Protokoll för Kommunstyrelsen
Plats:

Kommunhusets sessionssal, Skutskär

Datum och tid: 2021-04-14 09:00-15:42
Justering
Plats:

Kommunhuset, Skutskär

Datum och tid:

2021-04-20 09:00

Paragrafer:

42-59

Sekreterare:
Nikola Jevtic
Ordförande:
Marie Pettersson
Justerare:
Kurt L Andersson

SusAnne Mastonstråle

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

2021-04-14

Underskrift

Utdragsbestyrkande
1

Kommunstyrelsen
2021-04-14

Beslutande
Ledamöter
Namn (politisk tillhörighet)
Paragrafer
Marie Pettersson (S)
Clarrie Leim (C) (ZOOM)
Katrin Jakobsson (S) (ZOOM)
Kurt L Andersson (S)
Sigrid Bergström (V) (ZOOM)
Hans Wennberg (MP) (ZOOM)
Roger Petrini (M) (ZOOM)
SusAnne Mastonstråle (M) (ZOOM)
Torbjörn Löfgren (KV) (ZOOM)
Maj-Britt Jakobsson (SD)
42-58
Tjänstgörande ersättare
Namn (politisk tillhörighet)
Glenn Grylin (SD) (ZOOM)
Mona Hansson (KV) (ZOOM)

Paragrafer
59

Ordinarie ledamot
Sandra Andersson (SD)
Maj-Britt Jakobsson (SD)

Övriga närvarande
Ersättare
Namn (politisk tillhörighet)
Jenny Dahlberg (S) (ZOOM)
Sven-Olof Melin (S) (ZOOM)
Hannele Kumpulainen (S) (ZOOM)
Henrik Jonsson (S) (ZOOM)
Gunn Johansson (C) (ZOOM)
Mona Hansson (KV) (ZOOM)
Marianne Nygren (KD) (ZOOM)
Övriga deltagare
Namn
Maria Wikström (ZOOM)
Peter Hammarberg (ZOOM)
Nikola Jevtic
Erik Klippmark (ZOOM)

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Paragrafer
42-58

42-58

Paragrafer

51

Justerarens
signatur

2

Befattning
Kommundirektör
Ekonomichef
Kommunsekreterare
Utredare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
2021-04-14

Timothy Levin (ZOOM)
Sofie Åberg (ZOOM)
Magnus Grönberg (ZOOM)
Jan-Åke Olsson (ZOOM)
Jenny Dahlgren (ZOOM)
Lena Isokivelä (ZOOM)
Bert-Ola Dahlgren (ZOOM)
Per-Anders Olsson (ZOOM)
Sandra Spjuth (ZOOM)
Annelie Backström (ZOOM)
Monica Frisk (ZOOM)
Maria Mattsson (ZOOM)
Ann-Charlotte Ågren (ZOOM)

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

49
52
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
47, 59

Fysisk planerare
Kommunarkitekt
Ordförande samhällsbyggnadsnämnden
Ordförande utbildningsnämnden
Ordförande omsorgsnämnden
Förvaltningschef omsorgsförvaltningen
Samhällsbyggnadschef
Skolchef
Ekonom
Ekonom
Ekonom
Ekonom
Gruppledare Liberalerna

Justerarens
signatur

3

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
2021-04-14

KS § 42

Delgivning av protokoll och andra meddelanden
Följande meddelanden redovisas:
1. Statsbidrag till kommuner i förvaltningsområde
2. Skrivelse ”Elbrist i södra Sverige”
3. Beslut från ON § 12
4. Framställning till medlemskommunerna, Inköp Gävleborg
5. Beslut från Knivsta kommun gällande Avsiktsförklaring Ctillsammans
6. Beslut från Håbo kommun gällande Avsiktsförklaring C-tillsammans
7. Inbjudan – från SKR
8. Information från SKR
9. Protokoll och expediering av beslut, IT-nämnden
10. Protokoll och expediering av beslut, Lönenämnden
11. Protokoll, bolagsstämma Älvkarlebyhus AB
12. Protokoll och handlingar, Gästrike Vatten AB
13. Protokoll, Regionfullmäktige
14. Årsredovisning 2020 Gästrike Räddningstjänst
15. Protokoll, årsredovisning 2020, Gästrike Räddningstjänst
16. Regional utvecklingsstrategi
17. Information från Upplands Fotbollförbund
18. Protokoll från Inköp Gävleborg, 2021-02-19
19. Årsredovisning 2020, Inköp Gävleborg
20. Revisionsberättelse för år 2020, revisorerna i Inköp Gävleborg

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
2021-04-14

KS § 43

Redovisning av delegationsbeslut
Följande delegationsbeslut redovisas
Kommundirektören har med hänvisning till KS delegationsordning punkt
6.10 2018-11-28 § 137 gett fullmakt till chefsjurist Fredrik Jonsson,
regionjuristen Sofia Hemström och upphandlingsjuristen Fanny Eriksson,
Region Gävleborg att företräda Älvkarleby Kommun avseende
överprövning av gemensam upphandling av förbrukningsmaterial sjukvård.

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
2021-04-14

KS § 44

Allmän information och återrapportering från uppdrag
Kommunstyrelsens ordförande, Marie Pettersson (S), har tillsammans med
kommundirektör Maria Wikström träffat kronprinsessan Victoria och prins
Daniel och diskuterat kommunens erfarenheter av Covid-19.
SusAnne Mastonstråle (M) berättar att Moderaterna har lämnat in ett
remissvar angående förfrågan om utplacering av varg i länet. Vidare
rapporterar SusAnne att Svealands kustvattenvårdsförbund har skrivit till
regeringen med anledning av de 23 000 gifttunnor som finns längs med
kusten i Östersjön.
Clarrie Leim (C) rapporterar att fiskekortsförsäljningen har gått över
förväntan och att sportfisket är jättenöjda med det. Havsöringsfisket har
dock lämnat en del övrigt att önska under premiären. 135 stycken fångades
varav 20 släpptes ut.
Länsstyrelsen har beslutat om skyddsjakt på skarv och häger.

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
2021-04-14

KS § 45

Ekonomisk redovisning
Ekonomichef Peter Hammarberg presenterar en enkel ekonomisk
uppföljning. Kommunstyrelsen har för tillfället ett överskott på 2 700 000
kronor i jämförelse med årsprognosens 2 100 000 kronor.

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

7

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
2021-04-14

KS § 46

Information om läget i kommunen med anledning av
coronaviruset
Kommundirektör Maria Wikström berättar att smittspridningen är hög i hela
länet. Vaccineringen fungerar bra i kommunen. Vidare berättar hon även att
kommunen är med i forskningsprojektet Crush Covid som går ut på att
avloppsvatten analyseras.

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
2021-04-14

KS § 47
Diarienr
2021/47

Kommunens årsredovisning 2020
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att godkänna årsredovisningen för
2020.
Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen och de övriga nämnderna ska fortlöpande föra
räkenskaper över de medel som de förvaltar. När kommunstyrelsen har fått
övriga nämnders redovisningar ska den upprätta en årsredovisning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog att kommunstyrelsen skulle
föreslå fullmäktige att anta årsredovisningen.
Beslutsunderlag



Årsredovisning 2020 Älvkarleby kommun



Bilaga 1 Verksamhetsredovisning Kommunstyrelsen 2020



Bilaga 2 Verksamhetsredovisning Utbildningsnämnden 2020



Bilaga 3 Verksamhetsredovisning Samhällsbyggnadsnämnden 2020



Bilaga 4 Verksamhetsredovisning Omsorgsnämnden 2020



Bilaga 5 Årsredovisning 2020 Älvkarlebyhus



Bilaga 6 Årsredovisning 2020 Älvkarleby Vatten AB



Beslut KSAU 2021-30-31 § 41

Beslutsgång

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt arbetsutskottets
förslag och finner att så är fallet.

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
2021-04-14

KS § 48
Diarienr
2021/21

Taxa för sporthallar under skoltid 2021
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa taxan för
kommunens sporthallar under skoltid för 2021.
Sammanfattning av ärendet

Utbildningsnämnden har föreslagit fullmäktige att fastställa 2021:s taxa för
kommunens sporthallar under skoltid.
Taxan för 2021 är 475 kr/timme. Framräknad taxa grundar sig på
genomsnittskostnad för skolans fyra sporthallar (Rotskär, Sörgärdet,
Bodaskolan, Ekbacken). Taxan beräknas på antal dagar per läsår samt
nyttjandetid/skoltid 08.00-16.00.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog att kommunstyrelsen skulle
föreslå fullmäktige att fastställa taxan för kommunens sporthallar under
skoltid för 2021 enligt utbildningsnämndens förslag.
Beslutsunderlag






Taxa för sporthallar under skoltid 2021
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-01-18/Per-Anders Olsson
Beslut UN 2021-02-09 § 4
Beslut KSAU 2021-03-31 § 34

Beslutsgång

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt arbetsutskottets
förslag och finner att så är fallet.

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
2021-04-14

KS § 49
Diarienr
2021/52

Utredningen om översyn av strandskyddet
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta bygg- och miljöavdelningens yttrande
som sitt eget.
Sammanfattning av ärendet

Älvkarleby kommun är inte utvald remissinstans i miljödepartementets
Utredning om översyn av strandskyddet. Kommunen har dock valt att skicka
in ett remissvar i vilket fall. Bygg- och miljöavdelningen har arbetat fram ett
förslag till svar. Timothy Levin, fysisk planerare på avdelningen, informerar
kommunstyrelsen om remissvarets utformning.
Älvkarleby kommun är generellt positiva till de föreslagna förändringarna
som föreslås i utredningen. Landsbygdsområden ser kommunen som särskilt
positiva för kommunen och då framförallt för näringslivet och de ideell
krafters utökade möjligheter till utveckling i strandnära lägen.
Beslutsunderlag



Älvkarleby kommuns yttrande över betänkandet av Utredningen om
översyn av strandskyddet

Förslag till beslut på sammanträdet

Marie Pettersson (S) yrkar att kommunstyrelsen antar bygg- och
miljöavdelningens yttrande som sitt eget
Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på eget yrkande och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt hennes förslag.
Beslutet lämnas till
 Miljödepartementet

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
2021-04-14

KS § 50
Diarienr
2021/34

Avtal för inköpssamverkan Inköp Mitt
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta att:
1. Älvkarleby kommun går med i samverkan Inköp Mitt tillsammans
med kommunerna Bollnäs, Hudiksvall, Ljusdal, Nordanstig,
Ovanåker och Söderhamn förutsatt att de i respektive KF beslutar att
godkänna Älvkarleby kommuns deltagande i nämnda samverkan.
2. Avtal för inköpssamverkan antas.
Sammanfattning av ärendet

Älvkarleby kommun har efter nedläggningen av Inköp Gävleborg ett behov
av att hitta samverkansparter inom området inköp/upphandling.
Bollnäs, Hudiksvall, Ljusdal, Nordanstig, Ovanåker och Söderhamn
(hälsingekommunerna) har ett samverkansavtal för de tre delprocesserna
förbereda, upphandla samt att realisera inköp. Älvkarleby har tidigare
samverkat med kommunerna via Inköp Gävleborg.
Samarbetet benämns ”Inköp Mitt” och regleras i ett avtal som antagits av
varje kommuns kommunfullmäktige. I det avtalet anges i § 5 Externa parter
och utökat samarbete att det är möjligt för ytterligare kommuner att
stadigvarande ingå i samarbetet. Det går till så att den kommun som önskar
ingå inlämnar en ansökan. Styrgruppen, bestående av ekonomicheferna,
behandlar frågan och avger förslag till kommunfullmäktige i respektive
kommun som för närvarande ingår i Inköp Mitt. Ny part har inträtt i
samverkan när samtliga befintliga parter lämnat sitt godkännande och ny
part har undertecknat avtalet. Älvkarleby kommun har nu inkommit med en
ansökan om att stadigvarande få ingå i nätverket Inköp Mitt.
Hälsingekommunerna arbetar på samma digitala plattform (Kommers och
Proceedo) som Älvkarleby och visst samarbete sker redan idag. Att
formalisera samverkan med hälsingekommunerna anses vara i kommunens
intresse för att säkerställa en effektiv och korrekt upphandlingsprocess i
enlighet med kommunens behovs.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog att kommunstyrelsen föreslår
fullmäktige besluta att:
1. Älvkarleby kommun går med i samverkan Inköp Mitt tillsammans
med kommunerna Bollnäs, Hudiksvall, Ljusdal, Nordanstig,
Ovanåker och Söderhamn förutsatt att de i respektive KF beslutar att
godkänna Älvkarleby kommuns deltagande i nämnda samverkan.
2. Avtal för inköpssamverkan antas

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
2021-04-14

Beslutsunderlag





Tjänsteskrivelse Peter Hammarberg – Deltagande i samverkan Inköp
Mitt, daterad 2021-03-05
Avtal för inköpssamverkan 2021-02-21
Beslut KSAU 2021-03-31 § 35

Beslutsgång

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt arbetsutskottets
förslag och finner att så är fallet.

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
2021-04-14

KS § 51
Diarienr
2020/129

Revidering av kommunstyrelsens och
samhällsbyggnadsnämndens reglemente
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att anta förslagen till reglemente för
kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden med följande tillägg:



Samhällsbyggnadsnämnden ska utse ett arbetsutskott och ett
föreningsutskott.
Förslagna ansvarsområden för kommunstyrelsen kompletteras med
konsumentvägledning.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige fastställer nämnders uppdrag och verksamhetsområden
i form av ett reglemente. Utöver nämndens ansvar och uppgifter innehåller
även reglementet en beskrivning av nämndens sammansättning och regler
gällande nämndens arbetsformer.
Kommunstyrelsens förvaltning har, efter uppdrag från kommundirektören
och förvaltningschefen för samhällsbyggnad, tagit fram nya förslag på
reglementen gällande samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen.
Uppdraget innebar att tydliggöra fördelningen av ansvarsområden mellan de
två nämnderna, bland annat gällande kommunens säkerhetsarbete, vissa
strategiska frågor så som översiktsplanering samt omstrukturera
reglementena. Det sistnämnda för att de ska vara uppbyggda och
strukturerade på ett mer likartat sätt jämfört med kommunens övriga
nämnders reglementen, detta för att skapa enhetlighet och tydlighet.
Ofta när ändringar i styrdokument föreslås brukar dessa framgå genom att
det som föreslås läggas till visas i rött och det som föreslås tas bort är
överstruket. Med anledning av att dessa dokument i princip helt gjorts om
har förvaltningen istället valt att bifoga både de nuvarande reglementena
och förslagen till nya. Nedan följer en redogörelse för det sakinnehåll som
är ändrat:
 Översiktsplaneringen och framtagandet av kommunens översiktsplan
har flyttats från kommunstyrelsen till samhällsbyggnadsnämnden.
 Arbetet med frågor som rör klimat och miljövård har lagts till som
ansvarsområde under samhällsbyggnadsnämnden, tidigare hade
ingen nämnd tilldelats detta ansvar.
 Formuleringen att arbetet med energiplanering samt främjade av
energihushållning ska ledas av kommunstyren har tagits bort i dess
reglemente. Ansvarsområdet ligger under
samhällsbyggnadsnämnden.

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
2021-04-14










Allt övergripande säkerhetsarbete (inklusive trygghetsarbete och
brottsförebyggande) är flyttat från samhällsbyggnadsnämnden till
kommunstyrelsen (det säkerhetsarbetet som fortfarande
samhällsbyggnadsnämnden ska ansvara för är den fysiska säkerheten
av kommunens lokaler).
Nämndernas ansvarsområden kopplas i nu gällande reglementen ofta
till specifika lagar. I de nya förslagen beskrivs ansvarsområdena mer
i ord och löpande text.
Både samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen har idag
reglerat att protokollet måste justeras av 2 ledamöter, detta föreslås
nu ändras till 1 ledamot. Det hindrar inte någon nämnd från att ha
fler justerare utan sätter bara ett minimumkrav på 1. Detta ligger
även i linje med hur regleringen ser ut i övriga nämnders
reglementen.
I samhällsbyggnadsnämndens reglemente har bestämmelsen om
ersättare för ordförande ändrats så att det är den till åldern äldste
ledamoten som går in för ordföranden istället för som nu den
ledamot som tjänstgjort i nämnden längst (ålderspresident).
I samhällsbyggnadsnämndens nuvarande reglemente står det att
kallelsen skickas elektroniskt senast sju dagar före
sammanträdesdagen. I det nya förslaget står det att kallelsen ska på
ett lämpligt sätt delges varje ledamot och ersättare och i normala fall
skickas ut senast sju dagar före sammanträdet.

2020-11-24 skickade KSAU förslagen på reviderade reglementen till
samhällsbyggnadsnämnden för synpunkter. Bland annat skulle nämnden ta
ställning till huruvida man önskade ha ett arbetsutskott eller ett arbetsutskott
och ett föreningsutskott. Nämnden har nu beslutat att sig för det sistnämnda
alternativet, det vill säga ett arbetsutskott och ett föreningsutskott.
Under dagens sammanträde diskuterades även om kommunstyrelsens
ansvarsområde skulle kompletteras med konsumentvägledning.
Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse, daterad 2020-11-06/ Malin Persson



Beslut KSAU 2020-11-30 § 131



Beslut SBN 2021-02-08 § 23



Förslag till nytt reglemente för samhällsbyggnadsnämnden



Förslag till nytt reglemente för kommunstyrelsen



Beslut KSAU 2021-03-31 § 51

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
2021-04-14

Förslag till beslut på sammanträdet

Marie Pettersson (S) yrkar att kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att anta
förslagen till reglemente för kommunstyrelsen och
samhällsbyggnadsnämnden med följande tillägg:



Samhällsbyggnadsnämnden ska utse ett arbetsutskott och ett
föreningsutskott.
Förslagna ansvarsområden för kommunstyrelsen kompletteras med
konsumentvägledning.

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på eget yrkande och arbetsutskottets förslag
och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt hennes förslag.

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

16

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
2021-04-14

KS § 52
Diarienr
2020/135

Samråd inom vattenförvaltning - Norra Östersjöns
vattendistrikt
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
 Anta remissvaren som sina egna.
 Uppdra åt bygg- och miljöavdelningen att svara på remissenkäten.
Sammanfattning av ärendet

Sverige är indelat i 5 vattendistrikt där en länsstyrelse, i varje distrikt, är
utsedd att vara vattenmyndighet. I varje vattendistrikt finns en
vattendelegation, som fattar vattenmyndigheternas beslut. Arbetet som
bedrivs är vattenförvaltning på regional nivå, där bland annat
vattenförekomsters (inlands- och kustnära vatten) status och mänsklig
påverkan kartläggs och analyseras.
Älvkarleby kommun ska nu svara på två remisser som rör vattendistrikten
Norra Östersjön och Bottenhavet. Ärendet gäller åtgärdsprogram för en
förvaltningsperiod mellan år 2021 och år 2027. Åtgärdsprogrammen är
verktyg för att uppnå de miljökvalitetsnormer som vattenmyndigheterna
beslutat om. Miljökvalitetsnormerna visar vattenförekomsters ekologiska,
kemiska och kvantitativa status, som ska uppnå god status. Åtgärderna
syftar till en hållbar användning av gemensamma vattenresurser, som inte
känner av en kommuns eller regions gränser, och livskraftiga
vattenekosystem, vilket är en förutsättning för hållbar samhällsutveckling.
I åtgärdsprogrammen finns administrativa åtgärder som bland annat handlar
om att utveckla olika styrmedel som föreskrifter och vägledningar, förstärkt
tillsyn över vattenförekomster och att utveckla tillståndsprövning.
Åtgärderna riktar sig till, och ska utföras av olika statliga myndigheter,
länsstyrelsen och kommunerna. Detta kommer att medföra att kompetens,
resurser och ekonomiska medel behövs i kommunen.
För vissa åtgärder anger vattenmyndigheterna när i tid kommuner ska vara
klar med åtgärden. Myndigheterna redovisar även en schablonberäknad
kostnad, per kommun, för att uträtta åtgärden. I bilagan till ärendet tas detta
upp jämte förslag till remissvar.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog kommunstyrelsen att:
1. Anta remissvaren som sina egna
2. Uppdra åt bygg- och miljöavdelningen att svara på remissenkäten

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
2021-04-14

Beslutsunderlag





Tjänsteskrivelse, daterad 2021-03-18/ Sofie Åberg
Remisser angående åtgärdsprogram för vattendistrikten Norra Östersjön
och Bottenhavet/2021-03-19/Sofie Åberg/Bygg- och miljöavdelningen
Beslut KSAU 2021-03-31 § 38

Beslutsgång

Ordförande frågar ifall kommunstyrelsen kan besluta enligt arbetsutskottets
förslag och finner att så är fallet.
Beslutet lämnas till




Bygg- och miljöavdelningen
Sofie Åberg, kommunarkitekt

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
2021-04-14

KS § 53
Diarienr
2021/46

Digitaliseringsstrategi för Knivsta, Östhammar, Heby,
Tierp och Älvkarleby kommun
Beslut
Kommunstyrelsen förslår fullmäktige att anta digitaliseringsstrategi för
Knivsta, Östhammar, Heby, Tierp och Älvkarleby samverkanskommuner.
Sammanfattning av ärendet

Digitaliseringsstrategin har tagits fram för att i samverkan ta tillvara
digitaliseringens möjligheter. Den är likalydande för alla fem
samverkanskommuner och antas av respektive kommunfullmäktige.
Identifierade målområden i strategin är: Ledning, styrning, organisation,
digital kompetens och effektiv och kvalitativ välfärd.
Bakgrund
När den gemensamma IT-nämnden för Heby, Knivsta, Tierp, Älvkarleby
och Östhammar infördes 2019-01-01 beslutades att
samverkanskommunerna ska ta ett samlat grepp kring digitalisering på
central nivå så att samverkan och standardiserade arbetssätt ger möjligheter
att effektivisera och ta tillvara synergier.
Handlingsplaner
Alla ingående kommuner kommer att ta fram varsin handlingsplan för att
konkretisera de digitaliseringsinsatser som kommunen avser genomföra
utifrån strategin. Dessa handlingsplaner kommer att utgöra underlag både
för IT-centrums verksamhetsplanering och ge oss möjligheter att identifiera
områden att samverka kring inom C-tillsammans.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog kommunstyrelsen föreslå
fullmäktige att anta digitaliseringsstrategin.
Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse Sara Skyttner, daterad 2021-03-15



Digitaliseringsstrategi för Knivsta, Östhammar, Heby, Tierp och
Älvkarleby kommun



Beslut KSAU 2021-03-31 § 39

Beslutsgång

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt arbetsutskottets
förslag och finner att så är fallet.

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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KS § 54
Diarienr
2021/45

Internkontrollplan 2021
Beslut
Kommunstyrelsen antar interkontrollplanen för 2021.
Sammanfattning av ärendet

I kommunallagen (6 kap. 7§) 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 ska 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 3
kap. 16 § har lämnats över till någon annan.
Internkontroll i Älvkarleby kommun ska ske i enlighet med Reglemente för
kommunensinternkontrollarbete, ÄKF 2001:2 (antaget av
kommunfullmäktige 2001-02-14, § 219) samt Riktlinjer avseende
tillämpning av intern kontroll, ÄKF 2009:1 (antagna av kommunstyrelsen
2020-12-09, § 153).
Enligt de nya riktlinjerna för internkontrollplanen som antogs av
kommunstyrelsen i slutet av 2020 ska det göras en uppföljningsrapport två
gånger per år, vid delår och helår. Resultatet av rapporterna ska ligga till
grund för nästkommande års interkontrollplan.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog kommunstyrelsen att anta
internkontrollplanen.
Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse internkontrollplan, daterad 2021-03-24/ Peter
Hammarberg



Internkontrollplan 2021 (kommunstyrelsen)



Beslut KSAU 2021-03-31 § 40

Beslutsgång

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt arbetsutskottets
förslag och finner att så är fallet.
Beslutet lämnas till



Kommundirektören

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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KS § 55
Diarienr
2021/53

Älvkarleby medfinansiering Leader Nedre Dalälven
Beslut
Ärendet utgår från dagordningen och behandlas istället på nästa
sammanträde den 12 maj.

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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KS § 56
Diarienr
2021/54

Remiss Biosfärområde Älvlandskapet Nedre Dalälvens
10-årsutvärdering
Beslut
Ärendet utgår från dagordningen och behandlas istället på sammanträdet
den 12 maj.

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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KS § 57
Diarienr
2020/91

Motion om att granska oegentligheter i bokslut för
2018
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att avslå motionen på samtliga tre
punkter:
1. Att kommunen skall låta oberoende granska varför felkonteringar
genomförs samt hur länge detta pågått.
2. Att ansvarsfriheten för 2018 års bokslut rivs upp då den
uppenbarligen bygger på felaktigheter.
3. Att kommunen ändrar i stadgarna att även Leverantörsreskontran
skall ingå i årsrevisionen.
Sammanfattning av ärendet

2020-06-15 inkom Walter Löfman (SD) med en motion om att utreda
huruvida kommunen överdebiterat dödsbon avseende hyror m m i upp till
12 månader. Vidare hävdar vederbörande att ekonomiavdelningen ”lägger
locket på” i och med att den utbegärda kundreskontran inte innehåller
kompletta kunduppgifter. Motionären vill ha en godtagbar förklaring till
varför man överdebiterar dödsbon.
Walter Löfman (SD) hävdar vidare att detta strider mot gällande praxis och
att blanda in tidigare hyror i dödsboet är ett bokföringsbrott. Motionären
skriver även att revision inte genomförs på kundreskontran utan endast på
leverantörsreskontran.
Med anledning av ovanstående yrkar Walter Löfman (SD) på följande
beslutspunkter:
1) Att kommunen skall låta oberoende granska varför felkonteringar
genomförs samt hur länge detta pågått.
2) Att ansvarsfriheten för 2018 års bokslut rivs upp då den
uppenbarligen bygger på felaktigheter.
3) Att kommunen ändrar i stadgarna att även Leverantörsreskontran
skall ingå i årsrevisionen.
Yttrande från ekonomiavdelningen
I kundreskontran för 2018 så är namnet på kunden (kundnummer) det
senaste namnet vi lagt in. Det innebär då att det är namnet med tillägget
dödsbo som syns eftersom när brukaren avlidit så lägger vi inte upp ett nytt
kundnummer utan ändrar namnet till dödsbo. Det betyder att de tidigare
fakturorna gått till personen innan den avlidit och bara den sista som gått till
dödsboet. Detta beskrevs i ett mail av redovisningsansvarig till Walter
Löfman 2020-01-07.

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Ekonomiavdelningen har även stämt av med revisorerna för att säkerställa
att vårt förfarande inte strider mot gällande praxis eller att det är ett
bokföringsbrott som du säger. De har inget att invända mot vårt förfarande
och det strider inte mot några regler heller. Detta beskrevs i ett mail av
redovisningsansvarig till Walter Löfman 2020-01-10.
Förvaltningens förslag till beslut
Under punkt 1 finns inget behov av oberoende granskning då det inte finns
några indikationer på felkonteringar.
Under punkt 2 finns inga skäl att riva upp ansvarsfriheten då revisorerna
redan godkänt vårt förfarande och inga regler har brutits.
Under punkt 3 så ingår både kund- och leverantörreskontran i årsrevisionen.
Därför föreslår förvaltningen att fullmäktige avslår motionen på samtliga tre
punkter.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog kommunstyrelsen att besluta i
enlighet med förvaltnings förslag till beslut.
Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse, daterad 2021-03-23/ Peter Hammarberg



Motion om att granska oegentligheter i bokslut för 2018



Beslut KSAU 2021-30-31 § 43

Beslutsgång

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt arbetsutskottets
förslag och finner att så är fallet.

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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KS § 58
Diarienr
2021/41

Mål och budget 2022 med plan för 2023-2024
Beslut
Kommunstyrelsen antar förvaltningens förslag till prioriteringsordning med
ändringen att äskningen för utvecklingspengar flyttas från plats nio till plats
fyra och att efterföljande prioriteringar flyttas ned ett steg.
Sammanfattning av ärendet

Älvkarleby kommun ingår i ett projekt som leds av Sveriges kommuner och
regioner (SKR) med uppdrag att gå in i en förändrad budgetmodell med
syftar till att tydliggöra politiska prioriteringar. Ramarna till nämnderna
bygger i modellen på aktuell befolkningsprognos och så kallat
styckkostnader (även kallat prislappar) för verksamheterna. Prislapparna
hämtas från det kommunala utjämningssystemet.
Beslutsunderlag



Beslut KSAU 2021-30-31 § 43



Mål och målvärden för Kommunstyrelsens 2022 Förslag KS april pdf



Prioriteringsunderlag KS Bilaga 1 Samverkande org



Prioriteringsunderlag KS Bilaga 2 Bibehållen verksamhet



Prioriteringsunderlag KS Bilaga 3 Val 2022



Prioriteringsunderlag KS Bilaga 4 Visselblåsarfunktion



Prioriteringsunderlag KS Bilaga 5 Medborgarservice



Prioriteringsunderlag KS Bilaga 6.1 HR Arbetsmarknad



Prioriteringsunderlag KS Bilaga 6.2 HR Arbetsmarknad



Prioriteringsunderlag KS Bilaga 7 Bibehållen personal ekonomi



Prioriteringsunderlag KS Bilaga 8 Bibehållen org integration



Prioriteringsunderlag KS Bilaga 9 Utvecklingspengar



Prioriteringsunderlag KS Bilaga 10 Sommarlovsföretag



Prioriteringsunderlag KS Bilaga 11 SBA



Prioriteringsunderlag KS Bilaga 12 Arkivarie



Prioriteringsunderlag KS Bilaga 13 Inbindning



Prioriteringsunderlag KS Bilaga 14 Småkom



Prioriteringsunderlag KS Bilaga 15 Utökning av aktiviteter utöver SFI

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Prioriteringsformulär - KS 2022

Förslag till beslut på sammanträdet

Marie Pettersson (S) yrkar att kommunstyrelsen antar förvaltningens förslag
till prioriteringsordning med ändringen att äskandet för utvecklingspengar
flyttas från plats nio till plats fyra och att efterföljande prioriteringar flyttas
ned ett steg.

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets och eget yrkande och
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt hennes förslag.
Beslutet lämnas till




Ekonomiavdelningen
Övriga nämnder

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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KS § 59

Budgetgenomgång
Beslut
Kommunstyrelsen tackar för presentationerna.
Sammanfattning av ärendet

Som ett led i arbetet med budget 2022 har samtliga nämnder gjort
prioriteringar över vilka äskningar man önskar utöver den tekniska ramen.
Respektive nämnd redogör för de andra nämnderna vilka prioriteringar man
har valt att göra.

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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