Protokoll för Kommunstyrelsen
Plats:

Kommunhusets sessionssal/Zoom, Skutskär

Datum och tid:

2021-06-09 09:00-15:20, mötet ajournerades för lunch 11:45-13:00 samt
för kaffe 13:57-14:10

Justering
Plats:

Kommunhuset, Skutskär

Datum och tid:

2021-06-15 10:00

Paragrafer:

74-93

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

Marianne Nygren

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

2021-06-09

Underskrift

Utdragsbestyrkande
1

Kommunstyrelsen
2021-06-09

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

Paragrafer

74-83

Tjänstgörande ersättare
Namn (politisk tillhörighet)
Mona Hansson (KV) (Zoom)
Marianne Nygren (KD) (Zoom)

Paragrafer
75-93

Ordinarie ledamot
Sandra Andersson (SD)
SusAnne Mastonstråle (M)

Övriga närvarande
Ersättare
Namn (politisk tillhörighet)
Jenny Dahlberg (S) (Zoom)
Sven-Olof Melin (S) (Zoom)
Hannele Kumpulainen (S) (Zoom)
Henrik Jonsson (S) (Zoom)
Gunn Johansson (C) (Zoom)
Marianne Nygren (KD) (Zoom)

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Paragrafer

74-83
74-83

Justerarens
signatur
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Övriga deltagare
Namn
Maria Wikström (Zoom)
Peter Hammarberg (Zoom)
Nikola Jevtic (Zoom)
Maria Mattson (Zoom)
Annelie Backström (Zoom)
Monica Frisk (Zoom)
Magnus Grönberg (Zoom)
Jan-Åke Olsson (Zoom)
Jenny Dahlberg (Zoom)
Per-Anders Olsson (Zoom)
Bert-Ola Dahlgren (Zoom)
Lena Isokivelä (Zoom)
Erik Klippmark (Zoom)
Jessica Lindegren (Zoom)
Sara Skyttner (Zoom)
Ann-Charlotte Ågren (Zoom)

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Paragrafer

74
74
74
74
74
74
74
74
74
85-86
84
93
74

Justerarens
signatur
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Befattning
Kommundirektör
Ekonomichef
Kommunsekreterare
Ekonom
Ekonom
Ekonom
Ordförande samhällsbyggnadsnämnden
Ordförande utbildningsnämnden
Ordförande omsorgsnämnden
Skolchef
Samhällsbyggnadschef
Förvaltningschef omsorg
Utredare
Chef kultur och fritid
Digitaliseringsstrateg
Gruppledare Liberalerna

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
2021-06-09

KS § 74
Diarienr
KS 2021/85

Tertialuppföljning
Beslut
Kommunstyrelsen tackar alla som deltog i tertialuppföljningen.
Sammanfattning av ärendet

Kommunen visar ett utfall på +5 410 000 kronor för perioden som främst är
hänförbart till statsbidrag inom omsorg och utbildning samt ett större
skatteunderlag än budgeterat. Skatteprognosen indikerar ett stort plus på
intäktssidan och prognosen för helårsresultatet ligger just nu 5 907 000
bättre än budget. Det prognostiseras positiva avvikelser för framförallt
finansförvaltningen, men även för kommunstyrelsen och
samhällsbyggnadsnämnden. Omsorgsnämnden och utbildningsnämnden
indikerar fortsatta underskott för helåret.
Finansförvaltningen visar en avvikelse för perioden på +5 216 000 kronor
mot budget. Det är främst hänförbart till högre statsbidrag och
skatteunderlag. Även pensionerna ligger något plus. Prognos för helåret
avviker positivt mot budget med 14 669 000 kronor baserat på den nya
skatteunderlagsprognosen som SKR gav 2021-04-29.
Kommunstyrelsen redovisar ett överskott om 2 383 000 kronor för perioden
och en beräknad årsprognos på +1 810 000 kronor. Den största anledningen
till överskottet är vakanser inom flera avdelningar. Vakanserna kommer att
tillsättas löpande under året men kommer att resultera i en positiv avvikelse
vid årets slut. För några av de tillsatta tjänsterna är löneläget dessutom något
lägre än tidigare vilket ytterligare beräknas leda till ett överskott.
Samhällsbyggnadsnämnden har en avvikelse för perioden på +1 210 000
kronor och helårsprognosen ligger på +949 000 kronor. Detta inkluderar
försäljning av Sportfiskeforum som gett ett överskott på 1 960 000 kronor.
Den höga kostnaden för snöröjning drar ned både utfallet och
helårsprognosen något.
Utfallet för omsorgsförvaltningen till och med april ligger i linje med budget
tack vare utbetalning av äldreomsorgspengar. Förvaltningen prognostiserar
dock på helåret ett underskott för totalen och då främst för en ökad
utbetalning av ekonomiskt bistånd samt högre personalkostnader än
budgeterat inom hemtjänsten, vård- och omsorgsboende samt inom
öppenvårdsverksamheten. De båda verksamhetsområdena Individ- och
familjeomsorg och Vård- och omsorg har tagit fram en handlingsplan med
effektivitetsåtgärder för en budget i balans. Den lagda prognosen förutsätter
att aktiviteterna i handlingsplanen genomförs.
Utbildningsförvaltningen redovisar en avvikelse för perioden på -2 621 000
kronor. Huvuddelen av avvikelsen utgörs av personalkostnader samt köp av

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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gymnasieplatser. Totalt prognostiserar förvaltningen -6 589 000 kronor i
avvikelse mot årsbudget, där den primära anledningen är att kostnaden för
gymnasieskolan budgeterats för lågt.
Beslutet lämnas till






Samhällsbyggnadsnämnden
Utbildningsnämnden
Omsorgsnämnden
Kommunfullmäktige

Ordförandens
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signatur

Justerarens
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KS § 75

Delgivning av protokoll och andra meddelanden
Följande meddelanden redovisas:
1. Protokoll Inköp Gävleborg 2021-05-07
2. Beslut från Heby kommun
3. Länsstyrelsen i Uppsala läns föreskrifter om förbud och restriktioner
mot eldning utomhus i Uppsala län 2021-05-26
4. Protokoll från lönenämnden 2021-05-21
5. Preliminär plan för lönenämndens ekonomi och verksamhet 20222024
6. Beslut från lönenämnden
7. Verksamhetsberättelse 2020, IT-centrum
8. Preliminär plan för IT-nämndens ekonomi och verksamhet 20222024
9. Protokoll för IT-nämnden 2021-05-21
10. Beslut från IT-nämnden
11. KA-rapport Knivsta
12. KA-rapport Tierp
13. KA-rapport Älvkarleby
14. KA-rapport Östhammar
15. KA-rapport Heby
16. Protokoll KSAU 2021-05-26
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Justerarens
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Justerarens
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KS § 76

Redovisning av delegationsbeslut
Det finns inga delegationsbeslut att redovisa.
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KS § 77

Allmän information och återrapportering från uppdrag
Representanter från Frivilliga Resursgruppen (FRG) är på plats för att
avtackas av kommunstyrelsen för deras insats under pandemin. De har burit
7500 matkassar, utfört 515 apoteksleveranser och handlat för 1 200 000
kronor.
Marie Pettersson (S) rapporterar att Gästrikerådet har tagit fram ett förslag
på en ny fördelningsnyckel. Den nya nyckeln är baserad på
befolkningsmängd och kommer – förutsatt att den godkänns av alla
medlemmars fullmäktige – innebära en lägre kostnad för alla kommuner
utom Gävle. Älvkarleby kommun beräknas behöva betala 3 200 000 kronor
mindre.
Kommundirektör Maria Wikström informerar om att förvaltningen har
försökt hitta ett sätt att tacka kommunens medarbetare för deras arbetsinsats
under pandemin. Tacksamhetsgesten kommer finansieras med
budgetöverskott och budget för tjänsten verksamhetsutvecklare som inte har
tillsatts.
Vidare informerar Maria Wikström även om att hon, kommunstyrelsens
ordförande Marie Pettersson (S) och ekonomichef Peter Hammarberg har
deltagit i SKR:s effektivitetsutbildning. SKR kommer att driva ett
effektivitetsprojekt som kostar 30 000 kronor att delta i. Kommunen har för
avsikt att anmäla sig till projektet, men en anmälan betyder inte att
kommunen per automatik blir utvald till att delta i projektet.
Kurt L Andersson (S) berättar att Östergötland och Gotland har anslutit sig
till Östra Sveriges Luftvårdsförbund. Kurt har även deltagit på Svealands
Kustvattenvårdsförbunds stämma.
SusAnne Mastonstråle (M) berättar att Svealands kustvattenförbund har
anordnat Svealandskustdagen. Det går att ta del av material i efterhand på
internet.
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KS § 78

Ekonomisk redovisning
Ingen enkel ekonomisk uppföljning redovisas på sammanträdet med
anledning av att förmiddagen ägnades åt tertialuppföljning.
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KS § 79

Information om läget i kommunen med anledning av
coronaviruset
Kommundirektör Maria Wikström berättar att Covid-läget blir bättre och
bättre samt att vaccineringen flyter på.
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KS § 80
Diarienr
2020/63

Tidigareläggning av investeringar med anledning av
Covid-19
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att inga åtgärder för att tidigarelägga
investeringar skall göras och att uppdraget som gavs 2020-05-06 anses vara
genomfört.
Sammanfattning av ärendet

2020-05-06 beslutade kommunstyrelsen att ge förvaltningen i uppdrag att
utreda möjligheten att tidigarelägga större investeringar. Detta beslut
fattades som en åtgärd för att lindra den påverkan som coronavirusets haft
på det lokala näringslivet. Investeringarna skulle finansieras inom
kommunstyrelsens budgetram.
Då kommunens ekonomiska läge är tufft och målet är att självfinansiera
investeringar så anses det inte försvarbart att tidigarelägga större
investeringar.
Arbetsutskottet föreslog kommunstyrelsen besluta att inga åtgärder för att
tidigarelägga investeringar skall göras och att uppdraget som gavs 2020-0506 anses vara genomfört.
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse, daterad 2021-05-24/ Peter Hammarberg
Beslut KSAU 2021-05-25 § 60

Beslutsgång

Ordförande Marie Pettersson (S) frågar om kommunstyrelsen kan besluta
enligt arbetsutskottets förslag och finner att så är fallet.
Beslutet lämnas till



Ekonomichef
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KS § 81
Diarienr
2021/77

Ombudgetering investeringsbeslut 2021
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
investeringsanslag till samhällsbyggnadsnämnden motsvarande 3 317 000
kronor flyttas från 2020 till 2021 enligt bilaga 1.
Sammanfattning av ärendet

För investeringar inom samhällsbyggnadsnämnden som inte har färdigställts
eller inte har påbörjats, men som kommer att färdigställas eller startas upp
under 2020 behöver anslagen flyttas över från 2020 för att inte nya
investeringsbeslut ska behöva fattas.
Arbetsutskottet föreslog kommunstyrelsen föreslå fullmäktige besluta att
investeringsanslag till samhällsbyggnadsnämnden motsvarande 3 317 000
kronor flyttas från 2020 till 2021 enligt bilaga 1.
Beslutsunderlag





Tjänsteskrivelse, daterad 2021-05-24/ Peter Hammarberg
Bilaga 1
Beslut KSAU 2021-05-26 § 59

Beslutsgång

Ordförande Marie Pettersson (S) frågar om kommunstyrelsen kan besluta
enligt arbetsutskottets förslag och finner att så är fallet.
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KS § 82
Diarienr
2021/23

Motion Stöd till resa för barn med föräldrar i fängelse
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att avslå motionen, med hänvisning
till omsorgsförvaltningens skrivelse där det framgår hur barn med föräldrar i
fängelse redan idag får stöd.
Sammanfattning av ärendet

Ann-Charlotte Ågren (L) har lämnat in en motion om stöd till resa för barn
med föräldrar i fängelse. Motionären föreslår kommunfullmäktige besluta:
1. Att utreda i vilken form och hur detta stöd kan ges för att underlätta
för barnet att träffa sin frihetsberövade
vårdnadshavare/familjemedlem.
2. Att stödet ges till de familjer som behöver för att möjliggöra för
barnet att träffa sin frihetsberövade förälder.
Omsorgsnämnden har haft ärendet på remiss och föreslagit fullmäktige att
anse motionen besvarad med hänvisning till Kevin Broengs, tillförordnad
enhetschef för försörjningsstöd och vuxen, skrivelse som lyder enligt
följande:
”För barnfamiljer som erhåller ekonomiskt bistånd i Älvkarleby kommun
finns möjligheter att beviljas bistånd för resa och övernattning för att besöka
en frihetsberövad förälder i de fall det bedöms vara barnets bästa. Generellt
sett gäller följande men i alla ärenden behöver individuella bedömningar
göras.
När man ansöker om ekonomiskt bistånd så görs ansökan utifrån hela
hushållet där föräldrar och hemmavarande barn ingår. Vid beräkning av hur
stort ekonomiskt bistånd man beviljas tas hushållets inkomster minus
godkända kostnader, uppstår ett underskott, beviljas underskottet. Detta kan
medföra att socialtjänsten godkänner kostnader men hela kostnaden beviljas
inte för att man delvis bedöms kunna tillgodose sitt behov genom egna
inkomster.
Ekonomiskt bistånd är uppdelat i två delar, försörjningsstöd och livsföring i
övrigt. Försörjningsstödet ska avse återkommande kostnader för bland annat
livsmedel, kläder, hygienartiklar, förbrukningsvaror, hyra, hushållsel,
hemförsäkring och arbetsresor. Livsföring i övrigt kan avse kostnader som
är mer tillfälliga och det finns ingen begränsning vad en ansökan om
ekonomiskt bistånd till livsföring i övrigt kan avse, därav finns möjligheten
att ansöka om bland annat resa och övernattning.
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För att beviljas ekonomiskt bistånd för livsföring i övrigt ska behovet:
- Inte vara tillgodosett eller kunna tillgodoses på annat sätt.
- Vara nödvändigt för att uppnå skälig levnadsnivå.
Om det bedöms vara för barnets bästa att besöka en frihetsberövad förälder
ses detta vara nödvändigt för att uppnå skälig levnadsnivå. Om behovet av
resa och/eller övernattning inte kan tillgodoses av egna medel eller på annat
sätt, till exempel genom Kriminalvården så ska en sådan utgift godkännas.
Det beviljade biståndet ska också vara skäligt, det vill säga jämförbart med
vad en låginkomsttagare på orten skulle kunnat bekosta. I de flesta fall utgår
man från det billigaste alternativet att resa och övernatta på men det behöver
också beaktas om det rör sig om ett eller flera tillfällen barnet ska besöka
den frihetsberövade föräldern.”
Arbetsutskottet föreslog kommunstyrelsen föreslå fullmäktige att avslå
motionen, med hänvisning till omsorgsförvaltningens skrivelse där det
framgår hur barn med föräldrar i fängelse redan idag får stöd.
Beslutsunderlag



Beslut ON 2021-05-11 § 36



Motion Stöd till resa för barn med föräldrar i fängelse



Svar på motion om stöd till resa fängelse, daterad 2021-03-19/ Kevin
Broeng



KSAU 2021-05-26 § 62

Beslutsgång

Ordförande Marie Pettersson (S) frågar om kommunstyrelsen kan besluta
enligt arbetsutskottets förslag och finner att så är fallet.

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

14

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
2021-06-09

KS § 83
Diarienr
2021/80

Detaljplan för Bodaån
Beslut
Kommunstyrelsen föreslås föreslå fullmäktige att anta detaljplanen för
Bodaån.
Sammanfattning av ärendet

Detaljplanen medger bostadsbebyggelse, sjöbodar och verksamheter, i ett
ånära läge, i direkt anslutning till Skutskärs centrum.
Planen har varit föremål för en ny granskningsperiod efter att den
upphävdes av länsstyrelsen under 2020. Länsstyrelsen anger i senaste
granskningsyttrande att synpunkter från förra granskningen, innan
upphävandet, har tillgodosetts. Myndighetens yttrande, jämte övriga
synpunkter och bygg- och miljönämndens kommentarer angående dem,
redovisas i ett bifogat granskningsutlåtande, vilket är det nya underlag som
tagits fram i planprocessen. Smärre ändringar har gjorts i planförslaget efter
granskningen. Dessa redovisas i utlåtandet.
Detaljplanen har upprättats med utökat planförfarande och kan efter
godkännande i Samhällsbyggnadsnämnden antas av kommunfullmäktige.
Arbetsutskottet föreslog att kommunstyrelsen skulle förslå fullmäktige att
anta detaljplanen.
Beslutsunderlag














Beslut SBN 2021-05-10 § 73
Tjänsteskrivelse/ Sofie Åberg
Granskningsutlåtande, 21-04-16
Plankarta med bestämmelser, 21-04-13
Planbeskrivning, 21-04-16
Bilaga A1, Lokalisering i strandskyddat område”, 20-11-14
Bilaga B1, Bullerutredning
Bilaga C1, Inmätning av höjdpunkter
Bilaga D1, Fastigheter inom planområdet
Behovsbedömning, 21-02-10
Övriga utredningar och en inventering har upprättats. Dessa beskrivs i
planbeskrivningen och kan begäras ut.
Beslut KSAU 2021-05-26 § 83

Beslutsgång

Ordförande Marie Pettersson (S) frågar om kommunstyrelsen kan besluta
enligt arbetsutskottets förslag och finner att så är fallet.
Ordförandens
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KS § 84
Diarienr
2021/79

Reglemente för Stig Dagermanpriset
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att godkänna reglemente för Stig
Dagermanpriset.
Sammanfattning av ärendet

Stig Dagermansällskapet har sedan 1996 delat ut Stig Dagermanpriset i
samarbete med bland annat Älvkarleby kommun. 2020 lades sällskapet ner
och Älvkarleby kommun blev ensam ägare av priset.
Syftet med priset är att uppmärksamma och uppmuntra tillgängligheten av
det fria ordets betydelse; att medvetandegöra vikten av demokrati och fri
åsiktsbildning. Stig Dagerman är en mycket känd författare av sin tid som
satte och fortsätter att sätta kommunen på kartan i kulturella och litterära
sammanhang.
För att tydliggöra syftet med priset samt organisationen och arbetet kring det
behövs ett styrande reglemente. Framtaget reglemente styr även
ansvarsförhållandet mellan kommunen och den fristående juryn.
Samhällsbyggnadsnämnden är den instans som har priset inom sitt
ansvarsområde och har föreslagit kommunfullmäktige att godkänna
reglementet för Stig Dagermanpriset, vilket även kommunstyrelsens
arbetsutskott gjorde.
Beslutsunderlag






Tjänsteskrivelse 21-03-18/Jessica Lindeberg
Reglemente Stig Dagermanpriset
Beslut SBN 2021-05-18 § 66
Beslut KSAU 2021-05-26 § 61

Beslutsgång

Ordförande Marie Pettersson (S) frågar om kommunstyrelsen kan besluta
enligt arbetsutskottets förslag till beslut och finner att så är fallet.
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KS § 85
Diarienr
2021/76

Vistelseförbud med stöd av pandemilagen, delegation
till kommunstyrelsen
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att ta följande beslut:
1. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen rätt att för kommunens
räkning utfärda föreskrifter om förbud mot att vistas på särskilt
angivna platser med stöd av 8 kap. 1 § förordningen (2021:8) om
särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen
covid-19,
2. Kommunstyrelsens beslutanderätt omfattar endast badplatser i
kommunen.
3. Föreskrifterna får inte utfärdas att gälla före den 1 juli eller efter den
31 augusti 2021. Förbudet att vistas på angivna platser måste
begränsas till den del av dygnet som trängsel kan förväntas.
4. Kommunstyrelsens beslut om föreskrift ska anmälas till närmast
följande sammanträde med kommunfullmäktige.
5. Om det inte längre finns någon påtaglig risk för trängsel och
smittspridning på utpekade platser ska kommunstyrelsen genast
upphäva meddelad föreskrift om vistelseförbud.
Sammanfattning av ärendet

Regeringen har genom förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar
för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 gett kommuner rätt att
utfärda förbud mot att vistas på vissa platser där det kan finnas påtaglig risk
för trängsel. Det kan gälla förbud att vistas i en park, på en badplats eller på
någon annan likande plats som allmänheten typiskt sett har tillträde till.
Vistelseförbud får inte avse platser där det bedrivs näringsverksamhet eller
offentlig verksamhet av mer betydande omfattning, till exempel köpcentrum
och bibliotek, och platser som framför allt används för att förflytta sig från
en plats till en annan, till exempel gågator och bilvägar.
Föreskrifterna får inte heller i övrigt innebära obefogade inskränkningar i
enskildas frihet och måste därför vara begränsade så långt det är möjligt i tid
och rum. Innan en kommun meddelar föreskrifter om vistelseförbud ska
smittskyddsläkaren och Folkhälsomyndigheten ges tillfälle att yttra sig över
kommunens förslag.
Att förbjuda vistelse på badplatser, i parker och liknande platser får i
grunden ses som en fråga av principiell beskaffenhet för kommunen. Frågan
faller därmed i utgångsläget inom fullmäktiges exklusiva beslutanderätt
enligt kommunallagen 5 kap 1 §. Samtidigt kan det finnas ett behov i denna
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typ av ärende av korta beslutsvägar och en snabb beredningsprocess vilket
bör väcka intresset för att ändå kunna delegera beslutanderätten till
kommunstyrelsen eller till en nämnd. Sveriges Kommuner och Regioner
(SKR) har med anledning av detta kommenterat fullmäktiges möjligheter att
delegera föreskriftsrätten:
”Fullmäktiges ställningstagande till användning av bemyndigandet kan dock
förenas med villkor som minskar förbudens ingripande karaktär. Det kan
handla om att förbud bara får gälla under korta perioder och eller på vissa
angivna och begränsade områden. Det rättsliga utrymmet att överlåta
beslutsfattande på nämnd eller styrelsen ökar då.”
Förvaltningen gör bedömningen att de enda platser i kommunen där det
skulle kunna bli aktuellt att överväga ett vistelseförbud på grund av påtaglig
risk för trängsel är våra badplatser. Risken är till stor del beroende av
sommarens väder. Hänsyn måste givetvis också tas till smittläget. Behov att
ta beslut med relativt kort varsel kan då uppstå varför en delegering av
beslutanderätten till kommunstyrelsen vore att föredra.
Arbetsutskottet föreslog kommunstyrelsen att föreslå fullmäktige att ta
följande beslut:
1. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen rätt att för kommunens
räkning utfärda föreskrifter om förbud mot att vistas på särskilt
angivna platser med stöd av 8 kap. 1 § förordningen (2021:8) om
särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen
covid-19,
2. Kommunstyrelsens beslutanderätt omfattar endast badplatser i
kommunen.
3. Föreskrifterna får inte utfärdas att gälla före den 1 juli eller efter den
31 augusti 2021. Förbudet att vistas på angivna platser måste
begränsas till den del av dygnet som trängsel kan förväntas.
4. Kommunstyrelsens beslut om föreskrift ska anmälas till närmast
följande sammanträde med kommunfullmäktige.
5. Om det inte längre finns någon påtaglig risk för trängsel och
smittspridning på utpekade platser ska kommunstyrelsen genast
upphäva meddelad föreskrift om vistelseförbud.
I de lättnader som regeringen planerar ingår att ta bort kommuners möjlighet
att utfärda vistelseförbud. Det preliminära datumet är satt till 15 juli. Blir
detta verklighet får varken fullmäktige eller kommunstyrelsen via
delegation utfärda vistelseförbud från och med det datumet.
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Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse från utredare Erik Klippmark, daterad 2021-05-17
Exempel på hur föreskrifter om vistelseförbud skulle kunna se ut,
framtaget av Erik Klippmark 2021-05-17

Beslutsgång

Ordförande Marie Pettersson (S) frågar om kommunstyrelsen kan besluta
enligt arbetsutskottets förslag och finner att så är fallet.
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KS § 86
Diarienr
2021/75

Revidering av kommunens mål och riktlinjer för
bostadsförsörjningen (bostadsförsörjningsplan)
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
1. Ge förvaltningen i uppdrag att ta fram underlag för beslut om
reviderade mål och riktlinjer för bostadsförsörjningen
(bostadsförsörjningsplan).
2. Godkänna förvaltningens förslag till upplägg av arbetet.
Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige antog år 2015 ”Mål och riktlinjer för
bostadsförsörjningen i Älvkarleby kommun”. Enligt lag (2000:1383) om
kommunernas bostadsförsörjningsansvar ska dylika riktlinjer antas av
kommunfullmäktige varje mandatperiod. Kommunstyrelsen har enligt
gällande reglemente det övergripande ansvaret för ledningen och
samordningen av kommunens bostadsförsörjningsplanering. Då denna
mandatperiod börjar lida mot sitt slut är det således hög tid för
kommunstyrelsen att ta fram förslag till nya mål och riktlinjer.
Syftet med planeringen ska enligt lagen vara att ”skapa förutsättningar för
alla i kommunen att leva i goda bostäder och för att främja att
ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs”.
Planen eller riktlinjerna ska minst innehålla uppgifter om kommunens mål
för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet, kommunens
planerade insatser för att nå uppsatta mål och hur kommunen har tagit
hänsyn till relevanta nationella och regionala mål, planer och program som
är av betydelse för bostadsförsörjningen. Uppgifterna ska särskilt grundas
på en analys av den demografiska utvecklingen (befolkningens fördelning,
storlek och sammansättning), efterfrågan på bostäder, bostadsbehovet för
särskilda grupper (t ex äldre, funktionshindrade, nyanlända, unga och
grupper som av olika sociala eller ekonomiska skäl har svårt att ta sig in på
bostadsmarknaden) samt marknadsförutsättningarna.
Förvaltningen har tagit fram ett förslag på hur arbetet med revideringen av
bostadsförsörjningsplanen skulle kunna läggas upp:
1. En arbetsgrupp bildas med tjänstemän från berörda kommunala
verksamheter inklusive Älvkarlebyhus.
2. Arbetsgruppen inleder planeringsprocessen med att ta fram
nödvändigt faktaunderlag.
3. Faktaunderlaget ligger sedan till grund för en analys där
arbetsgruppen bland annat beskriver vilka behov och utmaningar de
ser att kommunen står inför vad gäller bostadsförsörjningen.
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4. Tjänstemannaunderlaget/analysen överlämnas därefter till de
förtroendevalda för en bostadspolitisk diskussion som utmynnar i ett
förslag från kommunstyrelsen till reviderade mål och riktlinjer.
5. De reviderade målen och riktlinjerna fastställs av
kommunfullmäktige.
Inom ramen för denna process genomförs samråd (remissförfarande) med
grannkommunerna, länsstyrelsen, regionen och andra berörda aktörer så
som till exempel KPR/KHR.
Kommunledningsgruppen fungerar som styrgrupp för arbetet.
Arbetsutskottet föreslog kommunstyrelsen besluta att:
1. Ge förvaltningen i uppdrag att ta fram underlag för beslut om
reviderade mål och riktlinjer för bostadsförsörjningen
(bostadsförsörjningsplan).
1. Godkänna förvaltningens förslag till upplägg av arbetet.
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse från utredare Erik Klippmark daterad 2021-05-17
Beslut KSAU 2021-05-26 § 86

Beslutsgång

Ordförande Marie Pettersson (S) frågar om kommunstyrelsen kan besluta
enligt arbetsutskottets förslag och finner att så är fallet.
Beslutet lämnas till




Erik Klippmark
Kommundirektören
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KS § 87
Diarienr
2021/8

Motion gällande microcatering
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att avslå motionen då det som
föreslås i motionen inte är möjligt att genomföra med dagens alkohollag.
Sammanfattning av ärendet

Walter Löfman (SD) har i februari 2021 inlämnat en motion till
kommunfullmäktige i rubricerad fråga.
Motionären föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
1. Att tillåta leverans av alkohol vid matleverans vid microcatering.
2. Att ingen avgift debiteras för krögaren vid ansökan om microcatering
3. Att restaurangpersonal kommer hem med mat och dryck, serverar,
korkar upp och häller upp – sedan åker de vidare.
Samhällsbyggnadsnämndens har förslagit att fullmäktige avslår motionen då
det som föreslås i motionen inte är möjligt att genomföra med dagens
alkohollag. Kommunstyrelsens arbetsutskott följde
samhällsbyggnadsnämndens linje i sitt förslag till beslut.
Leverans av tillståndspliktig alkoholdryck till privatpersoner i deras hem,
utan att stanna kvar och övervaka serveringen är att ses som detaljhandel.
Sådan detaljhandel får enbart bedrivas av Systembolaget. Det som föreslås i
motionen är därmed inte möjligt att genomföra med dagens alkohollag.
Beslutsunderlag
Servering av alkoholdrycker innebär i alkohollagens mening försäljning för
intag på stället. Detaljhandel innebär försäljning till konsument av
alkoholdrycker eller alkoholdrycksliknande preparat som inte är avsedda att
intas på stället, se 1 kap 11 § 2 st alkohollagen (2010:1622).
Den catering som alkohollagen talar om, innebär att den som bedriver
cateringverksamhet med mat, folköl och lättdrycker kan erhålla
stadigvarande serveringstillstånd för att servera spritdrycker, vin och andra
jästa alkoholdrycker samt alkoholdrycksliknande preparat till slutna sällskap
i sin verksamhet, se 8 kap 4 § alkohollagen.
Vid servering ska en tillståndshavare bland annat ha tillsyn över serveringen
under hela serveringstiden, se till att måttfullhet iakttas och att störningar på
grund av oordning eller onykterhet undviks, se 8 kap 18, 20 §§
alkohollagen. Servering får ske under viss tid på dygnet som beslutas av
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kommunen, se 8 kap 19 §. När serveringstiden är slut är det
tillståndshavaren som ansvarar för återstående alkoholdrycker.
En tillståndshavare får alltså inte lämna serveringen oövervakad. Det gäller
såväl på restauranger som vid servering i cateringverksamhet. Gästen
konsumerar alkoholen på det ställe där tillståndshavaren serverar den, under
den serveringstid då tillståndshavaren får bedriva verksamhet.
Tillståndshavaren måste ha kontroll över serveringen så länge den pågår,
under hela serveringstiden.
Detaljhandel är när kunden köper alkoholdryckerna för att ta med sig dessa
hem eller genom att alkohol levereras till någons enskilda hem utan att det
handlar om servering i alkohollagens mening. Enligt alkohollagen är det
endast Systembolaget som får bedriva detaljhandel med spritdrycker, vin
och andra jästa alkoholdrycker samt alkoholdrycksliknande preparat, se 5
kap. 2 § i alkohollagen.
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet säljer sprit, alkoholdrycker eller
alkoholdrycksliknande preparat i strid med alkohollagens bestämmelser ska
enligt alkohollagens 11 kap. 3 § dömas för olovlig försäljning av alkohol till
böter eller fängelse i högst två år.
De tillståndshavare som säljer alkoholdrycker vid hemleverans riskerar
alltså att göra sig skyldiga till olovlig försäljning av alkohol och dömas till
böter eller fängelse.
De kommuner i landet som har gjort det, har kritiserats av Länsstyrelsen.
Till exempel har Länsstyrelsen i Kronoberg nyligen öppnat ett ärende för att
granska Växjö kommuns beslut om microcatering.
Beslutsunderlag



Motion gällande microcatering



Komplettering till motion gällande microcaterinng



Beslut SBN 2021-05-10, Motion gällande microcatering



Beslut KSAU 2021-05-26 § 66

Beslutsgång

Ordförande Marie Pettersson (S) frågar om kommunstyrelsen kan besluta
enligt arbetsutskottets förslag och finner att så är fallet.
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KS § 88
Diarienr
2020/139

Två medborgarförslag om anläggning av en
discgolfbana
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att avslå medborgarförslagen med
hänvisning till samhällsbyggnadsnämndens yttrande.
Sammanfattning av ärendet

Discgolf är en sport som växer sig allt starkare i Sverige och flertalet
kommuner bygger discgolfbanor. Discgolf kan liknas vid golf i det
avseendet att banorna består av 9 eller 18 korgar och att man genom dubbla
utkastplatser kan variera svårighetsgraden. En korg kostar cirka 5000-6000
kronor exklusive montering och markarbete.
De senaste åren har flertalet förfrågningar om bana inkommit till
kommunen. De senaste förfrågningarna består av två medborgarförslag samt
ett önskemål från en engagerad spelare i Gävle discgolfförening och som är
bosatt i Älvkarleby kommun. Sedan tidigare har föreningsutskottet beviljat
Marma Sportklubb bidrag för att kunna etablera en mindre bana längs
strandkanten.
Samhällsbyggnadsnämnden föreslog fullmäktige att avslå
medborgarförslagen med följande yttrande:
”Samhällsbyggnadsnämnden är positivt inställda till medborgarförslagen,
men har föreslagit att fullmäktige avslår förslagen då man inte anser att
kommunen har möjlighet att prioritera anläggandet samt sköta driften av en
bana. Om en förening vill anlägga och åta sig driften kan ett eventuellt stöd
beviljas av föreningsutskottet. Hjälp att bilda förening kan fås via kontakt
med Fritidskontoret. Kommunen har för avsikt att sätta upp enstaka korgar
för att möjliggöra kastning i Skutskär och Älvkarleby. Längs Marma
strand/kust har Marma Sportklubb för avsikt att sätta upp en mindre bana
med 9 korgar. Kommunen har bidragit med stöd till investeringen i form av
föreningsstöd”
Nämnden anser även att discgolf bör diskuteras gemensamt inom
Samhällsbyggnadsförvaltningen och en översyn göras av framtida
idrottsliga behov. Det finns flertalet sporter utöver discgolf som växer sig
allt starkare i Sverige, till exempel finns det önskemål om både inom- och
utomhusbanor för padel. Det finns även en efterfrågan på kortare
mountainbikeleder för barn samt en teknikbana.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog att kommunstyrelsen ska föreslå
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fullmäktige att avslå medborgarförslagen med hänvisning till
samhällsbyggnadsnämndens yttrande.
Beslutsunderlag



Medborgarförslag om discgolfbana



Medborgarförslag om anläggning av en discgolfbana



Beslut SBN 2021-05-10 § 69



Beslut KSAU 2021-05-26 § 67

Beslutsgång

Ordförande Marie Pettersson frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt
arbetsutskottets förslag och finner att så är fallet.
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KS § 89
Diarienr
2021/14

Motion för ett grönare Älvkarleby
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att avslå motionen.
Reservationer och särskilda uttalanden

Roger Petrini (M) och Marianne Nygren (KD) reserverar sig mot beslutet
till förmån för Roger Petrinis (M) yrkande.
Sammanfattning av ärendet

Roger Petrini (M) har i februari 2021 inlämnat en motion till
kommunfullmäktige i rubricerad fråga.
Motionären föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
 Att till Älvkarleby kommun tar fram en strategi för etableringen av
laddningsstationer som ska säkra elladdning på prioriterade platser i
kommunen.
Samhällsbyggnadsnämnden har handlagt ärendet och tagit fram följande
yttrande: ”I översiktsplanen för Älvkarleby kommun, (Dnr 2016/525),
redovisas hur kommunen ska arbeta för att minska klimatpåverkan aktivt
vid uppförande av ny bebyggelse och infrastruktur.
Med hänvisning till Åtgärder för minskad klimatpåverkan för Uppsala län
och länets klimat- och energistrategi Tillsammans för ett fossilfritt Uppsala
län är det viktigt att vid utvecklandet av den framtida trafikstrukturen
minska dess klimatpåverkan och samtidigt öka andelen hållbara transporter
som gång, cykel och kollektivtrafik.
Översiktsplanen lyfter behovet av etablering av laddningsstationer för
elbilar samt tankningsställe för förnybara drivmedel i kommunen. Enligt
Region Uppsalas och Länsstyrelsens ”Plan för infrastruktur för förnybara
drivmedel och elfordon” behövs etablera snabbladdningsstationer i
Älvkarleby kommun fram till 2030. Kommunens mål är att etableringen av
tankställen för förnybara drivmedel ska vara genomfört år 2025. I
översiktsplanen anges även förlag på sex platser inom kommuner för
etablering av laddningsstolpar. Etableringen föreslås vid Dragon Gate,
Älvkarlebykrysset, Älvkarleby station, Skutskärs station, Preem i Skutskär,
Marma station.
Därefter ska kommunen fortsatt jobba med att installera nya stationer för att
följa utvecklingen. För att detta ska vara möjligt har fullmäktige även
beslutat, i samband med antagande av Översiktsplanen, att kommunen ska
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ta fram en kommunal strategi för förnybara drivmedel och elfordon. Arbetet
ska påbörjas 2022.”
Beskrivning av översiktsplanen
Översiktsplanen för Älvkarleby kommun redovisar en integrerad
bebyggelse- och infrastruktur. Klimatpåverkan ska minimeras vid
uppförande av ny bebyggelse och infrastruktur. Ny bebyggelse planeras
nära den befintliga infrastrukturen som spår, stationer, busshållplatser,
vägar, kommunalt vatten- och avlopp samt energiförsörjning
Med hänvisning till Åtgärder för minskad klimatpåverkan för Uppsala län
och länets klimat- och energistrategi Tillsammans för ett fossilfritt Uppsala
län är det viktigt att vid utvecklandet av den framtida trafikstrukturen
minska dess klimatpåverkan och samtidigt öka andelen hållbara transporter
som gång, cykel och kollektivtrafik. Det befintliga vägnätet föreslås
kompletteras med gång- och cykelbanor och trafiksäkerhetshöjande åtgärder
för att underlätta för människor att röra sig till fots och med cykel.
Planförslaget lyfter även behovet av etablering av laddningsstationer för
elbilar samt tankningsställe för förnybara drivmedel i kommunen. Enligt
Region Uppsalas och Länsstyrelsens ”Plan för infrastruktur för förnybara
drivmedel och elfordon” behövs etablera snabbladdstationer i Älvkarleby
kommun fram till 2030. I översiktsplanen anges även förlag på sex platser
inom kommuner för etablering av laddningsstolpar. Etableringen föreslås
vid Dragon Gate, Älvkarlebykrysset, Älvkarleby station, Skutskärs station,
Preem i Skutskär, Marma station. Det ska vara genomfört 2025.
Kommunens mål är att etableringen av tankställen för förnybara drivmedel
ska vara genomfört år 2025. Därefter ska kommunen fortsatt jobba med att
installera nya stationer för att följa utvecklingen. För att detta ska vara
möjligt har fullmäktige, i samband med antagande av översiktsplanen,
beslutat att om en kommunal strategi för förnybara drivmedel och elfordon
ska tas fram som en del av måluppfyllelsen. Arbetet ska påbörjas 2022.
Utifrån ovanstående redogörelse föreslog samhällsbyggnadsnämnden
fullmäktige att avslå motionen. Kommunstyrelsens arbetsutskott följde
samhällsbyggnadsnämndens linje.
Beslutsunderlag



Motion för ett grönare Älvkarleby



Beslut SBN 2021-05-10 § 76



Beslut KSAU 2021-05-26 § 69
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Förslag till beslut på sammanträdet

Roger Petrini (M) yrkar att kommunstyrelsen ska föreslå fullmäktige att
bifalla motionen med motiveringen att översiktsplanen inte är en strategi.
Marianne Nygren (KD) yrkar bifall till Roger Petrinis (M) förslag.
Beslutsgång

Ordförande Marie Pettersson (S) ställer Roger Petrinis (M) yrkande mot
arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt
arbetsutskottets förslag till beslut.
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KS § 90
Diarienr
2021/41

Mål och budget 2022 med plan för 2023-2025
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta:
1. Att skattesatsen 2022 blir oförändrad 22,69 kr per hundra kronor
2. Att anta föreslagna driftbudgetramar och föreslagna
investeringsramar för år 2022-2025 enligt majoritetens förslag
3. Att anta målen för 2022 enligt majoritetens förslag
4. Att ge kommunstyrelsen rätt att under år 2022 omsätta lån d v s låna
upp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under
år 2022
Reservationer och särskilda uttalanden

Roger Petrini (M) och Marianne Nygren (KD) reserverar sig till förmån för
Roger Petrinis yrkande.
Torbjörn Löfgren (KV), Mona Hansson (KV) och Maj-Britt Jakobsson
reserverar sig till förmån för Torbjörn Löfgrens yrkande.
Sammanfattning av ärendet

Enligt kommunallagen 11 kap. 5-6 §§ ska kommuner upprätta en budget för
nästkommande år (budgetår). Budgeten ska också innefatta en plan för
ekonomin för en period av minst tre år, där budgetåret är periodens första år.
Arbetsutskottet föreslog kommunstyrelsen att föreslå fullmäktige besluta:
1. Att skattesatsen 2022 blir oförändrad 22,69 kr per hundra kronor
2. Att anta föreslagna driftbudgetramar och föreslagna
investeringsramar för år 2022-2025 enligt majoritetens förslag
3. Att anta målen för 2022 enligt majoritetens förslag
4. Att ge kommunstyrelsen rätt att under år 2022 omsätta lån d v s låna
upp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under
år 2022
Beslutsunderlag



Mål- och budgetdokument för 2022 med plan för 2023-2025
majoritetens förslag (C, V, S, MP)



Mål- och budgetdokument för 2022 med plan för 2023-2025
Älvkarlebyalliansens förslag (M + KD)



Mål- och budgetdokument för 2022 med plan för 2023-2025
Kommunens Väls förslag
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Beslut KSAU 2021-05-26 § 70

Förslag till beslut på sammanträdet

Roger Petrini (M) yrkar bifall till Älvkarlebyalliansens förslag.
Marie Pettersson (S) yrkar bifall till majoritetens förslag.
Torbjörn Löfgren (KV) yrkar bifall till Kommunens väls förslag.
Beslutsgång

Ordförande Marie Pettersson (S) ställer förslagen mot varandra och finner
att kommunstyrelsen har beslutat att föreslå fullmäktige besluta enligt
majoritetens budgetförslag.
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KS § 91
Diarienr
2021/84

Tillsättande av säkerhetsskyddschef samt biträdande
säkerhetsskyddschef
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
1. Utse Joakim Lundberg till säkerhetsskyddschef.
2. Utse Michaela Swartling till biträdande säkerhetskyddschef.
Sammanfattning av ärendet

Kommunen är skyldig att ha ett säkerhetsskydd enligt Säkerhetsskyddslagen
(1996:627). Lagen har reviderats och från och med 2019-04-01 gäller
Säkerhetsskyddslag (2018:585). Den innefattar bl.a. att kommuner är
skyldiga att ha en utsedd säkerhetsskyddschef och en biträdande
säkerhetsskyddschef, om det inte är uppenbart obehövligt.
Med säkerhetsskydd avses:
1. Skydd mot spioneri, sabotage och andra brott som kan hota rikets
säkerhet
2. Skydd i andra fall av uppgifter som omfattas av sekretess enligt
offentlighets- och sekretesslagen och som rör rikets säkerhet och
3. Skydd mot terroristbrott enligt 2 § lagen om straff för terroristbrott
(terrorism), även om brottet inte hotar rikets säkerhet.
Säkerhetsskydd ska förebygga:
1. att uppgifter som omfattas av sekretess och som rör rikets säkerhet
obehörigen röjs, ändras eller förstörs (informationssäkerhet),
2. att obehöriga får tillträde till platser där de kan få tillgång till
uppgifter som avses i eller där verksamhet som har betydelse för
rikets säkerhet bedrivs (tillträdesbegränsning), och
3. att personer som inte är pålitliga från säkerhetssynpunkt deltar i
verksamhet som har betydelse för rikets säkerhet
(säkerhetsprövning). Säkerhetsskyddet skall även i övrigt förebygga
terrorism.
Älvkarleby kommun har under de senaste två åren påbörjat arbetet enligt
Säkerhetsskyddslagen, bl.a. till följd av intensifierat arbete med att
återuppbygga totalförsvaret.
Arbetsutskottet föreslog kommunstyrelsen att:
1. Utse Joakim Lundberg till säkerhetsskyddschef.
2. Utse Michaela Swartling till biträdande säkerhetskyddschef.
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Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse, daterad 2021-05-25/ Joakim Lundberg
Beslut KSAU 2021-05-26 § 72

Beslutsgång

Ordförande Marie Pettersson (S) frågar om kommunstyrelsen kan besluta
enligt arbetsutskottets förslag och finner att så är fallet.
Beslutet lämnas till




Kommundirektör
Utsedda personer
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KS § 92
Diarienr
2020/158

Utökning av barnantalet per avdelning på förskolan
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att avslå punkt ett och bifalla punkt
två i utbildningsnämndens förslag.
Reservationer och särskilda uttalanden

Roger Petrini (M), Mona Hansson (KV), Marianne Nygren (KD) och MajBritt Jakobsson (SD) reserverar sig mot beslutet.
Torbjörn Löfgren (KV) lämnar in en skriftlig reservation som biläggs
protokollet.
Sammanfattning av ärendet

Enligt kommunfullmäktiges beslut 2012-11-28 skall antalet barn inte
överskrida 19 barn per avdelning i respektive förskola. Om detta antal nås
tidigare under året krävs åtgärder för att öka antalet platser.
Utbildningsnämnden har enligt beslut 2020-12-15 § 89 föreslagit
kommunfullmäktige att utöka barnantalet per avdelning på förskolor i
Älvkarleby kommun från 19 till 21 med genomförande i augusti 2021.
I Älvkarleby kommun finns det idag nio förskolor varav två är
singelavdelningar. Totalt är det 26 avdelningar. Utbildningsförvaltningens
utredning visar att det i dagsläget finns en överkapacitet i Älvkarleby och
brist på platser i Skutskär. Efterfrågan på platser är störst på Bodaområdet.
Redan i januari 2021 är antalet platser i Skutskär belagda och man kan
därför inte uppfylla närhetsprincipen. Under våren behövs fler platser.
Alternativen är att skapa fler platser, erbjuda plats på Södra området eller
överplacera 1-2 barn per avdelning. Utbildningsförvaltningen dras också
med ett underskott och ett utökande av barnantalet hade inneburit en
förväntad besparing på cirka 2 550 000 kronor i form av omorganisation av
avdelningar och personal.
Utredning presenterar även ett antal förslag på hur en organisation av
utökandet kan se ut. Vidare uppmärksammas andra faktorer så som lokaler,
arbetsrättslig process, arbetsmiljö, barnkonsekvensanalys med mera.
På kommunfullmäktiges sammanträde 2021-02-17 beslutade fullmäktige att
återremittera ärendet till utbildningsnämnden med motiveringen att
nämnden skulle komplettera underlaget med alternativa åtgärdspaket.
Nämnden har tagit fram en lista på alternativa åtgärder och dessutom
föreslagit fullmäktige att:
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1. Utöka barnantalet från 19 till 21 barn per avdelning Utöka från
nuvarande 19 till 21 barn per avdelning på förskolor i Älvkarleby
kommun med genomförande i augusti 2021
2. Ge beslutanderätten avseende antalet barn per förskoleavdelning till
Utbildningsnämnden.
Beslutsunderlag



Beslut KF 2012-11-28



Beslut UN 2020-12-15 § 89



Beslut KF 2021-02-17 § 12



Beslut UN 2021-05-18 § 63



Åtgärdslista UN



Fackets riskanalys - Konsekvens från 19 till 21 barn



Utredning utökade barngrupper förskolan reviderad



Komplettering till utredning om barnantalet per avdelning på förskolor i
Älvkarleby kommun

Förslag till beslut på sammanträdet

Marie Pettersson (S) yrkar att kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att
avslå punkt ett och bifalla punkt två i utbildningsnämndens förslag.
Hans Wennberg yrkar, med instämmande av Sigrid Bergström (V) bifall till
Marie Petterssons (S) förslag.
Roger Petrini (M) yrkar, med instämmande av Torbjörn Löfgren (KV) att
kommunstyrelsen ska föreslå fullmäktige att avslå både punkt ett och punkt
två i utbildningsnämndens förslag.
Marianne Nygren (KD) yrkar bifall till Roger Petrini och Torbjörn Löfgrens
(KV) yrkande.
Beslutsgång

Ordförande Marie Pettersson (S) ställer sitt eget yrkande mot Roger Petrini
(M) och Torbjörn Löfgrens (KV) yrkande och finner att kommunstyrelsen
beslutar enligt Marie Petterssons (S) yrkande.
Votering begärs.
Följande beslutsgång godkänns:
JA-röst för bifall till Marie Petterssons förslag.
NEJ-röst till bifall till Roger Petrini och Torbjörn Löfgrens förslag.

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

34

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
2021-06-09

Omröstningsresultat

Med sex JA-röster mot fem NEJ-röster har kommunstyrelsen beslutat att
föreslå fullmäktige att avslå punkt ett och bifalla punkt två i
utbildningsnämndens förslag. Se bilaga för omröstningsprotokoll.
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1(1)

Omröstningsprotokoll för kommunstyrelsen

2021-06-09

Förklaringar: J = ja-röst, N = nej-röst, A = avstår, F = frånvaro (anges endast för ledamöter)
§
Ledamot

§

Närvaro

Ja

Nej

Marie Pettersson (S)

X

X

Clarrie Leim (C)

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

X

X

Maj-Britt Jakobsson (SD)

X

X

Jenny Dahlberg (S)

X

Sven-Olof Melin (S)

X

Hannele Kumpulainen (S)

X

SusAnne Mastonstråle (M)
Torbjörn Löfgren (KV)
Sandra Andersson (SD)

Henrik Jonsson (S)
Gunn Johansson (C)

X

Ulf Öman (V)
Kurt Törnblom (SD)
Glenn Grylin (SD)
Christer Lindeberg (M)
Mona Hansson (KV)

X

X

Marianne Nygren (KD)

X

X

Totalt

6

5
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§
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Ja

§
Nej

Ja

§
Nej
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KS § 93

Diarienr
2021/74

Remiss av promemorian Kompletterande
bestämmelser till EU:s förordning om en gemensam
digital ingång
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta förvaltningens förslag på remissvar som
sitt eget.
Sammanfattning av ärendet

I promemorian föreslås en ny lag och en ny förordning med kompletterande
bestämmelser till Europaparlamentet och rådets förordning (EU) 2018/1724
av den 2 oktober 2018 om inrättande av en gemensam digital ingång för
tillhandahållande av information, förfaranden samt hjälp- och
problemlösningstjänster och om ändring av förordning (EU) nr 1024/2012.
Älvkarleby kommun instämmer i förslaget att en ny, nationell, lag och en
anslutande förordning med kompletterande bestämmelser är av värde. Vi
anser dock att följande bör beaktas:





Ett syfte att även underlätta för aktörer i Sverige som ska
tillgängliggöra information.
Ett tydliggörande och en avgränsning mellan innehåll i den
gemensamma portalen och eventuella förändringar i aktörernas egna
kanaler.
Ett tillägg angående webbtillgänglighet i anslutning till språk- och
kvalitetskraven.
Statistik och användaråterkoppling endast i den gemensamma
portalen.

Arbetsutskottet föreslog kommunstyrelsen att anta förvaltningens förslag på
remissvar som sitt eget.
Beslutsunderlag



Remiss av promemorian Kompletterande bestämmelser till EU:s
förordning om en gemensam digital ingång



Tjänsteskrivelse, daterad 2021-05-17/ Sara Skyttner



AU

Beslutsgång

Ordförande Marie Pettersson (S) frågar om kommunstyrelsen kan besluta
enligt arbetsutskottets förslag och finner att så är fallet.
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Beslutet lämnas till




Infrastrukturdepartementet, enheten för digitalisering
Digitaliseringsstrateg
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