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Protokoll för kommunstyrelsen
Kommunhusets sessionssal, Skutskär

Plats:

Datum och tid: 2013-12-10 Kl. 09.00 – 12.00
Justering
Kommunhuset, Skutskär

Plats:

Datum och tid: 2013-12-11 Kl. 09.00
132-146

Paragrafer:

Sekreterare:
Anu Sundin
Ordförande:
Inga-Lil Tegelberg (S)
§§ 132-143, §§ 145-146

Marie Larsson § 144

Justerare:
Marie Larsson (S) §§ 132-143, 145-146

Gunilla Styf (S) § 144

Bengt Ahlquist (KV)

ANSLAG / BEVIS
Kommunstyrelsens protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på
kommunens officiella anslagstavla. Protokollet förvaras på kommunhuset.
Sammanträdesdatum
Datum då anslaget sätts upp
Datum då anslaget tas ned

2013-12-10
2013-12-11
2014-01-03

Underskrift

Annelie Joelsson

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
2013-12-10

Beslutande
Ledamöter
Namn (politisk tillhörighet)
Inga-Lil Tegelberg (S)
Marie Larsson (S)
Karl-Åke Lindblad (S)
Bo Ohlsson (S)
Kjell Grönberg (S)
Sigrid Bergström (V)
Bengt Ahlquist (KV)
Kenneth Holmström (M)
Clarrie Leim (C)
Tjänstgörande ersättare
Namn (politisk tillhörighet)
Lage Karlsson (KV)
Kenneth Holmgren (M)
Gunilla Styf (S)

Paragrafer
132-143, 145-146

Paragrafer

144

Ordinarie ledamot
Torbjörn Löfgren (KV)
Bo Janzon (M)
Inga-Lil Tegelberg (S)

Övriga närvarande
Ersättare
Namn (politisk tillhörighet)
Gunilla Styf (S)
Rolf Bejerfjord (S)
Jenny Dahlberg Jönsson (S)
Andreas Norling (V)
Övriga deltagare
Namn
Anna-Karin Jakobsson
Bo Kullman
Anu Sundin

Ordförandens
signatur

Paragrafer
132-143, 145-146

Paragrafer

Justerarens
signatur

Befattning
Kommunchef
Ekonomichef
Kommunsekreterare

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
2

Kommunstyrelsen
2013-12-10

Sida
3

Ks § 132 Godkännande av dagordning
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner dagordningen med följande ändring:
Ärende ”Ändring av kommunstyrelsens sammanträdesdatum i februari 2014”
läggs till dagordningen som ärende nr 16.

Ks § 133 Delgivning av protokoll
Arbetsutskottets protokoll, daterat 2013-11-26, delges kommunstyrelsen.

Ks § 134 Redovisning av delegationsbeslut
Inga delegationsbeslut finns att redovisa.

Ks § 135 Allmän information och ekonomisk redovisning
Inga-Lil Tegelberg (S) önskar förtydligande gällande ärendet ”Ekonomin
2014” som återremitterades av kommunfullmäktige 2013-11-27 med en viss
motivering. Hur ska motiveringen tolkas dvs. hur ska ärendet kompletteras för
att kunna hanteras av fullmäktige? Kenneth Holmström (M) framför att de
efterfrågade åtgärdsförslagen ska prissättas och effekterna på de föreslagna
ändringarna ska redovisas.
Kenneth Holmström (M) efterfrågar information om rekryteringen av
näringslivschef. Anna-Karin Jakobsson berättar att annonsen är nu färdigutformad och rekryteringen kommer att ske bland annat via tv i Uppsala läns
område.
Sigrid Bergström (V) vill informera kommunstyrelsen om att det även i
Älvkarleby kommun har tagits fram ett fotograferingsförbud gällande
förskolorna i syfte att skydda de elever och personal som inte får hamna på
bild, av olika anledningar.
Inga-Lil Tegelberg (S) informerar om det uppmärksammande
sekretessläckaget som skedde i samband med utskicket till förra
fullmäktigesammanträdet. Hon påminner alla förtroendevalda om att även
förtroendevalda lyder under offentlighets- och sekretesslagen, är bundna av
den och skyldiga att vidta åtgärder för att begränsa spridningen.
Inga-Lil Tegelberg (S) och Gunilla Styf (S) informerar om att det blir ett extra
kommunstyrelsesammanträde den 14 januari 2014 (starttid kl. 13.00) samt ett
extra kommunfullmäktigesammanträde den 23 januari 2014 (starttid kl. 18.30)
Ekonomichef Bo Kullman redovisar budgetuppföljningen för oktober månad:

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
2013-12-10

Sida
4

Budgetuppföljning oktober 2013 - prognos för helåret
Belopp i tkr
September

Oktober

4 863

4 863

- budget

590

590

- prognos

590

590

0

0

- budget

41 525

41 525

- prognos

40 999

41 196

526

329

- budget

33 968

33 968

- prognos

33 690

33 615

278

353

- budget

342 237

342 237

- prognos

353 698

354 132

Prognos budgetavvikelse utbildnings- och omsorgsnämnd

-11 461

-11 895

- budget

6 210

6 210

- prognos

6 010

5 980

200

230

- budget

-429 393

-429 393

- prognos

-438 616

-438 716

Prognos budgetavvikelse finansförvaltning

9 223

9 323

Prognos årets resultat

3 629

3 203

Budgeterat resultat för året efter tilläggsanslag
Revision

Prognos budgetavvikelse revision
Kommunstyrelse 1/

Prognos budgetavvikelse kommunstyrelse
Samhällsbyggnadsnämnd 2/

Prognos budgetavvikelse samhällsbyggnadsnämnd
Utbildnings- och omsorgsnämnd 3/

Driftprojekt 4/

Prognos budgetavvikelse driftprojekt
Finansförvaltning 5/

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
2013-12-10

Sida
5

Kommentarer till prognoser (skillnaderna mellan september och oktober)
1/

Högre personalkostnader än i tidigare prognoser, bl.a. övertid vid arbete med internbudget och nytt
resursfördelningssystem inom utbildning.
2/

Bara smärre förändringar.

3/

KunDas prognos + 2,0 mnkr (tidigare +1,0 mnkr), som dock äts upp av högre prognos för försörjningsstöd
och nytt LSS-ärende. Dessutom korrigeringar för ökad ersättning, 325 tkr, till Älvboda friskola (rättelser
felräkningar och ersättning för underskott i kommunala verksamheten) 2010-2012. Ytterligare kostnader för
ersättning till fristående gymnasieskolor tillkom-mer (omräkningar efter prejudicerande rättsfall). Det är ännu
inte beräknat hur stora kostnaderna blir.

4/

Bara en mindre förändring (lönekostnad projektanställning).

5/

100 tkr lägre prognos för räntor på anläggningslån.

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
2013-12-10

Ks § 136
Diarienr
98/12.041

Sida
6

Kommunstyrelsens internbudget 2014
Beslut
Förvaltningens förslag till internbudget 2014 för kommunstyrelsen, antas.
Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram ett förslag till
kommunstyrelsens internbudget för 2014. Större förändringar jämfört med
2013 framgår av beslutsunderlaget.
Beslutsunderlag

•
•

Tjänsteskrivelse
”Förslag
till
internbudget
2014
för
kommunstyrelsen”, 2013-11-21 / Anna-Karin Jakobsson och Bo
Kullman
Förslag internbudget KS 2014, ver. 131121

Beslutet lämnas till

•
•
•

Ordförandens
signatur

Anna-Karin Jakobsson
Maria Enarsson
Brita-Lena Cederquist

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
2013-12-10

Ks § 137
Diarienr
118/13.041

Sida
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Anvisningar och preliminära ramar budget 2015 med
plan för 2016-2017
Beslut
1. Kommunstyrelsen antar förslag till anvisningar och preliminära
ramar för budget 2015 med plan för 2016-2017.
2. Effekter för verksamheterna utifrån de preliminära ramarna ska
presenteras på budgetdagen den 9 april 2014.
3. I samband med budgetprocessen 2015-2017 ska ställningstagande
ske om eventuella avsättningar för tryggande av kommunens
pensionsförpliktelser.
Sammanfattning av ärendet

Ekonomichef Bo Kullman har tagit fram förslag till anvisningar och
preliminära ramar för åren 2015-2017. Missiv bifogas. Beräkningarna i
bilaga 1 baseras på fastställd flerårsplan 2015-2016 inklusive
kommunstyrelsens förslag till utökade ramar. Ramarna 2017 är en
uppräkning av 2016 års ramar. Finansförvaltningen är omräknad utifrån
senaste skatteprognosen (oktober 2013), nya antaganden om räntenivåerna
de kommande åren m.m. Styrelsen och nämnderna ska vid budgetdagen den
9 april presentera effekter för verksamheterna utifrån anvisningar och
preliminära ramar.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2013-08-27, § 98, att ärende om
tryggande av kommunens pensionsförpliktelser ”…vilar i avvaktan på
eventuellt beslut om nytt kommunalekonomiskt utjämningssystem och nya
beräkningar utifrån det nya systemet”. Förvaltningen föreslår, att
kommunen tar ställning till tryggande av pensionsförpliktelserna i samband
med budgetprocessen 2015-2017.
Beslutsunderlag

•
•

Tjänsteskrivelse ”Anvisningar och preliminära ramar budget 2015
med plan för 2016-2017”, 2013-11-06, Anna-Karin Jakobsson och
Bo Kullman
Missiv till anvisningar och preliminära ramar budget 2015 med plan
för 2016-2017, ekonomichef Bo Kullman, 2013-11-06.

Beslutet lämnas till

•
•

Ordförandens
signatur

Förvaltningschefer
Ekonomer

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
2013-12-10

Ks § 138
Diarienr
104/13.100

Sida
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Förslag till riktlinjer mot korruption, mutor och jäv
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
1. Kommunfullmäktige antar förslaget till riktlinjer mot korruption,
mutor och jäv.
2. Chefer ansvarar för att riktlinjerna förankras hos samtliga
anställda och förtroendevalda.
Sammanfattning av ärendet

Allmänhetens förtroende är utgångspunkten för alla anställda i kommunen.
Allmänheten ska veta att kommunens pengar används för invånarnas bästa
och att anställda inom den kommunala verksamheten aldrig låter sig
påverkas av otillåtna förmåner.
Sedan 1 juli 2012 finns lagreglerna om tagande och givande av muta i 10
kap. brottsbalken (BrB). De omfattar alla arbetstagare och uppdragstagare,
oavsett om de är anställda i offentlig eller privat tjänst och oberoende av
befattning eller anställningsform. Reglerna omfattar även förtroendevalda.
Vi har alla ett ansvar mot våra uppdragsgivare – medborgarna – att bekämpa
korrupt beteende var det än må förekomma. Men vad är ”korrupt beteende”?
Var går gränsen för muta eller jäv? Lagen ger oss inte alltid så tydliga
anvisningar. Ett personligt ansvarstagande och den egna förmågan att göra
etiska val måste många gånger ta vid. Kommunstyrelsens förvaltning har
tagit fram ett förslag till riktlinjer mot korruption, mutor och jäv som utgår
ifrån samt kompletterar lagbestämmelser och Sveriges kommun och
landstings informationsmaterial. Riktlinjerna ska ge vägledning i de etiska
valen som kommunanställda ska göra samt visa på riskerna med att över
huvud taget ta emot gåvor och förmåner från personer eller företag som man
har att göra med i tjänsten.
Beslutsunderlag

•
•

Ordförandens
signatur

Tjänsteskrivelse samt riktlinjer ”Förslag till riktlinjer mot
korruption, mutor och jäv”, 2013-10-15 / Anu Sundin
Om mutor och jäv. Vägledning för anställda inom kommuner,
landsting och regioner./ SKL

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
2013-12-10

Ks § 139

Sida
9

Inköp Gävleborg - medlemskapsavtalet
Beslut
1. Inköp Gävleborg bjuds in till kommunstyrelsens sammanträde den 7
februari för diskussion.
2. Ledamöterna och ersättare i kommunstyrelsen uppmanas att skicka
frågor riktade till Inköp Gävleborgs verksamhet till Inga-Lil
Tegelberg (S) senast 2014-01-20 inför kommunstyrelsens
arbetsutskotts sammanträde 2014-01-21.

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
2013-12-10

Ks § 140
Diarienr
122/13.042

Sida
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Uppräkning av medlemsbidrag 2013 – Gästrike
Räddningstjänst
Beslut
Kommunstyrelsen avslår en höjning av medlemsbidraget 2013 enligt
skrivelse från Gästrike Räddningstjänst.
Sammanfattning av ärendet

Gästrike Räddningstjänst har i samband med tertialbokslutet 2013-08-31
redovisat ett underskott på 3,4 miljoner kronor. Underskottet beror till
största delen på sänkningen av diskonteringsräntan för beräkning av
nuvärdet av pensionsförpliktelser.
Beslutsunderlag

•
•

Tjänsteskrivelse ”Gästrike Räddningstjänst: Uppräkning av
medlemsbidrag 2013”, 2013-12-02 / Bo Kullman
Skrivelse ”Uppräkning av medlemsbidrag 2013, Gästrike
Räddningstjänst” 2013-11-29 /Inger Schörling och Nestor Wallberg
/Gästrike Räddningstjänstförbund

Beslutet lämnas till

•
•

Ordförandens
signatur

Gästrike Räddningstjänst, Hamntorget 8 803 10 Gävle
Maria Enarsson

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
2013-12-10

Ks § 141
Diarienr
64/13.002

Sida
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Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning
Beslut
Kommunstyrelsens delegationsordning revideras enligt förslaget, ”Förslag
till revideringar, november 2013”
Sammanfattning av ärendet

Under samhällsbyggnadsnämnden agerar två skilda verksamheter, byggoch miljöavdelning och tekniska kontoret. Tekniska kontoret har ibland
ärenden hos bygg- och miljöavdelningen. Bygg- och miljökontorets
personal utöver då myndighetsutövning gentemot tekniska kontoret. All
personal som är anställda av samhällsbyggnadsförvaltningen och som är
delegater i samhällsbyggnadsnämndens delegationsordning, lyder under en
och samma nämnd. Delegationsbeslut fattas av berörda delegat (oftast
tjänstemän) för nämndens räkning. När tekniska kontoret har ärenden hos
bygg- och miljö och tjänstemännen fattar delegationsbeslut för
samhällsbyggnadsnämndens räkning utöver nämnden myndighetsutövning
gentemot sig själv. Själklart orsakas en jävssituation i dessa ärenden.
Genom ett tillägg till kommunstyrelsens delegationsordning kan
kommunstyrelsen delegera beslutanderätt till bygg- och miljökontorets
personal i de ärenden där tekniska kontoret är sökande/part i ärenden hos
bygg- och miljö. I de fallen fattas besluten för kommunstyrelsens räkning
och jävssituationen förhindras. I övrigt föreslås att ”farfarsprincipen” läggs
till ”personalfrågor” i kommunstyrelsens delegationsordning enligt uppdrag
från kommunchefen.
Kommunarkitekt Sofie Åberg har också kommit med förslag till ändringar i
kommunstyrelsens delegationsordning. Förslaget kan leda till att plan- och
bygglagens krav på (endast/minst) 3 veckors samrådstid ska kunna
användas, vilket i vissa fall skulle kunna minska planprocessens totala
längd, avsevärt.
Beslutsunderlag

•
•
•

Tjänsteskrivelse ”Revidering av kommunstyrelsens
delegationsordning”, 2013-11-15 /Anu Sundin
Förslag till revideringar november 2013 ”Beslutanderätt och
delegering”
Förslag från planavdelningen. DNR 2013 558, 2013-11-25 /Sofie
Åberg

Beslutet lämnas till

•
•
•

Ordförandens
signatur

Intranätet och kommunala föreskrifter
Bygg- och miljökontoret
Chefer inom kommunstyrelsens förvaltning

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
2013-12-10

Ks § 142
Diarienr
115/13.736

Sida
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Översyn av Älvkarleby kommuns riktlinjer för
färdtjänst
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
Det reviderade förslaget till riktlinjer för färdtjänst i Älvkarleby kommun
antas.
Sammanfattning av ärendet

Utbildnings- och omsorgsnämndes förvaltning har haft som uppdrag att göra
en översyn av befintliga riktlinjer för färdtjänst. De grundläggande
bestämmelserna om anordnande av färdtjänst finns i lag (1997:736) om
färdtjänst. Älvkarleby kommuns gällande bestämmelser och riktlinjer finns
samlade i dokumentet ”reglemente för färdtjänst”, dnr. 86/01.736.
Översynen presenteras i form av ett förslag till samrådshandling, ansvarig
utredare är Erik Klippmark.
Beslutsunderlag

•
•
•
•
•
•
•

Ordförandens
signatur

Uon § 613 2013-11-11
Tjänsteskrivelse ”Översyn av Älvkarleby kommuns riktlinjer för
färdtjänst”, 2013-05-08 / Carina Söderström
Barnchecklista
Förslag till samrådshandling färdtjänst ”Översyn av kommunens
riktlinjer för färdtjänst”, 2013-04-02 / Erik Klippmark
Kf protokoll 2003-06-25, s. 147-148
Reglemente för färdtjänst i Älvkarleby kommun /KF 2002-02-13 §
311
Lag om färdtjänst (1997:736)

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
2013-12-10

Ks § 143
Diarienr
116/13.736

Sida
13

Översyn av Älvkarleby kommuns riktlinjer för
riksfärdtjänst
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
Det reviderade förslaget till riktlinjer för riksfärdtjänst i Älvkarleby
kommun antas.
Sammanfattning av ärendet

Utbildnings- och omsorgsnämndens förvaltning har haft som uppdrag att
göra en översyn av befintliga riktlinjer för riksfärdtjänst. De grundläggande
bestämmelserna om anordnande av riksfärdtjänst finns i lag om
riksfärdtjänst (1997:735). Älvkarleby kommuns gällande bestämmelser och
riktlinjer finns samlade i dokumentet regler för riksfärdtjänst, dnr.
138/97.736. Ansvarig utredare för uppdraget är Erik Klippmark.
Beslutsunderlag

•
•
•
•
•
•

Ordförandens
signatur

Uon § 614, 2013-11-11
Tjänsteskrivelse ”Översyn av Älvkarleby kommuns riktlinjer för
riksfärdtjänst”, 2013-05-08, Carina Söderström
Barnchecklista
Förslag till samrådshandling riksfärdtjänst ”Översyn av kommunens
riktlinjer för riksfärdtjänst”, 2013-04-02 /Erik Klippmark
Regler för riksfärdtjänst / KF 1997-11-26 § 279
Lag om riksfärdtjänst (1997:735)

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
2013-12-10

Ks § 144
Diarienr
112/13.108

Sida
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Yttrande ang. föreläggande i mål nr. 5522-13 2013-1107, förvaltningsrätten i Uppsala
Beslut
Kommunstyrelsen antar yttrandet som sitt och lämnar det till mål nr.
Älvkarleby kommun hos Förvaltningsrätten i Uppsala
Sammanfattning av ärendet

har lämnat in en överklagan till Förvaltningsrätten i
Uppsala. Kommunstyrelsens förvaltning har skrivit ett förslag till yttrande
som ska lämnas in till Förvaltningsrätten senast den 12 december 2013.
Beslutsunderlag

•
•

Tjänsteskrivelse ”Yttrande i mål nr.
Älvkarleby kommun”, 2013-11-27 /
Yttrande i mål nr
2013-11-15

-

./.
./. Älvkarleby kommun,

Beslutsgång

Inga-Lil Tegelberg (S) anser att eftersom misstankar om jäv riktas mot
henne personligen vill inte hon delta i varken ärendets handläggning eller
beslut. Marie Larsson (S) ersätter Tegelberg som ordförande i ärendet.
Gunilla Styf (S) ersätter Tegelberg som ordinarie ledamot.
Beslutet lämnas till

•

Ordförandens
signatur

Förvaltningsrätten i Uppsala

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
2013-12-10

Sida
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Ks § 145

Uppföljning av tillgänglighetsplanen

Diarienr
63/13.019

Uppföljning av tillgänglighetsplanen redovisas för kommunstyrelsen.

Ks § 146

Ändring av kommunstyrelsens sammanträdesdatum i
februari 2014
Beslut
Kommunstyrelsens sammanträdesdatum den 5 februari 2014 flyttas till den
7 februari 2014.
Sammanfattning av ärendet

Med anledning av Inga-Lil Tegelbergs (S) och Anna-Karin Jakobsson
konferensdeltagande i februari 2014 föreslår de att kommunstyrelsens
sammanträdesdatum den 5 februari flyttas till fredagen den 7 februari 2014.
Beslutet lämnas till

•
•

Ordförandens
signatur

Intranätet och kommunala föreskrifter genom ändring i
sammanträdesplanen 2014
Samtliga berörda ledamöter, ersättare och tjänstemän

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

