
Utdragsbestyrkande

Protokoll för Kommunstyrelsen
Plats: Kommunhusets sessionssal, Skutskär

Datum och tid: 2018-10-24 8:00-12:00, 13:30-15:34, mötet ajournerades 14:10-14:14 & 
15:20-15:30

Justering
Plats: Kommunhuset, Skutskär

Datum och tid:  2018-10-30 10:00

Paragrafer: 99-121

Sekreterare:

Malin Persson

Ordförande:

Marie Larsson

Justerare:

Jenny Dahlberg Kenneth Holmström 

ANSLAG / BEVIS
Kommunstyrelsens protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag i 
kommunens digitala anslagstavla. Protokollet förvaras på kommunhuset.

Sammanträdesdatum 2018-10-24
Datum då anslaget sätts upp
Datum då anslaget tas ned

Underskrift
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Kommunstyrelsen
2018-10-24

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

Beslutande
Ledamöter
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer
Marie Larsson (S)
Jenny Dahlberg (S)
Tommy Jakobsson (S)
Rolf Bejerfjord (S)
Ulf Öman (V)
Mattias Boström (MP)
Kenneth Holmström (M)
Clarrie Leim (C)
Bengt Ahlquist (KV) 99-104
Maj-Britt Jakobsson (SD)
Sandra Andersson (SD) 103-121

Tjänstgörande ersättare
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer Ordinarie ledamot
Kurt Törnblom (SD) 99-102 Sandra Andersson (SD)
Håkan Forssell (KV) 105-121 Bengt Ahlquist (KV)

Övriga närvarande
Ersättare
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer
Kjell Grönberg (S) 99-104
Kurt L Andersson (S)
Sigrid Bergström (V)
Bo Janzon (M)
Christer Lindeberg (M)
Håkan Forssell (KV) 99-104
Kurt Törnblom (SD) 103-104

Övriga deltagare
Namn Paragrafer Befattning
Anna-Karin Karlsson Kommundirektör
Veikko Niemi Ekonomichef
Malin Persson Kommunsekreterare
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Kommunstyrelsen
2018-10-24

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

Lars Skytt (S) 100 Ordförande Älvkarlebyhus styrelse 
Håkan Karlsson 100 VD AB Älvkarlebyhus 
Inga-Lil Tegelberg (S) 100-101 Ordförande Älvkarleby Vattens styrelse 
Lena Blad 100-101 VD Gästrike vatten 
Magnus Grönberg (S) 100-103 Ordförande Samhällsbyggnadsnämnden 
Bert-Ola Dahlgren 102 Förvaltningschef Samhällsbyggnad 
Anett Aulin (S) 103 Ordförande Utbildnings- och omsorgsnämnden 
Ulrika Hjerpe 103 Förvaltningschef Utbildning och omsorg 
Timothy Levin 105-106 Fysisk planerare 
Johannes Siirtola 105-106 Fysisk planerare
Malin Lidow Heneryd 105-106 Bygg- och miljöchef 
Ann-Charlotte Ågren (L) 101-104 Ledamot kommunfullmäktige 
Martin Andaloussi 117 Näringsliv-, arbetsmarknad- och integrationschef 
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Kommunstyrelse
2018-10-24

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

KS § 99 Närvaro och val av justerare

Beslut
Kommunstyrelsen utser Jenny Dahlberg (S) och Kenneth Holmström (M) 
till justerare och ger dagens alla gäster och besökare närvarorätt. 
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Kommunstyrelse
2018-10-24

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

KS § 100 Delårsrapport Älvkarlebyhus
Diarienr
2018/78 Beslut

Kommunstyrelsen tackar Älvkarlebyhus för delårsredovisningen. 
Kommunstyrelsen upplever att Älvkarlebyhus arbetar bra med de mål och 
direktiv som finns, dock uttrycker de en oro över eventuella konsekvenser 
som hyresutvecklingen kan komma att ge. Bolagets resultat förklaras och 
motiveras väl. 

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. 

Beslutsunderlag
 Beslut KSAU 2018-10-10 § 92
 Delårsrapport – Älvkarlebyhus 180831

Beslutet lämnas till
 AB Älvkarlebyhus 
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Kommunstyrelse
2018-10-24

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

KS § 101 Delårsrapport Älvkarleby Vatten
Diarienr
2018/52 Beslut

Kommunstyrelsen tackar för en bra och tydlig presentation av 
delårsrapporten. Bolagets planer för att komma till bukt med överuttagen 
bedöms vara realistiska och kommunstyrelsen önskar följa denna plan.

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. 

Beslutsunderlag
 Beslut KSAU 2018-10-10 § 93
 Delårsrapport Älvkarleby Vatten 2018-08-31

Beslutet lämnas till
 Älvkarleby Vatten AB
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Kommunstyrelse
2018-10-24

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

KS § 102 Delårsrapport Samhällsbyggnadsnämnden
Diarienr
2018/77 Beslut

Kommunstyrelsen tackar för en bra och tydlig delårsredovisning. 
Delårsrapporten läggs till handlingarna. 

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. 

Beslutsunderlag
 Delårsrapport 2018

Beslutet lämnas till
 Samhällsbyggnadsnämnden
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Kommunstyrelse
2018-10-24

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

KS § 103 Delårsrapport Utbildnings- och omsorgsnämnden
Diarienr
2018/77 Beslut

Kommunstyrelsen tackar för presentationen. Utbildnings- och 
omsorgsnämnden kommer att få fortsatta kallelser till kommunstyrelsens 
sammanträden för att redogöra arbetet med åtgärder. 

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. 

Beslutsunderlag
 Delårsrapport 2018 

Beslutet lämnas till
 Utbildnings- och omsorgsnämnden
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Kommunstyrelse
2018-10-24

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

KS § 104 Delårsrapport Kommunstyrelsen
Diarienr
2018/77 Beslut

Delårsrapporten läggs till handlingarna. 

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. 

Beslutsunderlag
 Delårsrapport 2018 
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Kommunstyrelse
2018-10-24

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

KS § 105 Samråd detaljplan för Bodaån DP 1 - Siggeboda 3:3 m 
fl, Centrumutveckling

Diarienr
2018/76 Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att man ser över den maximala höjden på 
byggnaderna som finns i detaljplaneförslaget.

Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden har fattat beslut om samråd för Detaljplan 
Bodaån DP 1. Kommunstyrelsen är remissinstans. 
Området som är utpekat ligger centralt och är av stort intresse och av vikt 
för utvecklingen av Skutskärs tätort. Förslaget till detaljplan medger ett 
fyrtiotal bostäder och handel samt att byggrätter ges för sjöbodar och 
bryggor. Parkstråket ska i och med detta förstärkas och ges ytterligare 
attraktivitet. Behovsbedömningen visar på ingen eller liten påverkan.
Kommundirektören har på delegation att yttra sig över detaljplaner men i 
och med att planen berör ett viktigt område så lyfts samrådsyttrandet till 
kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Detaljplan för Bodaån DP 1- Siggeboda 3:3 m fl, 

Centrumutveckling”, 2018-10-01/Anna-Karin Karlsson 
 Behovsbedömning Detaljplan för Siggeboda 3:3 m fl. Timothy Levin, 

2018-08-14.
 Planbeskrivning Siggeboda 3:3 m fl. Timothy Levin, 2018-08-13.
 Plankarta Siggeboda 3:3 Timothy Levin, 2018-07-02.

Förslag till beslut på sammanträdet
Marie Larsson (S) yrkar på att höjden på planförslaget ska ses över.

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

Beslutet lämnas till
 Bygg och miljö
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Kommunstyrelse
2018-10-24

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

KS § 106 Samråd detaljplan för Siggeboda 17:26 m fl Skutskär
Diarienr
2018/47 Beslut

Kommunstyrelsen har inget att invända mot detaljplanen.

Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden har skickat detaljplan för Siggeboda 17:26 för 
samråd. Kommunstyrelsen har fått möjlighet att yttra sig över förslaget.
Kommundirektören har på delegation att yttra sig för kommunstyrelsen över 
detaljplaner men har valt att lyfta ärendet till kommunstyrelsen då området 
ligger centralt beläget och av stor vikt för Skutskärs utveckling.

Beslutsunderlag
 Beslut KSAU 2018-10-10 § 88
 Tjänsteskrivelse ”Förslag till detaljplan för Siggeboda 17:26 m fl 

Skutskär”, 2018-10-01/Anna-Karin Karlsson
 Samrådsredogörelse Siggeboda 17:26, Johannes Siirtola, 2018-08-17. 
 Plan- och genomförandebeskrivning Siggeboda 17:26, Johannes Siirtola, 

2018-08-16.
 Plankarta Siggeboda 17:26, Johannes Siirtola, 2018-08-16.

Beslutet lämnas till
 Bygg och miljö 
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Kommunstyrelse
2018-10-24

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

KS § 107 Delgivning av protokoll och andra meddelanden

Följande meddelanden redovisas:

1. Protokoll från IT-nämnden 2018-09-12.
2. Protokoll från lönenämnden 2018-09-12.
3. Kallelse till Gästrikerådet 2018-09-21.
4. Överenskommelse från SKL om kompetenssatsning för förtroendevalda och 

tjänstemän för en ökad digital kompetens hos ledning i kommuner och landsting.
5. Delårsbokslut och verksamhetsuppföljning från Överförmyndarnämnden i 

Uppsala län.
6. Inbjudan från Samordningsförbundets medlemssamråd 2018-10-19.
7. Protokoll, delårsrapport och övergripande verksamhetsplan, Älvkarleby Vatten. 
8. Protokoll, delårsrapport och övergripande verksamhetsplan, Gästrike Vatten. 
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Kommunstyrelse
2018-10-24

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

KS § 108 Redovisning av delegationsbeslut

Miljöinspektör Karin Tydrén har fattat följande beslut:
 Yttrande över ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till deponi och 

lokalt omhändertagande av lakvatten på fastigheten Östanån 8:34.
 Föreläggande om inkomma med uppgifter om en handlingsplan och 

tidsplan för avslutande av Dragmossens deponi på fastigheten 
Östanån 8:34.

Kommundirektör Anna-Karin Karlsson har fattat följande beslut:
 Kommunstyrelsen har inget att erinra mot förslaget till detaljplan för 

del av Tallmon 2:1, parkeringsändamål. 
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Kommunstyrelse
2018-10-24

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

KS § 109 Allmän information och återrapportering från uppdrag

Beslut
Kommundirektör Anna-Karin Karlsson ger återkoppling om hur kommunen 
arbetar med den kritik som diskrimineringsombudsmannen framförde i den 
senaste tillsynsrapporten. 

Kenneth Holmström (M) och Marie Larsson (S) informerar att 
Länsstyrelsen har tilldelat kommunerna anvisningstal för nyanlända. Inför 
2019 har Älvkarleby kommun fått talet 0, vilket kan jämförs med 
anvisningstalet för innevarande år som varit 7. 

Marie Larsson (S) informerar att Migrationsverket har sagt upp kontraktet 
med fastighetsägaren gällande boendet i Marma från den 1 december. 

Kurt L Andersson (S) reflekterar kring omvärldsdagen som många i 
kommunstyrelsen deltog på. Framtidens utmaningar och omvärldens syn på 
Sverige var teman som stod i fokus. 

14



Kommunstyrelse
2018-10-24

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

KS § 110 Information om Tallmon

Beslut
Kommunstyrelsen tackar kommundirektör Anna-Karin Karlsson för 
informationen. 

Sammanfattning av ärendet
2016-06-20 § 62 beslutade kommunfullmäktige om byggnation av ett nytt 
samlat äldreboende lokaliserat till Tallmon. Boendet ska omfatta 127 
platser. 

Etapp 1 är avslutad och har innefattat nybyggnation av en tillbyggnad, 
Tallmovägen 2. Etapp 1 har följt både tidsplan och budget. 

Etapp 2, som är den större delen av projektet har startat. Den innefattar två 
hästskoformade byggnader och Torget. 

Etapp 2 följer både tidsplan och budget. 

Projektet går att följa både på Älvkarleby kommuns hemsida och via 
Instagram. 

Målet är att invigningen av Tallmon ska ske 1 oktober 2019.
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Kommunstyrelse
2018-10-24

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

KS § 111 Arvoden och ersättningar
Diarienr
2018/70 Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige tillsvidare fastställer 
arvodesreglementet och omprövar reglementet när utredningen är klar. 

Sammanfattning av ärendet
Enligt § 5 i Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda 
ska kommunfullmäktige fastställa eller revidera arvodesreglementet på det 
första sammanträdet i varje ny mandat period. 

Det finns ett pågående uppdrag från kommunstyrelsen att se över 
arvodesreglementet och en styrgrupp bestående av gruppledarna är utsedd 
att delta i denna översyn. 

Det styrgruppen fokuserar på är: 
 Att ta fram förslag på en uppdragsbeskrivning för oppositionsrådet. 
 Säkerställa att omfattningen av oppositionsrådsuppdraget stämmer 

överens med den arvoderade ersättningsnivån.  
 Ta fram förslag på en uppdragsbeskrivning för gruppledare. 
 Resonera om ersättningen för gruppledarna bör ändras. 
 Se över vilka som har möjlighet att utses till gruppledare.   
 Förtydligande av hur ersättare ska arvoderas när denne tjänstgör en 

längre tid för en ordförande som är sjukskriven eller av andra 
anledningar inte kan fullgöra sitt uppdrag. 

Ersättningsnivåerna för sammanträden utreds inte. 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, Arvoden och ersättningar, 2018-10-04 /Malin Persson 
 ÄKF 2010:08 Reglemente för arvoden och ersättningar för 

förtroendevalda
 Beslut KSAU 2018-08-29 § 75 
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Kommunstyrelse
2018-10-24

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

KS § 112 Medborgarförslag om möjligheter för pensionärer att 
äta lunch i kommunens skolmatsalar 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige avslår medborgarförslaget. 

Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag från XXXX om att utreda möjligheten för 
pensionärer att äta lunch i kommunens skolmatsalar inkom 2018-02-12. 

Förslaget lämnades från kommunfullmäktige till utbildnings- och 
omsorgsnämnden för beredning.  

Utbildnings- och omsorgsnämnden ser att förslagets syfte är positivt, men 
nämndens bedömning är att effekten, vinsten med åtgärden är svårbedömd i 
relation till det som krävs för att införa den. Därför förordar nämnden avslag 
på förslaget. 

Beslutsunderlag 
 Skollunch för pensionärer - juridiska förutsättningar, 2018-09-14 /Erik 

Diarienr
2018/16

Klippmark 
 Tjänsteskrivelse ”Pensionärslunch skolor – medborgarförslag”, 2018- 

08-28 /Ulrika Hjärpe 
 Medborgarförslag om möjligheten för pensionärer att äta lunch på 

kommunens skolmatsalar, 2018-02-08 /XXXX 
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Kommunstyrelse
2018-10-24

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

KS § 113 Säkerhetspolicy
Diarienr
2018/71 Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar säkerhetspolicyn. 

Sammanfattning av ärendet
Policyn syftar till att vara det grundläggande styrdokumentet för 
kommunens ledning och styrning av säkerhetsfrågor.

Policyn omfattar en redogörelse gällande ansvarsfördelning i 
säkerhetsfrågor på central och lokal nivå. Även kommunens helägda bolag 
omfattas av policyn. 

Tillämpningen av policyn för det systematiska säkerhetsarbetet inom 
nämnder och bolag sker med stöd av riktlinjer framtagna på central nivå av 
beredskaps- och säkerhetssamordnaren.

Verksamhetsrelaterade behov av kompletteringar av riktlinjerna utarbetas av 
respektive facknämnd eller bolag och fastställs av respektive facknämnd 
eller bolagsstyrelse. 

Beslutsunderlag
 Beslut KSAU 2018-10-10 § 90
 Tjänsteskrivelse ”Säkerhetspolicy”, 2018-09-16/Martin Sahlberg 
 ”Säkerhetspolicy för Älvkarleby kommun”2018-10-02/Martin 

Sahlberg 
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Kommunstyrelse
2018-10-24

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

KS § 114 Säkerhetsskyddschef med ställföreträdare samt tillägg 
till delegationsordning

Diarienr
2018/73 Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att: 
1. Beredskaps- och säkerhetssamordnare utses som 

säkerhetsskyddschef.
2. Administrations- och kommunikationschef utses som 

ställföreträdande säkerhetskyddschef. 
3. Anta förslag till tillägg till kommunstyrelsens delegationsordning 

enligt bilaga 1. 

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 ställföreträdare, 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 senaste året påbörjat arbetet enligt 
Säkerhetsskyddslagen bland annat till följd av intensifierat arbete med att 
återuppbygga totalförsvaret.
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Kommunstyrelse
2018-10-24

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag
 Beslut KSAU 2018-10-10 § 89
 Tjänsteskrivelse ”Utseende av säkerhetsskyddschef med 

ställföreträdare” 2018-09-18 /Martin Sahlberg 
 Bilaga 1. Tillägg till kommunstyrelsens delegationsordning om 

säkerhetsskydd, 2018-10-03 /Martin Sahlberg

Beslutet lämnas till
 Beredskapssamordnare
 Administration- och kommunikationschef
 Kommunala författningar 
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Kommunstyrelse
2018-10-24

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

KS § 115 Betänkande En effektivare kommunal räddningstjänst
Diarienr
2018/72 Beslut

Kommunstyrelsen antar yttrandet som sitt eget.

Sammanfattning av ärendet
Älvkarleby kommun har mottagit betänkande ”En effektivare kommunal 
räddningstjänst” och fått möjlighet att lämna ett remissyttrande. Syftet med 
betänkandet är att göra en översyn av kommunernas brandförebyggande 
verksamhet och räddningstjänstverksamhet ur ett brett 
effektivitetsperspektiv.

Författningarna ska träda i kraft den 1 januari 2020. Kommunerna får tid till 
den 1 januari 2021 för att anta nya handlingsprogram och för att uppfylla 
kravet på ständigt upprätthållen övergripande ledning av räddningstjänsten. 

Beslutsunderlag
 Beslut KSAU 2018-10-10 § 91
 Remissyttrande ”Betänkande av en effektivare kommunal 

räddningstjänst” Martin Sahlberg, 2018-10-01
 Tjänsteskrivelse ”Betänkande En effektivare kommunal 

räddningstjänst”, 2018-10-01/Martin Sahlberg 

Beslutet lämnas till
 Beredskapssamordnare
 Kommundirektör 
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Kommunstyrelse
2018-10-24

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

KS § 116 Omfördelning av investeringar 2018
Diarienr
2018/58 Beslut

Kommunstyrelsen godkänner följande omfördelningar inom 
samhällsbyggnadsnämnden: 

1. investeringen från fönsterbyte Sörgärdet till belysning sporthall, 
Rotskär och skickar vidare till kommunstyrelsen för beslut.

2. Investeringarna från fönsterbyte Sörgärdet till belysning sporthall 
Rotskär, från ventilation Sörgärdet till belysning & akustiktak 
Sörgärdet samt från våtrum till fasad ishall.

Sammanfattning av ärendet
Tekniska avdelningen vill omfördela några investeringar inom ansvar 382 
på fastighet. 

Beslutsunderlag
 Beslut SBN 2018-06-15 § 85
 Förslag på omfördelningar av kostnader för investeringar på 

fastighetsförvaltningen, Kjell Gärdhammar, 2018-05-21

Beslutet lämnas till
 Samhällsbyggnadsnämnden

22



Kommunstyrelse
2018-10-24

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

KS § 117 Information från näringsliv-, arbetsmarknad- och 
integrationsverksamheten

Beslut
Kommunstyrelsen tackar Martin Andaloussi, näringsliv-, arbetsmarknad- 
och integrationschef för informationen.

Sammanfattning av ärendet
Näringsliv- arbetsmarknad och integrationschefen informerar om 
integrationsprojektet ”Athena”. Projektet förväntas starta efter årsskiftet och 
syftet är att skapa meningsfull sysselsättning för utrikesfödda kvinnor. 
Kommunen har tilldelats 2 miljoner för att genomföra projektet under en 
tvåårsperiod.

Näringsliv- arbetsmarknad och integrationschefen informerar också om 
syftet, organisationen och målsättningen med kommunens extratjänster. 
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Kommunstyrelse
2018-10-24

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

KS § 118 Utredning om olika möjligheter till samverkan inom 
inköp och upphandling

Beslut
Kommunstyrelsen ger kommundirektör Anna-Karin Karlsson i uppdrag att 
utreda olika möjligheter till samverkan kring inköp och upphandling 
framöver. Detta med anledning av att Gävle kommun begärt utträde ur 
kommunalförbundet Inköp Gävleborg. Uppdraget ska redovisas för 
kommunstyrelsen senast i mars 2019. 

Beslutet lämnas till
 Kommundirektör
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Kommunstyrelse
2018-10-24

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

KS § 119 Utredning om utbildnings- och omsorgsorganisationen

Beslut
Kommunstyrelsen ger kommundirektör Anna-Karin Karlsson i uppdrag att 
utvärdera nämnds- och förvaltningsorganisationen inom utbildning och 
omsorg. Syftet med organisationsutvärderingen är att finna om den nya 
organisationen har uppnått önskade effekter. Frågeställningar centrala för 
utvärderingen är: 

 Vilka ekonomiska effekter har organisationen bidragit till? 
 Har ett ökat fokus lagts på kvalitet och uppföljning? 
 Har möjligheterna till förbättrad ledning ökat? 
 Har det skett en ökad samordning? Om ja, på vilket sätt? 
 Vilka styrkor och svagheter finns med nuvarande organisation? 
 Hur välfungerade är nämndsprocessen? 

Resultatet från utvärderingen ska presenteras för kommunstyrelsen senast i 
mars 2019. 

Beslutet lämnas till
 Kommundirektör
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Kommunstyrelse
2018-10-24

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

KS § 120 Mål och budget för 2019 och 2020-2021
Diarienr
2018/86 Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar 
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiets förslag 
till mål och budget.

Reservationer och särskilda uttalanden
Kenneth Holmström (S), Sandra Andersson (SD) och Maj-Britt Jakobsson 
(SD) reserverar sig mot beslutet. 

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 tre år, där budgetåret är periodens första år.

Beslutsunderlag
 Budget 2019 med ekonomisk plan för 2020-2021, Socialdemokraterna, 

Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet
 Budget 2019 med ekonomisk plan för 2020-2022, Moderaterna och 

Kristdemokraterna 

Förslag till beslut på sammanträdet
Kenneth Holmström (M) yrkar bifall till Moderaterna och 
Kristdemokraternas förslag. Marie Larsson (S) yrkar bifall till 
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiets förslag. 

Beslutsgång
Ordförande ställer de två förslagen mot varandra och finner att 
kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta 
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiets budget 
förslag. 
Omröstning begärs. 

Kommunstyrelsen godkänner följande ordning: 
JA-röst innebär bifall till Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet 
och Centerpartiets förslag. 
NEJ-röst innebär bifall till Moderaterna och Kristdemokraternas förslag.

Omröstningsresultat
Med 7 JA-röster, 3 NEJ-röster och 1 som avstår har kommunstyrelsen 
beslutat att föreslå kommunfullmäktige att anta Socialdemokraterna, 
Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiets förlag till budget. 
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1(1)

Omröstningsprotokoll för kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens sammanträde 2018-10-24 Förklaringar: J = ja-röst, N = nej-röst, 
A = avstår, F = frånvaro (anges endast för ledamöter)

§ 120

Ledamot Närvaro Ja Nej

Marie Larsson (S) X J

Jenny Dahlberg (S) X J

Tommy Jakobsson (S) X J

Rolf Bejerfjord (S) X J

Ulf Öman (V) X J

Mattias Boström (MP) X J

Kenneth Holmström (M) X N

Clarrie Leim (C) X J

Bengt Ahlquist (KV) F

Maj-Britt Jakobsson (SD) X N

Sandra Andersson (SD) X N

Håkan Forssell (KV) X A

Totalt 7 3
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Kommunstyrelse
2018-10-24

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

KS § 121 Skattesats

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer skattesatsen på 
22,69 % (därmed oförändrad). 

Sammanfattning av ärendet
Den viktigaste inkomstkällan för kommuner är kommunalskatten. Varje 
kommun bestämmer själv vilken kommunalskatt som kommuninvånarna 
ska betala och det är kommunfullmäktige som årligen fastställer 
skattesatsen.

Sedan 2015 har kommunalskatten i Älvkarleby kommun varit 22.69 %. Det 
innebär att du som bor i Älvkarleby kommun betalar 22,69 kronor i skatt till 
kommunen för varje intjänad (beskattningsbar) hundralapp. 
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