvik 
 Plan- och genomförandebeskrivning, daterad 2020-07-24/Linn Dahlvik 
 Granskningsutlåtande, daterad 2020-07-24/Linn Dahlvik  
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 Kommunstyrelse  
 2020-09-09 

 Ordförandens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

 
 

 
Beslutet lämnas till 
 Samhällsbyggnadsnämnden  
 Bygg och miljö  

22



 Kommunstyrelse 
 2020-09-09  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

KS § 111 Redovisning av finansiell profil 
 

 
Ekonomichefen redovisar kommunens finansiella profil.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommuner ska sedan år 1992 bedriva sin verksamhet enligt god ekonomisk 
hushållning. En grundläggande förutsättning för att uppnå och vidmakthålla 
en god ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv är att balansen 
mellan kommunens löpande intäkter och kostnader är god. 
 
Syftet med den presenterade analysen är att kortfattat beskriva den 
genomsnittliga finansiella utvecklingen och ställningen under perioden 2017 
till 2019 bland de åtta kommunerna som ingår i Uppsala län, samt belysa 
starka och svaga finansiella sidor hos kommunen. 

 
Beslutsunderlag 
 En finansiell jämförelse av kommunerna i Uppsala län  
 Älvkarleby bildspel Uppsala län 2019  

23


	Protokoll förstasida
	Beslut KS 2020-09-09
Delgivning av protokoll och andra meddelanden
	Sida 1
	Sida 2

	Beslut KS 2020-09-09
Redovisning av delegationsbeslut
	Beslut KS 2020-09-09
Allmän information och återrapportering från uppdrag
	Beslut KS 2020-09-09
Ekonomisk redovisning
	Beslut KS 2020-09-09
Handlingsplan mot våldsbejakande extremism
	Beslut KS 2020-09-09
Inspel till framtagande av yttrande gällande Regional utvecklingsstrategi för Uppsala län
	Sida 1
	Sida 2

	Beslut KS 2020-09-09
Politisk referensgrupp för Region Uppsalas Covid-19 utvärdering 
	Beslut KS 2020-09-09
Motion om trafiksituationen i Älvkarleby kommun
	Reservation Roger Petrini 
	Beslut KS 2020-09-09
Medborgarförslag om hundlekgård i Skutskär
	Beslut KS 2020-09-09
Taxor och avgifter gymnastiksalar, sporthallar, ishall och bastu 
	Beslut KS 2020-09-09
Arbetsverktyg och resurser till förtroendevalda
	Beslut KS 2020-09-09
Upphävande av policy för kommunens lokalförsörjning
	Beslut KS 2020-09-09
Upphävande av policy för uthyrning av kommunala lokaler
	Beslut KS 2020-09-09
Digitala sammanträden
	Beslut KS 2020-09-09
Svar på granskningsrapport gällande kommunens årsredovisning 2019
	Beslut KS 2020-09-09
Detaljplan för Tallmon 1:12, m.fl., vård-, bostad- & centrumändamål
	Sida 1
	Sida 2

	Beslut KS 2020-09-09
Redovisning av finansiell profil

