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 Kommunstyrelsen  
 2021-02-03 

 Ordförandens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

 

Beslutande 
Ledamöter 
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer 
Marie Pettersson (S)  
Clarrie Leim (C) (deltog via ZOOM)  
Katrin Jakobsson (S)  
Rolf Bejerfjord (S)  
Sigrid Bergström (V) (deltog via ZOOM)  
Roger Petrini (M)  
SusAnne Mastonstråle (M)  
Torbjörn Löfgren (KV) (deltog via ZOOM)  
Maj-Britt Jakobsson (SD)  

Tjänstgörande ersättare 
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer Ordinarie ledamot 
Kurt L Andersson (S)  Hans Wennberg (MP) 
Glenn Grylin (SD)  Sandra Andersson (SD) 
   

Övriga närvarande 
Ersättare 
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer 
Sven-Olof Melin (S) (deltog via ZOOM)  
Hannele Kumpulainen (S)  
Henrik Jonsson (S) (deltog via ZOOM)  
Mona Hansson (KV)  
Marianne Nygren (KD) (deltog via ZOOM)  

Övriga deltagare 
Namn Paragrafer Befattning 
Maria Wikström (deltog via ZOOM)  Kommundirektör 
Peter Hammarberg (deltog via ZOOM)  Ekonomichef 
Nikola Jevtic  Kommunsekreterare 
Per-Anders Olsson 6 Skolchef 
Anna Wenngren Muhr 6 Verksamhetsutvecklare 
Sandra Spjuth (deltog via ZOOM) 8 Ekonom 

2



  
 Kommunstyrelsen  
 2021-02-03 

 Ordförandens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

 

Annelie Backström deltog via ZOOM 8 Ekonom 
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 Kommunstyrelsen 
 2021-02-03  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

KS § 1 Delgivning av protokoll och andra meddelanden 
 

Följande meddelanden redovisas: 

1. E-post från Region Uppsala 
2. Anteckningar Regionalt Forum 2020-12-10 
3. Information från SKR 
4. Beslut om lokala ordningsföreskrifter 2021-01-22  
5. Beslut från Kommunfullmäktige 2020-11-25 gällande Kommuninvest  
6. Beslut från Omsorgsnämnden 2020-12-08 gällande Budgetuppföljning för 

perioden januari-oktober 2020 
7. Enkel uppföljning oktober 2020 ON 
8. Beslut från Omsorgsnämnden 2020-12-08 gällande Internbudget 2021

  
9. Internbudgetdokument 2021 Omsorgsnämnden 
10. Skriftlig reservation mot omsorgsnämndens internbudget för 2021 
11. Protokoll från Älvkarleby Vatten AB 2020-12-18 
12. Protokoll från Älvkarleby Vatten AB 2020-11-26 
13. Protokoll från Gästrike Vatten AB 2020-11-26 
14. Verksamhetsplan inklusive intern- och investeringsbudget 2021 Älvkarleby 

Vatten AB 
15. Verksamhetsplan inklusive intern- och investeringsbudget 2021 Gästrike 

Vatten AB 
16. Bilaga 1 Älvkarleby Vatten AB 
17. Bilaga 1 Gästrike Vatten AB 
18. Bilaga 2 Verksamhetsplan 2021 Gästrike Vatten  
19. Bilaga 2 Verksamhetsplan 2021 Älvkarleby Vatten 
20. Bostadsmarknadsenkät svar 2021 
21. Information från SKR 
22. Information från SKR 
23. Information från SKR 
24. Information från SKR 
25. Information från SKR 
26. Information från SKR 
27. Information från SKR 
28. Information från SKR 
29. Gästrikerådets protokoll 2020-12-04 
30. Verksamhetsplan Gästrike Vatten  
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31. Information från SKR 
32. Protokoll från Lönenämnden 2020-11-27 
33. Information från IT-nämnden 2020-11-27 
34. Protokoll från IT-nämnden 2020-11-27 
35. Information om rapport från inspektion av 

överförmyndare/överförmyndarnämnden  
36. E-post från Region Uppsala 
37. Uppsala läns författningssamling  
38. E-post från Nationella Vårdkompetensrådet 
39. Granskning av delårsrapport 2020 Inköp Gävleborg 
40. Revisorernas bedömning delårsrapport Inköp Gävleborg 
41. Skrivelse från Vårdföretagarna  
42. Information från SKR 
43. Skrivelse till Kommunstyrelsen  
44. Rapport från Inspektion av överförmyndarnämnden  
45. ON tjänsteskrivelse om Internbudget 2021 
46. Uppdaterad årsprognos IT-nämnden  
47. Uppdaterad årsprognos Lönenämnden  
48. Information från SKR 
49. Ändringar i kundavtalet, Inera 
50. Information från SKR 
51. Protokoll KSAU 2021-01-20 
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 2021-02-03  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

KS § 2 Redovisning av delegationsbeslut 
 

Kommundirektör Maria Wikström har fattat beslut om överförande av budget 
för korttidsbemanning från kommunstyrelsen till omsorgsnämnden i enlighet 
med fullmäktiges beslut.
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Justerarens 
signatur 
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KS § 3 Allmän information och återrapportering från uppdrag 
 

Kommundirektören informerar om samarbetet C tillsammans där man nu har 
enats om tre områden för samverkan: juridik, HR och digitalisering. När det 
kommer till området HR är det aspirant- och chefsutbildningar som 
kommunen är intresserad utav. 

SusAnne Mastonstråle (M) är en del av viltförvaltningsdelegationen och 
meddelar att hon gärna tar emot åsikter innan nästa träff 18 maj. 

Nya kanslichefen Johanna Wilestedt presenterar sig.
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KS § 4 Ekonomisk redovisning 
 

Ekonomichefen rapporterar att ekonomiavdelning för tillfället håller på med 
årsbokslutet. Alla nämnder är plus jämfört med tidigare prognoser och ligger i 
närheten av balanskravet. Det finns dock stora underskott i 
utbildningsnämnden och omsorgsnämnden.
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KS § 5 Information om läget i kommunen med anledning av 
coronaviruset 

  
Kommundirektören berättar att inte finns något att rapportera gällande 
smittläget i kommunen. Vaccinationen går bra, alla på Tallmon är 
vaccinerade/har erbjudits vaccin. En hög andel av personalen har valt att 
vaccinera sig. Kommunen hjälper förnärvarande Regionen med lokal för 
vaccinationsgrupp 3 och 4. 
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signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

KS § 6 Utökning av barnantalet per avdelning i förskolan 
Diarienr 
2020/158 Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att bifalla utbildningsnämndens 
förslag om en utökning av barnantalet från nuvarande 19 till 21 barn per 
avdelning på förskolor i Älvkarleby kommun med genomförande augusti 
2021. 

 
Reservationer och särskilda uttalanden 
Sigrid Bergström (V), Torbjörn Löfgren (KV), Glenn Grylin (SD), Maj-
Britt Jakobsson (SD) reserverar sig mot beslutet. 
 
Roger Petrini (M) och SusAnne Mastonstråle (M) inkommer med ett särskilt 
uttalande. Se bilaga. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Utbildningsnämnden har enligt beslut UN 2020-12-15 § 89 föreslagit 
kommunfullmäktige att utöka från nuvarande 19 till 21 barn per avdelning 
på förskolor i Älvkarleby kommun med genomförande augusti 2021. 
 
Utredare Anna Wenngren Muhr och förvaltningschef Per-Anders Olsson 
håller en föredragning om utredningen gällande utökning av barnantalet på 
förskolor i Älvkarleby kommun. 
 
Kommunfullmäktige 2012-11-28 tog ett beslut om att antalet barn inte ska 
överskrida 19 barn per avdelning i respektive förskola. I dagsläget finns 
överkapacitet i Älvkarleby och brist på platser i Skutskär. Efterfrågan på 
platser är störst på Bodaområdet. Redan i januari 2021 är antalet platser i 
Skutskär belagda. Under våren behövs fler platser. Alternativen är att skapa 
fler platser, erbjuda plats på Södra området eller överplacera 1-2 barn per 
avdelning. 
 
Beräkningar som presenteras i utredningen utgår från körapport augusti 
2020 och prognos för maj samt behov av platser i maj 2021. Utredningen 
uppmärksammar sådana faktorer som lokaler, arbetsrättslig process, 
arbetsmiljö, barnkonsekvensanalys etc. Flera förslag på utökning från 19 till 
21 antal barn per avdelning presenteras i utredningen. 
 

 
Beslutsunderlag 
 Beslut från UN + reservation 
 Uppdaterad version: Utredning utökade barngrupper förskolan, daterad 

2020-07-09 
 Komplettering till utredning om barnantalet per avdelning på förskolor i 
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Älvkarleby kommun, daterad 2020-11-24 
 Protokoll KSAU 2020-01-20 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Torbjörn Löfgren (KV) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag. 
 
Sigrid Bergström (V) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag. 
 
Roger Petrini (M) yrkar kommunstyrelsen ska föreslå fullmäktige att höja 
barnantalet från 19 till 20 barn per avdelning. 
 
SusAnne Mastonstråle (M) yrkar bifall till Roger Petrinis förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen 
beslutar enligt arbetsutskottets förslag.  
 
Votering begärs. 
 
Ordförande utser arbetsutskottets förslag till huvudförslag. Ordförande 
ställer avslagsyrkandet mot Roger Petrinis yrkande om att utöka till 20 barn 
och finner att avslagsyrkandet blir motförslaget. 
 
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 
JA-röst för arbetsutskottets förslag. 
NEJ-röst för avslagsyrkandet. 

Omröstningsresultat 
6 JA-röster: Marie Pettersson (S), Katrin Jakobsson (S), Rolf Bejerfjord (S), 
Kurt L Andersson (S), Clarrie Leim (C) och Roger Petrini (M). 
 
4 NEJ-röster: Torbjörn Löfgren (KV), Sigrid Bergström (V), Glenn Grylin 
(SD), Maj-Britt Jakobsson (SD). 
 
1 AVSTÅR: SusAnne Mastonstråle (M). 
 
Med 6 JA-röster, 4 NEJ-röster och 1 som avstod har kommunstyrelsen 
beslutat att föreslå fullmäktige att bifalla utbildningsnämndens förslag om 
att utöka barnantalet från 19 till 21 barn per avdelning på förskolan med 
genomförande augusti 2021. 
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KS § 7 Verksamhetsområde för vatten, spillvatten och 
dagvatten, Liljebacken 

Diarienr 
2019/70 Beslut 

Kommunstyrelsen går inte vidare med ärendet om att utöka planområdet, 
eftersom den ursprungliga utredning och beslutet som gör gällande att 
verksamhetsområdet endast ska omfatta tomtmark är korrekt. Ärendet anses 
därför avslutat. 

 
Sammanfattning av ärendet 
I samband med Älvkarleby kommuns exploatering för bostäder i 
Liljebacken bygger Älvkarleby Vatten AB ut den kommunala vatten-och 
avfallsanläggningen. För vatten- och avfallsverksamheten är det av stor vikt 
att ett verksamhetsområde, i enlighet med Lagen (2006:412) om allmänna 
vattentjänster (LAV), finns beslutat som redovisar det geografiska område 
som Älvkarleby Vatten AB ska hantera som verksamhetsområde. 
 
Till grund för beslut KF 2019-09-25 § 72, som fastslog att 
verksamhetsområdet skulle begränsas till endast tomtmark, låg en 
behovsutredning (§ 6 LAV). I utredningen lyftes behovet om att 
verksamhetsområdet endast ska omfatta tomtområdena och att inget behov 
avseende dagvatten i gatumarken fanns. Dagvattenhanteringen i gatumarken 
skulle hanteras av andra tekniska lösningar enligt utredningen som 
genomfördes av kommunen. 
 
Tekniska avdelningen ansåg att beslutet togs på felaktiga grunder då det i 
gatumarken finns ledningsnät och i naturmarken finns våtmarksområden där 
dagvatten omhändertas och renas. Därför ville man på kommunstyrelsens 
sammanträde 2020-05-06 ta om beslutet så att verksamhetsområdet skulle 
innefatta hela området som är detaljplanelagt. Ärendet utgick från 
sammanträdet och inget beslut togs i frågan. 
 
En genomgång av den ursprungliga utredningen som gör gällande att 
verksamhetsområdet endast ska omfatta tomtmark visar att 
ursprungsbeslutet är korrekt. Då förutsättningarna inte har förändrats i 
planområdet föreligger förnärvarande inget behov enligt § 6 LAV att ta 
ärendet vidare till kommunfullmäktige. Ärendet bör därför anses avslutat. 

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, daterad 2021-01-08/ Bert-Ola Dahlgren 

samhällsbyggnadschef 
 Utökning av verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten, 

Liljebacken  
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Beslutet lämnas till 
 Samhällsbyggnadschef 
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KS § 8 Workshop budget 
 

Ekonomiavdelningen presenterar upplägget för årets budgetprocess. Efter 
presentationen håller kommundirektören i en workshop kopplad till 
kommunstyrelsens målarbete 2022.
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KS § 9 Verka för att Älvkarlebyhus investeringstakt fortsätter i 
händelse av nya styrelsebeslut 

Diarienr 
2020/63 Beslut 

1. Kommunstyrelsen anser att det kommunala bostadsbolagets 
investeringsplaner är goda och att investeringstakten kan hållas. 

2. Att någon ytterligare ägardialog inte behöver inledas och att det inte 
finns behov av nya ägardirektiv. 

 
Sammanfattning av ärendet 
2020-05-06 beslutade kommunstyrelsen att under 2020 vidta åtgärder för 
näringslivet med anledning av Covid-19. Kommundirektören fick i uppdrag 
att verka för att det kommunala bostadsbolagets investeringstakt skulle 
fortsätta och i händelse av nya styrelsebeslut som försenar investeringar 
skulle ägardialog inledas och eventuellt förslag till nya ägardirektiv 
utarbetas. Återkoppling skulle ske till kommunstyrelsen i samband med 
ägardialogen 2021. 
 
I dialog med det kommunala bostadsbolaget har framkommit att följande 
investeringar är planerade de kommande två åren: 
 

 För 2021 planeras för investeringar motsvarande 47 miljoner om 
projekten blir beslutade. I de fall de stora projekten inte blir 
beslutade investeras det i underhållsprojekt för närmare 14 miljoner. 

 För 2022 är det fortsatta investeringsplaner om ca 40 miljoner. 
 
Förvaltningen bedömer att planerna är godtagbara och att det inte finns 
något som tyder på att investeringstakten inte kan hållas. Utifrån det 
kommunala bostadsbolagets investeringsplaner anser förvaltningen att ingen 
ytterligare ägardialog behöver inledas.  

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, daterad 2020-12-04/ Linda Helzenius 
 Beslut KS 2020-05-06 § 74 
 Beslut KSAU 2021-01-20 § 7 

 
Beslutet lämnas till 
 Kommundirektör 
 Älvkarlebyhus  
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KS § 10 Medborgarförslag att låta Skärgården förbli en lugn 
och fin förskola i en levande landsbygd 

Diarienr 
2020/66 Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att medborgarförslaget anses 
besvarat i och med utbildningsförvaltningens skrivelse.  

 
Sammanfattning av ärendet 
2018-05-04 inkom ett medborgarförslag om att behålla 
förskoleverksamheten i Gårdskär. Medborgarförslaget lämnades till 
utbildnings- och omsorgsnämnden för beredning.  
 
2020-06-26 skickade kommunfullmäktige medborgarförslag om att låta 
Skärgården förbli en lugn och fin förskola i en levande landsbygd till 
utbildningsnämnden för beredning. 
 
Utbildningsnämnden delar uppfattningen om att Skärgårdens förskola är en 
bra verksamhet både för barn, familjer och bygden som helhet. Nämnden 
tackar för synpunkterna och informerar att i nuläget finns inga planer på att 
stänga verksamheten. 

 
Beslutsunderlag 
 Medborgarförslag, daterad 2020-05-01 
 Beslut UN 2020-12-15 Medborgarförslag att låta Skärgården förbli en 

lugn och fin förskola i en levande landsbygd 
 Skrivelse från förvaltningschef 
 Beslut KSAU § 8 2021-01-20 
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KS § 11 Framställning till medlemskommunerna i 
Kommunalförbundet inköp Gävleborg 

Diarienr 
2020/159 Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta, för kommunalförbundet 
Inköp Gävleborg, att: 

1. Kommunalförbundet får driva verksamheten under avvecklingen 
med befintliga medel i det egna kapitalet.  

2. Synnerliga skäl åberopas enligt kommunallagens regler för att inte 
återställa underskott med hänvisning till att förbundet är under 
avveckling. 

 
Sammanfattning av ärendet 
I februari 2020 beslutade direktionen för Inköp Gävleborg att revidera den 
tidigare antagna budgeten för 2020 då helt nya förutsättningar förelåg. Det 
nya beslutet innebar bl a att inga medlemsavgifter skulle tas ut av 
medlemmarna utan att kostnaderna skulle täckas från det egna kapitalet. I 
och med att inga medlemsavgifter skulle tas ut så uppkommer ett negativt 
resultat för förbundet 2020.   
 
Då inga nya kapitalinsatser krävs så är det rimligt att avvecklingen sker 
inom denna ram. Det finns heller ingen anledning i ifrågasätta att synnerliga 
skäl åberopas då det inte kan anses som avsteg från god ekonomisk 
hushållning trots att underskott uppkommer då detta underskott ryms inom 
befintligt eget kapital.  

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-01-08/ Peter Hammarberg 
 Framställning till medlemskommunerna från Kommunalförbundet inköp 

Gävleborg 
 Beslut KSAU § 9 2021-01-20 
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Utdragsbestyrkande 

KS § 12 Firmatecknare 
Diarienr 
2021/5 Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att: 
1. Ge kommundirektör Maria Wikström och ekonomichef Peter 

Hammarberg fullmakt att i förening underteckna handlingar i 
Älvkarleby kommuns namn. 

2. Utse kanslichef Johanna Wilestedt samt HR-chef Johan Köhler till 
ersättare.  

 
Sammanfattning av ärendet 
I den av kommunstyrelsen antagna delegationsordningen följer en 
delegation till kommunchef att tillsammans med ekonomichef vara 
kommunens firmatecknare/underteckna handlingar för kommunens räkning. 
Utöver det krävs två ersättare. På grund av att tidigare valda ersättare inte 
längre är anställda av kommunen behöver nya utses. 

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, daterad 2021-01-08/ Nikola Jevtic 
 Beslut KSAU § 10 2021-01-20 

 
Beslutet lämnas till 
 Kommundirektör 
 Ekonomichef 
 Kanslichef 
 HR-chef 
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signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

KS § 13 Tillsättning av säkerhetsskyddschef samt biträdande 
säkerhetsskyddschef 

Diarienr 
2020/151 Beslut 

Kommunstyrelsen utser: 
1. Caroline Syrén till säkerhetsskyddschef. 
2. Michaela Swartling till biträdande säkerhetskyddschef.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunen är skyldig att ha ett säkerhetsskydd enligt Säkerhetsskyddslagen 
(1996:627). Lagen har reviderats och från och med 2019-04-01 gäller 
Säkerhetsskyddslag (2018:585). Den innefattar bl.a. att kommuner är 
skyldiga att ha en utsedd säkerhetsskyddschef och en biträdande 
säkerhetsskyddschef, om det inte är uppenbart obehövligt.  
 
Med säkerhetsskydd avses: 

1. Skydd mot spioneri, sabotage och andra brott som kan hota rikets 
säkerhet 

2. Skydd i andra fall av uppgifter som omfattas av sekretess enligt 
offentlighets- och sekretesslagen och som rör rikets säkerhet och  

3. Skydd mot terroristbrott enligt 2 § lagen om straff för terroristbrott 
(terrorism), även om brottet inte hotar rikets säkerhet.  

 
Säkerhetsskydd ska förebygga: 

1. att uppgifter som omfattas av sekretess och som rör rikets säkerhet 
obehörigen röjs, ändras eller förstörs (informationssäkerhet),  

2. att obehöriga får tillträde till platser där de kan få tillgång till 
uppgifter som avses i eller där verksamhet som har betydelse för 
rikets säkerhet bedrivs (tillträdesbegränsning), och 

3. att personer som inte är pålitliga från säkerhetssynpunkt deltar i 
verksamhet som har betydelse för rikets säkerhet 
(säkerhetsprövning). Säkerhetsskyddet skall även i övrigt förebygga 
terrorism. 

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, daterad 21-01-04/ Michaela Swartling 
 Beslut KSAU § 11 2020-10-20 

 
Beslutet lämnas till 
 Beredskapssamordnare 
 Säkerhetssamordnare 
 Kommunala författningar  
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 Kommunstyrelsen 
 2021-02-03  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

KS § 14 Tillsättning av biträdande signalskyddschef 
Diarienr 
2020/152 Beslut 

Kommunstyrelsen utser beredskapssamordnare Michaela Swartling till 
biträdande signalskyddschef. 

 
Sammanfattning av ärendet 

För att säkerställa säkerhetsskyddsklassificerad informations riktighet och 
konfidentialitet används kryptografiska metoder i form av signalskydd för 
att möjliggöra att informationen kan delas mellan aktörer. 
Signalskyddssystem syftar till att erbjuda skydd av uppgifter som omfattas 
av sekretess och rör Sveriges säkerhet vilka har ett krav på skyddsåtgärder. 
Försvarsmakten får meddela statliga myndigheter föreskrifter i frågor om 
signalskyddstjänsten inklusive arbetet med säkra kryptografiska funktioner 
inom totalförsvaret enligt 33 § förordning med instruktion för 
Försvarsmakten (2007:1266). 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har ansvaret att 
inrikta och samordna civila myndigheters signalskyddsarbete och arbete 
med säkra kryptografiska funktioner. Myndigheten beslutar dessutom om 
vilka civila myndigheter och andra samhällsviktiga aktörer som ska tilldelas 
nationellt godkända signalskyddssystem. Detta framgår av § 16 
förordningen om totalförsvar och höjd beredskap (2015:1053).  

Signalskyddchefsansvar 
Enligt försvarsmaktens föreskrifter om signalskyddstjänst ska verksamhet 
som har ett signalskyddssystem ha en signalskyddschef. Signalskyddschefen 
har till uppgift att ansvara för ledning och samordning av 
signalskyddstjänsten. Inom varje myndighet eller enhet som har ett 
signalskyddssystem utan att ha en signalskyddschef ska det där istället 
finnas en biträdande signalskyddschef. 

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, daterad 2021-01-04/ Michaela Swartling 

 
Beslutet lämnas till 
 Beredskapssamordnare 
 Säkerhetssamordnare 
 Näringslivs- och utvecklingschef 
 Kommunala författningar  
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 Kommunstyrelsen 
 2021-02-03  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

KS § 15 Förslag om att upphäva beslutet om införande av 
kameraövervakning och vaktrondering vid 
stationsområdena 

Diarienr 
2019/100 Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta enligt 
samhällsbyggnadsnämndens förslag, vilket innebär att beslutet om införande 
av kameraövervakning vid stationsområdena upphävs och att 
samhällsbyggnadsnämnden återlämnar budget som avsatts för projektet. 

 
Reservationer och särskilda uttalanden 
Roger Petrini (M) och SusAnne Mastonstråle (M) reserverar sig mot 
beslutet. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat att inte verkställa fullmäktiges 
beslut om att införa kameraövervakning och vaktrondering vid Skutskärs 
stationsområden med hänvisning till gjord utredning samt brottsstatistik. 
Ärendet och tillhörande budget skickas tillbaka till fullmäktige. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden har i sin analys även använt sig av forskning 
och brottsstatistik samt tittat på hur framtiden ser ut för stationsområdena 
och kommit fram till att kameraövervakning som alternativ inte är 
kostnadseffektivt. Nämnden tror att kostnaden kommer att landa på mer än 
det som anges i dokumentationen.  
 
Tekniska avdelningen har, efter att genomlyst konsekvenser av att verkställa 
ovan fattade beslut, konstaterat att förutsättningar för att verkställa 
uppsättande av övervakningskameror inte finns. Det bedöms att antal 
anmälda brott är för lågt för att Datainspektionen ska ge tillstånd till 
kameraövervakning. Man har dock inte testat att ansöka om tillstånd. 
 
Vidare pekar tekniska avdelningen också på faktumet att Datainspektionen 
kan ge ett tillfälligt tillstånd för kameraövervakning, t ex, ett år. Därefter 
kan de kräva in dokumentation som styrker att behovet var motiverat, vilket 
kan resultera i att kommunen har investerat pengar i utrustning som inte kan 
användas ifall behovet inte kan motiveras. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att ställa sig bakom 
samhällsbyggnadsnämndens förslag. 
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 Kommunstyrelsen  
 2021-02-03 

 Ordförandens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

 
 

Beslutsunderlag 
 Beslut KF 2020-06-17 
 Beslut SBN 2020-12-14 
 Beslut KSAU 2020-01-20 
 Brott resecentrum Älvkarleby kommun 2020-10-05 
 Tjänsteskrivelse, förslag till svar på motion om uppsättning av 

övervakningskameror vid stationsområdena 
 Motion om uppsättning av övervakningskameror vid stationsområdena 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Roger Petrini (M) yrkar avslag på samhällsbyggnadsnämndens förslag. 
Kommunstyrelsen ska föreslå fullmäktige att inte häva beslutet om 
kameraövervakning enligt samhällsbyggnadsnämndens önskemål. 
 
Torbjörn Löfgren (KV) yrkar bifall till samhällsbyggnadsnämndens förslag. 
 

Beslutsgång 
Ordförande ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen 
beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 

24



 Kommunstyrelsen 
 2021-02-03  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

KS § 16 Omfördelning av budget ON och KS 
 

Beslut 
Förutsatt att kommunfullmäktige beslutar att stänga ärendet angående 
övervakningskameror och vakter vid stationsområdena, föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige att omfördela återförd budget 2021 från samhällsbyggnadsnämnden 
till omsorgsnämnden och kommunstyrelsen enligt följande: 

 Omsorgsnämnden   277 000 kronor 
 Kommunstyrelsen  218 000 kronor 

 
Sammanfattning av ärendet 
Vid samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 2020-12-14 beslutades att återlämna ärendet 
och de budgeterade 495 000 kronorna för uppsättning av övervakningskameror och vakter 
vid stationsområdena till kommunfullmäktige. Anledningen är att verkställande inte ses 
som aktuellt utifrån gjord utredning. Förutsatt att kommunfullmäktige bifaller 
samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut bör en omfördelning av de budgeterade 495 
000 kronorna bör göras.  
 
Omsorgsnämnden behöver pengar för finansiering av en nyinrättad möbelpool. Denna 
kommer att bedrivas i regi av omsorgen för funktionshindrade med stöttning av viss 
personalresurs från samhällsbyggnadsnämnden. Lönekostnaden för denna personalresurs 
bärs av omsorgsnämnden och behöver därför kompenseras i budget 2021. Fördelarna är att 
vi kan ge meningsfull dagsysselsättning till personer som har svårt att få in en fot på 
arbetsmarknaden samt att spara pengar och effektivisera möbelinköp och möbelhanteringen 
inom kommunen.  
 
Kommunstyrelsen har två personer som arbetar med arbetsmarknadsfrågor. Dessa har 
tidigare delvis finansierats av samordningsförbundet och vi fick indikationer på att detta 
skulle fortgå även för 2021. I sista stund fick kommunen dock ett negativt besked och det 
finns därmed inte utrymme i budgeten för att behålla dessa resurser på samma nivå. 
Kommunstyrelsen behöver därför pengar för att finansiera arbetsmarknadsresurser vilket är 
av yttersta vikt för kommunen för att kunna bedriva dessa frågor på ett effektivt sätt och 
därmed stötta arbetssökande.  

 
Beslutsunderlag 

 Protokoll från SBN 2020-12-14 
 Tjänsteskrivelse, daterad 2020-01-19/ Peter Hammarberg 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Roger Petrini (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 
 
Katrin Jakobsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 
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 Kommunstyrelsen 
 2021-02-03  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

KS § 17 Taxor och avgifter omsorgsnämnden 
Diarienr 
DiarieNr. Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige fastställa omsorgsnämndens förslag 
om taxor och avgifter. Taxorna ska årligen räknas upp utifrån de index som 
framgår i förslaget samt enligt riktlinjerna för avgiftssystemet inom 
Omsorgsförvaltningens verksamheter. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Om du bor på ett boende, behöver hjälpmedel eller andra vårdinsatser tar 
Kommunen ut vissa avgifter. Hur mycket du betalar beror bland annat på 
din inkomst och bostadskostnad men även andra kostnader kan påverka din 
avgift. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2018-12-12 § 80, att ansvarig nämnd årligen 
verkställer omräkningen av taxor enligt förordningen. Enligt beslutet krävs 
inte att ärendet tas upp i fullmäktige annat än om förändringar i 
förordningen sker. Tidigare har dokumentet för taxor och avgifter för 
Omsorgsnämnden haft tidsbegränsade avgifter vilket innebär att dokumentet 
behöver tas upp i Kommunfullmäktige även i år. I förslaget till nya taxor 
och avgifter för 2021 har detta ändrats och taxorna har enbart ett från och 
med datum. Omsorgsnämnden kommer i de fall där nya typer av avgifter 
skapas lyfta dessa till Kommunfullmäktige övriga revideringar kommer 
hanteras av Omsorgsnämnden.  

 
Beslutsunderlag 

 Beslut ON 2020-02-02 taxor och avgifter för omsorgsnämnden 
 Förslag 3 till taxor och avgifter gällande vård och omsorg april 

2021-mars 2022 
 Reviderad tjänsteskrivelse taxor och avgifter för 

omsorgsförvaltningen 2021, daterad 2021-01-14 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Marie Pettersson (S) yrkar att kommunstyrelsen föreslår fullmäktige 
fastställa omsorgsnämndens förslag om taxor och avgifter. Taxorna ska 
årligen räknas upp utifrån de index som framgår i förslaget samt enligt 
riktlinjerna för avgiftssystemet inom Omsorgsförvaltningens verksamheter. 
 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt Marie 
Petterssons (S) yrkande och finner att så är fallet. 
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Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

KS § 18 Val Kommunala pensionärsrådet 
 

Beslut 
Rolf Bejerfjord (S) avsägelse från rollen som ledamot tillika ordförande i 
kommunala pensionärsrådet (KPR) godkänns. 
 
Marie Pettersson (S) väljs till ny ledamot tillika ordförande i KPR. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Det kommunala pensionärsrådet (KPR) är remissinstans i frågor som rör 
äldre. Rådet består av representanter från kommunstyrelsen, 
omsorgsnämnden, KPR, SPF och Finska föreningens pensionärssektion. 
Kommunen samråder och informerar om frågor som kan få betydelse för 
pensionärer innan besluten fattas. 

 
Beslutet lämnas till 
 KPR 
 Rolf Bejerfjord 
 Marie Pettersson 
 Lönecentrum 

27



 Kommunstyrelsen 
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 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

KS § 19 Information Samverkan Upphandling 
 

 
Kommunen har nått en överenskommelse med hälsingekommunerna om att 
samverka i upphandlingar. Enkelt uttryck handlar det om att medarbetare 
hjälps åt med diverse upphandlingar. Beslut ska tas i alla deltagande 
kommuners fullmäktige innan samarbetet blir officiellt. 
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