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Underskrift

Utdragsbestyrkande
1

Kommunstyrelsen
2020-11-11

Beslutande
Ledamöter
Namn (politisk tillhörighet)
Katrin Jakobsson (S)
Hans Wennberg (MP)
Roger Petrini (M)
SusAnne Mastonstråle (M)
Sandra Andersson (SD)
Maj-Britt Jakobsson (SD)
Tjänstgörande ersättare
Namn (politisk tillhörighet)
Hannele Kumpulainen (S)
Henrik Jonsson (S)
Mona Hansson (KV)

Paragrafer

Paragrafer

Ordinarie ledamot
Marie Pettersson (S)
Rolf Bejerfjord (S)
Torbjörn Löfgren (KV)

Paragrafer

Befattning
Kommundirektör
Ekonomichef
Kommunsekreterare
Biträdande sekreterare
Finsktalande vägledare
Finsktalande samordnare
Förvaltningschef samhällsbyggnad

Övriga närvarande
Namn
Maria Wikström
Peter Hammarberg
Malin Persson (via Skype)
Erik Klippmark
Maarit Lind
Eila Väisänen
Bert-Ola Dahlgren

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

2

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
2020-11-11

KS § 130

Val av ordförande för mötet
Beslut
Katrin Jakobsson (S) väljs till ordförande för mötet.
Sammanfattning av ärendet

I kommunstyrelsens reglemente är det fastställt att om varken ordförande
eller vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av
ett sammanträde, utser styrelsen en annan ledamot att vara ordförande
tillfälligt. Den till åldern äldste ledamoten tjänstgör som ordförande tills den
tillfälliga ordföranden har utsetts.
Förslag till beslut på sammanträdet

Hans Wennberg (MP) föreslår att Katrin Jakobsson (S) väljs till ordförande
för mötet.

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
2020-11-11

KS § 131

Delgivning av protokoll och andra meddelanden
Följande meddelanden redovisas:
1. Anmälningsärende: Tre rapporter om Stockholm – Mälarregionens
infrastrukturutveckling och konkurrenskraft
2. Avfall Sverige SKR remissvar
3. Beslut från KF, 2020-09-23, Motion från Walter Löfman (SD) om att
granska kommunförsäkring för fastigheter
4. Beslut från ON, 2020-10-06, Budget 2020 med plan för 2021-2023,
tertialrapport 2
5. Bilaga 1 Verksamhetsrapport, Gästrike Vatten AB
6. Bilaga 2 Delårsrapport tertial 2, Gästrike Vatten AB
7. Brev från GD MSB till kommunstyrelsens ordförande
8. Viktig information från SKR: Budgetförutsättningar för åren 2020-2023
9. Delårsbokslut augusti 2020, Överförmyndarnämnden
10. Delårsrapport Inköp Gävleborg, 2020-08-31
11. Delårsrapport Tertial 2 augusti 2020 Älvkarleby Vatten AB
12. Expediering av beslut och tillhörande handlingar – IT-nämnden
13. Expediering av beslut och tillhörande handlingar – Lönenämden
14. Halvårsrapport – Konsument Gästrikland
15. Inbjudan - Webbinarium om hot och hat mot förtroendevalda
16. Erfarenhetskonferens 2021
17. Information om förslag på kommuntal 2021inför beslut
18. Information om uppdaterad definition av samhällsviktig verksamhet
19. IT-nämnden protokoll, 2020-09-18
20. Viktig information från SKR: Jobb för unga
21. Lönenämnden protokoll, 2020-09-18
22. Protokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2020-10-23
23. Protokoll från direktionsmöte, Inköp Gävleborg, 2020-10-02
24. Protokoll Gästrike Vatten AB:s styrelsemöte 2020-10-01
25. Protokoll Älvkarleby Vatten AB:s styrelsemöte, 2020-10-01
26. Protokollsutdrag § 27 Tertial 2 2020 – Gästrike Räddningstjänst
27. Rapport efter enkät, Myndigheten för delaktighet
28. Samordningsförbundets styrelseprotokoll – 2020-09-18
29. Krav på höjd ambitionsnivå för kommunal räddningstjänst
30. Svar på enkät, Myndigheten för delaktighet
31. Bokslut Tertial 2 – Gästrike Räddningstjänstförbund
32. Verksamhetsplan 2020 uppföljning, Överförmyndarnämnden
33. Yttrande, Gästrike Återvinnare
34. Ändringar i Avtal om kundens användning av Ineras tjänster
35. Överförmyndarnämndens protokoll § 229, 2020-09-21
36. Överförmyndarnämndens protokoll § 230, 2020-09-21

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
2020-11-11

KS § 132

Redovisning av delegationsbeslut
Kommunstyrelsens ordförande Marie Pettersson har fattat beslut om:
- Yttrande angående förslag om föreskrifter för vissa allmänna
sammankomster

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
2020-11-11

KS § 133

Information om läget i kommunen med anledning av
coronaviruset
Covid-19 är en infektionssjukdom som orsakas av det nya coronaviruset.
Sjukdomen påminner om influensa med feber och hosta. De flesta får
lindriga symtom, men vissa blir allvarligt sjuka. I Sverige arbetar man aktivt
med att minska smittspridningen och i Uppsala län råder i dagsläget skärpta
allmänna råd. Råden innebär att människor ska:





Undvika fysisk kontakt med andra än dom man bor med.
Undvika att åka med kollektivtrafiken.
Arbeta hemma i den mån man kan.
Arbetsgivare uppmanas vidta åtgärder så att var och en kan följa de
allmänna råden.

I Älvkarleby kommun tyder det mesta på att det just nu råder en ganska bred
samhällsspridning av viruset. Kommunen har en kontinuerlig kontakt och
dialog med länsstyrelsen, regionen och andra centrala aktörer om
utvecklingen. Flera av kommunens verksamheter har drabbats av smittan
men inga verksamheter har behövt stänga, däremot uppmanas alla de
medarbetare som kan arbeta hemifrån att göra det. Kommunen har inte gått
upp i stabsläge men kommunikationsavdelningen arbetar intensivt med att
nå ut med information och svara på frågor om corornaläget.

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
2020-11-11

KS § 134

Allmän information och återrapportering från uppdrag
Det ges ingen allmän information eller återrapportering.

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
2020-11-11

KS § 135

Ekonomisk redovisning
Kommunstyrelsen tackar för redovisningen.
Sammanfattning av ärendet

Ekonomichefen ger en kort ekonomisk redovisning. Prognosen är likt den
som presenterades vid delårsbokslutet.

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
2020-11-11

KS § 136
Diarienr
2020/113

Mål och handlingsplan - nationella minoriteter och
minoritetsspråk
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar dokumentet ”Mål
och handlingsplan 2019 – 2022 – Nationella minoriteter”.
Sammanfattning av ärendet

Den 1 januari 2010 trädde en lag i kraft i Sverige som skulle värna om
nationella minoriteter och minoritetsspråk. Minoritetslagstiftningen förstärktes
under 2019 med att en kommun ska kunna erbjuda förskola och äldreomsorg
helt eller till väsentlig del på finska. Älvkarleby kommun ingår i finskt
förvaltningsområde sedan lagstiftningen infördes.
Under 2019 arbetade Älvkarleby kommuns samordnare för finskt
förvaltningsområde med framtagande av mål och handlingsplan avseende hur
arbetet ska bedrivas i kommunen och vilka mål som ska uppfyllas. De
övergripande målen är:
 Språkrevitalisering för att ge barn och ungdomar som tillhör de
nationella minoriteterna tillgång till sitt språk och sin kultur.
 Att ge de äldre med minoritetsbakgrund en värdig och trygg omsorg.
 Kunskapshöjande insatser om minoritetslagstiftningen och om samtliga
nationella minoriteters rättigheter.
I minoritetslagstiftningens 5 b § står det att kommuner och regioner ska anta
mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete. Förvaltningens förslag är
utifrån det att kommunstyrelsen antar dokumentet ”Mål och handlingsplan
2019 – 2022 – Nationella minoriteter”.
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse, daterad 2020-09-21/Louise Cedemar
”Mål och handlingsplan 2019 – 2022 – Nationella minoriteter”, Eila
Väisänen

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
2020-11-11

KS § 137
Diarienr
2020/119

Minnesanteckningar från dialog med det kommunala
bostadsbolaget AB Älvkarlebyhus
Beslut
Kommunstyrelsen lägger minnesanteckningarna till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören träffade ordföranden
i Älvkarlebyhus styrelse och bolagets VD 2020-09-28 för att ha en
ägardialog. Syftet med dialogen är att ge kommunen en bättre insikt i
verksamheten, och på så vis är det en del av hur kommunstyrelsen uppfyller
sin uppsiktsplikt. Dialogen är uppbyggd efter en mall med frågor men hålls
dock inte strikt enligt mallen. Tanken är att det främst ska vara en dialog
och diskussion, varför alla synpunkter och inspel ges lika värde.
Anteckningarna från dialogen överlämnas till kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag



Minnesanteckningar ägardialog Älvkarlebyhus 200928

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

10

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
2020-11-11

KS § 138
Diarienr
2019/127

Motion om sociala relationsskapande insatser för att
bryta ofrivillig ensamhet
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige anser motionen besvarad
med omsorgsförvaltningens yttrande.
Sammanfattning av ärendet

Omsorgsnämnden har av kommunfullmäktigen fått att besvara en motion
från Marianne Nygren, Kristdemokraterna, om sociala relationsskapande
insatser för att bryta ofrivillig ensamhet. Ofrivillig ensamhet är ett
samhällsproblem och något som kan drabba vem som helst oavsett ålder och
bakgrund och när som helst under livet. Och även om ensamhet är något
man kan känna till och från under livets skeden, påvisar forskningen att det
är bland barn och unga samt bland äldre som det är mest utbrett. På
kommunens vård- och omsorgsboende, Tallmon, finns utpekade resurser i
form av teamledare som har ett särskilt uppdrag att identifiera behov av och
planera för aktiviteter som främjar socialt umgänge. I omsorgsnämndens
riktlinje för handläggning framgår att om den enskilde är i behov av sociala
aktiviteter för att upprätthålla eller förebygga att andra funktioner minskar
har handläggarna möjlighet att efter behovsprövning bevilja social
aktivitet/samvaro. Förvaltningen har i år, 2020, rekvirerat ett statsbidrag
som lyder under rubriken: Motverka ensamhet bland äldre och öka
kvaliteten i vården och omsorgen om personer med demenssjukdom. Dessa
medel har möjliggjort att göra riktade insatser. Bland annat har pengarna
använts till att utrusta Tallmons vård- och omsorgsboende med
träningsredskap och utrustning som skall vara lämpliga för seniorer och
eller personer i rehabilitering samt för att förebygga ohälsa på Tallmon och i
ordinärt boende. Ambitionen är att erbjuda träning i mindre grupper med
möjlighet att fika tillsammans efteråt, för social gemenskap och som främjar
både fysisk och psykisk hälsa. Delar av medlen används till att inrätta en
tillfällig Volontärsamordnar-tjänst under sex månader. Denna tjänst är
tillfällig då medlen är tillfälliga. Men en förhoppning som finns är att
sociala relationer skall ha hunnit skapas under denna tid som kan leva vidare
även efter de sex månaderna.
Beslutsunderlag





Beslut ON 2020-10-06 § 55
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-09-11/Karin Östblom
Yttrande med svar på motion om sociala relationsskapande insatser för
att bryta ofrivillig ensamhet

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
2020-11-11

KS § 139
Diarienr
2019/134

Hemställan om medverkan till trygghetsboende
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår Älvkarlebyhus
hemställan om ett årligt kommunalt bidrag till trygghetsvärd och
gemensamhetslokaler i det planerade nya trygghetsboendet i Skutskär.
Beslutet motiveras med att behovet av kommunala subventioner till denna
boendeform i dagsläget inte tillräckligt tydligt kan påvisas.
Sammanfattning av ärendet

Älvkarlebyhus AB hemställer i skrivelse 2019-12-06 om kommunal
medverkan i form av bidrag till värd/värdinna och gemensamhetslokaler i ett
tänkt trygghetboende om cirka 40 lägenheter i Skutskärs centrum.
Kommunfullmäktige ställde sig i juni 2019 positiva till själva bygget som då
uppskattades kosta cirka 85 miljoner kronor. Förslaget är att kommunen per år
bidrar med 500 000 kronor till finansiering av värd/värdinna (med årlig
uppräkning enligt KPI) och 216 000 kronor till gemensamhetslokal (2 kvm per
lägenhet finansieras med 3 000 kronor per kvm och år). Enligt Älvkarlebyhus
är syftet med boendet att erbjuda möjligheter till utökad service, social
gemenskap, deltagande i gemensamma måltider med mera. Målgruppen är
personer över 65 år som känner sig oroliga, otrygga och/eller socialt isolerade
i sitt nuvarande boende. Trygghetsboendet ska indirekt ha det förebyggande
perspektivet att skjuta upp och minska behovet av att flytta till ett vård- och
omsorgsboende.
Omsorgsnämnden har i yttrande (2020-10-06) beskrivit hur de ser på behovet
av trygghetsboenden i kommunen. I yttrandet framför nämnden bland annat
följande: "Den demografiska utvecklingen med allt fler äldre, vilka ofta bor i
småhus som inte är anpassade, ger vid handen att det sannolikt finns behov av
tillgängliga bostäder. Huruvida det behovet tillgodoses bäst med ytterligare ett
trygghetsboende i Skutskär eller med fler tillgängliga lägenheter i
flerbostadshus är för nämnden svårt att bedöma."
Beslutsunderlag






Beslut ON 2020-10-06 § 56
Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Lena Isokivelä, daterad 2020-09-15
Tjänsteskrivelse från utredare Erik Klippmark, daterad 2020-04-27.
Hemställan från Älvkarlebyhus AB, daterad 2019-12-06.

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
2020-11-11

KS § 140
Diarienr
2020/115

Utbetalning av partistöd 2021 samt fastställande av
partistödets storlek
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Partistödet år 2021 fastställs till 13 280 kr per parti och 13 280 per
mandat (oförändrat), samt att
2. Partistödet avseende år 2021 betalas ut till följande partier;
Socialdemokraterna (S), Sverigedemokraterna (SD), Moderaterna
(M), Kommunens Väl (KV), Centerpartiet (C), Vänsterpartiet (V),
Kristdemokraterna (KD), Liberalerna (L) och Miljöpartiet (MP).
Sammanfattning av ärendet

Reglerna för det kommunala partistödet finns i kommunallagen, som ger
fullmäktige rätt att besluta om partistödets omfattning och formerna för det.
Partistöd får betalas ut till alla partier som fått mandat och som tagit plats i
fullmäktige. Fullmäktige ska årligen ta beslut om att betala ut partistöd.
I fullmäktiges styrdokument ”Regler för kommunalt partistöd” framgår det
att samtliga partier ska lämna en redovisning och granskningsrapport av
föregående års användning av partistödet senast 30 juni året därpå. Alla
partier som fick partistöd utbetalt 2019 har inkommit med sin redovisning i
tid.
Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse, daterad 2020-10-14/Peter Hammarberg

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

13

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
2020-11-11

KS § 141
Diarienr
2020/124

Borgerliga vigselförrättare
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Upphäva beslut KF § 6 2020-02-19 gällande uppdrag att ta fram
förslag på vigselförrättare.
2. Revidera i Reglemente för arvoden och ersättningar till
förtroendevalda och ta bort ”borgerliga vigselförrättare” i § 1 samt
”Borgerliga vigselförrättare får för sina förrättningar timarvode
enligt reglementets § 9 och ersättning för resekostnader enligt § 16” i
§ 2.
3. Upphäva beslut KF § 178 2015-11-25 om att ta ut en kommunal
vigselavgift om 500 kronor vid borgerlig vigsel.
Sammanfattning av ärendet

Syftet med beslutet som kommunfullmäktige tog den 19 februari 2020 var
att säkerställa att fler vigselförrättare fanns i Älvkarleby kommun, då
beslutet togs fanns endast två vigselförrättare. Detta har dock lösts nu
eftersom Länsstyrelsen har utsett ytterligare en till vigselförrättare. Av den
anledningen anser valberedningen att det inte längre finns något behov av
att ta fram förslag på vigselförrättare utan tre borgerliga vigselförrättare
räcker.
Förvaltningen har i samband med valberedningens uppdrag påtalat att enligt
§ 2 i Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda får
vigselförrättare timarvode och reseersättning för varje vigsel i Älvkarleby
kommun. Uppdraget att vara vigselförrättare arvoderas av staten (som är
uppdragsgivare) kommunen bör därför inte betala ut något extra arvode.
Ytterligare något som förvaltningen har påträffat är att kommunen tar ut en
kommunal vigselavgift om 500 kronor vid borgerlig vigsel. Den 25
november 2015 beslutade kommunfullmäktige att införa en kommunal
avgift om 500 kronor för borgerlig vigsel. Utredningen Kommunens
möjligheter att ta ut en avgift vid borgerlig vigsel gjordes i samband med
det beslutet, en av utredningens slutsatser var att kommunen inte får ta ut en
avgift för sådana uppgifter som hör till vigselförrättarnas obligatoriska
uppdrag som de har fått av staten, däremot så har kommunen en möjlighet
att ta ut en avgift för de faktiska kostnader som uppstår för kommunen i
samband med borgerlig vigsel, de faktiska kostnaderna kan vara exempelvis
vigsellokal. Inget omfattande antal av vigslar tar plats i Älvkarleby kommun
och en vigsel tar inte mer än en timme, därför kan man konstatera att
borgerliga vigslar inte tar i anspråk kommunens lokaler i bred bemärkelse
och av den anledningen inte bör debiteras.

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
2020-11-11

Beslutsunderlag





Tjänsteskrivelse, daterad 2020-10-12/Marie Pettersson
Beslut KF 2020-02-19 § 6
Utredning ”Kommunens möjligheter att ta ut en avgift vid borgerlig
vigsel”, 2015-09-07/Erik Klippmark

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
2020-11-11

KS § 142
Diarienr
2020/108

Vägledning om samverkan inför omprövning av
vattenkraft
Beslut
Kommunstyrelsen avstår från att yttra sig.
Sammanfattning av ärendet

Havs- och vattenmyndigheten har, med anledning av regeringens beslut den
25 juni 2020 om den nationella planen för omprövning av vattenkraftverk,
tagit fram ett förslag på vägledning om samverkan inför omprövning av
vattenkraftverk för moderna miljövillkor. Älvkarleby kommun har fått tagit
del av materialet och getts möjlighet inkomma med synpunkter.
Vägledningen rör ansvar kring samråd inför att verksamhetsutövaren lämnar
in en ansökan för att säkerställa en effektiv prövning. Länsstyrelsen har,
enligt förslaget, ansvar för att samverkan ska genomföras. Kommunen är
delaktig i samverkan genom att inbjudan sker till Kommunledningen, för att
få rätt deltagande. Med anledning av detta anser Älvkarleby kommun att
kommunen har sådan liten del i detta för att yttra sig.
Beslutsunderlag





Missiv Remiss Vägledning samverkan pdf
Remissyttrande gällande vägledning om samverkan inför omprövning av
vattenkraftverk BOM-2020-870
Remiss Vägledning samverkan pdf

Beslutet lämnas till




Havs- och vattenmyndigheten
Bygg och miljö

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
2020-11-11

KS § 143
Diarienr
2020/126

Kapitalinsats Kommuninvest
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
1) Att Älvkarleby kommun till Kommuninvest ekonomisk förening
(”Föreningen”) ska inbetala ett insatsbelopp om 1 588 000 kronor
samt att kommunstyrelsen bemyndigas att vidta de åtgärder som
krävs med anledning av inbetalningen.
2) Att kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om och vidta de
åtgärder som krävs för inbetalning av kapitalinsats i Föreningen till
följd av ökade krav på kapitalinsats under åren 2021, 2022, 2023 och
2024.
Sammanfattning av ärendet

Älvkarleby kommun är medlem i Föreningen. Föreningen är en
medlemsorganisation som utifrån en kommunal värdegrund företräder den
kommunala sektorn i finansieringsfrågor.
Upplånings- och utlåningsverksamheten bedrivs i det av Föreningen helägda
dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ) (”Kommuninvest”).
Kommuninvests kreditvärdighet bärs upp av en solidarisk borgen från
medlemmarna, vilket bidrar till att göra Kommuninvest till en attraktiv
motpart för kvalificerade investerare och finansiella institutioner.
I november 2010 upptog Föreningen förlagslån från medlemmarna
omfattande 1 miljard kronor. Syftet med förlagslånen var att efter
finanskrisen snabbt höja nivån på kapital i Kommuninvest i avvaktan på att
kapitalet genom medlemsinsatser ökat till de nivåer som krävs av
Finansinspektionen. Föreningen har därför använt lånebeloppet till att
finansiera ett separat förlagslån från Föreningen till Kommuninvest.
Samtliga dåvarande medlemmar deltog i förlagslånen.
Älvkarleby kommuns förlagslån till Föreningen uppgick per den 30/9 2020
till 1 595 434 kronor, jämte ränta.
Genom regeländringar får det befintliga förlagslånet till Kommuninvest inte
längre inräknas i kapitalbasen, vilket innebär att det inte längre fyller den
tänkta funktionen att bidra till kapitaliseringen av Kommuninvest.
Förlagslånen från Föreningen till Kommuninvest har därmed sagts upp och
återbetalats till Föreningen. Till följd härav, och i enlighet med
lånevillkoren, har även förlagslånen från medlemmarna till Föreningen sagts
upp och återbetalats.
Eftersom Kommuninvest de kommande åren behöver tillföras nytt kapital
erbjuds samtliga medlemmar som bidragit till förlagslånen att omedelbart
använda sin del av förlagslånen för att öka sin kapitalinsats till Föreningen
Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Kommunstyrelsen
2020-11-11

och således inbetala motsvarande belopp (1 588 000 kr) till Föreningen i
form av en kapitalinsats.
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse, daterad 2020-10-14/Peter Hammarberg
Skrivelse "Kapitaliseringen av Kommuninvest Ekonomisk Förening"

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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KS § 144

Diarienr
2019/28

Fördelning av utbildnings- och omsorgsnämndens
budget 2020 med anledning av att nämnden delats
under årets gång
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar om fördelning
av budget 2020 mellan omsorgsnämnden och utbildningsnämnden enligt
följande:
 Omsorgsnämnden 216 555 tusen kronor
 Utbildningsnämnden 236 481 tusen kronor
Sammanfattning av ärendet

Vid uppdelningen av utbildnings- och omsorgsnämnden i två nämnder togs
inget formellt beslut om fördelningen av budget 2020 för respektive nämnd.
Beräkning för använd driftsbudget bifogas nedan och visar hur fördelningen
gjorts.

Beslutad
Beslutad
omfördelning av
omfördelning av Summa
Beslutad budget budget från SBN
budget från KS
beslutad ram
2019-06-17
2019-11-27
2020-02-19
före delning
Utbildnings- och omsorgsnämnden
436 513
16 283
240
453 036
var av
Central administration
7 063
7 063
IFO
60 774
60 774
Utbildning
221 107
14 079
235 186
Vård och omsorg
147 569
2 204
240
150 013
Utbildningsnämnden
Omsorgsnämnden

Underlag för
beslut om
budgetram efter
delning av nämnd

( 1 295 omfördelas till utbildning
resterande till omsorg)

236 481
216 555
453 036

Beslutsunderlag



Ordförandens
signatur

Tjänsteskrivelse, daterad 2020-10-14/Peter Hammarberg

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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KS § 145
Diarienr
2020/127

Taxor och avgifter för 2021,
samhällsbyggnadsnämnden
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar ändringarna av
taxor och avgifter 2021 för:
1. Bygg- och miljöavdelningen
 Taxebilaga 1 tillhörande Taxa för prövning och tillsyn inom
miljöbalkens område
2. Kultur- och fritidsavdelningen
 Taxor och avgifter för kultur- och fritidsavdelningen
3. Tekniska avdelningen
 Taxor och avgifter för tekniska avdelningen
 Taxor och avgifter för markarrende
 Taxor och avgifter för upplåtelse av offentlig platsmark
Sammanfattning av ärendet

Gällande bygg- och miljöavdelningen så har två fasta avgifter har lagts till,
den ena angående sluten tank för WC och den andra för samtidig ansökan
om separata avlopps-anläggningar för WC- respektive bad-, disk och
tvättvatten. Avgiften för ansökan om dispens från strandskyddsföreskrifter –
enkel prövning har justerats från två till fyra timmar, då den tidigare
timfaktorn ej har stämt överens med den faktiskt nedlagda tiden i dessa
ärenden.
Kultur- och fritidsavdelningen föreslår att avgiften för uthyrning DVD och
reservationsavgiften tas bort och avgiften för plastkassar höjs till 5 kr.
Tekniska avdelningen föreslår att årsavgiften för mark för p-plats,
husvagnsuppställning, båt och jaktmark tas bort. Avgiften för upplåtelse av
mark för mindre och större arrangemang, tillfälliga reklamanordningar samt
för annan försäljning tas bort. Avgifterna för mobila kiosker och torgplatser
ändras. Avgiften för borttagning av träd på kommunal mark ändras.
Beslutsunderlag








Beslut SBN 2020-10-05 § 129
Förslag Taxa för offentlig platsmark 2021
Kultur- och fritids taxor och avgifter inför 2021
Taxebilaga 1_BOM-2020-863-1
Taxa för tekniska 2021
Förslag 2021 Taxa för markarrende

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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KS § 146
Diarienr
2020/141

Granskning av förslag till detaljplan för Riddersdal 2:11
m.fl., Älvkarleby, Älvkarleby Kommun
Beslut
Kommunstyrelsen tackar för förslaget till detaljplan och har inga ytterligare
synpunkter att tillföra, utöver de som lämnats i samrådsförfarandet.
Reservationer och särskilda uttalanden

Roger Petrini (M) och SusAnne Mastonstråle (M) reserverar sig mot
beslutet till förmån för det egna förslaget.
Sammanfattning av ärendet

Samhällsbyggnadsnämnden har den 2020-11-02 beslutat om granskning för
förslag till detaljplan för Riddersdal 2:11 mfl, Älvkarleby.Syftet med
detaljplanen är att tillskapa byggrätt för uppförande av trygghetsboende i
centrala Älvkarleby. Kommunens befolkning har en stor andel äldre. Det
finns därför behov av attraktiva bostäder riktat mot den äldre målgruppen i
Älvkarleby kommun.Planförslaget möjliggör också parkeringslösningar
inom de egna fastigheterna för att förbättra trafiksäkerheten. Planens
genomförande innebär att befintliga grönområden bebyggs. De gröna ytorna
inom planområdet bedöms dock inte ha höga naturvärden.
Beslutsunderlag






Samrådsredogörelse
Plan och genomförande
Plankarta
Fastighetsförteckning

Förslag till beslut på sammanträdet

Katrin Jakobsson (S) yrkar att kommunstyrelsen tackar för förslaget till
detaljplan och har inga ytterligare synpunkter att tillföra utöver de som
lämnats i samrådsförfarandet.
Roger Petrini (M) yrkar att kommunstyrelsen lämnar samma synpunkter
som Älvkarlebyalliansen lämnade i samrådsförfarandet. Dessa synpunkter
handlar om placeringen av de nya byggnaderna.
Beslutsgång

Ordförande ställer Jakobssons förslag mot Petrinis och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt Jakobssons förslag.
Beslutet lämnas till



Samhällsbyggnadsnämnden

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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