
Utdragsbestyrkande

Protokoll för Kommunstyrelsen
Plats: Kommunhusets sessionssal, Skutskär

Datum och tid: 2019-04-10 09:00-15:00, mötet ajournerades för lunch 11:50-13:00

Justering
Plats: Kommunhuset, Skutskär

Datum och tid:  2019-04-15 10:00

Paragrafer: 55-70

Sekreterare:

Malin Persson

Ordförande:

Marie Larsson

Justerare:

Kurt L Andersson Roger Petrini 

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

Sammanträdesdatum 2019-04-10
Datum då anslaget sätts upp
Datum då anslaget tas ned

Underskrift
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Kommunstyrelsen
2019-04-10

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

Beslutande
Ledamöter
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer
Marie Larsson (S)
Clarrie Leim (C)
Katrin Jakobsson (S)
Rolf Bejerfjord (S) 55-58
Sigrid Bergström (V) 55-61 & 64-66
Roger Petrini (M)
SusAnne Mastonstråle (M)
Torbjörn Löfgren (KV)
Sandra Andersson (SD)
Maj-Britt Jakobsson (SD) 55-58

Tjänstgörande ersättare
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer Ordinarie ledamot
Kurt L Andersson (S) Hans Wennberg (MP)
Sven-Olof Melin (S) 59-70 Rolf Bejerfjord (S)
Kurt Törnblom (SD) 59-70 Maj-Britt Jakobsson (SD)
Gunn Johansson (C) 62-63 & 67-70 Sigrid Bergström (V)

Övriga närvarande
Ersättare
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer
Sven-Olof Melin (S) 55-58
Gunn Johansson (C) 55-61 & 64-66
Ulf Öman (V) 55-58
Kurt Törnblom (SD) 55-58
Glenn Grylin (SD)
Mona Hansson (KV)
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Utdragsbestyrkande

Övriga deltagare
Namn Paragrafer Befattning
Veikko Niemi Tf kommundirektör
Malin Persson Kommunsekreterare
Mona Henriksson Tf ekonomichef 
Jan-Olof Jansson 55-61 & 64-70 Revisor 
Jenny Dahlberg (S) 55 Ordförande utbildnings- och omsorgsnämnden 
Magnus Grönberg (S) 55 Ordförande samhällsbyggnadsnämnden 
Ann-Charlotte Ågren (L) 55 Representant Liberalerna 
Ulrika Hjerpe 55 Förvaltningschef vård och omsorg 
Per-Anders Olsson 55 Tf förvaltningschef utbildning 
Bert-Ola Dahlgren 55 Förvaltningschef samhällsbyggnad
Malin Lidow Heneryd 62-63 Bygg- och miljöchef 
Caroline Persson 62-63 Bygg- och miljöinspektör
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KS § 55 Budgetgenomgång år 2020 med plan 2021-2023

Beslut
Kommunstyrelsen tackar för budgetgenomgången.

Sammanfattning av ärendet
Kommundirektör, förvaltningschefer och kommunstyrelsens 
avdelningschefer har arbetat fram ett budgetunderlag till politiken.
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KS § 56 Delgivning av protokoll och andra meddelanden

Följande meddelanden redovisas:

1. Beslut och plan från utbildnings- och omsorgsnämnden § 44, 2019-03-05, 
om internkontrollplan 2019.

2. Årsredovisning 2019 från Gästrike Räddningstjänst.
3. Medborgarlöfte från Polisen för Älvkarleby kommun 2019
4. Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-03-27.
5. Årsredovisning, bolagsstyrningsrapport och protokoll från Gästrike Vatten.
6. Protokoll samt bilagor från Gästrikerådet 2019-03-01.
7. Avrapportering Egenkontrollprogrammet 2018, myggbekämpning i Nedre 

Dalälvsområdet
8. Inbjudan till Upplandsstiftelsens informationsresor
9. Kallelse till förbundsstämma för Svealands kustvattenvårdsförbund 

2019-04-29.
10. Årsredovisning, bolagsstyrningsrapport och protokoll från Älvkarleby 

Vatten.
11. Kallelse till föreningsstämma för Kommuninvest 2019-04-11.
12. Protokoll från Samordningsförbundet Uppsala län 2019-03-18
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KS § 57 Redovisning av delegationsbeslut

Beslut
Det finns inga delegationsbeslut att redovisa.
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KS § 58 Allmän information och återrapportering från uppdrag

Marie Larsson (S) informerar om kommunsamråd med Region Uppsala. 
Under samrådet talades det om infrastrukturfrågor, ombyggnation av 
kommunens tågstationer och kommunens översiktsplan. 

SusAnne Mastonstråle (M) informerar att hon deltagit på möte med Gästrike 
Återvinnare där det tydligt framgick att förbundet behöver mer resurser. 

Gunn Johansson (C) informerar att Uppsala läns barnavårdsförbund tilldelat 
kommunen totalt ca 93 000 kr i bidrag. Bidragen kallas ”Guldkant på 
tillvaron” och är riktade till olika aktiviteter för barn och unga upp till 20 år. 
Gunn är även representant i Samordningsförbundet och där ska hon få gå en 
utbildning i hur förbundet fungerar och vad för olika insatser som 
kommunen kan söka bidrag till.

Clarrie Leim (C) informerar att kommunen anordnat en informationsdag om 
tjuvfiske. Detta är något som fiskevårdsföreningarna efterfrågat och dagen 
var uppskattad. Förutom representanter från kommunen och 
fiskevårdsföreningarna deltog även länsstyrelsen och polisen.  

Veikko Niemi informerar att Inköp Gävleborg har beslutat att gå vidare med 
två utredningsuppdrag; det första om hur avvecklingen av förbundet ska gå 
till och det andra om hur samarbetet i form av nätverkssamverkan kan se ut. 
Det sistnämnda uppdraget kommer inte Älvkarleby delta i då 
kommunstyrelsen tidigare beslutat att istället undersöka möjlighet till 
samverkan med Heby och Tierp kring inköp och upphandling. 

Kommunstyrelsen reflekterar även kring utbildningen om 
kommunstyrelsens roll och ansvar som hölls förra veckan. 
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KS § 59 Ekonomisk redovisning

Beslut
Kommunstyrelsen tackar för redovisningen.

Sammanfattning av ärendet
Kommunen gör varje år flera ekonomiska uppföljningar. Per sista februari 
har en enklare uppföljning med prognos gjorts. Prognosen pekar på ett 
resultat på 1,9 miljoner kronor vilket är att jämföra med det budgeterade 
resultatet på 5,8 miljoner kronor. 

Samtliga nämnder (inklusive finansförvaltningen) förutom utbildnings- och 
omsorgsnämnden går plus gentemot budget. Utbildnings- och 
omsorgsnämndens budgetavvikelse är -6,5 miljoner kronor. Detta förklaras 
av att utbildning prognostiserar -5,89 miljoner kronor och individ- och 
familjeomsorgen -1,1 miljoner kronor. Vård och omsorg däremot 
prognosticerar en positiv budgetavvikelse med 0,5 miljoner kronor, vilket är 
mycket positivt.

Beslutsunderlag
 Enkel uppföljning februari 2019

Beslutet lämnas till
 Ekonomichef
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KS § 60 Information om Tallmon

Beslut
Kommunstyrelsen tackar 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 oktober 2019. 
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KS § 61 Webbutbildning i plan- och bygglagen (PBL)

Beslut
Kommunstyrelsen fortsätter webbutbildningen vid nästkommande 
sammanträde.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen är jävsnämnd och fattar därmed beslut i bygglovs- och 
tillsynsärenden som rör samhällsbyggnadsnämnden. 

Boverket har tillsammans med Sveriges kommuner och landsting (SKL) 
tagit fram en webbutbildning för förtroendevalda i plan- och bygglagen. 
Utbildningen består av åtta delar och på dagens sammanträde tittar vi på de 
två första. 

Syftet med utbildningen är att bland annat att förtroendevalda ska se 
möjligheter med PBL och förstå skillnaden mellan politiska frågor och 
myndighetsuppdraget. 

Beslutsunderlag
 Boverket webbsida  

 https://boverket.onlineacademy.se/external/listing
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KS § 62 Tidsbegränsat bygglov för tillbyggnad av skola med 
paviljong 

Beslut 
Kommunstyrelsen beviljar tidsbegränsat bygglov för en tid om fem år, 
t.o.m. 2024-04-10, för tillbyggnad av skola med paviljong inom fastigheten 
Tebo 1:266, enligt ansökan. 

Kontrollansvarig för åtgärden är: XX.  
Beslutet är fattat med stöd av 2 och 8-9 kap. plan- och bygglagen, 
förkortad PBL. Avgift för bygglov: 12 715 kronor (faktura skickas separat). 

Sammanfattning av ärendet 
Sökande: Älvkarleby Kommun, Tekniska avdelningen. 
Ansökan avser tidsbegränsat bygglov för en tid om fem år för tillbyggnad av 
skola med paviljong innehållande två klassrum och kapprum inom 
fastigheten Tebo 1:266, Älvkarleby Kommun. 

Diarienr
2019/35

Inom den 20 794 m2 stora fastigheten finns idag två skolbyggnader med 
flera tillhörande komplementbyggnader. Tillbyggnaden är tänkt att placeras 
i anslutning till byggnadens sydvästra hörn och kommer att få en byggnads- 
och bruttoarea om 229 m2. Tillbyggnaden uppförs i en våning och kommer 
att förses med taktäckningsmaterial av takpapp. Fasaden består av 
fibercementskivor som färgas grå (NCS 6502-B).

Anledningen till att ett tidsbegränsat bygglov sökts är att elevantalet under 
en period på 3-5 år kommer att öka och att man är trångbodda i dagens 
lokaler. Fastigheten omfattas av detaljplan för Södra delen av Skutskärs 
Centrum, med aktbeteckning 03-81:445, som vann laga kraft 1981-07-03.

Enligt den gällande detaljplanen får fastigheten bebyggas med byggnader 
för allmänt ändamål. Högsta tillåtna byggnadshöjd är 6 m. Enligt 
övergångsbestämmelserna i plan- och bygglagen ska 39 § Byggnadsstadgan 
(1959:612) tillämpas som bestämmelse i detaljplanen, då avstånd till 
tomtgräns inte närmare beskrivs bland planbestämmelserna. I 39 § 
Byggnadsstadgan anges bland annat att byggnad ska placeras minst 4,5 m 
från tomtgräns. 

Åtgärden strider mot detaljplanen vad avser placering av byggnad på mark 
som inte får bebyggas, så kallad prickad mark samt avstånd till tomtgräns.
Av tillbyggnaden så placeras ca 207 m2 på den så kallade prickade marken. 
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Tillbyggnaden placeras även 0,1 m från tomtgränsen. 

Kommunicering av inkommen ansökan har skickats till berörda sakägare. 
Sista svarsdag för yttrande är 2019-03-21.

Motivering
Enligt 9 kap 33 § PBL får ett tidsbegränsat bygglov ges för en åtgärd som 
uppfyller något eller några men inte alla förutsättningar enligt 9 kap 30-32a 
§§ PBL, om sökande begär det och åtgärden avses att pågå under en 
begränsad tid. 

Kommunstyrelsen bedömer att den ansökta åtgärden har en tillfällig 
karaktär och att det bedöms troligt att åtgärden kommer att pågå under en 
begränsad tid.

Den ansökta åtgärden bedöms inte uppfylla alla kraven i 9 kap 30-32a § 
PBL, då den ansökta åtgärden strider mot den gällande detaljplanen vad 
avser byggnation på prickad mark samt avstånd till tomtgränsen. De ansökta 
avvikelserna från detaljplanen bedöms inte vara en sådan liten avvikelse 
som omnämns i 9 kap 31b § PBL.

Kommunstyrelsen bedömer därför att förutsättningarna för att bevilja ett 
tidsbegränsat bygglov är uppfyllda och att ett tidsbegränsat bygglov ska ges.

Upplysningar
Åtgärden får inte påbörjas förrän Samhällsbyggnadsnämnden lämnat ett 
startbesked, enligt 10 kap 3 § PBL. Avgift debiteras separat efter det att 
beslutet fattats. 

Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Upplysningar om tekniskt samråd 
bifogas.Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två 
år och avslutats inom fem år från dagen då beslutet vann laga kraft. 

Sökande uppmärksammas att beslutet får verkställas först fyra veckor efter 
det att beslutet kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar. Beslutet bör ej heller 
påbörjas innan beslutet vunnit laga kraft. Att påbörja åtgärder innan beslutet 
vunnit laga kraft sker på egen risk. 

Ändringar i förhållande till fastställda ritningar fordrar ny prövning. 
Innan grävningsarbeten påbörjas ska kabelvisning (elkabel, telekabel m.m.) 
ha utförts. Detta kan göras via www.ledningskollen.se.
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Sökande uppmärksammas på att i de fall en fornlämning påträffas under 
grävning eller annat arbete, ska arbetet omedelbart avbrytas till den del 
fornlämningen berörs. Den som leder arbetet ska omedelbart anmäla 
förhållandet till Länsstyrelsen i Uppsala län. 

Ett tidsbegränsat bygglov får enligt 9 kap 33 § PBL ges för högst tio år. 
Tiden kan på sökandens begäran förlängas med högst fem år i taget. Den 
sammanlagda tiden får inte överstiga femton år.Vid en önskad förlängning 
av det tidsbegränsade bygglovet ska en ny ansökan om bygglov lämnas in 
för ny prövning i god tid innan bygglovet går ut. 

Innan det tidsbegränsade bygglovets giltighetstid går ut ska tillbyggnaden ha 
avlägsnats och byggnaden och marken återställts till tidigare utformning. 

Om Ni inte är nöjda med beslutet kan Ni överklaga detta skriftligen hos 
Länsstyrelsen i Uppsala län. Överklagandet ska dock skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden, Älvkarleby Kommun, Box 4, 814 21 Skutskär. 
I överklagan ska anges vem som överklagar, vilket beslut som avses samt på 
vilket sätt Ni anser att beslutet ska ändras. Överklagan ska vara 
Samhällsbyggnadsnämnden tillhanda senast tre veckor efter att Ni tagit del 
av beslutet.

Beslutsunderlag
 Ansökan, inkommen 2019-02-12
 Anmälan kontrollansvarig, inkommen 2019-02-11
 Produktfakta, inkommen 2019-02-11
 Situationsplan, inkommen 2019-02-11
 Plan- och fasadritning, inkommen 2019-02-11 
 Motivering och återställandeplan, inkommen 2019-02-21

Beslutet lämnas till
 Samhällsbyggnadsnämnden 
 Bygg och miljö 
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KS § 63 Bygglov för tillbyggnad av sporthall, Östanån 15:12
Diarienr
2019/36 Beslut 

Kommunstyrelsen beviljar bygglov för tillbyggnad av sporthall inom 
fastigheten Östanån 15:12, enligt ansökan. 

Kontrollansvarig för åtgärden är: XX. 
Beslutet är fattat med stöd av 2 och 8-9 kap. plan- och bygglagen, förkortad 
PBL. 

Åtgärden innebär avvikelse från den gällande detaljplanen vad avser 
våningsantal. Åtgärden bedöms vara en liten avvikelse som är förenlig med 
detaljplanens syfte enligt 9 kap 31b § PBL. 

Avgift för bygglov: 32 536 kronor (faktura skickas separat). 

Sammanfattning av ärendet
Sökande: Älvkarleby Kommun, Tekniska avdelningen

Ansökan avser bygglov för tillbyggnad av sporthall med läktare, 
omklädningsrum, serveringsutrymmen och installationsutrymmen inom 
fastigheten Östanån 15:12, Älvkarleby Kommun.

Den 33 303 m2 stora fastigheten är idag bebyggd med en skola och 
tillhörande komplementbyggnader. Den ansökta tillbyggnaden har en 
byggnadsarea om 430 m2 och en bruttoarea om 860 m2. 

Ansökan innebär att tillbyggnaden är tänkt att uppföras i 2 våningar och 
förses med taktäckningsmaterial av svart papp. Fasaden är tänkt att bestå av 
träpanel som färgas röd lika befintlig byggnad.
Fastigheten omfattas av detaljplan för Sörgärdet, Östanån, med 
aktbeteckning 03-79:227, som vann laga kraft 1979-02-21.

Enligt den gällande detaljplanen får fastigheten bebyggas för allmänt 
ändamål. Byggnader får uppföras i högst en våning med en byggnadshöjd 
om 4,2 m. Byggnadsnämnden får dock medge högre byggnadshöjd för 
enstaka byggnad så som sporthall, panncentral, skorsten eller antenn- och 
belysningsmaster.  

Åtgärden strider mot detaljplanen vad avser våningsantal. Tillbyggnadens 
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två våningsplan bedöms vara ett våningsplan mer än vad detaljplanen anger 
som högsta våningsantal.

Berörda sakägare har getts möjlighet att yttra sig över ansökan. Ingen av de 
hörda sakägarna har framfört erinran mot ansökan.

Motivering
Den gällande detaljplanen anger att byggnader får uppföras till en högsta 
byggnadshöjd om 4,2 m, men att byggnadsnämnden får medge högre 
byggnadshöjd för enstaka byggnad så som sporthall, panncentral, skorsten 
eller antenn- och belysningsmaster. Då ansökan innebär en tillbyggnad av 
sporthallen bedöms tillbyggnaden göras på en begränsad del av byggnaden 
där en högre byggnadshöjd krävs för byggnadens funktion. 
Kommunstyrelsen bedömer därför att byggnadshöjden kan ses som förenlig 
med detaljplanens bestämmelser. 

Den ansökta åtgärden bedöms dock strida mot den gällande detaljplanen vad 
avser våningsantal då tillbyggnaden bedöms uppföras i två våningar och 
detaljplanen endast tillåter en våning. 

Enligt 1 kap 4 § plan- och byggförordningen (2011:338), förkortad PBF, 
avses med en våning ett utrymme i en byggnad där utrymmet avgränsas åt 
sidorna av byggnadens ytterväggar, uppåt av ett tak eller bjälklag och nedåt 
av ett golv. En vind ska anses vara en våning endast om ett bostadsrum eller 
en arbetslokal kan inredas i utrymmet, och byggnadshöjden är mer än 0,7 
meter högre än nivån för vindsbjälklagets översida. En källare ska anses 
vara en våning endast om golvets översida i våningen närmast ovanför 
källaren ligger mer än 1,5 meter över markens medelnivå invid byggnaden.

Vad som gäller för våningsantal då inte våningsplanet omsluts av 
ytterväggar på samtliga sidor är dock inte definierat i lagstiftningen. Av 
överprövande domar gällande så kallade entresolplan har dock stor 
betydelse lagts vid hur synliga våningsplanen är från byggnadens utsida och 
hur byggnaden upplevs utifrån. 

Den aktuella tillbyggnaden har två bjälklag och ett tak, där bjälklagen är 
fästa i tre av byggnadens ytterväggar. Det understa och det översta planet är 
synliga i fasaden då dessa har försetts med fönster, dörrar och en trappa för 
utrymning. Det mellersta planet är avsatt för utrymme för installationer och 
saknar dock fönster eller dörrar i fasad. 

Med anledning av att den mellersta våningen har en rumshöjd på 1,86 m, 
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och att våningsplanet därmed inte bedöms som en beräkningsvärd yta som 
ger en bruttoarea enligt Svensk Standard (SS 21054:2009) och då våningen 
heller inte syns från utsidan av byggnaden, bedöms detta inte utgöra ett 
våningsplan som ska bedömas mot den gällande detaljplanen. Då hela 
tillbyggnaden görs med extra bjälklag och den översta våningen är synlig 
från utsidan bedöms dock det översta planet som en våning. Ansökan strider 
därmed mot den gällande detaljplanen.

Kommunstyrelsen konstaterar att den ansökta tillbyggnaden inte kommer att 
bli högre än den befintliga sporthallen och att trots att våningen kan 
urskiljas utifrån är intrycket av den extra våningen minimalt. 
Kommunstyrelsen bedömer även att då tillbyggnadens byggnadshöjd och att 
den ytmässigt är förenlig med den gällande detaljplanen att avvikelse från 
våningsantalet ska anses vara en liten avvikelse enligt 9 kap 31 b § PBL 
som ligger i linje med detaljplanens syfte. 

Upplysningar
Åtgärden får inte påbörjas förrän samhällsbyggnadsnämnden lämnat ett 
startbesked, enligt 10 kap 3 § PBL. Avgift debiteras separat efter det att 
beslutet fattats. 

Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Upplysningar om tekniskt samråd 
bifogas.

Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och 
avslutats inom fem år från dagen då beslutet vann laga kraft. 

Sökande uppmärksammas att beslutet får verkställas först fyra veckor efter 
det att beslutet kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar. Beslutet bör ej heller 
påbörjas innan beslutet vunnit laga kraft. Att påbörja åtgärder innan beslutet 
vunnit laga kraft sker på egen risk. 

Ändringar i förhållande till fastställda ritningar fordrar ny prövning. 

Innan grävningsarbeten påbörjas ska kabelvisning (elkabel, telekabel m.m.) 
ha utförts. Detta kan göras via www.ledningskollen.se.
Inmätning av ansökta åtgärder för uppdatering av kommunens karta 
kommer utföras av Gävle kommun (inmätning sker efter att byggnationen är 
klar).

Sökande uppmärksammas på att i de fall en fornlämning påträffas under 
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signatur

Utdragsbestyrkande

grävning eller annat arbete, ska arbetet omedelbart avbrytas till den del 
fornlämningen berörs. Den som leder arbetet ska omedelbart anmäla 
förhållandet till Länsstyrelsen i Uppsala län. 

Om Ni inte är nöjda med beslutet kan Ni överklaga detta skriftligen hos 
Länsstyrelsen i Uppsala län. Överklagandet ska dock skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden, Älvkarleby Kommun, Box 4, 814 21 Skutskär. 
I överklagan ska anges vem som överklagar, vilket beslut som avses samt på 
vilket sätt Ni anser att beslutet ska ändras. Överklagan ska vara 
samhällsbyggnadsnämnden tillhanda senast tre veckor efter att Ni tagit del 
av beslutet.

Beslutsunderlag
 Ansökan, inkommen 2019-02-07
 Anmälan kontrollansvarig, inkommen 2019-02-07
 Situationsplan, inkommen 2019-02-07
 Planritning, inkommen 2019-02-07 
 Fasad- och sektionsritning, inkommen 2019-02-07

Beslutet lämnas till
 Samhällsbyggnadsnämnden 
 Bygg och miljö 
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KS § 64 Val av representant i slutförvarsorganisationens 
referensgrupp

Beslut
Kommunstyrelsen utser Magnus Grönberg (S) som representant i 
slutförvarsorganisationens referensgrupp.

Förslag till beslut på sammanträdet
Marie Larsson (S) föreslår Magnus Grönberg (S).

Beslutet lämnas till
 Slutförvarsorganisationens referensgrupp 
 Magnus Grönberg 
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KS § 65 Biblioteksplan 2019-2022
Diarienr
2019/24 Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar biblioteksplanen.

Sammanfattning av ärendet
Enligt bibliotekslagen ska kommuner ha antagna planer för sin 
biblioteksverksamhet. Enligt lagen ska även skolbibliotek ingå. 
En antagen biblioteksplan är också ett krav då kommuner söker statligt 
mediestöd hos Kulturrådet. Älvkarleby folkbibliotek ansöker årligen om 
stöd och brukar beviljas ca 40 000 kronor.

Den reviderade biblioteksplanen har processats fram tillsammans med alla 
anställda på huvudbiblioteket och skolan har reviderat avsnittet gällande 
skolbibliotek. Arbetet påbörjades hösten 2018.

Beslutsunderlag
 Sbn2018/72, revidering av biblioteksplan
 Biblioteksplan 2019-2022
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KS § 66 Internremiss budget 2020 med plan 2021-2025
Diarienr
2019/28 Beslut

Kommunstyrelsen antar konsekvensbeskrivningen som sin egen.

Beslutsunderlag
 Missiv med tidplan mål och budgetprocess för 2020 och plan 2021-2025
 Internremissvar på budget 2020
 Exceldokument KS 

Beslutet lämnas till
 Kommundirektör
 Ekonomichef 

20



Kommunstyrelse
2019-04-10

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

KS § 67 Internkontroll
Diarienr
2019/27 Beslut

Kommunstyrelsen antar internkontrollplanen för 2019.

Sammanfattning av ärendet
I kommunallagen (6 kap. 7 §) stadgas om internkontroll: ”Nämnderna skall 
var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med 
de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som 
gäller för verksamheten”. De skall också se till att den interna kontrollen är 
tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.

Detsamma gäller när vården av en kommunal angelägenhet med stöd av 3 
kap. 16 § har lämnats över till någon annan.” Internkontroll i Älvkarleby 
kommun ska ske i enlighet med Reglemente för kommunens 
internkontrollarbete, ÄKF 2001:2 (antaget av kommunfullmäktige 2001-02-
14, § 219) samt Riktlinjer avseende tillämpning av intern kontroll, ÄKF 
2009:1 antagna av kommunstyrelsen 2009-03-02, § 397).

Beslutsunderlag
 Internkontrollplan ks 2019

Beslutet lämnas till
 Kommundirektör 
 Ekonomichef 
 HR-chef 
 Administrations- och kommunikationschef 
 Näringslivs-, arbetsmarknads- och integrationschef 
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KS § 68 Taxor och avgifter för utbildnings- och 
omsorgsnämnden

Diarienr
2018/92 Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att rätta den felaktiga formuleringen i underlaget 
och föreslå att kommunfullmäktige antar förslaget till taxor och avgifter för 
utbildnings- och omsorgsnämnden. 

Sammanfattning av ärendet
Taxor och avgifter för vård och omsorg med perioden april innevarande år, 
till mars efterföljande år, beslutas på kommunfullmäktiges sammanträde 
varje år.
Viktigt att notera är att taxor och avgifter alltid har ett utgiftstak, den så 
kallade maxtaxan. Den innebär att den enskilde inte ska drabbas om 
behoven är omfattande. 
Vid en översyn av andra kommuner framkommer att det finns en 
omfattande variation av vilka avgifter kommunerna tar ut, vilket går att 
utläsa ur bilaga.  Den jämförbara kommun som låg bra i kostnadsläge under 
2018 var Vingåkers kommun, avgifter som även återges i bilagan där också 
uppgifter från närliggande kommuner återfinns. 
I utbildnings- och omsorgsförvaltningens förslag till taxor och avgifter finns 
dels uträkningar enligt lagstiftning och förordningar, dels kompletterande 
förslag. De kompletterande förslagen har tagits fram för att till viss del 
anpassa avgifterna till de ökade kostnader som skett. Förvaltningen föreslår 
dock att göra en mer genomgripande översyn inför nästkommande år. 

Beslutsunderlag
 Underlag för beslut: ”Vad betalar du? Taxor och avgifter för utbildnings- 

och omsorgsnämnden”
 Riktlinjer för avgiftssystemet inom vård- och omsorgsverksamheten, 

utbildnings- och omsorgsnämnden 2016-05-31 § 90.
 Tjänsteskrivelsen med förslag till beslut från förvaltningschef Ulrika 

Hjerpe, daterad 2019-01-29.

Barnperspektivet
 Inte aktuellt i ärendet.
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KS § 69 Medborgarförslag om doftfrihet i Älvkarleby kommuns 
verksamheter

Diarienr
2018/82 Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår 
medborgarförslaget. 

Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag inkom 2018-10-08, förslaget innebär att kommunen 
ska utarbeta en policy där det slås fast att anställda inom kommunal service 
inte ska använda parfymer och/eller andra parfymerande produkter samt 
vara fri från tobaksrök under arbetstid. Förslaget innebär också att 
kommunens allmänna toaletter ska vara utrustade med parfymfri tvål och 
doftspridare får ej förekomma. 

Att anta ett styrdokument som reglerar användandet av 
parfymliknandeprodukter kan vara svåra att kontrollera både i from av 
efterlevnad och om det lett till önskat resultat. Kommunen anser dessutom 
att det ska finnas en balans mellan att tillåta användandet av produkter som 
innehåller parfym samtidigt som detta ska göras med respekt och måttfullhet 
gentemot omgivningen. 

Många av kommunens serviceverksamheter, så som vård och omsorg, har 
redan idag rutiner och riktlinjer kring användandet av parfymliknande 
produkter. Kommunen tillämpar dessutom sedan många år tillbaka ”rökfri 
arbetstid” och har en policy för tobak, där ett av syftena varit just att minska 
att andra utsätts för en besvärande lukt av rök. Kommunen anser därför att 
denna fråga redan hanteras och att anta ytterligare ett styrdokument ser vi 
inte som nödvändigt. Kommunen noterar också att om detta är ett problem 
inom en arbetsgrupp kan en medarbetare alltid lyfta frågan såväl på en 
arbetsplatsträff som med sin närmaste chef. Det är då chefens ansvar att 
hitta en lösning

Beslutsunderlag
 Medborgarförslag om doftfrihet i Älvkarleby kommuns verksamheter, 

2018-10-08. 
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KS § 70 Årsredovisning 2018 för Älvkarleby kommun
Diarienr
2019/25 Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna lämnad 
årsredovisning 2018 för Älvkarleby kommun. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen och de övriga nämnderna ska fortlöpande föra 
räkenskaper över de medel som de förvaltar. När kommunstyrelsen har fått 
övriga nämnders redovisningar, ska den upprätta en årsredovisning. 
Årsredovisningen ska godkännas av kommunfullmäktige enligt 11 kap 21 
§. Det ska ske innan kommunfullmäktige beslutar om ansvarsfrihet enligt 
5 kap. 24 §. 
 

Beslutsunderlag
 Årsredovisning 2018 för Älvkarleby kommun
 Tjänsteskrivelse ”Årsredovisning 2018 för Älvkarleby kommun
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