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Beslutande 

Ledamöter  
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer 

Marie Pettersson (S)  

Clarrie Leim (C) 

Katrin Jakobsson (S)  

Kurt L Andersson (S)  

Sigrid Bergström (V) 

Roger Petrini (M)  

Susanne Mastonstråle (M) 

Torbjörn Löfgren (M)  

Tjänstgörande ersättare 
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer Ordinarie ledamot 

Henrik Jonsson (S)                Hans Wennberg (MP) 

Mona Hansson (KV)          Sandra Liljekvist (SD)  

Marianne Nygren (KD)                Maj-Britt Jakobsson (SD)

  

Övriga närvarande 

Ersättare 
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer 

Sven-Olof Melin (S) 

Gun Johansson (C) 

Walter Löfman (-)

Övriga deltagare 
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer Befattning 

Maria Wikström   Kommundirektör 

Maria Norman  Ekonomichef 

Sofie Åberg 134 Kommunarkitekt  

Linn Dahlvik 134 Fysisk planerare  

XXXX  139 Ekonomichef Gästrike Återvinnare 

XXXX                 133 Förbundschef  

                                                                                               Samordningsförbundet 

Amal Khalilova   Kommunsekreterare 
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§ 127 Godkännande av dagordning 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner dagordningen. 
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§ 128 Delgivning av protokoll och andra meddelanden 
 

Kommunstyrelsen tar del av följande meddelanden: 

1. SBN – verkställighet av medborgarförslag 

2. Beslut från SBN – uppföljning av bifallen motion 

3. Utredning från SBN 

4. Avsiktsförklaring avseende C-tillsammans 

5. Beslut från KS, Enköpings kommun  

6. Tjänsteskrivelse, Enköpings kommun 
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§ 129 Redovisning av delegationsbeslut 

Beslut 
Följande delegationsbeslut anses anmälda: 

1. Delegationsbeslut avseende avslag på begäran om utlämnande av allmän handling 

2. Delegationsbeslut avseende återbesättning av tillsvidaretjänst 

3. Delegationsbeslut avseende samråd gällande förslag till detaljplan för Kyrkslätten 3:2 

4. Delegationsbeslut avseende samråd gällande ändring av del av detaljplan Kyrkslätten 

1:95 m.fl. 
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§ 130 Allmän information och återrapportering från uppdrag 
 

Kommunstyrelsens ordförande Marie Pettersson (S) berättar om den Stora Företagardagen 

som ägde rum den 8 november, cirka 20 företag besöktes. 
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§ 131 Ekonomisk redovisning 
 

Kommunstyrelsen lägger den enkla uppföljningen till handlingarna. 
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§ 132 Mål och budget 2023-2026 
 

KS/2022:91 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Att skattesatsen 2023 blir oförändrad 22,69 kr per hundra kronor 

2. Att anta föreslagna driftbudgetramar 2023-2026 

3. Att anta föreslagna investeringsramar för år 2023-2026 

4. Att anta föreslagna finansiella mätetal 

5. Att ge kommunstyrelsen rätt att under år 2023 omsätta lån d v s låna upp motsvarande 

belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2023  

6. Att anta det reviderade mål och budgetdokumentet för 2023-2026 enligt majoritetens 

förslag.   

Sammanfattning av ärendet 

Enligt kommunallagen 22 kap. 5-6§§ ska kommuner upprätta en budget för nästkommande år 

(budgetår). Budgeten ska också innefatta en plan för ekonomin för en period av tre år, där 

budgetåret är periodens första år.  

 

Den viktigaste inkomstkällan för kommuner är kommunalskatten och den ska anges i 

budgeten. Varje kommun bestämmer själv vilken kommunalskatt som kommuninvånarna ska 

betala och det är kommunfullmäktige som årligen fastställer skattesatsen.  

 

Sedan 2015 har kommunalskatten i Älvkarleby kommun varit 22.69 procent. Det innebär att 

du som bor i Älvkarleby kommun betalar 22.69 kronor i skatt till kommunen för varje 

intjänad (beskattningsbar) hundralapp. 

 

År 2022 har präglats av Rysslands invasion av Ukraina och de senaste årens covid-19-

pandemi har satt avtryck på samhällsutvecklingen med påverkan på kommunens 

verksamheter och ekonomi.  

 

Vi står inför en prisutveckling som vi inte kunnat se sedan 1990-talet. Hög inflation, ökade 

elpriser, lägre försäljningspriser på bostäder, ökade kostnader för att producera varor och 

tjänster, högre räntor och skenande drivmedelspriser.  

 

Under år 2022, då budget för 2023 beslutas, har det skett stora förändringar i de ekonomiska 

förutsättningarna. Detta medför att budget år 2023 föreslås revideras på 

kommunfullmäktigemötet i november. De siffror som används i det reviderade förslaget utgår 

från den skatteunderlagsprognos som presenterades den 20 oktober 2022, där PKV (prisindex 

kommunal verksamhet) uppgår till 6 %. Vi tar ansvar i detta mycket allvarliga läge.  

 

På grund av det ökade kostnadsläget finns inget prioriteringsutrymme kvar i budgeten för 

2023. Detta innebär att respektive nämnd får 0 tkr i nya prioriteringar för 2023. Sedan tidigare 
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finns beslutade prioriteringar på 16 406 tkr. På grund av det rådande ekonomiska läget med 

stora kostnadsökningar har samtliga prioriteringar tagits bort. Inga tidigare beslutade 

prioriteringar finns kvar i budgeten för 2023 samt plan 2024-2026.  

 

Med sämre skatteunderlagsprognoser och ett ökat kostnadsläge kommer sannolikt inte målet 

kring resultatmarginalen uppgående till 2 % att nås för åren 2023 och 2024. 

Beslutsunderlag 

 Majoritetens förslag till mål och budget 2023-2026 

Beslutet lämnas till 

 Ekonomichef 

 Utbildningsnämnden  

 Kommunstyrelsen  

 Omsorgsnämnden  

 Samhällsbyggnadsnämnden  

 Revisorerna 
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§ 133 Information från Samordningsförbundet 
 

Förbundschef på Samordningsförbundet i Uppsala län håller en föredragning.  

 

Samordningsförbundet är ett länsförbund, budgeten ligger på 23 miljoner per år. Förbundet 

består av Heby, Håbo, Knivsta, Uppsala, Tierp, Älvkarleby, Östhammar, Region Uppsala, 

Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. 

 

Syftet med samordningsförbund är följande: 

 

• Individen ska nå/återgå eller närma sig arbetsmarknaden 

• Individen ska få det stöd den behöver 

• Undvika onödiga eller onda cirklar eller otydliga gränser mellan myndigheter.  

• Effektiv resursanvändning mellan myndigheter 

• Utveckla fungerande samverkan mellan myndigheter  
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§ 134 Inriktningsbeslut gällande nytt vattenverk 
 

KS/2022:184 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

 Älvboda 1:113 kan ingå i detaljplaneområdet 

 Slutgiltig planavgränsning sker i det fortsatta planarbetet 
 Kommunfullmäktige uppdrar åt samhällsbyggnadsnämnden att reglera den 

mark som behövs, när fullständigt ytbehov är klarlagt, och Gästrike Vatten 

bekostar därtill fastighetsbildningen. 

Sammanfattning av ärendet 

KF fattade 2018/45 beslut om utse två tomter som lämpliga för nytt vattenverk. Beslutet följdes upp av 

SBN 2019/80, i form av ett beviljat planbesked, som visar nämndens avsikt att påbörja en planprocess. 

 

Nu visar det sig under planläggningen finnas behov av att även låta del av Älvboda 1:113 ingå i 

planområdet (se kartbild). Tekniska kontoret, som fastighetsägare, har inget att erinra utökningen till 

nämnda fastighet.  

 

Under planläggningen hittills har flertalet planunderlag behövt tas fram eller ska tas fram. Bland andra 

dels en dagvattenutredning, då området är utsatt för översvämningsrisk, och dels naturmiljö-, 

geoteknisk- och markteknisk utredning (den sistnämnda för att avgränsa föroreningar som finns på 

fastigheterna). Naturmiljöutredningen har visat på fridlysta arter, på Tallmon 4:2 och 4:6, varvid en 

fördjupning av naturmiljöutredningen håller på att tas fram. Det är i mångt och mycket utredningarna 

och fastigheternas övriga beskaffenhet som föranleder utökning av tidigare beslutat, i KF, område för 

vattenverk. 

 

Detta ärende syftar till att få ett politiskt inriktningsbeslut för den fortsatta planläggningen. I beslutet 

bör Älvboda 1:113 godkännas att ingå i planområdet och att det även kan, utöver den avgränsning 

som visas i kartbilagan, ges viss flexibilitet i den fortsatta detaljplaneprocessen. 

 

Situationsplanen som tillhör ärendet visar hur det är tänkt att vattenverket ska exploateras. Denna 

ritning kan ändra sig när planarbetet fortskrider. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 

besluta att: 

 Älvboda 1:113 kan ingå i detaljplaneområdet 

 Slutgiltig planavgränsning sker i det fortsatta planarbetet 
 Kommunfullmäktige uppdrar åt samhällsbyggnadsnämnden att reglera den 

mark som behövs, när fullständigt ytbehov är klarlagt, och Gästrike Vatten 

bekostar därtill fastighetsbildningen. 
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Beslutsgång  
Ordförande Marie Pettersson (S) frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt arbetsutskottets 

förslag till beslut och finner att så är fallet.  

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse 

• ”Kartbilaga”, 2022 10 11 / Sofie Åberg 

• Godkännande från tekniska kontoret /mailkonversation 

• ”Situationsplan”, 2022 09 09 / Gästrike Vatten AB 

• KSAU § 138 
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§ 135 Utvecklingspengar 
Diarienr KS/2022:30 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

 

1. Fördela medel ur sin budgetpost Utvecklingspengar enligt följande 

 Informationsskärmar 22 000 kronor 

 Robotdammsugare 87 000 kronor 

 Scanner för diabild och 35 mm 10 000 kronor 

 Arkivförteckningsprogram 7000 kronor 

 Vildsvinsjakt 26 000 kronor 

 Scanner för rondering 66 000 kronor 

 Eldrivna lådcyklar 90 000 kronor 

 Tidsbestämd belysning elljusspåret 30 000 kronor 

 SMARTboard vuxenutbildningen 77 000 kronor 

2. Tidigare beviljade summa om 150 000 kronor för naturvärdesinventering samt 89 000 

kronor för ny resursfördelningsmodell för skolan återkallas. 

 

Sammanfattning av ärendet 

I budget för 2022 har kommunstyrelsen 1 500 000 kronor märkta som utvecklingspengar. I 

underlaget från budgetprocessen framgår att pengarna inte uteslutande är avsedda för 

utveckling inom kommunstyrelsen utan att även andra förvaltningar via ansökningar ska 

kunna ta del av medlen. Vidare framgår i underlaget att kommunledningsgruppen (KLG) ska 

göra en prioritering och att kommundirektören ska besluta om hur pengarna ska fördelas. 

Detta har dock ändrats till att KLG gör en prioritering, men att det i slutändan är 

kommunstyrelsen som beslutar om fördelningen. 

Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram ett formulär där kommunen olika verksamheter 

har haft möjlighet att söka pengar för olika projekt. Det kan både handla om att testa nya 

saker i så kallade pilotprojekt eller även göra större typer av insatser. Kommunstyrelsens har 

vid två tidigare tillfällen under året delat ut 1 187 000 kronor, men två av projekten har lämnat 

tillbaka 150 respektive 89 000 på grund av förseningar eller att man inte behövt använda hela 

summan som äskades. Det betyder att 948 000 kronor är spenderade och att det finns 

utrymme att fördela 552 000 kronor under pågående budgetår. 

I handlingen ansökningar utvecklingspengar oktober redovisas inkomna ansökningar. 

Förutsatt att kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag kommer 1 363 000 

kronor att ha beviljats. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att: 

1. Fördela medel ur sin budgetpost Utvecklingspengar enligt följande 

 Informationsskärmar 22 000 kronor 

 Robotdammsugare 87 000 kronor 
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 Scanner för diabild och 35 mm 10 000 kronor 

 Arkivförteckningsprogram 7000 kronor 

 Vildsvinsjakt 26 000 kronor 

 Scanner för rondering 66 000 kronor 

 Eldrivna lådcyklar 90 000 kronor 

 Tidsbestämd belysning elljusspåret 30 000 kronor 

 SMARTboard vuxenutbildningen 77 000 kronor 

2. Tidigare beviljade summa om 150 000 kronor för naturvärdesinventering samt 89 000 

kronor för ny resursfördelningsmodell för skolan återkallas. 

Beslutsgång 
Marie Pettersson (S) frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt arbetsutskottets förslag 

till beslut och finner att så är fallet.  

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse från verksamhetsutvecklare Nikola Jevtic 

 Skrivelse om utvecklingspengar 

 KSAU § 120 

Beslutet lämnas till 

 Redovisningsekonom 

 Verksamhetsutvecklare KS 
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§ 136 Fastställande av partistödets storlek 
 

KS/2022:189 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa partistödet för år 2023 till 13 280 

kr per parti och 13 280 kr per mandat.  
 
Sammanfattning av ärende 

Kommunfullmäktige ska enligt kap. 4 § 32 kommunallagen minst en gång per år fatta beslut 

om att betala ut partistöd. Kommunfullmäktige ska även besluta om omfattningen av 

partistödet.  

Partistödet får inte utformas så att det otillbörligt gynnar eller missgynnar ett parti. I 

fullmäktiges styrdokument ”Regler för kommunalt partistöd” framgår det att samtliga partier 

ska lämna en redovisning och granskningsrapport av föregående års användning av partistödet 

senast 30 juni året därpå.   

Partistödet 2022 fastställdes av kommunfullmäktige till:  

 13 280 kronor per parti och  

 13 280 kronor per mandat.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att fastställa partistödet för år 

2023 till 13 280 kr per parti och 13 280 kr per mandat.  

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger förvaltningen i uppdrag att utreda grunden för 

partistödets storlek. 

 
Beslutsgång 

Marie Pettersson (S) frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt arbetsutskottets förslag 

till beslut och finner att så är fallet. 

 
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse från Maria Norman 

 KSAU § 121 
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§ 137 Utbetalning av partistöd 2023 
 

KS/2022:190 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att betala ut partistödet avseende år 2023 till 

följande partier: Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kommunens Väl, 

Centerpartiet, Vänsterpartiet, Kristdemokraterna och Miljöpartiet. 
 
Sammanfattning av ärendet  

Reglerna för det kommunala partistödet finns i kommunallagen, som ger fullmäktige rätt att 

besluta om partistödets omfattning och formerna för det. Det finns ingen skyldighet att ge ut 

partistöd men alla kommuner gör det idag.  

Partistöd får betalas ut till alla partier som fått mandat och som tagit plats i fullmäktige. 

Stödet betalas ut under de år partiet är representerat i fullmäktige och som längst under ett år 

efter det att representationen upphört. Fullmäktige ska årligen ta beslut om att betala ut 

partistöd. 

Följande partier har således möjlighet att få partistöd år 2023 (efterföljande siffra avser antal 

mandat i fullmäktige):  

 Socialdemokraterna (S) 10 

 Sverigedemokraterna (SD) 6 

 Moderaterna (M) 6  

 Kommunens Väl (KV) 2 

 Centerpartiet (C) 2  

 Vänsterpartiet (V) 2  

 Kristdemokraterna (KD) 2  

 Miljöpartiet (MP) 1  

Partistödet får inte utformas så att det otillbörligt gynnar eller missgynnar ett parti. I 

fullmäktiges styrdokument ”Regler för kommunalt partistöd” framgår det att samtliga partier 

ska lämna en redovisning och granskningsrapport av föregående års användning av partistödet 

senast 30 juni året därpå. Alla partier som fick partistöd utbetalt 2021 har inkommit med sin 

redovisning i tid.  

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att 

betala ut partistödet avseende år 2023 till följande partier: Socialdemokraterna, 

Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kommunens Väl, Centerpartiet, Vänsterpartiet, 

Kristdemokraterna och Miljöpartiet. 

 
Beslutsunderlag  

 Tjänsteskrivelse från Maria Norman 

 KSAU § 122 
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§ 138 Motion gällande osund konkurrens 
 

KS/2021:123 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionens bägge yrkanden. 

 

Reservation 

Roger Petrini (M), Susanne Mastonstråle (M) och Marianne Nygren (KD) reserverar sig.  

Sammanfattning av ärendet 
Sammanfattning av svar på motionen 

Fråga 1 

Förvaltningen anser att genomlysningen, omvärldsbevakningen och Gävle kommuns 

undersökning ger en god grund för att fastslå att Älvkarleby kommun inte bedriver osund 

konkurrens. Bedömningen är därför att ingen extern kartläggning behövs.  

 

Fråga 2 

Förvaltningen anser att det är angeläget att Älvkarleby kommuns verksamheter följer 

kommunallagens regler om befogenheter och kompetens. Förslag på åtgärder utifrån extern 

aktörs kartläggning kan ej genomföras pga. ej genomförd kartläggning.  

 

Förklaring 

Osund/snedvriden konkurrens - Vad är det? 

När det offentliga konkurrerar med det privata näringslivet och det finns risk för att 

konkurrensen snedvrids och det blir fråga om konkurrens på olika villkor. 

Vad får en kommun göra själva?  

Kommuner och regioner får själva ha hand om angelägenheter av allmänt intresse som har 

anknytning till kommunens eller regionens område eller deras medlemmar. (Skola, Vård, 

Omsorg). Kommuner och regioner får driva näringsverksamhet, om den drivs utan vinstsyfte 

och syftar till att tillhandahålla allmännyttiga anläggningar eller tjänster åt medlemmarna. 

Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet regleras i konkurrenslagen. Regeln innebär 

att staten, kommuner och regioner kan förbjudas att sälja varor och tjänster på ett sätt som 

begränsar konkurrensen. Det gäller även uthyrning. Kommuner kan också förbjudas att helt 

driva en viss säljverksamhet om den begränsar konkurrensen. 

Reglerna gäller också för juridiska personer som exempelvis ett bolag om staten, kommunen 

eller regionen har ett dominerande inflytande över den juridiska personen. Ett dominerande 

inflytande kan åstadkommas genom ägande men också på annat sätt, exempelvis genom 

finansieringsvillkor, styrelsetillsättning, lag och avtal. 

 

Exempel på osund konkurrens:  
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Lokaluthyrning 

Kommunen erbjuder uthyrning av en lokal för en väldigt låg summa pengar, inom det privata 

näringslivet finns också en aktör som erbjuder uthyrning av liknande lokal, men tar en högre 

kostnad för detta. Allmänheten föredrar det billigare priset och köper hellre tjänsten av 

kommunen. Detta leder till att den privata aktören blir utkonkurrerad.   

 

Arbetsmarknadsinsatser 

När kommuner vill erbjuda arbetsträning eller annan sysselsättning startas ibland 

verksamheter där deltagarna får producera varor eller tjänster som säljs utanför den egna 

organisationen. Det kan handla om tvätteri, odling, biltvätt, butiker och mycket annat. Det kan 

i värsta fall leda till att företagsklimatet skadas och arbetsgivare blir tveksamma till att 

investera i nya arbetstillfällen. I dessa fall kan det vara bättre att inleda samarbeten med det 

lokala näringslivet.  

 

Sidoförsäljning  

En verksamhet kan frestas att sälja tjänster som främst finns för kommunens interna behov. 

Det kan handla om entreprenadtjänster eller parkskötsel som även säljs till privata kunder, 

eller om det kommunala bostadsbolaget vars egen måleriservice i mån av tid tar sidouppdrag. 

I och med att verksamheten styrs av andra principer kan de ofta ta ut ett pris under 

marknadspris och tränger därmed bort det privata näringslivet. 

 

  

Exempel på icke osund konkurrens:  

Lunchlådor 

Skolmatsalen erbjuder lärare att köpa lunchlåda de dagar de inte äter “pedagogiskt” (med 

barnen på arbetstid). De tar samma pris som genomsnittlig lunchservering i samhället och har 

därför ingen speciell fördel eller bättre villkor.  

 

Omvärldsbevakning och genomlysning av Älvkarleby kommuns verksamheter 

Näringsliv- och utvecklingsavdelningen har läst igenom rapporter från Konkurrensverket, 

Gävle kommun, Svenskt Näringsliv och Almega för att få en lägesbild och hitta exempel på 

osund konkurrens. Man har även gått igenom rättsfall för att få en bild av hur lagen används.  

Andra kommuners arbete gällande osund konkurrens, upphandling och hur de arbetar med 

förbättring av näringslivsklimatet har också analyserats.  

Det finns en stor variation av verksamheter som drivs i kommunal regi. Exempel på sådana 

verksamheter är: simhallar med gym/spa, konsert/konferenslokaler, restauranger/caféer, 

städning, parkskötsel, campingplatser, parkeringsservice och fixartjänster till äldre. I enskilda 

fall drivs hotell och nöjespark i kommunal regi.  

Gävle kommun har exempelvis gjort en extern utredning om osund konkurrens inom 

kommunens momspliktiga verksamheter och kommit fram till att Gävle kommun inte 

bedriver osund konkurrens. I denna utredning ingår b.la. Hemlingbystugan där kommunen 

driver lunchrestaurang med chans att köpa matlåda.  

I denna utredning innefattas Gästrike Vatten AB, Gästrike Återvinnare och Gästrike 

Räddningstjänst där även Älvkarleby kommun är ägare.  
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Samtliga fick ”grönt ljus” med viss reservation. Där finns mindre delar som kan 

utredas/åtgärdas vidare t.ex. utbildning av entreprenörer för att få vara verksamma inom 

Gästrike Vattens anläggningar, åkeriverksamhet inom Gästrike återvinnares verksamhet och 

Gästrike Räddningstjänst uthyrning av lokaler, utbildning av gymnasieelever samt service av 

utrustning.  

Älvkarleby kommun har flera bolag/samarbeten som inte var med i undersökningen:  

 Kommunalt bolag – AB Älvkarleby hus 

 Samverkansbolag – Älvkarleby Vatten AB och Bionär Närvärme AB 

 Kommunalt förbund – Samordningsförbundet i Uppsala län 

Efter avstämning med förvaltningschefer och kommundirektör kan det konstateras att det 

finns en stor medvetenhet i frågan om osund konkurrens inom förvaltningsorganisationen.  

Näringslivs- och utvecklingsavdelningen har tillsammans med förvaltningschefer och 

kommundirektör gjort en genomlysning av kommunens verksamhet i syfte att identifiera 

områden/verksamheter som kan tänkas utgöra osund konkurrens. 

Följande områden har identifierats: 

- Städ 

- Måltider till skola och omsorg 

- Skötsel av parker mm.  

- Fastighetsskötsel 

- Äldreomsorg 

Inte på något av områdena går det att identifiera att osund konkurrens förekommer. Det är den 

totala effekten av ekonomi och kvalité som är anledningen till att dessa verksamheter drivs i 

kommunal regi.  

Städ, måltid och fastighetsskötsel har tidigare utförts av externa aktörer. Främst på grund av 

bristande kvalité har dessa verksamheter tagits tillbaka i kommunal regi. Enligt 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har utredningar gjorts innan verksamheterna flyttades över 

till kommunal drift.   
 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå fullmäktige att avslå  

motionens bägge yrkanden. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Roger Petrini (M), Marianne Nygren (KD) och Susanne Mastonstråle (M) yrkar på bifall. 

 

Marie Pettersson (S) yrkar på avslag på motionens bägge yrkanden. 

 

Beslutsgång 
Pettersson (S) ställer Petterssons (S) yrkande mot Petrinis (M), Nygrens (KD) och 

Mastonstråles (M) yrkande och finner att kommunstyrens arbetsutskott beslutar enligt 

Petterssons (S) yrkande. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse, daterad 2022-10-04/ Joakim Lundberg 
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 Utredning om konkurrensbegränsande verksamhet i Gävle/ Slutrapport 30 nov 2020 

 Korruption och osund konkurrens i offentlig upphandling/Konkurrensverket rapport 

2020:1(Konkurrensverkets rapportserie 2020:1. Korruption och osund konkurrens i 

offentlig upphandling) 

 KSAU § 123 

 

 
   
 
 

 

  

https://www.konkurrensverket.se/globalassets/dokument/informationsmaterial/rapporter-och-broschyrer/rapportserie/rapport_2020-1.pdf
https://www.konkurrensverket.se/globalassets/dokument/informationsmaterial/rapporter-och-broschyrer/rapportserie/rapport_2020-1.pdf
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§ 139 Avfallstaxa 2023 
 

KS/2022:172 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa avfallstaxan 2023.  
 
Sammanfattning av ärendet 

Gästrike återvinnare har enligt förbundsordningen ett uppdrag att ta fram förslag 

till avfallstaxa för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommuner. 

Avfallstaxan ska beslutas av medlemskommunernas kommunfullmäktige. 

Inför 2023 har merparten av alla taxor och avgifter setts över. Tydlig miljöstyrning 

av taxorna och kostnadstäckning är grunden. Det ska löna sig att sortera bra och minska på 

avfallet. I snitt höjs avfallstaxorna med 8 %, men det är stora 

variationer.  

Inga höjningar gjordes av avfallstaxan till 2022. Senaste höjning var inför år 2021 

och var 2,5 % i snitt.  

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att 

fastställa avfallstaxan 2023.  

 
Beslutsgång 

Marie Pettersson (S) frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt arbetsutskottets förslag 

till beslut och finner att så är fallet. 
 
Beslutet lämnas till 

 Protokollsutdrag från Gästrike Återvinnare 

 Förslag till beslut 

 Förslag på avfallstaxa 2023 

 Frågor och svar om avfallstaxan 2023 

 Beslutsunderlag avfallstaxa 2023 

 Beslutsförslag avfallstaxa 2023 

 KSAU § 172 
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§ 140 Taxor och avgifter 2023 för kultur och fritidsförvaltningen 
 

KS/2022:187 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta ändringen av taxor och avgifter 2023 för 

kultur- och fritidsavdelningen. 

Sammanfattning av ärendet 

Vid genomgång av taxan inför 2023 har endast mindre justeringar gjorts. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige anta 

ändringen av taxor och avgifter 2023 för kultur- och fritidsavdelningen. 

Beslutsunderlag 

 SBN § 125 

  Taxor och avgifter för kultur- och fritidsavdelningen 

  KS § 125 

Beslutsgång 

Marie Pettersson (S) frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt arbetsutskottets förslag 

till beslut och finner att så är fallet. 
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§ 141 Taxor och avgifter för tekniska avdelningen 
 

KS/2022:186 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna ändringen av taxa för markpriser. 

Sammanfattning av ärendet 

Tekniska avdelningen har sett behov av att höja markpriserna och även införa en taxa för 

ändamålet handel, som har saknats. Mer mark kommer att behöva köpas in (projekt 

markinlösen) för att erbjuda tomter i hela kommunen. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 

godkänna ändringen av taxa för markpriser. 

Beslutsunderlag 

 Förslag till ändring av taxa för markpriser 

 SBN § 117 

 KS § 126 

Beslutsgång 

Marie Pettersson (S) frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt arbetsutskottets förslag 

till beslut och finner att så är fallet. 
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§ 142 Revidering av taxor och avgifter för 2023 BOM 
Diarienr KS/2022:185 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 
1. godkänna ny taxa för Älvkarleby kommuns tillsyn enligt lag om tobaksfria nikotinprodukter. 

2. anta reviderad taxa och avgifter för handläggning och tillsyn enligt Alkohol- och tobakslagen 

och träder i kraft 1 januari 2023, varvid tidigare taxa upphör att gälla. 

3. anta reviderad taxa och avgifter för kontroll av animaliska biprodukter och träder i kraft  

1 januari 2023, varvid tidigare taxa upphör att gälla. 

4. anta reviderad taxa för offentlig kontroll enligt livsmedelslagstiftningen och träder i kraft 1 

januari 2023, varvid tidigare taxa upphör att gälla. 

5. anta reviderad taxa och avgifter för tillsyn av handel med vissa receptfria läkemedel och 

träder i kraft 1 januari 2023, varvid tidigare taxa upphör att gälla. 

6. anta reviderad taxa och avgifter för prövning och tillsyn enligt strålskyddslagen och 

träder i kraft 1 januari 2023, varvid tidigare taxa upphör att gälla. 

7. anta reviderad taxa för prövning och tillsyn enligt Miljöbalken och träder i kraft 1 januari 

2023, varvid tidigare taxa upphör att gälla. 

8. anta reviderad taxa för plan- och byggverksamheten i Älvkarleby kommun 

9. bemyndiga Samhällsbyggnadsnämnden att årligen revidera taxan och avgifter för 

handläggning och tillstånd enligt ovan nämnda lagstiftningar utifrån SCB:s Prisindex 

kommunal verksamhet (PKV). 

Sammanfattning av ärendet 

Regeringen har den 21 juni 2022 beslutat att försäljning av tobaksfria nikotinprodukter ska 

regleras i en ny lag. Delar av den nya lagen träder i kraft den 1 augusti 2022. Lag (2022:1257) 

om tobaksfria nikotinprodukter. Ansvaret för kontroll av lagens efterlevnad ligger på 

kommunerna som också ges rätt att ta ut en avgift för sin tillsyn. 

Med anledning av  detta föreslås en ny taxa för tillsynen av tobaksfria nikotinprodukter. 

 

Den 1 april 2021 infördes ändringar i flera svenska lagar som berör livsmedelskontrollen. 

Ändringarna anpassar de svenska lagarna till EU:s nya kontrollförordning (2017/625). 

Ändringarna är emellertid inte en konsekvens av det EU-rättsliga regelverket utan handlar om 

en förändring av det svenska finansieringssystemet.  Då slutade förordning (2006:1166) om 

avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter att gälla och ersattes 

med förordning (2021:176) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa 

jordbruksprodukter. 

En av förändringarna är att efterhandsdebitering av livsmedelskontroll införs samt att det nya 

begreppet annan offentlig verksamhet införs i svensk rätt. 

Underlaget innehåller några nyheter jämfört med gällande taxa. Till exempel har en övergång 

till efterhandsdebitering samt avgiftsgrunder för kostnader för inköp under dold identitet och 

hantering av RASFF-ärenden (myndigheternas system för att rapportera in varningar gällande 

livsmedel) införts. 
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Efterhandsdebitering innebär att livsmedelsföretagen får betala sin kontrollavgift efter 

genomförda kontrollbesök istället för som nu, i förskott i början av varje kalenderår. Med 

efterhandsdebitering blir det en tydligare koppling mellan utförd kontroll och betalning. 

Med anledning av förändringarna har ett nytt förslag på taxa för kommunens avgifter inom 

livsmedelslagstiftningen tagits fram. Enligt det nya taxeförslaget tillämpas 

efterhandsdebitering för planerad kontroll för samtliga verksamheter från och med den 1 

januari 2023. 

 

Denna taxa gäller avgifter för Älvkarleby kommuns kostnader för prövning och tillsyn enligt 

miljöbalken, bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken eller EU:s förordningar inom 

miljöbalkens tillämpningsområde, bl.a. vad gäller naturvård och kulturvård, skydd av 

områden, miljöfarlig verksamhet, hälsoskydd, verksamheter som orsakar miljöskador, 

vattenverksamhet, skötsel av jordbruksmark, kemiska produkter, biotekniska organismer och 

varor, avfall och producentansvar. 

Utöver vad som anges i denna taxa kan ersättning till kommunen utgå bl.a. enligt 26 kap. 22 § 

miljöbalken för undersökningskostnader och enligt 25 kap. 2 § miljöbalken för 

rättegångskostnader 

 

Kommunerna har ett stort ansvar för att handlägga ärenden enligt Plan- och bygglagen, PBL. 

Det leder till kostnader för kommunerna. Lagen ger därför också kommunerna rätt att via en 

taxa ta ut avgifter från den sökande. 

En välfungerande taxa är viktig för att kommunerna ska kunna finansiera sin verksamhet 

inom området. Att upprätta en taxa är ett kommunalt ansvar. Som stöd för detta ger SKR ut 

underlag för taxekonstruktion som den enskilda kommunen kan använda för att upprätta sin 

taxa. 

Målet med taxekonstruktionen är att bidra till kommunala taxor som är långsiktigt ekonomiskt 

hållbara och lätta att arbeta med för såväl beslutsfattare och förvaltning som sökande. 

 

Avgiften speglar den genomsnittliga kostnaden enligt PBL får en avgift inte överstiga 

kommunens genomsnittliga kostnad för den typ av besked, beslut eller handläggning som 

avgiften avser. 

 

Årligen ska taxan och avgifter för handläggning och tillstånd revideras utifrån SCB:s 

Prisindex kommunal verksamhet (PKV). 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 

besluta att 
1. godkänna ny taxa för Älvkarleby kommuns tillsyn enligt lag om tobaksfria nikotinprodukter. 

2. anta reviderad taxa och avgifter för handläggning och tillsyn enligt Alkohol- och tobakslagen 

och träder i kraft 1 januari 2023, varvid tidigare taxa upphör att gälla. 

3. anta reviderad taxa och avgifter för kontroll av animaliska biprodukter och träder i kraft  

1 januari 2023, varvid tidigare taxa upphör att gälla. 

4. anta reviderad taxa för offentlig kontroll enligt livsmedelslagstiftningen och träder i kraft 1 

januari 2023, varvid tidigare taxa upphör att gälla. 
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5. anta reviderad taxa och avgifter för tillsyn av handel med vissa receptfria läkemedel och 

träder i kraft 1 januari 2023, varvid tidigare taxa upphör att gälla. 

6. anta reviderad taxa och avgifter för prövning och tillsyn enligt strålskyddslagen och 

träder i kraft 1 januari 2023, varvid tidigare taxa upphör att gälla. 

7. anta reviderad taxa för prövning och tillsyn enligt Miljöbalken och träder i kraft 1 januari 

2023, varvid tidigare taxa upphör att gälla. 

8. anta reviderad taxa för plan- och byggverksamheten i Älvkarleby kommun 

9. bemyndiga Samhällsbyggnadsnämnden att årligen revidera taxan och avgifter för 

handläggning och tillstånd enligt ovan nämnda lagstiftningar utifrån SCB:s Prisindex 

kommunal verksamhet (PKV). 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse för tillsyn enlig lag om tobaksfria nikotinprodukter, 220703 

 Förslag till en taxa för tillsyn enligt lag om tobaksfria nikotinprodukter  

 Tjänsteskrivelse taxa och avgifter enligt Alkohol- och tobakslagen, 220720 

 Taxor och avgifter för handläggning och tillsyn enligt Alkohol- och tobakslagen 

 Tjänsteskrivelse taxa och avgifter för kontroll av animaliska biprodukter, 220720 

 Taxa och avgifter för kontroll av animaliska biprodukter 

 Tjänsteskrivelse taxa för offentlig livsmedelskontroll, 220720 

 Taxa för offentlig kontroll enligt livsmedelslagstiftningen 

 Tjänsteskrivelse tillsyn av handel med vissa receptfria läkemedel, 220720 

 Taxor och avgifter för tillsyn av handel med vissa receptfria läkemedel 

 Tjänsteskrivelse taxa och avgifter för prövning och tillsyn enligt strålskyddslagen, 

220720 

 Taxor och avgifter för prövning och tillsyn enligt strålskyddslagen 

 Tjänsteskrivelse för prövning och tillsyn enligt Miljöbalken, 220720 

 Taxor och avgifter för prövning och tillsyn enligt Miljöbalken 

 Tjänsteskrivelse taxa för plan- och byggverksamheten i Älvkarleby kommun, 220720 

 Taxa för plan- och byggverksamheten i Älvkarleby kommun 

 KSAU § 127 

 
Beslutsgång 

Marie Pettersson (S) frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt arbetsutskottets förslag 

till beslut och finner att så är fallet. 
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§ 143 Förlänging av tiden för nuvarande biblioteksplan 
 

KS/2019:24 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta förlänga nuvarande biblioteksplan ett 

år. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt bibliotekslagen ska alla kommuner anta biblioteksplaner. Älvkarlebys nuvarande 

biblioteksplan är beslutade i Fullmäktige att gälla för åren 2018 till och med 2022. Planen ska 

revideras och uppdateras var fjärde år vilket avdelningen tycker är ett bra tidsintervall och 

vanligt förekommande då det gäller biblioteksplaner. Planen följer Fullmäktiges och 

nämndens mål och styr övergripande utvecklingen och prioriteringarna inom 

biblioteksverksamheten. Planen omfattar även skolbiblioteken. 

En förlängning av nuvarande biblioteksplan föreslås då arbete med att revidera nuvarande 

planen varit begränsad under pandemin samt att det nationellt kommit nya riktlinjer hur 

biblioteksplaner bör utformas. Under hösten 2022 och 2023 kommer revideringen genomföras 

tillsammans med utbildningsförvaltningen så att ny biblioteksplanen kan antas av Fullmäktige 

senast i december 2023. Den nya biblioteksplanen ska gälla åren 2024-2027.  

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 

besluta förlänga nuvarande biblioteksplan ett år. 

Beslutsunderlag 

 SBN § 119 

 Biblioteksplan 2019-2022, ”Det här är en plats för kunskap, kultur och möte” 

 KS § 132 

 
Beslutsgång 
Marie Pettersson (S) frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt arbetsutskottets förslag till beslut 

och finner att så är fallet. 
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§ 144 Motion om parkering vid fd kiosen i Harnäs 
 

KS/2021:154 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige avslå motionen då 

samhällsbyggnadsnämnden ser behovet som litet och Stora Enso sagt nej till den plats som 

föreslagits i motionen 

 
Sammanfattning av ärendet  
En motion från Kommunens väl som har uppmärksammat ett behov av bilparkering gäller 

pendlare till Forsmark som vill åka buss. Kontakt är tagen med Forsmark om de kan/vill 

bekosta pendlarparkering men de har svarat nej. 

 

Stora Enso har svarat att dom säger nej till en parkering på föreslagen plats på vändplanen vid 

Harnäskiosken även föreslagen plats bredvid. Stora Enso ger tillåtelse till ett markarrende 

med tekniska avdelningen om beslut fattas på en annan plats. Årlig arrendekostnad landar på 

ca 1 000 kr. Sedan tillkommer anläggande av grusad parkeringsyta 300-500 kvm stor. Ytan 

beräknas kosta 100 000 kr. Därtill kommer löpande kostnader för plogning 700-800 

kr/tillfälle som Flerängs samfällighetsförening ombesörjer då de är väghållare.  

 

Flerängs samfällighetsförening anser att det är mycket olämpligt ur trafiksäkerhetspunkt att 

anlägga en infart till en pendlarparkering i en kurva och ytterliga öka riskmoment och 

trafikmängd. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige avslå 

motionen då samhällsbyggnadsnämnden ser behovet som litet och Stora Enso sagt nej till den 

plats som föreslagits i motionen 

 
Beslutsunderlag 

 Karta med yta som Stora Enso godkänner 

 SBN § 116 

 KS § 133 

Beslutsgång  

Marie Pettersson (S) frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt arbetsutskottets förslag 

till beslut och finner att så är fallet. 
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§ 145 Förslag till taxa för tillsyn och tillstånd enligt lag om skydd 
mot olyckor och om brandfarliga och explosiva varor 
 

KS/2022:196 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

 fastställa taxor enligt bilaga att gälla från och med 2023-01-01 för tillsyn och 

tillstånd enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor och enligt lagen 

(2010:1011) för brandfarliga och explosiva varor  

  taxorna räknas upp årligen i nivå med prisindex för kommunal verksamhet 

(PKV) från oktober.  

 

Sammanfattning av ärendet  

Gästrike Räddningstjänst ser behov av att revidera taxor för tillsyn och tillstånd enligt lag om 

skydd mot olyckor och lag om brandfarliga och explosiva varor. Revidering av 

taxor för tillsyn och tillstånd enligt lag om skydd mot olyckor och lag om brandfarliga 

och explosiva varor genomfördes senast 2018. Uppräkning av taxorna har sedan dess 

inte genomförts. Lagstiftningen för avgift för tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor har 

förändrats som också föranleder behov av reviderade taxor.  

 

Gästrike Räddningstjänst har tagit fram förslag på nya taxor. Revidering av taxorna för 

tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor grundas bland annat på Riksdagens beslut om 

förändringar i lagen. Riksdagen har beslutat om ändring i lag om skydd mot olyckor 

som innebär att kommunen får ta betalt för tillsynen som helhet och inte enbart för 

tillsynsbesöket. Ändringen av lag om skydd mot olyckor trädde i kraft den 1 januari 

2021. Generell översyn av tidsåtgång för respektive ärendetyp har genomförts för att 

bättre spegla nedlagd arbetstid.  

 

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har sedan 2017 ett underlag för 

taxekonstruktion gällande tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor samt tillsyn och 

tillstånd enligt lag om brandfarliga och explosiva varor. Gästrike Räddningstjänst har valt att 

följa SKL:s underlag för taxekonstruktion. De föreslagna taxorna följer 

självkostnadsprincipen för respektive myndighetsområde enligt 2 kap. 6 § 

kommunallagen. 

 

Beloppen för tillsyn och tillstånd har beräknats genom att en framräknad 

handläggningskostnad per timme har multiplicerats med en genomsnittlig tidsåtgång 

för den typ av ärende som åtgärden avser. 

 

Endast kommunfullmäktige kan besluta om taxor enligt lag om skydd mot olyckor och 

lag om brandfarliga och explosiva varor som ska gälla i den egna kommunen. Därmed önskar 

Gästrike Räddningstjänst att respektive medlemskommuns kommunfullmäktige 

beslutar om nya taxor för tillsyn och tillstånd enligt lag om skydd mot olyckor samt lag 



  
 Kommunstyrelsen  
 2022-11-09  

 Ordförandens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

30 

 

om brandfarliga och explosiva varor.  

 

Avgiften för en viss åtgärd framgår av bilaga 1. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 

besluta att: 

 fastställa taxor enligt bilaga att gälla från och med 2023-01-01 för tillsyn och 

tillstånd enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor och enligt lagen 

(2010:1011) för brandfarliga och explosiva varor  

  taxorna räknas upp årligen i nivå med prisindex för kommunal verksamhet 

(PKV) från oktober. 

Beslutsunderlag  

 Förslag till beslut 

 KSAU § 128 

Beslutsgång  

Marie Pettersson (S) frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt arbetsutskottets förslag 

till beslut och finner att så är fallet. 
 
 

 
 

 

  



  
 Kommunstyrelsen  
 2022-11-09  

 Ordförandens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

31 

 

§ 146 Riktlinje för säker kommunikation och lagring 
 

KS/2022:183 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta ”Riktlinje för säker kommunikation och lagring”. 

Sammanfattning av ärendet 

Syftet med Riktlinje för säker kommunikation och lagring är att sätta ramarna för i vilka 

kommunikationskanaler känslig information kan behandlas och kommuniceras inom 

Älvkarleby kommun. Med kommunikationskanaler används i detta dokument i bred 

bemärkelse, det vill säga både digital, analog (pappersbaserad) och muntlig kommunikation 

och lagring. Riktlinjen innehåller en grundläggande klassificeringsmodell utifrån vilka nivåer 

av information som hanteras i kommunen. I riktlinjen presenteras också tillgängliga 

kommunikationskanaler tillsammans med vilken nivå av information som är tillåtet att 

kommuniceras på dem. Riktlinjen ska användas som ett stöd för kommunens alla 

verksamheter för en god och säker informationshantering.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att anta dokumentet ”Riktlinje för 

säker kommunikation och lagring”. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 2022-10-12 

 ”Riktlinje för säker kommunikation och lagring”, 2022-10-11 / Joel Gordon Hultsjö 

 KSAU § 183 

Beslutsgång 

Marie Pettersson (S) frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt arbetsutskottets förslag 

till beslut och finner att så är fallet. 

Beslutet lämnas till 

 Förvaltningschef för respektive förvaltning 

 Kommundirektören 

 Förvaltningschef IT-nämnden 

 Arkivarie och informationssäkerhetssamordnare Joel Gordon-Hultsjö 
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§ 147 Riktlinje för säkert distansarbete 
 

KS/2022:81 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta ”Riktlinjer för säkert distansarbete”.  

Sammanfattning av ärendet 

Riktlinjen sätter ramarna för och ger rekommendationer för hur anställda, elever och 

förtroendevalda kan hantera kommunens IT-utrustning och information på ett säkert sätt 

utanför kommunens lokaler. Den är ett komplement till det projektet som pågår inom HR- och 

arbetsmarknadsavdelningen inom kommunstyrelsen om framtidens arbetsplats.  

Inom kommunen finns det en bredd av verksamheter. Dessa verksamheter hanterar olika 

former av information som är i olika grad känslig. Det kan handla om sekretessbelagda 

patientuppgifter, upphandlingssekretess, säkerhetsskyddklassad information eller 

personuppgifter för elever eller brukare. Hur känslig informationen är som du arbetar med 

påverkar hur du ska tänka när du arbetar hemifrån. Det kan också handla om att motverka 

exponering av kommunens elektronik mot risk för utomstående hot. Syftet med denna 

riktlinje är att anställda, elever och förtroendevalda ska öka sin förmåga att hantera 

kommunens IT-enheter och information på ett säkert sätt vid arbete utanför arbetsplatsen. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen anta riktlinjen Riktlinjer för säkert 

distansarbete.  

 
Beslutsgång  

Marie Pettersson (S) frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt arbetsutskottets förslag 

till beslut och finner att så är fallet. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 2022-10-12 

 ”Riktlinje för säkert distansarbete”, 2022-08-30 / Joel Gordon Hultsjö 

 KSAU § 135 

Beslutet lämnas till 

 Förvaltningschef för respektive förvaltning 

 Kommundirektören 

 Förvaltningschef IT-nämnden 

 Arkivarie och informationssäkerhetssamordnare Joel Gordon-Hultsjö 
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§ 148 Nytt reglemente för KPR/KHR 
 

KS/2021:7 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna redovisade förslag till nya 

reglementen för kommunala handikapprådet (KHR) och kommunala pensionärsrådet (KPR) 

att gälla från 1 januari 2023. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens förvaltning har gjort en översyn av KHR:s och KPR:s reglementen efter 

det att rådsrepresentanter påtalat att kommunens dialog med råden inte fullt ut fungerat och att 

rådens syften inte uppnåtts. Översynen har resulterat i utkast till reviderade reglementen som 

skickats till KHR och KPR på remiss. De synpunkter som föreningarna i de båda råden 

lämnat i samband med remissrundan har med något enstaka undantag arbetats in i de förslag 

som nu går upp för beslut.  

Den största förändringen i de nya reviderade reglementena jämfört med de nu gällande är att 

kommunens representation i råden ändras. De kommunala representanterna kommer enligt 

förslaget att vara ordförandena i kommunstyrelsen, omsorgsnämnden och samhällsbyggnads-

nämnden. Därutöver har beskrivningen av rådens syften och funktion ordmässigt skalats av 

och gjorts samstämmigt råden emellan. Avslutningsvis har föreningarnas representation i 

råden uppdaterats.  

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse från utredare Erik Klippmark daterad 2022-09-16 

 Förslag till nya reglementen för KHR och KPR daterade 2022-09-15 

 Yttranden från PRO, SPF, HSO och Finska föreningens pensionärssektion över utkast till 

nya reglementen 

 Nu gällande reglementen för KHR och KPR 
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§ 149 Redovisning av motioner och medborgarförslag som inte har 
beretts färdigt 
 

KS/2022:161 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att överlämna redovisningen över motioner och medborgarförslag 

som inte har beretts färdigt inom ett år till kommunfullmäktige. 

 
Sammanfattning av ärendet  

Enligt Kommunallagen 5 kap. 35 § ska en motion eller ett medborgarförslag om möjligt 

beredas på sådant sätt att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen eller 

medborgarförslaget väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta och 

vad som har kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid.  

 

Enligt Arbetsordning för kommunfullmäktige ska redovisningen av motioner och 

medborgarförslag som inte har beretts färdigt presenteras för fullmäktige i november.  

 

 

 
 

 
 

 

 


