Protokoll för Kommunstyrelsen
Plats:

Kommunhusets sessionssal, Skutskär/ZOOM

Datum och tid: 2021-03-10 08:00-16:08, mötet ajournerades för lunch 12:00-13:00.
Justering
Plats:

Kommunhuset, Skutskär

Datum och tid:

2021-03-17 13:00

Paragrafer:

21-41

Sekreterare:
Nikola Jevtic
Ordförande:
Marie Pettersson
Justerare:
Clarrie Leim

Torbjörn Löfgren

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

2021-03-10

Underskrift

Utdragsbestyrkande
1

Kommunstyrelsen
2021-03-10

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

Paragrafer

27-41

Paragrafer
21-26

Ordinarie ledamot
Sandra Andersson (SD)
Kurt L Andersson (S)

Övriga närvarande
Ersättare
Namn (politisk tillhörighet)
Jenny Dahlberg (S) (distans)
Sven-Olof Melin (S) (distans)
Hannele Kumpulainen (S) (distans)
Gunn Johansson (C) (distans)
Mona Hansson (KV)
Marianne Nygren (KD) (distans)
Övriga deltagare
Namn
Maria Wikström
Peter Hammarberg (distans)
Nikola Jevtic
Sandra Spjuth (distans)
Monica Frisk (distans)

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Paragrafer
27-41

2126

Paragrafer

21-26
21-26

Justerarens
signatur

2

Befattning
Kommundirektör
Ekonomichef
Kommunsekreterare
Ekonom
Ekonom

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
2021-03-10

Annelie Backström (distans)
Johan Köhler
Lena Isokivelä (distans)
Jan-Åke Olsson
Per-Anders Olsson
Magnus Grönberg

21-26
26
25
24
24
23

Ekonom
HR-Chef
Omsorgschef
Ordförande utbildningsnämnden
Skolchef
Ordförande samhällsbyggnadsnämnden

Bert-Ola Dahlgren

23

Samhällsbyggnadschef

Håkan Karlsson (distans)
Inga-Lil Tegelberg (distans)
Christian Lundback (distans)
Lena Blad (distans)
Erik Klippmark (distans)
Linn Dahlvik (distans)
Michaela Swartling (distans)

21
22
22
22
40-41
37
32-33

VD Älvkarlebyhus
Ordförande Älvkarleby Vatten
Chef verksamhetsstöd Gästrike Vatten
VD Gästrike Vatten
Utredare
Fysisk planerare
Beredskapssamordnare

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
2021-03-10

KS § 21

Bokslut Älvkarlebyhus
Beslut
Kommunstyrelsen tackar för Älvkarlebyhus för presentationen.
Sammanfattning av ärendet

Älvkarlebyhus är ett aktiebolag som ägs av Älvkarleby kommun. Bolaget
förvaltar drygt 1000 lägenheter och ett hundratal lokaler, garage och Pplatser runt om i kommunen. Varje år presenterar Älvkarlebyhus sitt bokslut
för kommunstyrelsen.
Årets resultat efter bokslutsdispositioner och skatt uppgick till -1 500 000
kronor. Resultatet är påverkat av en nedskrivning av Siggeboda 4:8 med
2 300 00 kronor.
Under året har Älvkarlebyhus invigt sitt nya höghus i centrala Skutskär.
Vidare har ett antal projekt genomförts under 2020. Västervägen 31 har fått
nymålat tak och fasad samt renoverade balkonger och hiss. På Bergsvägen 1
har en lokal byggts om till sex nya lägenheter. Vidare genomfördes 3 stora
stamrustrenoveringar, där den största startades upp på 2:an Tvärgatan med
36 lägenheter, ett hus byggt på slutet av 50-talet med många och ofta
förekommande vattenläckor vilket gjorde behovet av renovering stort.
Bolaget har även installerat skalskydd på flertalet adresser.
Beslutet lämnas till



Ordförandens
signatur

Älvkarlebyhus

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
2021-03-10

KS § 22

Bokslut Älvkarleby Vatten
Beslut
Kommunstyrelsen tackar för presentationen.
Sammanfattning av ärendet

Älvkarleby Vatten AB producerar och distribuerar dricksvatten samt
omhändertar och renar avloppsvatten. Inga anställda finns i Älvkarleby
Vatten AB. Utveckling, drift och underhåll av de allmänna anläggningarna i
Älvkarleby utförs av Gästrike Vatten AB, som är Gävle, Hofors, Ockelbo,
Älvkarleby och Östhammars gemensamma bolag för VA-samverkan över
kommungränserna.
Varje år presenterar bolaget sitt bokslut för kommunstyrelsen. Resultatet för
år 2020 landade på -859 000 kronor, vilket var cirka 40 000 kr bättre än
budgeterat och 540 000 bättre än prognostiserat. Det är svårt att sia om
differensen beror på att man har installerat nya digitaliserade vattenmätare
som ger mer exakta avläsningar vad gäller förbrukning, eller om det är ett
resultat av att fler jobbar hemma under pandemin och därför förbrukar mer
vatten.
Beslutet lämnas till



Älvkarleby Vatten

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
2021-03-10

KS § 23

Bokslut Samhällsbyggnadsnämnden
Beslut
Kommunstyrelsen tackar samhällsbyggnadsnämnden för presentationen.
Sammanfattning av ärendet

Samhällsbyggnadsnämnden redovisar ett positivt resultat på 8 171 000
kronor. Resultat exklusive vinst på försäljning av mark och tomter är 6 653
000 kronor. Exkluderas även Fastighetsförvaltningens överskott blir
resultatet 3 916 000 kronor.
Avvikelsen gentemot budget består till största del av vakant personal, lägre
kostnader för snöröjning och högre intäkter avseende bygglov.
Beslutet lämnas till



Samhällsbyggnadsnämnden

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
2021-03-10

KS § 24

Bokslutspresentation Utbildningsnämnden
Beslut
Kommunstyrelsen tackar utbildningsnämnden för presentationen.
Sammanfattning av ärendet

Utbildningsnämnden redovisar ett underskott på 10 728 000 kronor.
Nämnden gick in i budgetåret med ett effektiviseringskrav på cirka
16 100 000 kr för att nå en budget i balans. I och med att årsresultatet var
-10 728 000 kronor innebär det att nämnden har gjort en effektivisering på
drygt 5 200 000 kronor.
Målet att få en ekonomi i balans uppfylls således inte. Både lång- och
kortsiktiga åtgärder kommer att vidtas under 2021.
Beslutet lämnas till



Utbildningsnämnden

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
2021-03-10

KS § 25

Bokslutspresentation Omsorgsnämnden
Beslut
Kommunstyrelsen tackar omsorgsnämnden för presentationen.
Sammanfattning av ärendet

Omsorgsnämnden redovisar ett underskott på 18 318 000 kronor för år
2020. Den största avvikelsen gentemot budget finns inom Vård och omsorg
och då i form av högre personalkostnader än budgeterat. Samtliga
verksamheter inom nämndens ansvarsområde har varit starkt påverkade av
pandemin med ett tidigt utbrott på vård-och omsorgsboendet Tallmon i mars
och en periodvis utbredd samhällssmitta under året. Pandemin har lett till en
hög sjukfrånvaro och ett resurskrävande arbetssätt för att förhindra
smittspridning, vilket i sin tur har begränsat verksamheternas möjligheter att
vidta åtgärder för att minska sina kostnader.
Beslutet lämnas till



Omsorgsnämnden

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
2021-03-10

KS § 26

Bokslut kommunstyrelsen inkl. finansförvaltningen,
revisionen, personalekonomiskt och kommunen totalt
Beslut
Kommunstyrelsen uppfattar att kommunens ekonomi är på väg åt rätt håll,
men att verksamheterna måste fortsätta jobba för att få en ekonomi i
balans. Detta är extra viktigt för de nämnder som dras med stora underskott.
Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen redovisar ett positivt resultat på 5 071 000 kr.
Plusresultatet beror främst på vakanta tjänster samt lägre kostnader för
politisk verksamhet. Vidare har utbildningar och andra aktiviteter inte
kunnat genomföras på grund av Covid-19. Kommunen har dessutom fått ett
antal pandemirelaterade statsbidrag.
Finansförvaltningen har ett överskott på 21 236 000 kronor. Det omfattande
överskottet är ett resultat av att de generella statsbidrag som inkommit under
året. Kommunens skatteunderlag har påverkats av pandemin, men inte i så
stor utsträckning som befarat Bidragen leder således till ett stort
plusresultat för finansförvaltningen.
Kommunens totala resultat för år 2020 är 10 729 000 kr.

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
2021-03-10

KS § 27

Delgivning av protokoll och andra meddelanden
Följande meddelanden redovisas:
1. Information från MSB rörande totalförsvarsanläggningar
2. Beslut från Omsorgsnämnden gällande workshop
3. Verksamhetsberättelse Konsument Gästrikland 2020
4. Protokollsutdrag från Regionstyrelsens sammanträde
5. Information från SKR
6. Protokoll från Gästrikerådet
7. Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-24
8. Beslut från Överförmyndarnämnd
9. Beslut från Överförmyndarnämnd
10. Beslut från Överförmyndarnämnd
11. Åtgärdsrapport 2020
12. Uppföljning från Överförmyndarnämnd
13. Överförmyndarnämndens sammanställda analys inför
årsredovisningen
14. Rapport från Länsstyrelsen
15. Årsbokslut 2020

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
2021-03-10

KS § 28

Redovisning av delegationsbeslut
Det finns inga delegationsbeslut att redovisa.

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
2021-03-10

KS § 29

Allmän information och återrapportering från uppdrag
SusAnne Mastonestråle (M) informerar om att viltdjursdelegationen, som
tillsammans med länsstyrelsen ansvarar för viltförvaltningen, blivit
tillfrågade om Uppsala län kan ta emot extra varg och att möjligheterna nu
undersöks. I kommunens vargrevir Glamsen finns förnärvarande en tik.
Inavelskoefficienten hos vargarna i reviret är dock relativt låg, vilket
betyder att inte finns något behov av att tillföra nytt blod. Nästa möte är
planerat till den 18 maj.

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
2021-03-10

KS § 30

Ekonomisk redovisning
Ingen ekonomisk redovisning görs på dagens sammanträde då förmiddagen
ägnades åt bokslutspresentationer.

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
2021-03-10

KS § 31

Information om läget i kommunen med anledning av
coronaviruset
Kommundirektör Maria Wikström informerar om corona-läget.
Kommunen har länsmöte en gång i veckan och även ett internmöte på
onsdagar. Smittspridning i kommunens geografiska område är hög, vilket
den också är i angränsande Gävleborg. Den smittsammare mutationen finns
just nu i kommunen och Älvkarleby är för tillfället den kommun i länet som
har högst smittspridning.
Vi har just nu många sjukskrivna inom förskolan. Karantänsreglerna ställer
till lite problem i avseendet att många som är borta inte är sjuka, utan
tvingas sitta i karantän på grund av att man har varit i kontakt med någon
som är smittad eller har en anhörig som är sjuk.
När det gäller vaccination väntar vi in att regionen påbörjar nästa fas.
Kallelser har börjat gå ut.

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
2021-03-10

KS § 32
Diarienr
2021/17

Medborgarlöfte 2021
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att medborgarlöftet för 2021 utgörs av ett
inriktningsbeslut.
Sammanfattning av ärendet

Polisen och kommunen har kommit överens om att tillsammans verka för att
minska brottsligheten och skapa ökad trygghet i Älvkarleby Kommun.
Medborgarlöftet är en del av Polisens och kommunens förnyade
samverkansöverenskommelse om ett långsiktigt brottsförebyggande och
trygghetsskapande arbete. Medborgarlöftet utgår från att kommunen och
polisen arbetar utifrån en gemensamt framtagen lokal lägesbild som tas fram
genom aktivt arbete i Älvkarleby Kommuns brottsförebyggande
organisation. Målet är att den upplevda tryggheten bland medborgarna ska
öka och utsattheten för brott ska minska. Mot den bakgrunden föreslås att
medborgarlöftet 2021 utgörs av inriktningsbeslut.
Älvkarleby Kommuns lokala brottsförebyggande råd tar tillsammans med
polis fram ett inriktningsbeslut för kommande kvartal. På så sätt skapas
regelbundet uppdaterade beslut som genom delaktighet skapar ett
effektiviserat och prioriterat arbete. Inför kommande inriktningsbeslut görs
också en uppföljning av det faktiska resultatet samt en utvärdering kring
specifika insatser. Utgångspunkten för inriktningsbeslutet skall vara den
lokala problembilden. Detta sker med en tydlig ansvarsfördelning mellan
kommun och polis för att förenkla återkoppling och fortsatt inriktning för
respektive ansvarsområden.
Beslutsunderlag





Tjänsteskrivelse, daterad 2021-02-12/Michaela Swartling
Medborgarlöfte 2021 Älvkarleby kommun
Beslut KSAU 2021-02-24 § 26

Beslutet lämnas till





Beredskapssamordnare
Brottsförebyggande rådet
Kommunpolisen

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
2021-03-10

KS § 33
Diarienr
2021/19

Samverkansavtal polisen 2021
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta den nya och uppdaterade
samverkansöverenskommelsen mellan Älvkarleby kommun och
Lokalpolisområde Norduppland.
Sammanfattning av ärendet

Syftet med överenskommelsen är att genom samverkan mellan polis och
kommun skapa bättre förutsättningar för bibehållen och ökad trygghet hos
de som bor och vistas i Älvkarleby kommun. Genom utveckling av Polisens
och kommunens gemensamma verksamheter inom brotts-, alkohol- och
drogförebyggande arbete.
Överenskommelsen är en del av ett långsiktigt arbete för att skapa en
effektiv ledning, styrning och struktur för samverkan mellan kommunens
verksamheter och Polisen samt att förankra, utöka och fördjupa samverkan
och samarbetet mellan kommun och polis.
Beslutsunderlag





Tjänsteskrivelse, daterad 2021-02-15/Michaela Swartling
”Samverkansöverenskommelse mellan Älvkarleby kommun och
Lokalpolisområde Norduppland”
Beslut KSAU 2021-02-24 § 27

Beslutet lämnas till





Beredskapssamordnare
Brottsförebyggande rådet
Kommunpolisen

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
2021-03-10

KS § 34
Diarienr
2020/106

Medborgarförslag om mer belysning i Hyttön
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att avslå medborgarförslaget om
utökad belysning i Hyttön.
Sammanfattning av ärendet

Förslagsställaren anser att det krävs mer belysning i Hyttön, då det är mörkt
på höst och vinter samt mycket trafik. Via ett tidigare inkommit
medborgarförslag om mer belysning godkändes uppsättning av två stolpar.
På plats godkände gatuingenjör ytterligare en stolpe, vilket betydde att tre
nya lampor sattes upp. Samhällsbyggnadsnämnden anser att det är
tillräckligt och föreslår därför fullmäktige att avslå medborgarförslaget.
Kommunstyrelsen följer samhällsbyggnadsnämndens linje och föreslår
fullmäktige att avslå medborgarförslaget.
Beslutsunderlag






Remiss om mer belysning i Hyttön
Medborgarförslag om mer belysning i Hyttön
Beslut SBN 2021-02-08 § 10
Beslut KSAU 2021-02-24 § 21

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
2021-03-10

KS § 35
Diarienr
2020/125

Medborgarförslag om uppsättning av lampa
Beslut
Kommunstyrelsen skickar tillbaka ärendet till samhällsbyggnadsnämnden
och ber nämnden förtydliga sitt beslut. Nämnden hänvisar till två inkomna
medborgarförslag om belysning i Älvbodaområdet, men ett av förslagen
berör inte ovan nämnda område.
Sammanfattning av ärendet

Samhällsbyggnadsnämnden vill föreslå fullmäktige att bifalla två
medborgarförslag om belysning. Boende i Älvbodaområdet menar att det är
mörkt och att barnen känner sig otrygga när de går efter gång- och
cykelbanor i området. Nuvarande belysning räcker helt enkelt inte till för att
belysa gång- och vägar.
Vidare har samhällsbyggnadsnämnden beslutat att godkänna en investering
för att godkänna sätta upp belysning längs de gång- och cykelvägar som ej
är belysta vid Älvbodaområdet samt den grusade gångvägen mellan
Kopphusvägen och Skutskärs IP.
Kommunstyrelsen anser att ett av medborgarförslagen inte hänvisar till
Älvbodaområdet och ber därför samhällsbyggnadsnämnden förtydliga sitt
beslut.
Beslutsunderlag






Remiss om uppsättning av lampor
Medborgarförslag om uppsättning av lampor
Beslut SBN 2021-02-08 § 9
Beslut KSAU 2021-02-24 § 22

Beslutet lämnas till



Samhällsbyggnadsnämnden

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
2021-03-10

KS § 36
Diarienr
2020/72

Utredning om kommunens personalbehov
Beslut
Kommunstyrelsen tackar kommundirektören för presentationen och noterar
att utredningen kan utgöra ett nyttigt underlag i framtiden.
Sammanfattning av ärendet

2020-05-06 fick kommundirektören i uppdrag att utreda kommunens
personalbehov. Utredningen utmynnade i en rapport som nu är färdigställd
och presenteras för kommunstyrelsen. I rapporten jämförs Älvkarlebys
personalstyrka med andra kommuner av samma storlek och ekonomiska
förutsättningar med mera.
Beslutsunderlag



Slutrapport ”Genomlysning av bemanningsstruktur” 2021-02-01

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
2021-03-10

KS § 37
Diarienr
2021/18

Jävsärende: Upphävande av detaljplaner för del av
Medora 168:2 m.fl.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
1. Godkänna förslaget om upphävande av detaljplaner och att samråd
kan inledas.
2. Godkänna undersökning om betydande miljöpåverkan som påvisar
att en strategisk miljöbedömning inte behöver genomföras.
Sammanfattning av ärendet

Samhällsbyggnadsnämnden är beslutsfattande organ för både bygg-och
miljöavdelningen och tekniska avdelningen. För att undvika jäv får
nämnden därför inte besluta i ärenden som berör myndighetsutövning mot
den egna verksamheten. I Älvkarleby kommun är kommunstyrelsen
jävsnämnd och beslutar därför i ovan nämnda fall.
Syftet med att upphäva delar av detaljplaner för del av fastigheten Medora
168:2 m.fl. är att möjliggöra avstyckning och försäljning av cirka 1500 m2
mark från Älvkarleby kommun till Jungfruholmens
bostadsrättföreningsområde. Bygglov för parkeringsplats och sophus för
Jungfruholmens bostadsrättförening kan då beviljas utom plan.
Upphävande av detaljplanerna innebär också att byggrätter för bostäder på
befintlig åkermark tas bort. Åkermarken anses idag vara olämplig för
exploatering av bostäder på grund av översvämningsrisk i samband med
skyfall. Det finns dessutom en vilja inom kommunen att bevara åkermarken.
Utifrån en undersökning om betydande miljöpåverkan är den
sammanvägda bedömningen att en strategisk miljöbedömning enligt 6
kap. 6 § miljöbalken inte behöver genomföras.
Beslutsunderlag







Tjänsteskrivelse ” Undersökning om betydande miljöpåverkan Medora
168:2 m.fl.”
Undersökning om betydande miljöpåverkan Medora 168;2 m.fl.
Plan- och genomförandebeskrivning Medora 168;2 m.fl.
Undersökning om betydande miljöpåverkan Medora 168;2 m.fl.
Beslut KSAU 2021-02-24 § 25

Beslutet lämnas till





Bygg- och miljöavdelningen
Tekniska avdelningen
Samhällsbyggnadsnämnden

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
2021-03-10

KS § 38
Diarienr
2021/27

C-tillsammans, samverkan mellan kommuner i Uppsala
län
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisat förslag till Avsiktsförklaring – Ctillsammans, daterad 2021-02-19.
Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelserna i Enköping, Heby, Håbo, Knivsta, Tierp, Älvkarleby
och Östhammar fattade under våren 2020 beslut om att ställa sig bakom
ambitionen att skapa större nytta för medborgarna genom ökad samverkan
inom Uppsala län.
Under ledning av kommundirektörerna har en inventering gjorts av lämpliga
samverkansområden. Sju samverkansområden har identifierats, varav tre
prioriterade områden och fyra övriga områden. De prioriterade områdena är
digitalisering, juridik och Hr. De övriga områdena är upphandling,
lönecentrum, kommunikation och kontaktcenter. Ett förslag till
avsiktsförklaring har tagits fram.
Avsiktsförklaringen uttrycker en ambition om att utveckla och fördjupa
samarbetet inom områdena ovan. Olika konstellationer av de samverkande
kommunerna kan variera över tid och ingå samarbete för de utvalda
områdena. En utvald kommun ansvarar för att ta fram handlings- eller
projektplaner och driva genomförandet inom de olika områdena. Aktiviteter
i de framtagna projektplanerna är en del av verksamheten i
tjänstemannaorganisationen. De uppdateras kontinuerligt och beslutas eller
fastställs inte politiskt.
Avsiktsförklaringen innebär inga ekonomiska åtaganden för kommunen.
Kommunen har dock åtagit sig att avsätta tillräckligt med personella
resurser i de projekt de väljer att delta i.
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse från utredare Erik Klippmark, daterad 2021-02-26
Förslag till Avsiktsförklaring C-tillsammans, daterad 2021-02-19

Beslutet lämnas till



Kommundirektören

Ordförandens
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21

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
2021-03-10

KS § 39
Diarienr
2021/26

Förnyelse av avtal Teknikcollege
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att teckna avtalet för fortsatt vara en del av
Teknikcollege Gästrikland. Styrelsen ser gärna att Teknikcollege bjuder in
till ett studiebesök när pandemin är över.
Sammanfattning av ärendet

Älvkarleby kommun har en lång och gedigen industrihistoria som
fortfarande idag dominerar näringslivet. Teknikcollege är en viktig
samverkansplattform för industrins kompetensförsörjning. Konceptet är ett
samarbete mellan företag, kommuner och utbildningsanordnare samt en
kvalitetsstämpel på utbildningar. En utbildning som är certifierad genom
Teknikcollege ska ge studerande den kunskap som eftersträvas ute hos
företagen.
Syftet med samverkansavtalet är att trygga samverkan mellan regionens
teknik- och industriföretag och de teknik- och industrirelevanta
utbildningarna som bedrivs inom Teknikcollege Gästrikland, och därigenom
bidra till säkrad kompetensförsörjning av branschen. Tidigare har beslutet
om avtalet legat hos den numera uppdelade utbildning- och
omsorgsnämnden, men i praktiken har det skötts av näringslivschefen som
tillhör kommunstyrelsens förvaltning. Kommunstyrelsen tar därför över
beslutsfattandet i ärendet.
Samverkansavtalet gäller för certifieringsperioden 2021-07-01 – 2022-0630. För att säkerställa att kommande års finansiering av verksamheten täcker
löneökningar och andra kostnadshöjningar, finns här likt Vård &
Omsorgscollege ett behov av att begära en årlig indexuppräkning av
finansieringen, preliminärt ca 2-2,5%.
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse, daterad 2021-03-01/Linda Helzenius
Bilaga ekonomiska förutsättningar

Förslag till beslut på sammanträdet

Marie Pettersson (S) yrkar att kommunstyrelsen tecknar avtalet med
Teknikcollege.
Beslutet lämnas till




Kommundirektör
Teknikcollege Gästrikland
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signatur
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Justerarens
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KS § 40

Diarienr
2019/101

Motion om ändring i de allmänna lokala
ordningsföreskrifterna i Älvkarleby kommun tiggeriförbud
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att avslå motionen.
Reservationer och särskilda uttalanden

Roger Petrini (M), SusAnne Mastonstråle (M), Glenn Grylin (SD) och MajBritt Jakobsson (SD) reserverar sig mot beslutet.
Sammanfattning av ärendet

Roger Petrini (M) föreslår i motion daterad 2019-09-25 att
kommunfullmäktige beslutar följande:
1. 12 § i Älvkarleby kommuns allmänna lokala ordningsföreskrifter
under rubriken ”Insamling av pengar” ändras till lydelsen:
”Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor
eller liknande, om insamlingen inte utgör ett led i en tillståndspliktig
allmän sammankomst eller offentlig tillställning. Passiv insamling
av pengar (tiggeri) får ej ske på område som framgår av bilaga 3 till
de lokala ordningsföreskrifterna för Älvkarleby kommun.”
2. Upprätta kartbilder som utpekar de centrala delarna av Skutskär
och Älvkarleby (jfr bilagor gällande förbud mot alkoholförtäring)
och lämna dem till Älvkarleby kommuns allmänna lokala
ordningsföreskrifter som bilaga 3.
I motionen hänvisar Roger Petrini till ett antal problem som han anser
tiggeri bidrar till samt till en dom i Högsta förvaltningsdomstolen angående
tiggeriförbud genom lokala ordningsföreskrifter.
Utredare Erik Klippmark redogör i yttrande (tjänsteskrivelse 2021-02-11)
för kommunens rätt att meddela lokala ordningsföreskrifter, vilket syfte en
lokal ordningsföreskrift måste ha samt sin syn på hur Högsta
förvaltningsdomstolens refererade dom bör tolkas. Yttrandet avslutas med
kommentarer om motionärens förslag.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog styrelsen föreslå fullmäktige att
avslå motionen.
Beslutsunderlag






Motion daterad 2019-09-25 från Roger Petrini (M)
Tjänsteskrivelse daterad 2021-02-11 från utredare Erik Klippmark
Högsta förvaltningsdomstolens dom meddelad 2018-12-17 angående
lokala ordningsföreskrifter i Vellinge kommun
Nu gällande lokala ordningsföreskrifter för Älvkarleby kommun

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Beslut KSAU 2021-02-24 § 20

Förslag till beslut på sammanträdet

Roger Petrini (M) yrkar att kommunstyrelsen ska föreslå fullmäktige att
bifalla motionen.
Marie Pettersson (S) och Torbjörn Löfgren (KV) bifall till arbetsutskottets
förslag att kommunstyrelsen ska föreslå fullmäktige att avslå motionen.
Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen
beslutar enligt arbetsutskottet förslag.
Votering begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
JA-röst för arbetsutskottets förslag om avslag.
NEJ-röst för Roger Petrinis förslag om bifall.
Omröstningsresultat

Med 7 JA-röster och 4 NEJ-röster har kommunstyrelsen beslutat att föreslå
fullmäktige att avslå motionen.

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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1(1)

Omröstningsprotokoll för kommunstyrelsen
Förklaringar: A = avstår, F = frånvaro (anges endast för ledamöter)
§ 40
Ledamot

Närvaro

Ja

Nej

Marie Pettersson (S)

X

X

Clarrie Leim (S)

X

X

Katrin Jakobsson (S)

X

X

Kurt L Andersson (S)

X

X

Sigrid Bergström (V)

X

X

Hans Wennberg (MP)

X

X

Roger Petrini (M)

X

X

SusAnne Mastonstråle (C)

X

X

Torbjörn Löfgren (KV)

X

Sandra Andersson (SD)

F

Maj-Britt Jakobsson (SD)

X

X

X

X

X

Jenny Dahlberg (S)
Sven-Olof Melin (S)
Hannele Kumpulainen (S)
Henrik Jonsson (S)
Gunn Johansson (C)
Ulf Öman (V)
Kurt Törnblom (SD)
Glenn Grylin (SD)
Christer Lindeberg (M)
Mona Hansson (KV)
Marianne Nygren (KD)
Totalt

7

25

4

Kommunstyrelsen
2021-03-10

KS § 41
Diarienr
2020/134

Kretsloppsplan 2021-2025 för Älvkarleby kommun
Beslut
Kommunstyrelsen överlämnar inkomna yttranden från
samhällsbyggnadsnämnden och omsorgsnämnden tillsammans med egna
synpunkter till Gästrike återvinnare som kommunens svar på remissen.
Kommunstyrelsens egna synpunkter består av:
 Sammanställning mål och ansvar förslag till kretsloppsplan
Älvkarleby samt
 Bilagan Redaktionella ändringar och synpunkter
Sammanfattning av ärendet

Kommunalförbundet Gästrike återvinnare överlämnar med remissmissiv
2020-10-29 ett förslag till ny Kretsloppsplan för synpunkter senast 2021-0331. Remissen har gått till medlemskommunernas kommunkoncerner samt
till andra myndigheter, organisationer, näringsliv och allmänhet.
Kretsloppsplanen (ett lagstadgat dokument som i lagtexten kallas
avfallsplan och som alla kommuner i Sverige ska ha) är en viktig del i
arbetet för en hållbar utveckling.
Förslaget till Kretsloppsplan består av tre delar: Huvuddokument,
Inspirationsbank med förslag på åtgärder samt Bilagor. Samtliga delar finns
att ladda ner från webbplatsen www.kretsloppsplangavleborg.se.
Kretsloppsplanens huvuddokument och inspirationsbank bifogas i
remissutskicket, men inte bilagorna. Efter remissen kommer förslaget att
bearbetas utifrån inkomna synpunkter och därefter lämnas till
kommunfullmäktige för beslut. Detta planeras att ske i maj.
Gästrike återvinnare önskar framför allt svar på följande frågeställningar:
1. Är de föreslagna mätbara målen relevanta för kommunen? Vill ni
föreslå att något mål utgår, tillkommer eller omformuleras?
2. Hur ser de olika nämnderna och styrelserna i kommunkoncernen på
sin roll i arbetet att förverkliga Kretsloppsplanen och dess mål? Har
verksamheterna den information och de förutsättningar de behöver?
3. Vilka nämnder eller bolag vill kommunen utse som ansvariga för
respektive mätbart mål? Vi önskar att ni justerar och kompletterar
tabell 1 i kapitel 4 ”Mål” med ansvariga nämnder och styrelser.
4. Är innehållet i förslaget relevant och tydligt eller behövs
förtydliganden?
5. Hur kan kommunen implementera Kretsloppsplanen i sin styrning
och uppföljning på ett bra sätt? Behöver planen förtydligas med

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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avseende på styrning, genomförande och uppföljning?
6. Hur skulle en bra struktur för genomförandet av Kretsloppsplanen se
ut i kommunkoncernen med till exempel arbetsgrupper,
referensgrupper eller andra strukturer?
Inom ”kommunkoncernen” har remissen skickats till
samhällsbyggnadsnämnden, omsorgsnämnden, utbildningsnämnden, AB
Älvkarlebyhus, kommunala pensionärsrådet och kommunala
handikapprådet. Remissvar har inkommit från de tre nämnderna.
Kommunstyrelsen adderar ett par redaktionella ändringar och mindre
synpunkter samt en sammanställning av ansvarsfördelningen kopplat till
målen.
Beslutsunderlag










Tjänsteskrivelse daterad 2021-02-12 från utredare Erik Klippmark
Omsorgsnämndens beslut (yttrande) 2021-02-02, § 5, med tillhörande
bilaga.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut (yttrande) 2021-02-08, § 22, med
tillhörande bilaga
Utbildningsnämndens beslut (yttrande) 2021-02-09, § 5.
Remissmissiv daterat 2020-10-29 från Gästrike återvinnare med
tillhörande förslag till ”Kretsloppsplan 2021-2025 för Älvkarleby
kommun” samt bilaga Inspirationsbanken.
Sammanställning mål och ansvar förslag till kretsloppsplan Älvkarleby
Bilaga redaktionella ändringar och synpunkter
Beslut KSAU 2021-02-24 § 24

Beslutet lämnas till



Utredare Erik Klippmark

Ordförandens
signatur
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signatur

Justerarens
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