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 Kommunstyrelsen  
 2021-05-12 

 Ordförandens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

 

Beslutande 
Ledamöter 
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer 
Marie Pettersson (S)  
Clarrie Leim (C) (ZOOM)  
Kurt L Andersson (S)  
Hans Wennberg (MP) (ZOOM)  
Roger Petrini (M) (ZOOM)  
SusAnne Mastonstråle (M) (ZOOM)  
Torbjörn Löfgren (KV) (ZOOM)  
Maj-Britt Jakobsson (SD)  

Tjänstgörande ersättare 
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer Ordinarie ledamot 
Henrik Jonsson (S) (ZOOM)  Sigrid Bergström (V) 
Jenny Dahlberg (S) (ZOOM)  Katrin Jakobsson (S) 
Mona Hansson (KV) (ZOOM)  Sandra Andersson (SD) 

Övriga närvarande 
Ersättare 
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer 
Sven-Olof Melin (S) (ZOOM)  
Hannele Kumpulainen (S) (ZOOM)  
Gunn Johansson (C) (ZOOM)  
Marianne Nygren (KD) (ZOOM)  

Övriga deltagare 
Namn Paragrafer Befattning 
Maria Wikström (ZOOM)  Kommundirektör 
Peter Hammarberg (ZOOM)  Ekonomichef 
Nikola Jevtic  Kommunsekreterare 
Anders Malmström (ZOOM) 71 VD Bionär 
Torbjörn Wiktorén (ZOOM) 71 Ekonomichef Gävle Energi 
Lotta Heimersson (ZOOM) 65 Leader Nedre Dalälven 
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 Kommunstyrelsen 
 2021-05-12  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

KS § 60 Delgivning av protokoll och andra meddelanden 
 

 
Följande meddelanden redovisas:  

1. Beslut från ON gällande enkel uppföljning  
2. Enkel uppföljning januari-februari ON  
3. Beslut från ON gällande internkontrollplan 
4. Tjänsteskrivelse gällande internkontrollplan  
5. Riskmatris 2021 internkontrollplan  
6. Internkontrollplan 2021 för ON 
7. Beslut från ON gällande mål och budget 2022 
8. Tjänsteskrivelse om mål och budget 2022 ON  
9. Prioriteringsunderlag bilaga 1-8 ON 
10. Prioriteringformulär för ON 2022 
11. Beslut från SBN gällande lokala trafikföreskrifter  
12. Skrivelse från PRO till KS 
13. Riktlinjer och regler för lokalbokning av gymnastiksalar, sporthallar 

och ishall 
14. Information från SKR 
15. Protokoll och handlingar från Gästrike Vatten AB 
16. Protokoll Älvkarleby Vatten AB 
17. Årsredovisning 2020 Älvkarleby Vatten AB  
18. Beslut från Knivsta kommun 2021-04-19 
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 Kommunstyrelsen 
 2021-05-12  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

KS § 61 Redovisning av delegationsbeslut 
Diarienr 
KS 2021/31 Följande delegationsbeslut redovisas 

Kommundirektören har fattat ett delegationsbeslut om yttrande till 
länsstyrelsen om tilldelning av bygdemedel. Kommunen förordar att 
länsstyrelsen i år beviljar 110 00 kronor till Älvkarleby Golfklubb för 
uppställningsplatser samt tömning av latrin/gråvatten på campingen. Det är 
länsstyrelsen som slutligen beslutar om hur medlen faktiskt ska fördelas. 
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 Kommunstyrelsen 
 2021-05-12  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

KS § 62 Allmän information och återrapportering från uppdrag 
 

 
Kommundirektör Maria Wikström meddelar att ekonomichef Peter 
Hammarberg har valt att säga upp sig för att gå i förtidspension. Han slutar 
sin tjänst sista juli. 
Clarrie Leim (C) berättar om En timme demokrati, länsstyrelsens 
evenemang för att uppmärksamma att det är 100 år sen kvinnor fick rösta 
för första gången. Landshövding Göran Enander ledde seminariet som bland 
annat innehöll rapporter från Delegation mot segregation och 
Jämställdhetsmyndigheten som undersöker demokratin utifrån ett 
socioekonomiskt- och jämställdhetsperspektiv. 
För att uppmärksamma och tydliggöra sitt ställningstagande för demokratin 
planerar länsstyrelsen att signera "Deklarationen för en stark demokrati" 
som är framtagen av Kommittén Demokratin 100 år. Genom deklarationen 
tar länsstyrelsen ställning för alla människors lika värde, de grundläggande 
fri- och rättigheterna och rättsstatens principer. 
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 Kommunstyrelsen 
 2021-05-12  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

KS § 63 Ekonomisk redovisning 
 

 
Ekonomichef Peter Hammarberg presenterar en uppföljning för mars 
månad. 
Kommunen totalt visar ett utfall på cirka 7 900 000 kronor för perioden som 
främst är hänförbart till statsbidrag inom omsorg, utbildning och 
kommunstyrelsen. Dessa kommer dock att förbrukas under året och 
helårsprognosen ligger på -2 000 000 kronor mot budgeterat resultat. Det är 
prognostiseras positiva avvikelser för finansförvaltningen och 
kommunstyrelsen medan samhällsbyggnadsnämnden, omsorgsnämnden och 
utbildningsnämnden indikerar fortsatta underskott för helåret.  
Finansförvaltningen visar en avvikelse för perioden på cirka 3 000 000 
kronor mot budget. Det är främst hänförbart till högre statsbidrag och läge 
pensionskostnader. Prognos för helåret avviker positivt mot budget med 4 
700 000 kronor.  
Kommunstyrelsen redovisar ett överskott om cirka 3 200 000 kronor för 
perioden och en beräknad årsprognos om 1 400 000 kronor. Den största 
anledningen till överskottet är vakanser inom flera avdelningar samt externa 
medel avseende integration om 1 800 000 kronor som inkommit under 
februari månad, dessa kommer dock att förbrukas under året. 
Samhällsbyggnadsnämnden har en avvikelse för perioden på 200 000 kr och 
helårsprognosen ligger på cirka -900 000 kronor. Prognosen förklaras främst 
av att snöröjning av kommunens vägar beräknas preliminärt att ge ett 
underskott på cirka 1 200 000 kronor.  
Omsorgsnämnden redovisar en prognos för helåret ligger på cirka -2 
900 000 kronor. Orsaken är främst högre personalkostnader än budgeterat 
inom hemtjänsten, vård- och omsorgsboendet samt inom 
öppenvårdsverksamheten. De båda verksamhetsområdena, Individ- och 
familjeomsorg samt Vård- och omsorg, har tagit fram en handlingsplan med 
effektivitetsåtgärder för att komma i ram.  
Utbildningsnämnden visar en avvikelse på cirka -1 200 000 kronor för 
perioden och prognostiserar för helåret ett resultat på cirka -3 000 000 
kronor. Avvikelsen är i huvudsak hänförbar till personalkostnader. 
Prognoserna är inte färdiga utifrån besparingsåtgärder men kommer att 
justeras vid tertialbokslutet som har deadline den 12 maj. 
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 Kommunstyrelsen 
 2021-05-12  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

KS § 64 Information om läget i kommunen med anledning av 
coronaviruset 

 
 
Kommundirektör Maria Wikström informerar att läget i kommunen är 
förhållandevis stabilt. Det förekommer enstaka fall inom både utbildning- 
och omsorgsförvaltningen. Det är hög sjukfrånvaro inom utbildning på 
grund av att man måste stanna hemma vid minsta symptom. Vaccinationen 
går bra i kommunen.  
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 Kommunstyrelsen 
 2021-05-12  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

KS § 65 Besök: Nedre Dalälven 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen tackar Lotta Heimersson från NeDa för en informativ 
presentation och välkomnar henne tillbaka nästa år. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt 6 kap. 1 § i kommunallagen har kommunstyrelsen uppsiktsplikt över 
nämnder och kommunala angelägenheter. Ett sätt för styrelsen att utföra sitt 
uppdrag är att bjuda in representanter från bolag och andra aktörer som 
kommunen har avtal med. 
Lotta Heimersson från Nedre Dalälven håller en presentation för 
kommunstyrelsen. Nedre Dalälven är indelad i tre olika verksamheter:  
Nedre Dalälvens intresseförening (NeDa) grundades 1986 med syftet att 
arbeta med områdets utveckling genom de positiva förutsättningar för bland 
annat turism, företagsetableringar och inflyttning som området erbjuder. 
Leader Nedre Dalälven är ett EU-program som Samverkar genom 
finansiering, projekt och lokal styrning. Leader genomför lokala projekt som 
främjar besöksnäring, stärker entreprenörskap, attraktiva miljöer för boende 
och besökare samt öppna landskap, mötesplatser på landsbygden med mera. 
Vidare är även biosfärsområdet Älvlandskapet Nedre Dalälven en del av 
NeDa. Biosfärsområden utses av UNESCO och ska gynna de boende i 
området genom social och ekonomisk utveckling, värna om den biologiska 
mångfalden, vara modellområden för hållbar utveckling och vara arenor för 
forskning och utbildning. 
Presentationen innehåller en redogörelse för alla de projekt med koppling 
till Älvkarleby kommun som de tre olika verksamheterna bedrivit under den 
senaste tiden samt en överblick av hur framtiden ser ut för de tre olika 
verksamheterna. 

8



 Kommunstyrelsen 
 2021-05-12  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

KS § 66 Medborgarförslag om uppsättning av lampa Hårsta 
Diarienr 
2020/125 Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att avslå medborgarförslaget. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har fått in ett medborgarförslag gällande uppsättning 
av lampa i Hårsta. På fullmäktiges sammanträden 2020-11-25 skickades 
förslaget till samhällsbyggnadsnämnden för beredning.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden har föreslagit fullmäktige att avslå 
medborgarförslaget då den föreslagna platsen för uppsättning av lampa inte 
ligger på kommunens mark, utan fastigheten tillhör Älvkarlebyhus AB.  
 
Medborgaren hänvisas till Älvkarlebyhus AB med sitt förslag. 

 
Beslutsunderlag 
 Beslut SBN 2021-04-12 § 45 

 Medborgarförslag uppsättning av lampor 

 Beslut KS 2021-03-10 § 35 

 Beslut KSAU 2021-04-27 § 49 

 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan föreslå fullmäktige att avslå 
förslaget och finner att så är fallet. 
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 Kommunstyrelsen 
 2021-05-12  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

KS § 67 Medborgarförslag om belysning längs Långgatan och 
Älvbodavägen 

Diarienr 
2020/150 Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att bifalla medborgarförslaget om 
mer belysning längs Långgatan och Älvbodavägen. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Fullmäktige har fått in ett medborgarförslag om belysnings längs Långgatan 
och Älvbodavägen då nuvarande belysning inte räcker till. På fullmäktiges 
sammanträden 2020-11-25 skickades förslaget till 
samhällsbyggnadsnämnden för beredning.  
Samhällsbyggnadsnämnden delar uppfattningen om att belysningen i ovan 
nämnda område inte räcker till och har därför föreslagit fullmäktige att 
bifalla medborgarförslaget. 

 
Beslutsunderlag 
 Beslut SBN 2021-04-14 § 46 

 Medborgarförslag 

 Beslut KS 2021-03-10 § 35 

 Beslut KSAU 2021-04-27 § 50 

 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om man kan besluta att föreslå fullmäktige bifalla 
medborgarförslaget och finner att så är fallet. 
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 Kommunstyrelsen 
 2021-05-12  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

KS § 68 Medfinansiering Leader Nedre Dalälven 
Diarienr 
2021/53 Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att Älvkarleby kommun: 
1. Medfinansierar Leader Nedre Dalälven med 105 240 kronor för 

2022 
2. Har för avsikt att vara medfinansiär för nästkommande 

programperiod 2023-2027 samt strategiarbetet 2021, förutsatt att den 
faktiska kostnaden är densamma som den preliminära kostnaden 
som framgår av missivet. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Älvkarleby kommun har varit medfinansiär till Leader Nedre Dalälven 
sedan 2015. Tanken var att programperioden skulle pågå mellan 2015-2020, 
men med anledning av beslut på EU-nivå kommer den innevarande 
programperioden att förlängas med två år. Leader klarar själva av att täcka 
kostnader för 2021, men behöver medel för 2022. Parallellt med 
verksamheten inom förlängningsperioden ska den nya utvecklingsstrategin 
2023-2027 tas fram. 
 
Leader Nedre Dalälven ansöker därför om ett medfinansieringsbelopp på 
105 240 kr för 2022. Vidare vill man att kommunen är med och finansierar 
nästkommande programperiod 2023-2027 samt avsätter en mindre summa 
för strategiarbetet 2021. Summan är inte exakt fastställd än men beräknas 
hamna på cirka 36 000 kronor. 
 
Ett axplock av projekt som genomförts i Älvkarleby kommun: 

 Förstudie Laxön  
 Flottningsbåt i trä  
 Förstudie Marma vision  
 Säg ja lite oftare  
 Efterfrågestyrt  
 Entreprenörskap och värdskap  
 Adrenalin och romantik 

 
Beslutsunderlag 
 Missiv Älvkarleby medfinansiering Leader 
 Tjänsteskrivelse, daterad 2021-04-13/ Joakim Lundberg 
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 Kommunstyrelsen  
 2021-05-12 

 Ordförandens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Marie Pettersson (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att Älvkarleby 
kommun: 

1. Medfinansierar Leader Nedre Dalälven med 105 240 kronor för 
2022 

2. Har för avsikt att vara medfinansiär för nästkommande 
programperiod 2023-2027 samt strategiarbetet 2021, förutsatt att den 
faktiska kostnaden är densamma som den preliminära kostnaden 
som framgår av missivet. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot eget yrkande och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt hennes förslag. 

 
Beslutet lämnas till 
 Leader Nedre Dalälven 
 Ekonomiavdelningen 
 Näringslivschef  
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 Kommunstyrelsen 
 2021-05-12  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

KS § 69 Remiss Biosfärområde Älvlandskapet Nedre Dalälvens 
10-årsutvärdering 

Diarienr 
2021/54 Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anta förvaltningens svar som sitt eget. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Älvkarleby kommun har blivit ombedd att komma in med förslag på 
ändringar och synpunkter gällande 10-årsutvärderingen av Biosfärområde 
Älvlandskapet Nedre Dalälvens verksamhet.  
 
Var tionde år lämnar biosfärområden en utvärdering av verksamheten till 
Unesco och i år är det Älvlandskapet Nedre Dalälvens tur. Ett viktigt inslag 
i arbetet med utvärderingen är att låta myndigheter, kommuner, 
organisationer, företag och allmänhet yttra sig om innehållet. Syftet är att 
den färdiga sammanställningen ska ge en så riktig bild av biosfärsområdet 
som möjligt. 
 
Förvaltningen har gått igenom utvärderingen och lämnat ett förslag till svar. 
 
Arbetsutskottet föreslog kommunstyrelsen att anta förvaltningens svar som 
sitt eget 

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, daterad 2021-04-20/ Joakim Lundberg 

 Följebrev remiss Nedre Dalälven 

 Svar på remiss Biosfärområde Älvlandskapet Nedre Dalälven 

 Beslut KSAU 2021-04-27 § 52 

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

 
Beslutet lämnas till 
 Nedre Dalälven 
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 Kommunstyrelsen 
 2021-05-12  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

KS § 70 Revidering av överenskommelse Regionalt Forum 
Diarienr 
2021/50 Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner för Älvkarleby kommuns del reviderad 
överenskommelse om samverkan mellan Region Uppsala och åtta 
kommuner i Uppsala län, Regionalt forum. 

 
Sammanfattning av ärendet 
I samband med regionbildningen överenskoms att inom Region Uppsala 
inrätta ett regionalt forum samt olika samrådsorgan för att säkerställa ett 
fortsatt kommunalt inflytande i regionala utvecklingsfrågor och andra frågor 
med kommunal anknytning. Forumet ser det som sin uppgift ”att utifrån en 
tillitsfull samarbetskultur och gemensamma målbilder hantera viktiga frågor 
och utmaningar för Uppsala län. Detta ska skapa mesta möjliga nytta för 
länets invånare och verksamheter.” Ärenden initieras från både Region 
Uppsala och kommunerna. Forumet fattar inte formella beslut som binder 
medlemmarna. Arbetsformer regleras inte i kommunallagen och forumet har 
ingen juridisk status.  
 
Under hösten 2020 genomfördes en revideringsprocess avseende 
överenskommelsen. Processen skedde genom intervjuer och riktade 
workshops. Resultatet och förslag till förändringar presenterades på 
Regionalt forum den 10 december 2020. Där beslutades att dessa 
förändringar skulle inarbetas som förslag till ny överenskommelse och 
behandlas på följande Regionalt forum den 11 februari 2021, vilken 
sedermera godkändes för vidare utskick till forumets medlemmar.  

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, daterad 2021-04-16/ Nikola Jevtic 

 Missiv överenskommelse Regionalt Forum 

 Överenskommelse Regionalt Forum 

 Beslut KSAU 2021-04-27 § 53 

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

 
Beslutet lämnas till 
 Region Uppsala 
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 Kommunstyrelsen 
 2021-05-12  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

KS § 71 Besök: Bionär 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen tackar Anders och Torbjörn för en informativ 
presentation och önskar dem välkomna nästa år igen. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt 6 kap. 1 § i kommunallagen har kommunstyrelsen uppsiktsplikt över 
nämnder och kommunala angelägenheter. Ett sätt för styrelsen att utföra sitt 
uppdrag är att bjuda in representanter från bolag och andra aktörer som 
kommunen har avtal med. 
Bionär Närvärme AB ingår i Gävle Energikoncernen och ägarförhållandena 
är att Gävle Energi AB innehar 59 % av aktierna, Ockelbo kommun 24 % 
och Älvkarleby kommun 17 %. Moderbolaget Gävle Energi AB ingår i 
Gävle Stadshuskoncernen. 
Bolaget bedriver ett aktivt miljöarbete och ska verka för att olje- och 
elberoendet i små och medelstora värmeanläggningar minskar. Det ska 
istället ersättas med miljövänligt biobränsle. 
VD Anders Malmström och ekonomichef Torbjörn Wiktorén går igenom 
resultatet och verksamhetsberättelsen för 2020 samt presenterar bolagets 
tankar om framtiden. Man berättar även att det har beslutats om en 
aktieutdelning till ägarna, vilket betyder att Älvkarleby Kommun kommer 
får cirka 3 400 000 kronor. 
Kommunstyrelsen frågar även om hur man ser på att dra en 
fjärrvärmeledning från Gävle till Skutskär och får till svar att det har utretts 
men inte anses vara genomförbart utifrån ett ekonomiskt perspektiv. 
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 Kommunstyrelsen 
 2021-05-12  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

KS § 72 Val av ledamot till Nedre Dalälvens intresseförening 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen utser Marie Pettersson (S) till ledamot i Nedre Dalälvens 
intresseförening. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen utser Älvkarleby kommuns representant i Nedre 
Dalälvens intresseförening. Representanten väljs in på intresseföreningens 
årsstämma. Nuvarande representant Rolf Bejerfjord (S) har valt att avsluta 
sina politiska uppdrag och lämnar därför också platsen i NeDa. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Marie Pettersson (S) föreslår sig själv som ledamot i Nedre Dalälvens 
intresseförening. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt hennes eget 
yrkande och finner att så är fallet. 

 
Beslutet lämnas till 
 Nedre Dalälvens intresseförening 
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 Kommunstyrelsen 
 2021-05-12  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

KS § 73 Deklarationen för en stark demokrati 
Diarienr 
DiarieNr. Beslut 

Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att undersöka möjligheten för 
kommunen att signera ”Deklarationen för en stark demokrati”. 

 
Sammanfattning av ärendet 
4 kap. 20 § i kommunallagen ger förtroendevalda så kallad initiativrätt, 
vilket innebär att ledamöter har rätt att väcka ärenden i nämnden. Clarrie 
Leim (C) anser att kommunstyrelsens ska ge förvaltningen i uppdrag att 
undersöka om kommunen kan signera ”Deklarationen för en stark 
demokrati”, framtagen av Kommittén demokrati 100 år. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Clarrie Leim (C) yrkar att förvaltningen ska undersöka möjligheten för 
kommunen att signera ”Deklarationen för en stark demokrati”. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt Clarrie Leims 
yrkande och finner att så är fallet. 

 
Beslutet lämnas till 
 Kommundirektören 
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