
Utdragsbestyrkande

Protokoll för Kommunstyrelsen
Plats: Kommunhusets sessionssal, Skutskär

Datum och tid: 2019-03-13 08:00-16.30, mötet ajournerades för lunch och gruppmöte 
12:15-13.30

Justering
Plats: Kommunhuset, Skutskär

Datum och tid:  2019-03-26 10:00

Paragrafer: 35-54

Sekreterare:

Malin Persson

Ordförande:

Marie Larsson

Justerare:

Kurt L Andersson Maj-Britt Jakobsson 

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

Sammanträdesdatum 2019-03-13
Datum då anslaget sätts upp
Datum då anslaget tas ned

Underskrift
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Kommunstyrelsen
2019-03-13

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

Beslutande
Ledamöter
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer
Marie Larsson (S)
Clarrie Leim (C)
Rolf Bejerfjord (S)
Sigrid Bergström (V)
Hans Wennberg (MP)
Roger Petrini (M)
Torbjörn Löfgren (KV)
Sandra Andersson (SD) 35-44
Maj-Britt Jakobsson (SD)

Tjänstgörande ersättare
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer Ordinarie ledamot
Kurt L Andersson (S) Katrin Jakobsson (S)
Runar Höglund (KD) SusAnne Mastonstråle (M)
Glenn Grylin (SD) 45-54 Sandra Andersson (SD)

Övriga närvarande
Ersättare
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer
Sven-Olof Melin (S)
Hannele Kumpulainen (S)
Gunn Johansson (C)
Glenn Grylin (SD)
Mona Hansson (KV)

Övriga deltagare
Namn Paragrafer Befattning
Anna-Karin Karlsson Kommundirektör
Veikko Niemi Ekonomichef
Malin Persson Kommunsekreterare
Erik Hansson (L) 35-39 Representant Liberalerna 
Jan-Åke Olsson (S) 35-39 Vice ordförande utbildnings- och omsorgsnämnden 
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Kommunstyrelsen
2019-03-13

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

Monika Frisk 35-39 Ekonom
Birgitta Palo Johansson 35-39 Ekonom
Annelie Backström 35-39 Redovisningsekonom
Sandra Spjuth 35-40 Ekonom
Mona Henriksson 35-40 Kommuncontroller 
Håkan Karlsson 35 VD Älvkarlebyhus 
Lars Skytt (S) 35 Ordförande Älvkarlebyhus 
Lena Blad 36 VD Älvkarleby Vatten 
Bo Janzon (M) 36 Vice ordförande Älvkarleby Vatten 
Magnus Grönberg (S) 37 Ordförande samhällsbyggnadsnämnden 
Bert-Ola Dahlgren 37 Förvaltningschef samhällsbyggnad 
Jenny Dahlberg (S) 38 & 42 Ordförande utbildnings- och omsorgsnämnden 
Ulrika Hjerpe 38 & 42 Förvaltningschef vård och omsorg 
Kjell-Åke Ederyd 41 Kommunpolis 
Thomas Eriksson 41 Polis och områdeschef Norra Uppland 
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Kommunstyrelse
2019-03-13

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

KS § 35 Bokslut Älvkarlebyhus

Beslut
Kommunstyrelsen tackar för redovisningen av bolagets bokslut. Det är 
positivt att Älvkarlebyhus har kommit igång med det planerade 
byggnadsprojektet i Skutskär och att det finns planer och ambitioner inom 
bolaget. Kommunstyrelsen saknar däremot en tydlig koppling till 
kommunens bostadsförsörjningsplan och bolagets ägardirektiv.

Sammanfattning av ärendet
Älvkarlebyhus är ett aktiebolag som ägs av Älvkarleby kommun. Bolaget 
förvaltar drygt 1000 lägenheter och ett hundratal lokaler, garage och          
P-platser runt om i kommunen. Varje år presenterar Älvkarlebyhus sitt 
bokslut för kommunstyrelsen.

Årets resultat efter bokslutsdispositioner och skatt uppgick till -6,3 miljoner 
kronor vilket ligger långt under det budgeterade resultatet om 2,8 miljoner 
kronor. Anledningen till det låga resultatet är dels en nedskrivning på den 
nyinköpta fastigheten Korpen och dels förlust till det utländska företaget 
som skulle bygga det nya flerbostadshuset på fastigheten Siggeboda 4:8. 
Bortsett från dessa oförutsagda kostnader skulle årets resultat uppgått till 2,8 
miljoner kronor, i linje med budget.

Beslutet lämnas till
 AB Älvkarlebyhus 
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Kommunstyrelse
2019-03-13

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

KS § 36 Bokslut Älvkarleby Vatten

Beslut
Kommunstyrelsen tackar för en bra och tydlig redovisning av bolagets 
bokslut. De mätbara målen var lätta att följa och förstå. 

Sammanfattning av ärendet
Älvkarleby Vatten AB producerar och distribuerar dricksvatten samt 
omhändertar och renar avloppsvatten. Inga anställda finns i Älvkarleby 
Vatten AB. Utveckling, drift och underhåll av de allmänna anläggningarna i 
Älvkarleby utförs av Gästrike Vatten AB, som är Gävle, Hofors, Ockelbo, 
Älvkarleby och Östhammars gemensamma bolag för VA-samverkan över 
kommungränserna. 

Varje år presenterar bolaget sitt bokslut för kommunstyrelsen och 2018 års 
resultat är 0, efter att 2,0 miljoner kronor av intäkterna har redovisat som 
underuttag och räknas av mot tidigare skuld till VA-kollektivet. Huvuddelen 
av intäkterna kommer från brukningsavgifter, en mindre del av intäkterna 
kommer från periodens anläggningsavgifter.

Över- eller underuttag arbetas in i bolagets ekonomiska plan och 
avgiftsuttaget balanseras mot verksamhetens kostnader. Den plan som läggs 
har sin grund i den strategi som styrelsen tagit fram och genom att 
avgiftsuttaget balanseras mot verksamhetens kostnader kan upparbetade 
över- eller underuttag återföras.

Beslutet lämnas till
 Älvkarleby Vatten AB 
 Gästrike Vatten AB
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Kommunstyrelse
2019-03-13

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

KS § 37 Bokslut samhällsbyggnadsnämnden

Beslut
Kommunstyrelsen tackar samhällsbyggnadsnämnden för presentationen. 
Det framgår att nämnden arbetat med sin målstyrning då tydliga mål och 
indikatorer redovisades. 

Sammanfattning av ärendet
Nämnden redovisar ett resultat på ca 6,6 miljoner kronor i överskott. Resultatet 
exklusive vinst på försäljning av mark är ca 4,7 miljoner kronor.

Beslutet lämnas till
 Samhällsbyggnadsnämnden
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Kommunstyrelse
2019-03-13

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

KS § 38 Bokslut utbildnings- och omsorgsnämnden

Beslut
Kommunstyrelsen tackar utbildnings- och omsorgsnämnden för 
presentationen. Kommunstyrelsen upplevde dock att presentationen var svår 
att förstå då det bland annat rådde oklarheter kring vad mätetalen avsåg. 

Sammanfattning av ärendet
Utbildnings- och omsorgsnämndens resultat för 2018 är ca -21, 2 miljoner 
kronor. De största underskotten finns inom Individ- och familjeomsorgen (-13,3 
miljoner kronor), Utbildningsverksamheten exklusive KunDa (-8,6 miljoner 
kronor) och Vård och omsorg (-6,6 miljoner kronor). Underskottet blev 
omfattande trots att besparingskravet på 5,9 miljoner togs bort under året och 
att kostverksamheten visade ett positivt resultat på ca 1,5 miljoner.

Beslutet lämnas till
 Utbildnings- och omsorgsnämnden
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Kommunstyrelse
2019-03-13

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

KS § 39 Bokslut kommunstyrelsen inklusive revision, 
finansförvaltningen och kommunen totalt

Beslut
Kommundirektör, ekonomichef och HR-chef redovisar 2018 års bokslut. 

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen redovisar ett resultat på ca 4,2 miljoner kronor. De stora 
avvikelserna från budget rör ökade intäkter till näringsliv-, arbetsmarkand- 
och integrationsavdelningen samt minskade kostnader för HR-avdelningen. 
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Kommunstyrelse
2019-03-13

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

KS § 40 Introduktion i Stratsys

Beslut
Kommunstyrelsen tackar för genomgången av verksamhetssystemet.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen får en genomgång av verksamhetsplaneringssystemet 
Stratsys. Syftet med införandet av systemet är bland annat att skapa en ökad 
delaktiget och förståelse för arbetet med att planera och följa upp 
kommunens mål. 

Beslutsunderlag
 Lathund Stratsys 
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Kommunstyrelse
2019-03-13

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

KS § 41 Besök polisen

Beslut
Kommunstyrelsen tackar för informationen.

Sammanfattning av ärendet
Kommunpolis och områdesansvarig informerar om hur brottsstatistiken ser 
ut i kommunen, vilka insatser som genomförs och hur arbetet med att ta 
fram medborgarlöften går till. Medborgarlöften är ett komplement till de 
samverkansöverenskommelser som idag finns mellan kommun och polis. 
Det handlar om gemensamma åtgärder som ska hantera lokala problem för 
att öka tryggheten och minska brottsligheten i Älvkarleby kommun. I 
medborgarlöftet för 2019 ska kommunen och polisen aktivt verka för att 
höja medborgarnas upplevda trygghet i Älvkarleby kommun. Löftet 
tecknades under sammanträdets gång. 
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Kommunstyrelse
2019-03-13

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

KS § 42 Utbildnings- och omsorgsnämnden - uppföljning kring 
åtgärder

Diarienr
2018/68 Beslut

Kommunstyrelsen tackar för informationen och noterar att nämnden tydligt 
arbetar med uppföljningar och åtgärder. 

Sammanfattning av ärendet
Under våren 2018 konstaterade Inspektionen för vård och omsorg (IVO) att 
det fanns 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 hade uppmärksammats av IVO flera gånger tidigare. 

I oktober genomförde IVO en uppföljande inspektion och utbildnings- och 
omsorgsnämnden uppgav då att de gjort en egen genomgång av ärenden och 
påträffat flera brister än de som IVO påtalat. Inspektionen visade även att 
kommunen kommit tillrätta med flera av de brister som IVO påpekat men 
också att vissa brister kvarstod. 

IVO anser att Älvkarleby kommun genom sina åtgärder har skapat goda 
förutsättningar för att åtgärda även de kvarvarande bristerna och förutsätter 
att kommunen fortsätter sitt förbättringsarbete. IVO kommer att genomföra 
en ny inspektion för att följa upp om kommunens åtgärder fått avsedd 
effekt.

Beslutsunderlag
 Uppföljning kring åtgärder, rättssäkerhet vid individ- och 

familjeomsorgen, 2019-02-27

Beslutet lämnas till
 Utbildnings- och omsorgsnämnden 
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Kommunstyrelse
2019-03-13

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

KS § 43 Delgivning av protokoll och andra meddelanden

Följande meddelanden redovisas:

1. Verksamhetsberättelse 2018 för Konsument Gästrikland.
2. Meddelanden från utbildnings- och omsorgsnämnden om inspektioner, 

granskningar, utredningar etc.
3. Granskningshandlingar av detaljplan för Östanån 136:26, Gröna Källan, 

Handelsträdgårdsändamål, Älvkarleby.
4. Redovisning av statsbidrag 2018 för arbetet med finsk 

förvaltningsområde.
5. Information från Regionalt forum som ska ta fram ett nytt förslag till 

samverkansavtal med kommunerna för gemensam nämnd för 
kunskapsstyrning.

6. Kallelse till Älvkarlebyhus årsstämma 2019-03-29.
7. Kallelse till Gästrikerådet 2019-03-01.
8. Skrivelse från Sveriges Tivoliägares förening om att anordna en centralt 

belägen evenemangsplats i kommunen.
9. Skrivelse från Vision Jungfrukusten om havsbaserade vindkraftsparker 

utanför Gävle.
10. Minnesanteckningar från Regionalt Forum 2019-02-01.
11. Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-02-21.
12. Beslut från Överförmyndarnämnden § 62 om verksamhetsuppföljning.
13. Beslut från Överförmyndarnämnden § 64 om årsbokslut och 

sammanställd analys inför årsredovisningen.
14. Beslut från Överförmyndarnämnden § 63 om inspektionsprotokoll från 

Länsstyrelsen.
15. Informationsbrev till förtroendevald från Arbetsmiljöverket om ett 

hållbart arbetsliv är lönsamt för alla. De kommer att besöka regioner och 
kommuner under våren.
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Kommunstyrelse
2019-03-13

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

KS § 44 Redovisning av delegationsbeslut

Miljöinspektör Karin Tydrén har fattat följande beslut:

 Föreläggande om åtgärdsplan gällande utsläpp till spillvattennätet 
från fordonstvätt på fastigheten Siggeboda 3:3
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Kommunstyrelse
2019-03-13

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

KS § 45 Allmän information och återrapportering från uppdrag

Marie Larsson (S) påminner att kommunstyrelsens ledamöter och ersättare 
är inbjudna till en utbildning den 5 april. 

Marie Larsson (S) informerar att Överförmyndarnämnden är inbjudna till ett 
av kommunstyrelsens sammanträde under våren.

Clarrie Leim (C) och Roger Petrini (M) informerar att landshövdingen 
besökt kommunen. Utvecklingen av besöksnäringen och kommunens 
planarbete var ämnen som var i fokus under dagen. 

Kommundirektör Anna-Karin Karlsson och Marie Larsson (S) informerar 
om besök på Stora Enso, Skutskär. 
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Kommunstyrelse
2019-03-13

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

KS § 46 Ekonomisk redovisning

Det presenteras ingen ekonomisk redovisning.
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Kommunstyrelse
2019-03-13

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

KS § 47 Information om Tallmon

Beslut
Kommunstyrelsen tackar kommundirektören för informationen.

Sammanfattning av ärendet
Ingen ny information finns att delge kommunstyrelsen angående 
byggnationen av det nya vård- och omsorgsboendet Tallmon. Projektet 
håller både tidsplan och budget och invigningen planeras till hösten 2019. 
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Kommunstyrelse
2019-03-13

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

KS § 48 Utredning om olika möjligheter till samverkan inom 
inköp och upphandling

Diarienr
2018/83 Beslut

Kommunstyrelsen ger kommundirekören i uppdrag att fortsätta utreda 
frågan om samarbete kring inköp och upphandling men nu mer ingående 
med Tierp och Heby kommuner. För uppdraget får de medel som 
kommunstyrelsen har till förfogande nyttjas och återkoppling till 
kommunstyrelsen bör ges senast i slutet av detta år.

Sammanfattning av ärendet
Älvkarleby kommun är medlem i kommunalförbundet Inköp Gävleborg. 
Förbundet genomför upphandlingar samt ger stöd och rådgivning åt 
medlemskommunernas förvaltning och bolag. 

Gävle kommun begärde utträde ur kommunalförbundet Inköp Gävleborg i 
september 2017 och det har förändrat förutsättningarna att bedriva ett 
kommunalförbund negativt för de återstående ägarkommunerna. Av den 
anledningen har ett utredningsarbete bedrivits för att dels utröna vilka 
konsekvenser det skulle få för återstående ägarkommuner och dels hur ett 
fortsatt samarbete inom upphandlings-/inköpsområdet skulle kunna se ut. 

Beslutet lämnas till
 Kommundirektör 
 Uppföljningslistan 
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Kommunstyrelse
2019-03-13

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

KS § 49 Utbyggnad av idrottshall på Sörgärdet skola
Diarienr
2018/108 Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner 
samhällsbyggnadsnämndens äskande om 13 miljoner kronor i 
investeringsmedel för utbyggnad av idrottshall på Sörgärdets skola.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2013-04-24 § 36 om att en projektering ska 
göras och nu verkställs investeringen. Budgeten för byggnationen är 
beräknad till 13 miljoner kronor. Beräkning på kostnader är gjord utifrån en 
avskrivning på 25 år.

Beslutsunderlag
 Kompletteringar till ärendet ombyggnad av Sörgärdets sporthall
 SBN § 86 180611
 Specifikation över investering
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Kommunstyrelse
2019-03-13

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

KS § 50 Motion om att Älvkarleby kommun bör vara 
sammankallande i samrådesgruppen avseende 
åtgärder av älvbotten

Diarienr
2018/61 Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen. 

Reservationer och särskilda uttalanden
Roger Petrini (M) reserverar sig mot beslutet. 

Beslutsunderlag
 Beslut KSAU § 21 2019-02-21
 Motion om att Älvkarleby kommun bör vara sammankallande i 

samrådesgruppen avseende åtgärder av älvbotten, 2018-06-18/Eva 
Sidekrans

Förslag till beslut på sammanträdet
Roger Petrini (M) yrkar att ärendet återremitteras för utredning och samtal 
med berörda parter. 

Beslutsgång
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag, att föreslå kommunfullmäktige 
att avslå motionen mot Roger Petrinis (M) förslag om återremiss och finner 
att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag. 

Omröstning begärs. 

Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 
JA-röst för arbetsutskottets förslag.
NEJ-röst för Roger Petrinis (M) förslag.  

Omröstningsresultat
Med 6 JA-röster och 5 NEJ-röster har kommunstyrelsen beslutat enligt 
arbetsutskottets förslag. 
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1(1)

Omröstningsprotokoll för kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens sammanträde 2019-03-13
Förklaringar: J = ja-röst, N = nej-röst, A = avstår, F = frånvaro (anges endast för ledamöter)

§ 50

Ledamot Närvaro Ja Nej

Marie Larsson (S) X X

Clarrie Leim (C) X X

Katrin Jakobsson (S) F F

Rolf Bejerfjord (S) X X

Sigrid Bergström (V) X X

Hans Wennberg (MP) X X

Roger Petrini (M) X X

SusAnne Mastonstråle (M) F F

Torbjörn Löfgren (KV) X X

Sandra Andersson (SD) F F

Maj-Britt Jakobsson (SD) X X

Kurt L Andersson (S) X X

Glenn Grylin (SD) X X

Runar Höglund (KD) X X

Totalt 11 6 5
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Kommunstyrelse
2019-03-13

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

KS § 51 Demokraticafé
Diarienr
2019/14 Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar det reviderade 
förslaget till arbetsordning och därmed upphäver de tidigare fastställda 
reglerna för demokraticaféer.

Reservationer och särskilda uttalanden
Hans Wennberg (MP) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet
I kommunfullmäktiges nuvarande arbetsordning har presidiet i uppdrag att 
bedriva demokraticaféer enligt tidigare beslutade regler och former. Det har 
sedan en lång tid tillbaka inte drivits några caféer enligt detta beslut och 
efter dialog med kommunfullmäktiges nyvalda presidium har det 
konstaterats att det inte finns någon ambition att påbörja ett sådant arbete. 
Därför föreslås det en revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning. 
Beslutet innebär därmed att även de regler och former för hur caféerna 
skulle organiseras upphävs. 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, Demokraticafé, 2019-01-31 /Malin Persson 
 Kommunfullmäktiges arbetsordning 
 Regler för demokraticafé 

21



Kommunstyrelse
2019-03-13

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

KS § 52 Sponsring av elitidrott - Skutskärs IF bandy
Diarienr
2018/38 Beslut

Kommunstyrelsen godkänner förslaget till sponsoravtal med Skutskärs IF 
Bandy för säsongerna 2018/19 och 2019/20.

Sammanfattning av ärendet
Älvkarleby kommun har fattat beslut om en policy rörande sponsring av 
elitidrott. Skutskärs IF Bandy har efterfrågat sponsoravtal utifrån att 
damlaget spelar i den högsta serien i Sverige. Redan idag finns ett beslut att 
sponsra klubben, men det fattades innan policyn godkändes. Genom att sluta 
ett nytt avtal i enlighet med policyn skapas en tydlighet och rättssäkerhet 
som gynnar både kommunen och den sponsrade parten. Sponsringspolicy 
rörande elitidrott anger att beslut om sponsoravtal ska ske sakligt, utifrån 
affärsmässiga grunder. Utgångspunkten är hur omfattande den positiva 
publiciteten kring den sponsrade parten och varumärket Älvkarleby 
kommun, framförallt utanför kommunens gränser. Bedömningen är att den 
rena marknadsföringsmässiga publiciteten utanför kommunen är begränsad, 
särskilt om vi fokusera på exempelvis barnfamiljer som målgrupp för 
inflyttning eller nyetableringar av företag. Dock är bandyn en stor stolthet 
för Älvkarleby kommuns invånare. Utifrån ett sådant perspektiv har bandyn 
ett stort värde i form av att skapa goda ambassadörer för kommunen. Detta 
är värdefullt.

Sponsoravtalet garanterar Skutskärs IF Bandy minst 40 000 kronor per 
säsong som sedan kan stiga upp till totalt 100 000 kronor beroende på hur 
damlaget presterar. Finansiering sker under 2019 från kommunstyrelsens 
medel till förfogande. Den motprestation som krävs av klubben är av mjuk 
karaktär, exempelvis får kommunen använda namn och bilder på spelare 
och ledare från damlaget i marknadsföringssyfte och man ska delta i 
eventuella offentliga evenemang som äger rum i kommunen. Vidare ska 
man lyfta platser i kommunen som man är stolt över i sociala medier.
Avtalet som föreligger kommunstyrelsen, har förhandlats och godkänts av 
Skutskärs IF Bandy.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse Sponsring av elitidrott - Skutskärs IF Bandy 2019-02-

04/Martin Andaloussi
 Sponsoravtal mellan Älvkarleby kommun och Skutskärs IF Bandyklubb 

Beslutet lämnas till
 Näringsliv-, arbetsmarknad-, och integrationschef
 Skutskärs IF bandy 
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Kommunstyrelse
2019-03-13

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

KS § 53 Granskning av kommuners hantering av utlämnande 
av allmänna handlingar

Diarienr
2019/10 Beslut

Kommunstyrelsen antar yttrandet som sitt eget.

Sammanfattning av ärendet
Justitiekanslern har inom ramen för sin tillsynsverksamhet genomfört en 
granskning gällande kommuners hantering av utlämnande av allmänna 
handlingar. Älvkarleby kommun är en av 29 stycken kommuner som har 
valts ut att lämna ett yttrande i frågan.

Älvkarleby kommun säkerställer hanteringen av allmänna handlingar via 
interna styrdokument och interna utbildningar gällande offentlighet och 
sekretess för både medarbetare och förtroendevalda. 

Förvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande där det tydligt framgår 
hur Älvkarleby kommun hanterar utlämnande av allmänna handlingar. Vi 
har i yttrandet besvarat frågor avseende vem eller vilka som hanterar och 
beslutar i frågor om allmänna handlingar, hur vi säkerställer lagens krav om 
skyndsamhet, på vilket sätt vi lämnar ut handlingar och vilka överväganden 
som görs, hur vi hanterar handlingar som omfattar uppgifter med sekretess 
samt våra avgifter som tas ut för utlämnande av kopior av allmänna 
handlingar. 

Beslutsunderlag
 Förslag till yttrande, daterat 2019-02-14
 Tjänsteskrivelse, Granskning av kommuners hantering av utlämnande av 

allmänna handlingar, 2019-02-14 /Louise Cedemar 
 Justitiekanslerns granskning av kommuners hantering av utlämnande av 

allmänna handlingar

Beslutet lämnas till
 Justitiekanslern 
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Kommunstyrelse
2019-03-13

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

KS § 54 Ombudgetering av investeringar och exploateringar 
från 2018 till 2019

Diarienr
2019/18 Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att  kommunfullmäktige beslutar att
 Investeringsanslag på samhällsbyggnadsnämnden motsvarande 

203 049 400 kronor flyttas från 2018 till 2019, enligt bilaga.
 Exploateringsanslag på samhällsbyggnadsnämnden motsvarande 

10 469 600 kronor flyttas från 2018 till 2019, enligt bilaga.
 Investeringsanslag för kommunstyrelsen motsvarande 4 908 000 

kronor flyttas från 2018 till 2019, enlig bilaga.

Sammanfattning av ärendet
För investeringar och exploateringar som inte har färdigställts eller inte har 
påbörjats men kommer att startas upp under 2019 behöver anslagen flyttas 
över för att inte nya investeringsbeslut ska behöva fattas. Att det för 2018 är 
så stort belopp beror på att hela investeringsbeloppet för Tallmon är 
budgeterat. Tallmon kommer att färdigställas under 2019. Specifikation 
över samtliga investeringar och exploateringar finns i bilagan. 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse Ombudgetering av investerings- och 

exploateringsanslag, 2019-02-05/Veikko Niemi 
 Ombudgetering investeringar och exploateringar
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