
Utdragsbestyrkande

Protokoll för Kommunstyrelsen
Plats: Kommunhusets sessionssal, Skutskär

Datum och tid: 2019-05-08 09:00-11:50

Justering
Plats: Kommunhuset, Skutskär

Datum och tid:  2019-05-15 15:00

Paragrafer: 71-82

Sekreterare:

Malin Persson

Ordförande:

Marie Larsson

Justerare:

Rolf Bejerfjord Torbjörn Löfgren 

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

Sammanträdesdatum 2019-05-08
Datum då anslaget sätts upp
Datum då anslaget tas ned

Underskrift
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Kommunstyrelsen
2019-05-08

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)
Sigrid Bergström (V)
Roger Petrini (M)
SusAnne Mastonstråle (M)
Torbjörn Löfgren (KV)
Sandra Andersson (SD)
Maj-Britt Jakobsson (SD)

Tjänstgörande ersättare
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer Ordinarie ledamot
Kurt L Andersson (S) Hans Wennberg (MP)

Övriga närvarande
Ersättare
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer
Sven-Olof Melin (S)
Hannele Kumpulainen (S)
Henrik Jonsson (S)
Glenn Grylin (SD)
Christer Lindeberg (M)
Mona Hansson (KV)

Övriga deltagare
Namn Paragrafer Befattning
Veikko Niemi Tf Kommundirektör
Malin Persson Kommunsekreterare
Linda Helzenius 79 Näringslivutvecklare 
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Kommunstyrelse
2019-05-08

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

KS § 71 Delgivning av protokoll och andra meddelanden

Följande meddelanden redovisas:
1. Årsmöteshandlingar från Brottsofferjouren Uppsala län.
2. Protokoll från Samordningsförbundet Uppsala län 2019-04-01.
3. Budgetsamråd med Gästrike Räddningstjänst 2019-04-12.
4. Beslut från Samhällsbyggnadsnämnden om att uppföljningen av bifallet 

medborgarförslag om hundlekgård är klart och kan tas bort från 
uppföljningslistan.

5. Meddelande om inspektioner, granskningar, utredningar etc från 
Utbildnings- och omsorgsnämnden.

6. Protokoll från KPR/KHR 2019-03-22.
7. Skriftligt yrkande från PRO om matleveranser till boende på 

Fyrklöverns 65+ boende.
8. Meddelande från Telia om moderniseringen av nätet i kommunen.
9. Kallelse till ägarsamråd för den gemensamma överförmyndarnämnden 

2019-05-03.
10. Kallelse till årsstämma för Förenade Småkommuners Försäkrings AB 

2019-05-16.
11. Protokoll från Lönenämnden 2019-04-09.
12. Protokoll från IT-nämnden 2019-04-09.
13. Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-04-24. 

3



Kommunstyrelse
2019-05-08

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

KS § 72 Redovisning av delegationsbeslut

Beslut
Det finns inga delegationsbeslut att redovisa. 
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Kommunstyrelse
2019-05-08

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

KS § 73 Allmän information och återrapportering från uppdrag

Beslut
Marie Larsson (S) informerar att rekryteringen av ny kommundirektör 
pågår. Tre kandidater har intervjuats och förhoppningsvis kommer ett 
förslag till ny kommundirektör att presenteras för kommunstyrelsen inom 
kort. 

SusAnne Mastonstråle (M) informerar att hon deltagit både på Svealands 
Kustvattenvårdsförbund och Östra Sveriges Luftvårdsförbunds stämma. 

Veikko Niemi informerar kort om de utredningar som pågår kring Inköp 
Gävleborg. 

Marie Larsson (S), Roger Petrini (M) och Veikko Niemi informerar om 
Regionalt Forum där en representant från arbetsförmedlingen deltog och gav 
information om de förändringar som pågår och kommer ske. I länet kommer 
till exempel endast två av arbetsförmedlingens kontor finnas kvar, i Uppsala 
och i Tierp. Regionalt Forum har också enats att arbeta med tre 
utvecklingsområden: närvård, kompetensförsörjning och digitalisering. 
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Kommunstyrelse
2019-05-08

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

KS § 74 Ekonomisk redovisning

Beslut
Kommunstyrelsen tackar för informationen. 

Sammanfattning av ärendet
Tf kommundirektör Veikko Niemi ger ekonomisk redovisning. 
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Kommunstyrelse
2019-05-08

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

KS § 75 Information om Tallmon

Det finns ingen ny information 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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Kommunstyrelse
2019-05-08

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

KS § 76 Balansering av resultat till resultatfond
Diarienr
2019/25 Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att nämndernas 
resultatfonder 2018 tillförs medel enligt följande (redovisas under eget 
kapital);

 Bygg och miljös resultatfond tillförs 600 000 kr (ansvar 32)
 KunDas (intraprenad) resultatfond tillförs 700 000 kr (ansvar 47)
 Fastighetsförvaltningens resultatfond tillförs 2 300 000 kr (ansvar 68)

Sammanfattning av ärendet
I kommunens styr- och redovisningsprinciper, KF 2017-10-25, fastställdes 
att kommunens verksamheter efter analys ska ta med sig såväl över- som 
underskott. Riktlinjerna innebär att nämnd i samband med bokslut ska 
redovisa hur resultatet uppstått. Utifrån denna redovisning och analys 
föreslår kommunstyrelsen vilket belopp som ska tillföras respektive nämnds 
resultatfond. Nämnd med negativ resultatfond ska redovisa hur underskottet 
ska åtgärdas inom en tid av två år. 

I bokslut 2018 tillämpas styr- och redovisningsprinciperna för första 
gången. Analysen av nämndernas verksamheter har varit svår då 
budgetunderlaget inte fullt ut stödjer en sådan analys trots det föreslås 
följande reserveringar i resultatfonder;

 600 000 kronor tillförs bygg- och miljöverksamheten för att 
färdigställa översiktsplanen.

 700 000 kronor tillförs KunDa, enligt intraprenadavtalet.
 2 300 000 kronor tillförs fastighetsförvaltningen för att kunna hålla 

en jämn hyressättning och ett bra planerat underhåll.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ” Balansering av resultat till resultatfonder år 2018”, 

2019-04-04/Veikko Niemi 
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Kommunstyrelse
2019-05-08

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

KS § 77 Betänkandet Skogsbränderna sommaren 2018 - SOU 
2019:7

Diarienr
2019/19 Beslut

Kommunstyrelsen antar förslaget till yttrandet som sitt eget. 

Sammanfattning av ärendet
Älvkarleby kommun har mottagit betänkande ”Skogsbräderna sommaren 
2018” och fått möjlighet att lämna ett remissyttrande.
De justeringar i författningsförslagen som här föreslås i föreliggande 
utredning föranleder inte något nytt eller ändrat ställningstagande i sak.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse : Yttrande över betänkandet Skogsbränderna sommaren 

2018 (SOU 2019:7), 2019-04-09 /Martin Sahlberg 
 Yttrande över betänkandet Skogsbränderna sommaren 2018 (SOU 

2019:7), 2019-03-21 /Martin Sahlberg 

Beslutet lämnas till
 Regeringskansliet
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Kommunstyrelse
2019-05-08

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

KS § 78 Medborgarförslag om att införa lagen om 
valfrihetssystem för både omvårdnad och hela 
serviceinsatsen 

Diarienr
2018/42 Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår 
medborgarförslaget. 

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

Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag om att införa lagen om valfrihetssystem (LOV) för 
både omvårdnad och hela serviceinsatsen inkom till kommunen 2018-04-25. 
Förslaget skickades till utbildnings- och omsorgsnämnden för beredning. 

Utbildnings- och omsorgsnämnden genomför sedan en tid tillbaka ett 
omfattande utvecklingsarbete inom hela vård- och omsorgsområdet och 
bedömer att det krävs en större och mer omfattande utredning för att kunna 
ta ställning till om förslaget ska genomföras eller inte. Nämnden har inte för 
avsikt att prioritera ett sådant uppdrag för tillfället och har därför skickat 
ärendet vidare till kommunstyrelsen för beredning till kommunfullmäktige.

Utbildnings- och omsorgsnämnden konstaterar dock att LOV som, avseende 
serviceinsatser, funnits sedan 2017-11-29 därefter inte har fått någon 
skriftlig fråga eller intresseanmälan vare sig från enskilda medborgare eller 
företag om att kommunen bör utöka LOV till att också omfatta 
omvårdnadsinsatser. 

Beslutsunderlag
 Beslut UON 2019-04-09Medborgarförslag om att införa lagen om 

valfrihetssystem LOV för både omvårdnad och hela serviceinsatsen
 Svar på medborgarförslag från förvaltningschef Ulrika Hjerpe daterad 

2019-04-09 
 Medborgarförslag om att införa LOV för både omvårdnad och hela 

serviceinsatsen med mera

Förslag till beslut på sammanträdet
Roger Petrini (M) och SusAnne Mastonstråle (M) yrkar att 
kommunstyrelsen ska föreslå att kommunfullmäktige bifaller 
medborgarförslaget. 

10



Kommunstyrelse
2019-05-08

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

Beslutsgång
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag, att föreslå att 
kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget mot Roger Petrini (M) och 
SusAnne Mastonstråles (M) förslag, att föreslå att kommunfullmäktige 
bifaller medborgarförslaget mot varandra och finner att kommunstyrelsen 
beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
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Kommunstyrelse
2019-05-08

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

KS § 79 Ny bild på välkomstskylt vid E4:an
Diarienr
2019/42 Beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att använda bild nummer ett ”enkel och 
stilren” som välkomstskylt.

2. Kommunstyrelsen beslutar även att montera solcellsbelysning på 
skylten för upp till 30 000 kronor som finansieras med 
kommunstyrelsens medel till förfogande.

Reservationer och särskilda uttalanden
Sandra Andersson (SD) reserverar sig mot beslutspunkt ett. 

Sammanfattning av ärendet
Exponering och marknadsföring är mycket viktiga frågor för Älvkarleby 
kommun. Vi är relativt okända i vår omvärld, trots att vi är nära till det 
mesta, har underbara naturmiljöer och attraktiva boenden. En prioriterad del 
i detta har varit att få till en välkomstskylt i norrgående riktning på E4:an för 
att medvetandegöra att man faktiskt kör igenom vår kommun. Skylten finns 
men det har funnits en efterfrågan att uppdatera den bild som är monterad.
 
Kommunstyrelsens förvaltning har med hjälp av en extern PR-byrå tagit 
fram fem förslag på hur den skulle kunna uppdateras. I samband med 
uppdateringen av bilden föreslås även att solcellsbelysning monteras på 
skylten och finansieras med kommunstyrelsens medel till förfogande.

Man kan även besluta att återremittera ärendet för att ta fram fler bilder, 
men detta kommer att innebära att vi sannolikt måste köpa in nya bilder och 
dessa måste fotograferas under sommaren. I ett sådant fall siktar vi på att en 
ny bild monteras våren 2020.

Det som är viktigt att understryka är att det endast handlar om att byta bild, 
men själva stommen och fundament blir kvar. Eventuella ändringar rörande 
detta skulle kräva nya tillstånd från markägare, trafikverket och kostnaderna 
skulle tredubblas. Kommunstyrelsens förvaltning har också en dialog med 
en privat aktör angående ett samarbete rörande en digital skylt. På denna 
behöver man ha fler bilder att växla mellan. Där kan vi använda övriga 
bilder eller variationer på dessa.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse Ny bild på välkomstskylt 2019-04-11, 

näringslivsutvecklare och avdelningschef NAI
 PM Välkomstskylt E4 2019-04-11, PR-byrån Twist & Shout
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Kommunstyrelse
2019-05-08

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

Förslag till beslut på sammanträdet
Marie Larsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt 
arbetsutskottets förslag, att använda bild nummer ett som välkomstskylt 
samt att det monteras solcellsbelysning på skylten som finansieras med 
kommunstyrelsens medel till förfogande.  

Sandra Andersson (SD) föreslår att kommunstyrelsen använder bild 
nummer två som välkomstskylt. 

Beslutsgång
Beslutspunkt 1: 
Ordförande ställer förslaget om att använda bild nummer ett mot att 
förslaget om bild nummer två mot varandra och finner att kommunstyrelsen 
beslutar att välja bild nummer ett. 

Beslutspunkt 2: 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt arbetsutskottets 
förslag och finner att så är fallet. 

Beslutet lämnas till
 Näringsliv-, arbetsmarknad- och integrationschef 
 Samhällsbyggnadsnämnden, tekniska
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Kommunstyrelse
2019-05-08

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

KS § 80 Utvärdering av nämnds- och 
förvaltningsorganisationen inom utbildning och 
omsorg

Diarienr
2018/84 Beslut

Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att ta fram 
beslutsunderlag för:

 Att dela utbildnings- och omsorgsnämnden i två nämnder. 
 Huvudinriktningen är att nämnderna ska bestå av nio, alternativt 

elva ledamöter. 
 Beslutsunderlaget ska innefatta redovisning av 

organisationsförändringens beräknade kostnader, 
konsekvensanalyser samt förslag och resonemang kring hur 
nämndsordförandena ska arvoderas.  

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

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2018-10-24 att utvärdera nämnds- och 
förvaltningsorganisationen inom utbildning och omsorg. En sammanfattning 
av resultatet från utvärderingen presenteras för kommunstyrelsen i 
december 2018 och ärendet togs återigen upp av kommunstyrelsen 2019-02-
06. Då beslutade kommunstyrelsen att ge partierna möjlighet att ta ställning 
till om de önskade ändra nämndens organisation eller inte. Partiernas 
gruppledare har under möte i april redogjort hur de ställer sig i frågan och 
inget parti är uttalat emot en förändring av nämndens organisation. 

Förslag till beslut på sammanträdet
Marie Larsson (S) föreslår att kommunstyrelsen ger kommundirektören i 
uppdrag att ta fram beslutsunderlag för:

 Att dela utbildnings- och omsorgsnämnden i två nämnder. 
 Huvudinriktningen är att nämnderna ska bestå av nio, alternativt 

elva ledamöter. 
 Beslutsunderlaget ska innefatta redovisning av 

organisationsförändringens beräknade kostnader, 
konsekvensanalyser samt förslag och resonemang kring hur 
nämndsordförandena ska arvoderas.  

Roger Petrini (M) yrkar att kommunstyrelsen ger kommundirektören i 
uppdrag att ta fram beslutsunderlag för att dela utbildnings- och 
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2019-05-08

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

omsorgsnämnden i tre nämnder, i övriga delar ska uppdraget utformas så 
som Marie Larsson (S) preciserat. 
SusAnne Mastonstråle (M) ansluter sig till Roger Petrinis (M) yrkande. 

Beslutsgång
Ordförande ställer Marie Larssons (S) förslag mot Roger Petrini (M) och 
SusAnne Mastonstråles (M) och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
Marie Larssons (S) förslag. 

Beslutet lämnas till
 Kommundirektör 
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Kommunstyrelse
2019-05-08

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

KS § 81 Planering av uppsikt

Beslut
Kommunstyrelsen ger ordförande och kommunsekreterare
i uppdrag att sammanställa och planera in besök till kommunstyrelsens 
sammanträden under 2019. Planeringen ska utgå från det underlag som 
kommunstyrelsen arbetat fram under sammanträdet.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen arbetar med att hitta bra former utveckla sin uppsikt över 
de kommunala verksamheterna och att planera in besök i god tid skapar bra 
förutsättningar för ledamöter och ersättare att förbereda sig. 

Beslutet lämnas till
 Kommunsekreterare 
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Kommunstyrelse
2019-05-08

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

KS § 82 Webbutbildning plan- och bygglagen 

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 
(PBL). Utbildningen består av åtta delar och på dagens sammanträde tittar 
vi på avsnitt tre, om översiktsplanering. 

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

Beslutsunderlag
 Boverkets webbsida  

https://boverket.onlineacademy.se/external/listing
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