Protokoll för Kommunstyrelsen
Plats:

Kommunhusets sessionssal, Skutskär

Datum och tid: 2018-09-19 9.00 - 12.00, 13.00 - 13.30
Justering
Plats:

Kommunhuset, Skutskär

Datum och tid:

2018-09-24 10:00

Paragrafer:

81-98

Sekreterare:
Christina Bejerfjord
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
Datum då anslaget sätts upp
Datum då anslaget tas ned

2018-09-19

Underskrift

Utdragsbestyrkande
1

Kommunstyrelsen

2018-09-19

Beslutande
Ledamöter
Namn (politisk tillhörighet)
Marie Larsson (S)
Jenny Dahlberg (S)
Tommy Jakobsson (S)
Rolf Bejerfjord (S)
Mattias Boström (MP)
Kenneth Holmström (M)
Clarrie Leim (C)
Maj-Britt Jakobsson (SD)
Sandra Andersson (SD)
Tjänstgörande ersättare
Namn (politisk tillhörighet)
Kjell Grönberg (S)
Kurt L Andersson (S)
Håkan Forssell (KV)
Bo Janzon (M)

Paragrafer

81 - 90

Paragrafer
81 - 89
90 - 98
91 - 98

Ordinarie ledamot
Ulf Öman (V)
Ulf Öman (V)
Bengt Ahlquist (KV)
Clarrie Leim (C)

Övriga närvarande
Ersättare
Namn (politisk tillhörighet)
Kurt L Andersson (S)
Bo Janzon (M)
Christer Lindeberg (M)
Kurt Törnblom (SD)

Övriga deltagare
Namn
Anna-Karin Karlsson
Veikko Niemi
Christina Bejerfjord
Thomas Nylund
Maria Qvist
AnnaCarin Söderhielm
Ordförandens
signatur

Paragrafer
81 - 89
81 - 90

Paragrafer

82
82
82
Justerarens
signatur

Befattning
Kommundirektör
Ekonomichef
Utredningssekreterare
Gästrike Återvinnare
Gästrike Återvinnare
Gästrike Återvinnare

Justerarens
signatur

2

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

2018-09-19

Malin Lidow Heneryd
Ulrika Hjerpe
Anett Aulin (S)
Erik Klippmark

Ordförandens
signatur

83
86
86
91

Justerarens
signatur

Bygg- och miljöchef
Utbildnings- och omsorgsförvaltningschef
Ordförande, Utbildnings- och omsorgsnämnden
Utredare

Justerarens
signatur

3

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelse
2018-09-19

KS § 81

Godkännande av dagordning
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner dagordningen.

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

4

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelse
2018-09-19

KS § 82
Diarienr
2018/69

Samråd om avfallstaxan för 2019
Beslut
Kommunstyrelsen samråder med Gästrike återvinnare och är positiv till
höjningen och miljöstyrningen av avfallstaxan för 2019.
Kommunstyrelsen tackar för informationen.
Sammanfattning av ärendet

Kommunförbundet Gästrike återvinnare samråder med medlemskommunerna över förslag till avfallstaxa för 2019.
Förslaget på avfallstaxa 2019 motsvarar en genomsnittlig ökning av taxan
på upp till 2 % och ger förbundet viss täckning av de ökade kostnaderna i
verksamheten. Taxeförslaget ger inte förutsättningar att expandera och
vidareutveckla verksamheten, utan är bara delvis kostnadstäckande, så
ambitionen är att bibehålla nuvarande nivå.
Beslutsunderlag



Förslag till Avfallstaxa 2019

Beslutet lämnas till



Gästrike Återvinnare

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

5

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelse
2018-09-19

KS § 83
Diarienr
2018/15

Förslag till ändring av detaljplan för del av Gårdskärs
by
Beslut
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anta planförslaget.
Sammanfattning av ärendet

Syftet med denna ändring av detaljplan är att modernisera de mindre
byggrätter i Gårdskär som följer 50-talets planeringsideal. I stora delar av
Gårdskär finns utrymme för att öka byggrätterna utan att äventyra de
arkitektoniska och estetiska värdena som finns i byn. Inom planområdet
läggs också nya ändamål till för att göra bostäder och handelslokaler
planenliga.
Granskning av planändringen har genomförts enligt bestämmelser i 5 kap.
18 §, Plan- och bygglagen. Granskningstiden varade mellan 8 februari 2018
och 5 mars 2018. Alla yttranden har inkommit innan sista svarsdag.
Beslutsunderlag






Beslut SBN 2018-06-11 § 78
Granskningsutlåtande, Johannes Siirtola, Fysisk planerare
Plan- och genomförandebeskrivning, Johannes Siirtola, Fysisk planerare
Plankarta, Johannes Siirtola, Fysisk planerare

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

6

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelse
2018-09-19

KS § 84

Delgivning av protokoll och andra meddelanden
Beslut
Kommunstyrelsen ger Anna-Karin Karlsson i uppdrag att undersöka
meddelande nr 15 gällande ”Skrivelse från Diskrimineringsombudsmannen
om tillsyn av Älvkarleby kommuns riktlinjer och rutiner avseende
trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier” och återkoppla till nästa
kommunstyrelse.
Sammanfattning av ärendet

Följande meddelanden redovisas:
1. Redovisning av partistöd m m från Vänsterpartiet.
2. Redovisning av partistöd m m från Sverigedemokraterna.
3. Redovisning av partistöd m m från Socialdemokraterna.
4. Bokslutstertial 1, 2018 från Gästrike Räddningstjänst.
5. Kallelse till Gästrikerådet 2018-06-15.
6. Protokoll från Samordningsförbundet 2018-06-01.
7. Beslut från SKL om förbundsavgift år 2019.
8. Beslut från länsstyrelsen om jakttider och fällavgifter för älg jaktåret
2018/2019.
9. Cirkulär från SKL 2018:24 om överenskommelse om kommunernas
arbete med civilt försvar.
10. Revisionsrapport från PwC om granskning av lönehanteringen i den
gemensamma lönenämnden.
11. Protokoll från KPR/KHR 2018-05-25.
12. Protokoll från Förenade Småkommuners Försäkrings AB 2018-05-17.
13. Beslut från Region Uppsala om fastställande av Länsplan för regional
transportinfrastruktur 2018-2029.
14. Redovisning av partistöd m m från Moderaterna.
15. Skrivelse från Diskrimineringsombudsmannen om tillsyn av Älvkarleby
kommuns riktlinjer och rutiner avseende trakasserier, sexuella
trakasserier och repressalier.
16. Redovisning av partistöd m m från Centerpartiet.
17. Yttrande för kännedom från länsstyrelsen till Finansdepartementet om
indelningskommitténs betänkande Myndighetsgemensam indelning –
samverkan på regional nivå (2018.10).
18. Protokoll från Gästrikerådet 2018-06-15.
19. Resultat- och balansrapport per 30 juni från Inköp Gävleborg
20. Halvårsrapport 2018 och samarbetsavtal från Konsument Gästrikland.
21. Skrivelse från Boverket om statsbidraget för ökat bostadsbyggande 2018.
22. Två rapporter från Mälardalsrådet om gods- och kompetensförsörjningen i regionen.
23. Kungörelse från länsstyrelsen om ansökan om tillstånd enligt miljöbalken
till deponi för icke-farligt avfall på fastigheten Östanån 8:34.
24. Uppföljning från länsstyrelsen av Älvkarleby kommuns arbete med
krisberedskap och civilt försvar 2017.
Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

7

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelse
2018-09-19

KS § 85

Redovisning av delegationsbeslut
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet

Kommundirektör Anna-Karin Karlsson har fattat följande beslut:
- 100 000 kronor omfördelas från ansvar 1011 (kommunstyrelsen) till
109 (näringsliv, arbetsmarknad och integration) för 2018.
- Kommunstyrelsen ställer sig positiv till och har inget att invända mot
planförslaget – detaljplan för del av Tallmon 2:1 för parkeringsändamål.
Kommunstyrelsens ordförande Marie Larsson har fattat följande beslut:
- Tillförordnad kommundirektör under sommarsemestern.
Miljöinspektör Karin Tydrén har fattat följande beslut:
- Föreläggande om omhändertagande av avfall och farligt inom Västanån
1:15 och Älvkarleö Bruk 4:1.

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

8

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelse
2018-09-19

KS § 86
Diarienr
2018/68

Information om IVO
Beslut
Kommunstyrelsen tackar för redogörelsen och delar Utbildnings- och
omsorgsnämndens oro för situationen. Kommunstyrelsen poängterar vikten
att fortsätta jobba med interkontrollen och säkerställa att uppdragen från
nämnden till förvaltningen protokollförs.
Sammanfattning av ärendet

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har konstaterat att det finns ett stort
antal brister i kommunens handläggning av ärenden som rör barn och
ungdomar och som utgör missförhållanden som har betydelse för enskildas
möjligheter att kunna få de insatser som de har rätt till. Dessa
missförhållanden har uppmärksammats av IVO flera gånger tidigare. IVO
har därför beslutat att förelägga Älvkarleby kommun ett vite på 800 000
kronor. IVO kommer att genomföra en inspektion efter den 1 oktober 2018
för att kontrollera att nämnden rättat till de brister som påpekats.
Beslutsunderlag




Kallelse till delgivning av beslut
Tillsyn av socialtjänstens handläggning av barn och unga samt vuxna
med missbruksproblematik

Beslutet lämnas till



Utbildnings- och omsorgsnämnden

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

9

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelse
2018-09-19

KS § 87

Allmän information och återrapportering från uppdrag
Beslut
Kommunstyrelsen tackar för informationen.
Sammanfattning av ärendet

Marie Larsson (S) och Anna-Karin Karlsson, kommundirektören deltog i
landskapsvandringen som kronprinsessan gjorde med Länsstyrelsen som
värd. Det var en bra dag och bra marknadsföring för vår kommun.
Dragon Gate är sålt till Sisyfosgruppen och det har varit en presskonferens
och en presentation vid företagarfrukosten.
Marie Larsson (S) och Anna-Karin Karlsson, kommundirektören har
deltagit vid samverkansrådet där frågor om bland annat närvård,
närvårdsstrategi och närvårdsplatser diskuterades.

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

10

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelse
2018-09-19

KS § 88

Ekonomisk redovisning
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet

Veikko Niemi, ekonomichef redovisade de ekonomiska läget till och med
Tertial 2.

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

11

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelse
2018-09-19

KS § 89

Information om Tallmon
Beslut
Kommunstyrelsen tackar för informationen.
Sammanfattning av ärendet

Anna-Karin Karlsson, kommundirektör lämnade en lägesrapport för
nybyggnaden av vård- och omsorgsboende på Tallmon.

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelse
2018-09-19

KS § 90
Diarienr
2017/129

Motion om förtur i bostadskön för personer över 65
som säljer sitt hus
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen avslås i sin
helhet.
Reservationer och särskilda uttalanden

Håkan Forssell (KV) reserverar sig mot beslutet.
Sammanfattning av ärendet

Kommunensväl har lämnat en motion om att införa förtur i bostadskön för
personer över 65 år som säljer sin villa.
Älvkarlebyhus har idag ett system som gör att var och en kan ställa sig i
deras bostadskö utan kostnad. De ser inget skäl att frångå det systemet.
Beslutsunderlag




Svar till motion om förtur för personer över 65 år. Älvkarlebyhus AB,
Håkan Karlsson 2018-05-18.
Beslut ksau om remiss § 34, 2018-03-28

Förslag till beslut på sammanträdet

Håkan Forssell (KV) yrkar på att bifalla motionen.
Beslutsgång

Ordförande beslutar att avslå motionen röstas med ett ja och att bifalla
motionen röstas med ett nej.
Ordförande finner att kommunstyrelsen har röstat ja.
Håkan Forssell (KV) begär votering.
Votering har begärts och den ska nu genomföras. Den som vill avslå
motionen röstar ja och den som vill bifalla motionen röstar nej.
Omröstningsresultat

Med 10 ja-röster och 1 nej-röst har kommunstyrelsen beslutat att avslå
motionen.

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

1(1)

Omröstningsprotokoll för kommunstyrelsen
Förklaringar: A = avstår, F = frånvaro (anges endast för ledamöter)
2018-09-19

§ 90

Ledamot

Närvaro

Ja

Marie Larsson (S)

X

X

Jenny Dahlberg (S)

X

X

Tommy Jakobsson (S)

X

X

Rolf Bejerfjord (S)

X

X

Ulf Öman (V)

F

Mattias Boström (MP)

X

X

Kenneth Holmström (M)

X

X

Clarrie Leim (C)

X

X

Bengt Ahlquist (KV)

F

Maj-Britt Jakobsson (SD)

X

X

Sandra Andersson (SD)

X

X

X

X

Nej

Sagar Bhatta (S)
Nathalie Olivefalk (S)
Kjell Grönberg (S)
Kurt L Andersson (S)
Åsa Strid Andersson (S)
Sigrid Bergström (V)
Bo Janzon (M)
Christer Lindeberg (M)
Håkan Forssell (KV)

X

X

Kurt Törnblom (SD)
Vakant (SD)
Totalt

10

14

1

Kommunstyrelse
2018-09-19

KS § 91
Diarienr
2018/54

Strategi för regionbusstrafik i Uppsala län
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta yttrandet som sitt eget.
Yttrande

Älvkarleby kommun anser att förslaget till strategi för regionbusstrafiken
utgör en bra grund för det fortsatta arbetet med att utveckla kollektivtrafiken
i positiv riktning. De övergripande principerna och principerna för de olika
linjetyperna bedömer vi vara väl genomtänkta. De skapar förutsättningar för
en trafikplanering där ett varierat behov av kollektivtrafik runt om i länet
kan mötas upp med ett varierat och anpassat utbud. Älvkarleby kommun vill
betona vikten av just detta, att regionen arbetar parallellt med åtgärder som
syftar till att göra kollektivtrafiken än mer konkurrenskraftig i de starkaste
stråken (t ex expresslinjer) och med åtgärder som gör att de mer
glesbefolkade områdena och stråken får tillgång till en grundläggande och
användbar kollektivtrafik (t ex anropsstyrd trafik).
Dagens linjenät anser vi i stort uppfyller kraven på relevanta förbindelser,
men vi tror att det finns en särskild potential att utveckla den anropsstyrda
trafiken vad gäller turtäthet och graden av yttäckning. Landsbygdslinjernas
inklusive den anropstyrda trafikens förbindelser till/från Upptåget vore
också önskvärda att förbättra.
Därutöver finns vissa svårmotiverade luckor i tidtabellerna t.ex. helgtrafiken
mellan Gävle och Älvkarleby.
Sammanfattning av ärendet

Region Uppsala bjuder in länets kommuner med flera att senast 2018-10-31
lämna synpunkter på förslag till ”Strategi för regionbusstrafik i Uppsala län
– principer och linjetyper”. Strategin är framtagen för att ge vägledning om
praktiska lösningar i planeringen av trafiken för att uppnå målen i det
regionala trafikförsörjningsprogrammet. På sikt är det tänkt att arbetet
utifrån strategins principer ska leda till ett mer förutsägbart
kollektivtrafikutbud i länet där lika förutsättningar ger lika utbud. Själva
strategin består av övergripande principer samt beskrivningar av linjetyper
med tillhörande linjetypsspecifika principer. De huvudsakliga linjetyperna
utgörs av: Expresslinjer (snabba linjer som kan konkurrera ut bilen i starka
stråk), Stråklinjer (en avvägning mellan konkurrenskraft och yttäckning som
möjliggör för flera typer av resande) och Landsbygdslinjer (med yttäckning
i fokus som helt eller delvis kan vara anropsstyrda).
Region Uppsala vill enligt remissen också veta ”hur ni bedömer att dagens
linjenät uppfyller kraven på relevanta förbindelser och om det är någon
förbindelse som idag saknas eller inte behövs”.
Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelse
2018-09-19

Beslutsunderlag




Remiss från Region Uppsala daterad 2018-05-31, med tillhörande
förslag till Strategi för regionbusstrafik i Uppsala län.
Tjänsteskrivelse daterad 2018-08-15 från utredare Erik Klippmark

Beslutet lämnas till



Region Uppsala (registrator.ktf@regionuppsala.se)

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

16

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelse
2018-09-19

KS § 92
Diarienr
2018/53

Avskrivning av fordran, Trafikverket
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att avskriva fordran på Trafikverket (totalt
450 738 kr inkl. moms).
Sammanfattning av ärendet

Under 2011 ställde kommunen ut en faktura på Trafikverket avseende
Skutskär resecentrum på totalt 450738 kr, inklusive moms. Efteråt skedde
förhandlingar och en förlikning, under 2011/2012, och då beslutades att
denna faktura skulle krediteras.
Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse, ”Avskrivning av fordran på Trafikverket från 2011”,
2018-05-31/Veikko Niemi

Beslutet lämnas till





Samhällsbyggnadsförvaltningschef
Ekonomiadministratör, Camilla Gillving
Ekonomichef

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelse
2018-09-19

KS § 93
Diarienr
2018/24

Yttrande till revisorerna angående 2017 års
årsredovisning
Beslut
Kommunstyrelsen antar yttrandet som sitt eget.
Sammanfattning av ärendet

I rapporten skriver revisorerna att kommunen behöver utveckla den
gemensamma förvaltningsberättelsen gällande den samlade verksamhetens
utveckling och förhållanden av betydelse för styrning och uppföljning samt
bättre beskriva hur kommunstyrelsen och nämnder arbetar med styrning och
uppföljning. Dessutom vill man kring investeringsbesluten få en beskrivning
på förväntad påverkan på kommunens ekonomi och den prioritering som
skett.
Utifrån årsredovisningens återrapportering är det inte möjligt för revisionen
att göra någon oberoende bedömning av måluppfyllelsen för år 2017
gällande det fastställda målet för verksamheten (att kommunen årligen ska
förbättra sitt kostnadsläge) som är av betydelse för god ekonomisk
hushållning. Gällande verksamhetsmålen bedömer vi att måluppfyllelsen är
fortsatt svag. För flertalet av de angivna mätetalen saknas dock information
om utfall och/eller målvärde för 2017 vilket försvårar bedömningen kring
måluppfyllelsen och kommunens nuvarande läge i förhållande till önskat
läge. Vi rekommenderar kommunen att se över och tydliggöra mål och
målvärden för att möjliggöra en ökad styrning och förbättrad
måluppfyllelse.
Det är fortfarande angeläget att komma till rätta med den ekonomiska
obalans som finns i verksamheterna, men det är positivt att
budgetavvikelserna presenteras på ett transparent sätt, då såväl underskott
som överskott förklaras i verksamhetsberättelserna. I
verksamhetsberättelserna beskrivs även ett antal åtgärder som kommer att
vidtas under 2018 för att uppnå en ekonomi i balans. Det framgår dock inte
på ett tydligt sätt vilka åtgärder som vidtagits under året.
Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. Räkenskaperna
är upprättade enligt god redovisningssed med undantag av följande:
-

Ordförandens
signatur

RKR:s rekommendation nummer 8.2 genom att tilläggsupplysningar
för den sammanställda redovisningen inte lämnas i tillräcklig
omfattning.

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelse
2018-09-19

Ingenting i rapporten bedöms strida mot lagar och rekommendationer,
däremot måste kommunen utveckla;




Den gemensamma verksamhetsberättelsen så den fokuserar mer mot
verksamheternas utveckling, styrning och uppföljning.
Förbättra målbeskrivningarna och de uppföljningsmått som används
så att uppföljningar kan göras löpande av kommunens verksamheter.
I årsredovisningen tydligare beskriva hur den politiska styrning och
uppföljningen av kommunens verksamheter sker.

På kommunen sker ett långsiktigt utvecklingsarbete kring
styrning/uppföljning och de dokument som produceras i samband med detta,
bl.a. via införandet av Stratsys. Kommunen har tagit flera steg i rätt riktning
men mycket arbete kvarstår och revisionens synpunkter kommer givetvis att
vara en pusselbit i detta arbete
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse, ”Årsredovisning 2017 för Älvkarleby kommun”, 201807-06/Veikko Niemi
Revisionsrapport – Granskning av årsredovisning 2017

Beslutet lämnas till





Ekonomichef
Revisionen
PWC, XXXX

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelse
2018-09-19

KS § 94
Diarienr
2018/63

Revidering av riktlinjer för investeringsredovisning
Beslut
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att godkänna revideringen av
riktlinjer för investeringsredovisning.
Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige godkände 2015-07-01 nya riktlinjer för investeringsredovisningen för kommunen. Efter några års tillämpning så har det
framkommit behov av revideringar. Förslag på förändringar är;
-

Internräntan på tillgångar inom Konst tas bort, (p. 2.2). (Ingen
avskrivning görs på konst).
Tillägg p 2.3 - Kan även ske vid andra tidpunkter om behov finns.
Tillägg p 2.4 – Överstiger 5 basbelopp eller 250 000 kr.
Revidering p 3.1.2, 3.1.3 I stället för prisbasbelopp fastställer vi ett
exakt gränsvärde, 50 000 kr,
Revidering – p 3.1 Omdisponering under löpande år, inom ram, höjs
från 150 000 kr till 500 000 kr för förvaltningschef. Från 500 000 kr
till 1 000 000 kr beslutas av nämnd och däröver av
kommunstyrelsen.

Föreslagna revideringar i komponentindelningen;
4
6
Ny 9
2.3
3.3
4.2

Installationer – tillägg solcellsanläggning
Övrigt – tillägg innertak och larm
Konst
Beläggning befintlig gång- och cykelväg
Beläggning befintlig väg
Överbyggnad broar av betong och stål,
samt reinvestering

20 år
15 år
Obegränsad livslängd
Till 15 år från 10 år
Till 15 år från 10 år
80 år

Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse ” Revidering av ”Riktlinjer för
investeringsredovisning”, 2018-07-02/Veikko Niemi
Riktlinjer för investeringsredovisningen

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Kommunstyrelse
2018-09-19

KS § 95
Diarienr
2018/64

Riktlinjer för exploateringsredovisning Älvkarleby
kommun
Beslut
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att fastställa riktlinjerna för
exploateringsredovisning.
Sammanfattning av ärendet

Kommunen har hittills inte antagit några riktlinjer för exploateringsverksamheten men eftersom den förväntas öka de kommande åren så har ett
behov av att ha tydliga riktlinjer uppkommit.
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse ” Riktlinjer för exploateringsredovisning Älvkarleby
kommun”, 208-08-07/Veikko Niemi
Riktlinjer för exploateringsredovisning Älvkarleby kommun

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Kommunstyrelse
2018-09-19

KS § 96
Diarienr
2016/132

Beslut om gemensam IT-nämnd för Heby, Knivsta,
Tierp, Älvkarleby och Östhammar
Beslut
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att:
 anta samverkansavtal för Gemensam it-nämnd i Heby, Knivsta, Tierps,
Älvkarleby och Östhammars kommuner
 anta reglemente för Gemensam it-nämnd i Heby, Knivsta, Tierps,
Älvkarleby och Östhammars kommuner
 den gemensamma nämnden IT-centrum med Tierp kommun upplöses
från och med 1 januari 2019, förutsatt att de övriga fyra kommuner
beslutar om antagande av reglemente och samverkansavtal för den
gemensamma it-nämnd i Heby, Knivsta, Tierps-, Älvkarleby och
Östhammars kommuner.
Sammanfattning av ärendet

Heby, Knivsta, Tierps, Älvkarleby och Östhammars kommuner utredde
vintern 2016/17 lämpligheten i att bilda en gemensam it-nämnd. Studien gav
vid hand att en sådan sammanslagning skulle bereda en bättre möjlighet för
digitalisering av kommunernas verksamheter samt öka effektiviteten inom
IT-verksamheten. På grundval av detta inleddes ett arbete inleddes för att
genomföra bildandet av en sådan nämnd. Respektive kommun fattade våren
2017 inriktningsbeslut i frågan där man deklarerade att det fanns en
ambition att söka bilda gemensam nämnd.
Nämnden tillträder enligt reglementet 1 januari 2019. Målsättningen är att
de fem kommunerna över tid alltmer ska arbeta i samma verksamhetssystem
för att få en så effektiv hantering som möjligt. Det utesluts inte att
samarbete även kan ske med kommuner som inte ingår i den gemensamma
nämnden i olika frågor, exempelvis kring upphandlingar. Tierp kommun
föreslås som värdkommun för den gemensamma nämnden och också som
arbetsgivare för de anställda inom IT-verksamheten.
Finansieringen av it-nämndens verksamhet regleras via de fem
kommunernas överenskommelse ”Principer för Ekonomistyrning för
it-nämnden”. Där är målsättningen att huvuddelen av kostnaderna
regleras via en fördelningsnyckel som bl a baseras på antal datorer,
undantag finns inom områden där förutsättningarna är väsentligt
skilda mellan kommunerna.

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Kommunstyrelse
2018-09-19

Beslutsunderlag







Ordförandens
signatur

Tjänsteskrivelse ”Utredning om utvidgning av IT-verksamhet”,
2018-07-06/Anna-Karin Karlsson
Samverkansavtal – it-nämnden. 2018-08-10
Reglemente – it-nämnden 2018-08-10
IT-nämnden- Principer för Ekonomistyrning 2018-08-10
Förstudie gemensam it-nämnd 2017-01-19

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelse
2018-09-19

KS § 97
Diarienr
2018/67

Internt försäkringssystem - revidering
Beslut
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att
 anta revideringarna av internt försäkringssystem, samt
 upphäva gällande säkerhetspolicy.
Sammanfattning av ärendet

Älvkarleby kommuns interna försäkringssystem skapades 2003 genom ett
kommunfullmäktige beslut. Det reviderades 2008 men har aldrig tillämpats
inom kommunen. Därför har nu ekonomi och säkerhetssamordnare
gemensamt reviderat skrivelsen för att få systemet användbart. Det är inga
stora förändringar gjorda, endast smärre redigeringar i syfte att förenkla
administrationen av systemet.
Nuvarande säkerhetspolicy är inskriven i skrivelsen Internt
försäkringssystem. Vi har nu valt att separera dokumenten och
säkerhetspolicyn kommer upp senare i höst för beslut.
Det är tänkt att säkerhetssamordnaren handlägger och administrerar
systemet
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse ”Revidering Intern försäkringssystem Älvkarleby
kommun”, 2018-08-14 /Veikko Niemi
Internt försäkringssystem för Älvkarleby kommun

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Kommunstyrelse
2018-09-19

KS § 98
Diarienr
2018/59

Äska om investeringsmedel för bygga infartsväg,
Älvkarleö bruk
Beslut
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att godkänna
samhällsbyggnadsnämndens äskande om 800 000 kronor.
Sammanfattning av ärendet

Detaljplanen för Stationsgårdarna har vunnit laga kraft. För att kunna sälja
de redan avstyckade tomterna på fastigheterna Älvkarleö Bruk 3:2 m fl.
behövs en infartsväg byggas. Tekniska avdelningen vill bygga vägen 2019
men redan nu teckna så kallade bokningsavtal med kunder.
Beslutsunderlag






Beslut SBN 2018-06-11 § 87
Exploateringskalkyl
Karta – vägbelysning
Utdrag ur detaljplanen

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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