Protokoll för Kommunstyrelsen
Plats:

Kommunhusets sessionssal, Skutskär

Datum och tid: 2020-10-07 09:00-15:50, mötet ajournerades för lunch 12:05-13:00
Justering
Plats:

Kommunhuset, Skutskär

Datum och tid:

2020-10-14 08:00

Paragrafer:

112-129

Sekreterare:
Malin Persson
Ordförande:
Marie Pettersson
Justerare:
Clarrie Leim

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

2020-10-07

Underskrift

Utdragsbestyrkande
1

Kommunstyrelsen
2020-10-07

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

Paragrafer

Paragrafer

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

Övriga närvarande
Ersättare
Namn (politisk tillhörighet)
Sven-Olof Melin (S)
Ulf Öman (V)
Övriga deltagare
Namn
Maria Wikström
Peter Hammarberg
Malin Persson
Ann-Charlotte Ågren (L)
Annelie Backström
Lars Skytt (S)
Håkan Karlsson
Anna Linnerfalk
Inga-Lil Tegelberg (S)
Lena Blad

Ordförandens
signatur

Paragrafer
112
112
Paragrafer

112
112
112
112
112
112
112

Justerarens
signatur

Befattning
Kommundirektör
Ekonomichef
Kommunsekreterare
Gruppledare Liberalerna
Redovisningsekonom
Ordförande Älvkarlebyhus
VD Älvkarlebyhus
Ekonomichef Älvkarlebyhus
Ordförande Älvkarleby Vatten
VD Gästrike Vatten & Älvkarleby Vatten

Justerarens
signatur

2

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
2020-10-07

Christian Lundback
Magnus Grönberg (S)
Bert-Ola Dahlgren
Jan-Åke Olsson (S)
Per-Anders Olsson
Jenny Dahlberg (S)
Lena Isokivelä
Monica Frisk
Sandra Spjut
Bengt Eriksson
Anna-Karin Karlsson
Maria Qvist

Ordförandens
signatur

112
112
112
112
112
112
112
112
112
113
114
114

Justerarens
signatur

Chef verksamhetsstöd Gästrike Vatten
Ordförande samhällsbyggnadsnämnden
Förvaltningschef samhällsbyggnad
Ordförande utbildningsnämnden
Förvaltningschef utbildning
Ordförande omsorgsnämnden
Förvaltningschef omsorg
Ekonom
Ekonom
Kommunpolis
Förbundsdirektör Gästrike Återvinnare
Verksamhetscontroller Gästrike Återvinnare

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
2020-10-07

KS § 112
Diarienr
2020/118

Delårsrapport 2020
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner
delårsrapporten. Innan delårsrapporten skickas till kommunfullmäktige ska
dock de rättelser som presenterades på sammanträdet genomföras på sid 49.
Kommunstyrelsen vill även föra till protokollet att:





Älvkarlebyhus tydligt tar sitt samhällsansvar som framhävs i ägardirektivet och
bolaget genomförde en bra presentation av delårsredovisningen.
Älvkarleby Vattens delårsredovisning redovisades också tydligt och bra.
Samhällsbyggnadsnämnden visar bra ekonomiska resultat och jobbar enligt
fullmäktiges beslut.
Utbildningsnämnden och omsorgsnämnden har båda minskat sina underskott,
vilket är bra men kommunstyrelsen hade svårt att ta till sig presentationen av
delårsresultaten.

Sammanfattning av ärendet

Varje år görs en delårsrapport för perioden januari – augusti aktuellt år.
Delårsrapporten innehåller en översikt över kommunens verksamhet, den
ekonomiska ställningen per den sista augusti samt en utvärdering av om de
politiska målen är uppfyllda eller inte. Delårsrapporten är ett viktigt verktyg
för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige vid styrning och uppföljning
av kommunens verksamheter och bolag under året.
I delårsrapporten framgår att kommunens prognostiserade resultat är 0,0
miljoner kronor, att jämföra med budgeterat resultat på plus 5,2 miljoner
kronor. För kommunen är den enskilt viktigaste händelsen hittills under år
2020 den pågående pandemin Covid19. Händelsen har påverkat hela
kommunen, men framförallt omsorgsnämnden och i viss mån
kommunstyrelsen. Eftersom vi fortfarande är mitt i pandemin så är
osäkerheten om framtiden högst osäker. Staten är generös med ekonomiska
ersättningar och det har hittills mer än väl kompenserat för ökade kostnader
och skattebortfall. Hur det kommer att se ut framgent är svårt att bedöma
men kommunen strävar efter att nå god ekonomisk hushållning under det
kommande året.
Beslutsunderlag





Delårsrapport AB Älvkarlebyhus
Delårsrapport Älvkarleby Vatten AB
Delårsrapport 2020 total Älvkarleby kommun

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
2020-10-07

Beslutet lämnas till







Älvkarlebyhus
Älvkarleby Vatten
Samhällsbyggnadsnämnden
Utbildningsnämnden
Omsorgsnämnden

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
2020-10-07

KS § 113

Information från kommunpolisen
Kommunstyrelsen tackar kommunpolisen för informationen.
Sammanfattning av ärendet

Kommunpolisen i Älvkarleby är ny sedan ca ett år tillbaka och träffar
kommunstyrelsen för första gången. Kommunpolisen driver
brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete i samverkan med
kommunen och övriga aktörer i samhället. Samarbetet mellan kommunen
och polisen är under uppbyggnad och kommunpolisen framhäver en önskan
om att detta arbete ska prioriteras. Det meddelas även att det hittills anmälts
färre antal brott jämfört med tidigare år och att det mest förekommande
brottet som anmäls i kommunen är stöld.

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
2020-10-07

KS § 114
Diarienr
2020/103

Avfallstaxa 2021
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner förslaget till
avfallstaxa för 2021.
Reservationer och särskilda uttalanden

Roger Petrini (M) och SusAnne Mastonstråle (M) reserverar sig mot
beslutet till förmån för Petrinis förslag.
Sammanfattning av ärendet

Förslaget innebär i korthet att:
 De rörliga kostnaderna som kunderna kan vara med och påverka
höjs.
 En fortsatt miljöstyrning mot att sortera mera och minska avfallet.
 Villahushåll/småhus, som har abonnemang sorterat och minsta
storleken 140 liter och hämtning och hämtning 1 gång var 4:e vecka
eller 1 gång per kvartal får ingen höjning alls.
 De kunder som har mycket restavfall får betala mera, medan de som
har mycket utsortering av matavfall, tidningar och förpackningar
gynnas. (Genomsnitt höjning 2,5%).
 Abonnemang osorterat, dvs. där restavfall och matavfall får blandas
får en stark miljöstyrning och höjs fortsatt.
 I snitt ökar avgiften för en villa/radhus/lägenhet som sorterar med 13 kr/månaden/hushåll.
 Grundavgiften för radhus tas bort. Benämningen av grundavgifterna
görs om och skatteverkets taxeringskoder för fastighetstyper blir
vägledande. För merparten av de ca 9 000 st radhus som förbundet
har i sina register idag kommer de att gå över till grundavgift för
villa/småhus och få en kostnadsökning med 200 kr/år.
 Kunder med enskilt avlopp och fettavskiljare. Taxorna höjs enligt
avfallsindex för slaminsamling med 2,5 %.
 Hämtningsavgifter och transportkostnader indexeras med 2,5 %.
 Behandlingskostnader för taxorna som rör komprimatorer och
tillfälliga verksamheter justeras och blir kostnadstäckande, gäller
restavfall och blandat restavfall och matavfall.
 Förtydliganden vad gäller sanktionsavgifter vid försvårade
hämtställen.
 Förtydliganden av maxgränser för antal, vikt och storlek vad gäller
hämtning av grovavfall.
 Latrinhämtningen är oförändrad.
 Förtydligande, omskrivning och flytt av vissa förklaringstexter.
Några stycken i allmänna bestämmelser flyttas över till att bara stå i

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
2020-10-07



avfallsföreskrifterna.
Övriga taxor är oförändrade.

Beslutsunderlag





Beslutsförslag avfallstaxa 2021 till kommunerna
Avfallstaxa 2021 förslag med 2020 som grund
Frågor och svar om avfallstaxan 2021

Förslag till beslut på sammanträdet

Roger Petrini (M) föreslår att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige att tillåta en taxehöjning med max 2 % samt att
effektivitetskravet höjs till 2 %.
Marie Pettersson (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige godkänna förslaget till avfallstaxa.
Beslutsgång

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

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

9

Kommunstyrelsen
2020-10-07

KS § 115

Delgivning av protokoll och andra meddelanden
Följande meddelanden redovisas:
1. Riskmatris, internkontrollplan, Omsorgsnämnden
2. Beslut från Omsorgsnämnden gällande Internkontrollplan för år
2020, 2020-09-08
3. Enkel uppföljning, juli 2020, Omsorgsnämnden
4. Tjänsteskrivelse från Lena Isokivelä: Svar till revisorerna gällande
granskning av arbetet med barn och ungdomars psykiska ohälsa,
2020-08-16
5. Beslut från Omsorgsnämnden gällande granskning avseende
Utbildnings- och omsorgsnämndens arbete med barn och ungdomars
psykiska ohälsa, 2020-09-08
6. Protokoll från Kommunstyrelsen, 2020-09-09
7. Reglemente för IT-nämnden
8. E-post gällande reglemente för IT-nämnden
9. Beslut från Heby kommunfullmäktige gällande revidering av
reglemente för IT-nämnd
10. Nominera årets föreningsvänligaste kommun 2020
11. Budgetpropositionen för 2021 och Höständringsbudgeten för 2020
från SKR
12. Protokollsutdrag från Trafik- och samhällsutvecklingsnämndens
sammanträde den 21 september 2020
13. Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2020-09-22
14. Kommunalekonomisk utjämning för kommuner, preliminärt utfall,
år 2021
15. Webbinarium – Så flyttar nyanlända inom Sverige – SCB
Statistikmyndigheten
16. Sänkt premie för TGL-KL 2021 | Viktig information från SKR
(cirkulär 20:38)
17. Protokoll från Gästrikerådet, 2020-09-11

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

10

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
2020-10-07

KS § 116

Redovisning av delegationsbeslut
Det finns inga delegationsbeslut att redovisa.

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
2020-10-07

KS § 117

Allmän information och återrapportering från uppdrag
Kort lägesbild om corona och situationen i kommunen. Ingen konstaterad
smitta på kommunens äldreboende i dagsläget, men läget i länet har
förvärrats och Region Uppsala planerar en presskonferens under
eftermiddagen.
SusAnne Mastonstråle (M) informerar att upplandsstiftelsen hela nästa år
kommer att satsa på aktiviteter som uppmuntrar till att utforska och
upptäcka sitt närområde.

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
2020-10-07

KS § 118

Sammanträdesplan 2021
Beslut
Kommunstyrelsen:
1. föreslår att kommunfullmäktige beslutar att sammanträda följande
datum under nästkommande år:







17 februari
28 april
23 juni
22 september
27 oktober
24 november

2. Beslutar att kommunstyrelsen sammanträder följande datum under
nästkommande år:










3 februari
10 mars
14 april
12 maj
9 juni
8 september
13 oktober
10 november
15 december

3. Beslutar att kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder följande
datum under nästkommande år:










20 januari
24 februari
31 mars
27 april
26 maj
25 augusti
29 september
26 oktober
1 december

Beslutsunderlag



Sammanträdesplan 2021

Förslag till beslut på sammanträdet

Sigrid Bergström (V) föreslår att kommunstyrelsen föreslår att
kommunfullmäktige ska sammanträda den 21 juni istället för 23 juni.
Marie Pettersson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
2020-10-07

Beslutsgång

Ordförande frågar kommunstyrelsen om de först kan besluta att anta
förslagen till sammanträdesdatum för kommunstyrelsen och
kommunstyrelsens arbetsutskott och finner att så är fallet.
Ordförande ställer sedan Petterssons förslag mot Bergströms som gäller
förslaget till sammanträdesdatum för kommunfullmäktige och finner att de
beslutar enligt Petterssons förslag.
Beslutet lämnas till



Kommunsekreterare

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
2020-10-07

KS § 119
Diarienr
2020/102

Skutskärs missionsförsamling
Beslut
Kommunstyrelsen antar förslaget till svar som sitt eget.
Sammanfattning av ärendet

Skutskärs missionsförsamling har inkommit med en skrivelse till
kommunen. I skrivelsen beskriver de att församlingen inte längre önskar
förvalta kyrkan med dess tillhörande (förre detta) pastorsbostad.
Församlingen ser positivt på att kommunens bostadsbolag köper fastigheten
för att använda som en samlingslokal och vill därför att kommunen ska
uppmuntra bostadsbolaget till detta.
Kommunstyrelsen anger dock i sitt svar till missionsförsamlingen att
kommunen inte kommer initiera ett ärende till bostadsbolaget om att köpa
den specifika fastigheten. Kommunstyrelsen anser att om bolaget ser ett
behov av att förvärva fastigheten samt att det ligger i linje med de
styrdokument som bolaget har att följa kan bolaget ensamt gå vidare i
frågan.
Beslutsunderlag




Skrivelse, inkommen 2020-08-07/ Skutskärs missionsförsamling
Förslag till svar /Marie Pettersson

Förslag till beslut på sammanträdet

Marie Pettersson (S) föreslår att kommunstyrelsen antar hennes förslag till
svar.
Beslutet lämnas till



Skutskärs missionsförsamling

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
2020-10-07

KS § 120
Diarienr
2020/62

Sponsring av elitidrott - Skutskärs IF bandy
Beslut
Kommunstyrelsen:
1. godkänner sponsoravtalet med Skutskärs IF Bandy för säsongerna
2020/21 och 2021/22 samt
2. ger förvaltningen i uppdrag att ta fram underlag som beskriver föroch nackdelar med att ha sponsring av elitidrott. Detta för att
eventuellt ompröva beslutet om att ha en policy i frågan.
Sammanfattning av ärendet

Skutskärs IF Bandy har haft ett sponsoravtal med kommunen de två senaste
säsongerna 2018-2020 utifrån att damlaget spelar i den högsta serien i
Sverige. Det har möjliggjorts utifrån att Älvkarleby kommun har en policy
rörande sponsring av elitidrott och den anger att alla avtal ska godkännas av
kommunstyrelsen.
Avtalet som föreligger kommunstyrelsen, har förhandlats och godkänts av
Skutskärs IF Bandy.
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse, Martin Andaloussi
Förslag på sponsoravtal mellan Älvkarleby kommun och Skutskärs IF
Bandyklubb

Beslutet lämnas till




Skutskärs IF Bandy
Tillförordnad chef för näringsliv, arbetsmarknad och integration

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
2020-10-07

KS § 121
Diarienr
2020/107

Utvärdering av kommunens arbete med att erbjuda
ungdomar feriearbete
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner utvärderingen.
Sammanfattning av ärendet

Den 15 mars 2017 beslutade kommunstyrelsen enhälligt att genomföra en
betydande ambitionshöjning när det gällde feriearbetande ungdom.
Feriearbetande ungdom är de sommarjobb som anordnas av kommunen vars
syfte är att ge sysselsättning åt ungdomar i åldern 16 – 17 år. I samband med
att beslutet fattades, fastslogs också att en utvärdering av förändringen
skulle genomföras 2019. Utvärderingen visar att feriearbetande ungdom till
stor del är uppskattat, inkluderande och framgångsrikt.
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse – Utvärdering av feriearbetande ungdom,
Näringslivschefen, 2020-08-25
Utvärdering av feriearbetande ungdom, Näringslivschefen, 2020-08-25

Beslutet lämnas till



Tillförordnad chef för näringsliv, arbetsmarknad och integration

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
2020-10-07

KS § 122
Diarienr
2020/110

Förslag till läns- och kommuntal Uppsala län 2021
Beslut
Kommunstyrelsens godkänner förslaget till kommuntal som innebär en
anvisad flykting till Älvkarleby kommun 2021.
Sammanfattning av ärendet

Årligen tar Länsstyrelsen Uppsala län fram kommuntal kring hur många
nyanlända varje kommun ska få anvisade, det vill säga så många som vi
måste hjälpa till att bosätta. Det totala länstalet för Uppsala län år 2021
förväntas vara 321. Utifrån beräkningsmodellen som tar hänsyn till
arbetsmarknad, andelen självbosatta och asylsökande så är förslaget att
Älvkarleby ska ta emot en anvisad nyanländ från migrationsverket.
Älvkarleby kommun har under en historiskt sett tagit oproportionerligt stort
ansvar för flyktinginvandringen om man jämför med länet i övrigt. Vissa år
har vi som minsta kommun tagit emot fler nyanlända i absoluta tal än flera
av våra större grannar. För oss har regelverket kring eget boende för
asylsökande och flyktingar (EBO) varit ett problem då det skett en
okontrollerad bosättning, som gett upphov till trångboddhet, arbetslöshet
och utanförskap. Ett idogt arbete från våra politiker har inneburit att antalet
anvisade personer från migrationsverkets anläggningsboende till kommunen
har varit lågt. Trots att vi har haft ett lägre inflöde under en period ser vi att
sysselsättningsgraden i vissa bostadsområden är under 50 % jämfört med
kommunsnittet på 78 %. Utmaningen ligger just i
sysselsättningsperspektivet och kommer man inte i arbete inom 24 månader,
så måste kommunens försörjningsstöd träda in. Länsstyrelsen Uppsala län
har fortsatt tagit hänsyn till våra förutsättningar och därför föreslår
förvaltningen att kommunen tillstyrker Länsstyrelsens förslag till
kommuntal.
Beslutsunderlag




Preliminära läns- och kommuntal Uppsala län 2021, 2020-08-25,
Länsstyrelsen
Tjänsteskrivelse Förslag till läns- och kommuntal Uppsala län 2021,
2020-09-09, Martin Andaloussi

Beslutet lämnas till




Länsstyrelsen i Uppsala
Integrationsutvecklare

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
2020-10-07

KS § 123
Diarienr
2020/109

Förvärv av centrumfastigheter
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Älvkarlebyhus får godkänt att förvärva centrumfastigheter som idag
ägs av Gästrike Fastigheter till ett pris av max 14,5 miljoner kronor.
Detta gäller fastigheterna Siggeboda 3:4 samt Siggeboda 17:36.
2. Att låneramen för Älvkarlebyhus utökas med 15 miljoner kronor.
Sammanfattning av ärendet

Älvkarlebyhus har i en hemställan till kommunfullmäktige beskrivit hur
bolaget önskar förvärva centrumfastigheter som idag ägs av Gästrike
Fastigheter. Fastigheterna var till salu för ca 17,5 miljoner kronor.
Älvkarlebyhus värdering (med hjälp av Svefa) var 14,5 miljoner kronor och
efter flera förhandlingar har ägaren till lokalerna gått med på ett pris 14,5
miljoner kronor.
Föremålet för Älvkarlebyhus verksamhet ska enligt bolagsordningen vara
”att inom Älvkarleby kommun förvärva, avyttra, äga, bygga, förvalta och
upplåta fastigheter och tomträtter med bostäder, affärs-, industri- och
kontorslägenheter, byggnader för kommunal service och därtill hörande
kollektiva anordningar.” Det innebär att förvärvet ligger i linje med
verksamheten som Älvkarlebyhys har att bedriva.
Beslutsunderlag






Tjänsteskrivelse, daterad 2020-09-15, Peter Hammarberg
Hemställan om förvärv av centrumfastigheter från Älvkarlebyhus
Värdeutlåtande Älvkarleby Siggeboda 3:4
Värdeutlåtande Älvkarleby Siggeboda 17:36

Förslag till beslut på sammanträdet

Roger Petrini (M) yrkar avslag på Älvkarlebyhus hemställan.
Beslutsgång

Ordförande ställer Petrinis förslag mot arbetsutskottets och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
2020-10-07

KS § 124
Diarienr
2020/96

Digitala sammanträden
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
1. köpa in de antal licenser för arbetsverktyget Zoom som behövs för
att möjliggöra för förtroendevalda att, vid behov, delta på ett
sammanträde på distans
2. köpa in ett tiotal headsets för utlåning vid digitalt deltagande
3. inköpen finansieras inom kommunstyrelsens befintliga budgetram
4. ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en rutinbeskrivning som
beskriver hur arbetet ska gå till när en förtroendevald ska delta på ett
sammanträde digitalt där inriktningen ska vara att förtroendevalda i
första hand ska delta fysiskt
5. beslutet ska utvärderas inför att licensavtalen löper ut för att bedöma
om resurserna för detta arbete ska förändras.
Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade 2020-04-29 att revidera kommunens
reglementen och arbetsordning. Revideringen innebar att fullmäktige gjorde
det juridiskt möjligt för ledamöter och ersättare att kunna delta på
sammanträden med fullmäktige, nämnder och styrelse på distans. I varken
beslut eller underlag framgick det dock när förvaltningen förväntades göra
deltagande på distans möjligt och det fanns inte heller någon beskrivning av
hur finansieringen av beslutet skulle gå till. Det var också oklart om
fullmäktige såg detta beslut som en kortsiktig lösning på grund av den
rådande pandemin eller om det var ett ställningstagande om att långsiktigt
förändra det arbetssätt som råder idag.
Förvaltningen har sammanställt ett underlag som mer i detalj beskriver vad
ett genomförande av digitala sammanträden innebär, vad det ställer för krav
och vilka resurser som detta kommer ta i anspråk. Detta för att få tydlighet i
om förvaltningen ska arbeta vidare med denna fråga eller inte och i så fall
med vilken ambitionsnivå.
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för det
nämndsadministrativa arbetet i kommunen och behandlade ärendet på
sammanträdet 2020-09-09. Kommunstyrelsen beslutade då att återremittera
ärendet till arbetsutskottet för att ta fram tydligare förslag till beslut.
Arbetsutskottet föreslår nu att ambitionsnivån ska vara relativt låg men att
det ska skapas förutsättningar för förtroendevalda att kunna delta på
sammanträden digitalt. Detta ska ske när ordförande anser att det finns goda
skäl men det fysiska mötet ska dock vara det främsta alternativet, tillstånd så
som sjukdom ska till exempel inte vara ett skäl för att delta digitalt. Verktyg
så som headsets föreslås endast köpas in till ett mindre antal, detta för att
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låna vid behov. Alla förtroendevalda ska därmed inte i dagsläget förses med
verktyg och på så sätt är inte ambitionen för att alla ska delta digitalt på ett
och samma sammanträde. Ytterligare ett förslag är att förvaltningen får i
uppdrag att ta fram en tydlig rutinbeskrivning som ska gälla vid ett digitalt
sammanträde då det är flera delar som ska fungera samt att beslutet
utvärderas när licensavtalen är på väg att löpa ut.
Beslutsunderlag





Beslut KS 2020-09-09 § 108
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-08-12 / Malin Persson
Skrivelse ”Digitala sammanträden”, daterad 2020-08-14, Louise
Cedemar och Malin Persson

Beslutet lämnas till







Administrations- och kommunikationschef
Kommunens sekreterare
Utbildningsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Omsorgsnämnden
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KS § 125
Diarienr
2020/67

Regional utvecklingsstrategi för Uppsala län
Beslut
Kommunstyrelsen:
1. antar förslaget till yttrande, daterat 2020-09-25 som sitt eget, samt
2. bilägger till yttrandet, Gästrike Vattens yttrande.
Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsens förvaltning lämnar förslag till yttrande på remissen av
den regionala utvecklingsstrategin.
Det är positivt att se att strategin bygger på tidigare års utvecklingsstrategi
och redan initierade aktiviteter vilket bådar gott för genomförandet och
förankringen i länet. Eftersom vi till viss del har synkroniserat vår Mål och
budget med den tidigare Regionala utvecklingsstrategin (RUS), är det bra att
det inte är några större förändringar.
Den mest kritiska delen som yttrandet lyfter är kopplat till hur RUS:en
hanterar relationen till grannlänen. Detta är vår mest strategiska fråga, för ju
mer RUS:en blickar inåt, desto längre bort från kärnan hamnar vi. Vi får inte
bli en blindtarm, det kommer att drabba våra medborgare och företag. Att
binda ihop Gävleborg med Uppsala och Region Stockholm blir extremt
viktigt. Detta är en återkommande punkt i yttrandet.
En annan fråga som yttrandet tar upp är genomförandet av strategin,
historiskt sett är detta en svaghet i dessa dokument. Vi har ett förslag som
dåvarande Regionförbundet lyfte, rörande att man skulle ha avtal mellan
regionen och kommunen där båda förband sig att göra saker kopplade till
RUS:en. För oss skulle det innebära en tydlighet vad Regionen kan och vill
göra i Älvkarleby kommun. I övrigt har vi inte lyft detaljfrågor, utifrån att
mycket är likt den gamla RUS:en eller det faktum att många aktiviteter
redan pågår.
Gästrike Vatten har inte lämnat ett yttrande till Region Uppsala, men
föreslår att kommunstyrelsen bilägger deras skrivelse till vår egen.
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse, Information – Yttrande gällande Regional
utvecklingsstrategi för Uppsala län, Martin Andaloussi, 2020-09-11
Förslag till Regional utvecklingsstrategi, Region Uppsala

Beslutet lämnas till




Region Uppsala
Tillförordnad chef för näringsliv, arbetsmarknad och integration
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KS § 126

Diarienr
2019/78

Medborgarförslag om hastighetsdämpning av
Långgatan från korsningen Rosengatan till
Näsbodavägen
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår
medborgarförslaget.
Sammanfattning av ärendet

Ett medborgarförslag inkom till kommunen 2019-07-01. Förslaget innebär
önskemål om hastighetsdämpande åtgärder på Långgatan, på sträckningen
mellan korsningen Rosengatan och Näsbodavägen.
Förslaget har beretts av samhällsbyggnadsnämnden och de föreslår att
kommunfullmäktige ska avslå medborgarförslaget.
Älvkarleby kommuns antagna hastighetsplan reglerar hastigheter på vägar
inom kommunen och den högsta tillåtna hastigheten på Långgatan är satt till
40 km/h mellan Ordensgatan och Näsbodavägen. Vägar inom
bostadsområdena västra Älvboda och mellersta Älvboda som delvis har sina
utfarter på Långgatan ska ha högsta hastigheten 30 km/h.
Ny skyltning utifrån kommunens högsta tillåtna hastigheter kommer att ske
under 2020-2021. Samhällsbyggnadsnämnden anser därför att det inte ska
anläggas fler vägbulor eller andra hastighetsdämpande åtgärder på
Långgatan innan trafikföreskrifterna har vunnit laga kraft och
omskyltningen är klar.
Beslutsunderlag




Beslut SBN 2020-09-07 § 102
Medborgarförslag om hastighetsdämpning av Långgatan, 2019-07-01
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KS § 127
Diarienr
2019/132

Medborgarförslag om att märka upp parkeringsytor vid
båtiläggningsplatsen vid Rotskärsbron
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår
medborgarförslaget.
Sammanfattning av ärendet

2019-11-26 inkom ett medborgarförslag till kommunen. Förslaget är att
kommunen ska anordna parkeringsytor på området nedanför Rotskärsbrons
brofäste, intill iläggningsplatsen för båtar.
Samhällsbyggnadsnämnden har berett ärendet och har i sitt beslut beskrivit
att den gällande detaljplanen för området anger allmän platsmark/park eller
plantering. Det innebär att för att kunna anlägga en parkering inom området
måste först en detaljplaneändring genomföras.
Samhällsbyggnadsnämnden har för ambition att utveckla och förbättra
möjligheter för båtlivet så förslaget är värt att undersöka närmare. Tyvärr
ser inte nämnden att just denna åtgärd är genomförbar i dagsläget och därför
är förslaget att kommunfullmäktige ska avslå medborgarförslaget.
Beslutsunderlag




Beslut SBN 2020-09-07 § 103
Medborgarförslag om att märka upp parkeringsytor, 2019-11-26
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KS § 128
Diarienr
2020/112

Omfördelning av budget för korttidsbemanning
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar förslaget att
omfördela nuvarande budget för korttidsbemanning från kommunstyrelsen
till omsorgsnämnden.
Sammanfattning av ärendet

Placering och uppdrag för verksamheten för korttidsbemanning har utretts
under en längre tid, både på HR-avdelningens och kommunstyrelsens
initiativ. En utredning av bemanningsverksamheten i Älvkarleby kommuns
samgående med bemanningen i Tierps kommun inleddes 2018 på
kommunstyrelsens uppdrag. Utredningen skulle belysa frågor som
organisation, ekonomi, personal och juridik men även frågor som lokal
tillgänglighet och service samt lokaler. Under utredningens gång har det inte
kunnat presenteras en tydlig beskrivning av uppdraget en gemensam
bemanningsverksamhet skulle ha. Det ekonomiska underlaget från Tierps
ekonomiavdelning har inte heller varit tillfredsställande för att kunna fatta
beslut om en mer genomgripande samverkan. Av den anledningen är det i
dagsläget inte aktuellt att utreda någon annan förändring av
bemanningsverksamheten än inom Älvkarleby kommuns egen organisation.
I uppdraget för korttidsbemanning ingår även administration av Time
Caresystemet samt fakturahantering för vård- och omsorg.
Förslaget till omfördelning av budgeten grundar sig bland annat på att
mängden arbete varierar starkt över året och vissa delar i uppdraget t ex
introduktion av vikarier kräver ett samarbete mellan förvaltningarna som
kan vara svår att få till. Omsorgsförvaltningen har större möjlighet att
anpassa resurserna utifrån behov och bland annat få till en bättre
vikarieintroduktion inom den egna förvaltningen.
Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse, daterad 2020-09-03/Brita-Lena Cederqvist
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KS § 129
Diarienr
2020/120

Utredning om möjligheter till avtalssamverkan inom
upphandlingsområdet
Beslut
Kommunstyrelsen ger ekonomichefen i uppdrag att utreda möjligheten till
avtalssamverkan med hälsingekommunerna i upphandlingsfrågor.
Sammanfattning av ärendet

Älvkarleby kommun var tidigare medlem i kommunalförbundet Inköp
Gävleborg. Förbundet var upphandlande myndighet för
medlemskommunerna Bollnäs, Hofors, Hudiksvall, Ljusdal, Nordanstig,
Ockelbo, Ovanåker, Söderhamn och Älvkarleby. Förbundet upphörde den 1
januari 2020 och kommunen har sedan dess organiserat
upphandlingsverksamheten i egen regi.
Förslag till beslut på sammanträdet

Marie Pettersson (S) föreslår att kommunstyrelsen ger ekonomichefen i
uppdrag att utreda möjligheten till avtalssamverkan med
hälsingekommunerna i upphandlingsfrågor.
Beslutet lämnas till



Ekonomichefen
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