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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) 
Maj-Britt Jakobsson (SD) 

Tjänstgörande ersättare 
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer Ordinarie ledamot 
Henrik Jonsson (S)          Hans Wennberg (MP) 
Marianne Nygren (KD)                                                         Susanne Mastonstråle (M) 
Sven-Olof Melin (S)                                                              Torbjörn Löfgren (KV) 
Hannele Kumpulainen (S)                              Sandra Liljekvist (SD  

Övriga närvarande 

Ersättare 
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer 
Gunn Johansson (C) 
Walter Löfman (-)  

Övriga deltagare 
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer Befattning
Maria Wikström                Kommundirektör 
Maria Norman   Ekonomichef 
Linnea Odevik Utbildningsnämndens sekreterare 
Amal Khalilova Kommunsekreterare 
Caroline Persson 158 Bygglovshandläggare 
Christian Budd 159 Miljöinspektör 
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§ 150 Godkännande av dagordning 

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

Kommunstyrelsen tar del av följande meddelanden: 
1. SBN § 137, beslut om bifallet medborgarförslag ang. fler soptunnor längs 

promenadvägarna 
2. ON: Enkel uppföljning 
3. ON § 98, beslut om enkel uppföljning 
4. SBN § 138, beslut om bifallet medborgarförslag gällande rensning av vatten runt 

Holmarna 
5. Lokalförsörjningsplan 2022-2025 
6. SBN § 141, beslut om lokalförsörjningsplan 
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§ 152 Redovisning av delegationsbeslut 

Inga delegationsbeslut redovisas.
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§ 153 Allmän information och återrapportering från uppdrag 

Marie Pettersson (S) uppmärksammar att det är viktigt att släcka alla lampor när man lämnar 
kommunhuset på kvällen.  
Pettersson (S) informerar också om att det är för tillfället personalbrist i Lönecentrum.  
Petterson (S) var på möte med Nedre Dalälven och beskriver mötet som givande. 
Clarrie Leim (C) och Sven-Olof Melin (S) var på konferensen om sälar och skarv. Många 
myndigheter närvarade och det var mycket intressant.  
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§ 154 Ekonomisk redovisning 

KS/2022:1 

Den enkla uppföljningen läggs till handlingarna.
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§ 155 Internbudget KS 2023 

KS/2022:216 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna internbudget för 2023.

Sammanfattning av ärendet 

På övergripande nivå har inga större förändringar gjorts avseende ramarna för 
kommunstyrelsen. En minskning avseende lägre kostnader för Räddningstjänsten har gjorts 
inför 2023. Utöver detta har kommunstyrelsen inte fått några extra medel avseende önskade 
prioriteringar. Inför 2023 har endast mindre justeringar gjorts mellan verksamheterna inom 
Kommunstyrelsen. Säkerhet- och beredskap flyttades under 2022 från Näringslivs- och 
utvecklingsavdelningen till kansliavdelningen. Det finns flera fördelar med den nya 
placeringen inom kommunstyrelsen, men kopplingen till informationssäkerhetsarbetet är en 
viktig aspekt där samarbetet underlättas genom närheten inom samma avdelning. 

Beslutsgång  

Ordförande Marie Pettersson (S) frågar om kommunstyrelsen kan besluta att godkänna 
internbudget för 2023 och finner att så är fallet.  

Beslutsunderlag 

 Internbudget 2023 KS 

 KSAU § 145 

Beslutet lämnas till 

 Kommunstyrelsen 
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§ 156 Svar till revisorer angående granskning av kommunens 
delårsrapport 2022 

KS/2022:207 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att avse att åtgärda de brister som har framkommit i 
granskningsrapport för delårsrapporten i Älvkarleby kommun enligt nedan.

Sammanfattning av ärendet 

I revisionsgranskningen har följande iakttagelser lämnats: 
Grundat på revisorernas översiktliga granskning bedöms inte verksamhetsmässiga mål för god 
ekonomisk hushållning ha fastställts för 2022. I avsaknad av fastställda verksamhetsmål, kan 
inte revisionen göra bedömning om förutsättningar finns för att målen ur det 
verksamhetsmässiga perspektivet kommer att uppnås för helåret. 
Kommunen kommer att se över hur kopplingen mellan verksamhetsmålen och god ekonomisk 
hushållning presenteras, både i budget och uppföljningar såsom delårsrapport samt 
årsredovisning. Målet är att tydliggöra vilka verksamhetsmål som är direkt kopplade till god 
ekonomisk hushållning, samt hur dessa mål har uppnåtts. Arbete med detta pågår och kommer 
att synliggöras under kommande år.  

Beslutsgång  

Marie Petterson (S) frågar om kommunstyrelsen kan besluta att avse att åtgärda de brister som 
har framkommit i granskningsrapport för delårsrapporten i Älvkarleby kommun och finner att 
så är fallet.

Beslutsunderlag 

 Svar till revisorer 

 KSAU § 146 

Beslutet lämnas till  

 Revisorer 
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§ 157 Svar till revisorer angående granskning av kommunens 
årsredovisning 2021 

KS/2022:208 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att avse att åtgärda de brister som har framkommit i 
granskningsrapporten för årsredovisningen 2021 i Älvkarleby kommun enligt nedan.

Sammanfattning av ärendet 
I revisionsgranskningen har följande iakttagelser och rekommendationer lämnats: 
Granskningen av årsredovisningen 2021 visar att avsnittet ”Översikt över verksamhetens 
utveckling” inte innehåller en översikt över utvecklingen av den kommunala koncernens 
verksamhet. Sådan upplysning ska lämnas enligt RKRs rekommendation R15. Detta kommer 
att ses över och beaktas inför årsredovisning 2022. 

Beslutsgång  

Ordförande Marie Pettersson (S) frågar om kommunstyrelsen kan besluta att avse att åtgärda 
de brister som har framkommit i granskningsrapporten för årsredovisningen 2021 i 
Älvkarleby kommun och finner att så är fallet.  

Beslutsunderlag 

 Svar till revisorer  

 KSAU § 147 

Beslutet lämnas till  

 Revisorer 
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§ 158 Åtgärdsföreläggande ovårdad fastighet 

KS/2022:204 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att med stöd av 11 kap 19  
§ plan- och bygglagen (2010:900) att förelägga fastighetsägaren av fastighet Medora 168:60,  
Älvkarleby Kommun med organisationsnummer 212000-0258, att utföra de åtgärder som  
framgår av detta beslut inom fyra månader från det att beslutet vunnit laga kraft. 

Föreläggandet omfattar följande åtgärder 
 Lös egendom, som är markerad på bilderna i bilaga 1 uppställda inom området som är 

markerat på karta i bilaga 2, ska avlägsnas från fastigheten.  

Sammanfattning av ärende 
Ärendet avser ovårdad allmän platsmark inom fastigheten Medora 168:60, Älvkarleby  
kommun.  

Ett klagomål om ovårdad allmän platsmark inkom till bygg- och miljökontoret 2011-10-14. 
Enligt klagomålet ska det se skräpigt ut i skogen bakom Fjärilsvägen 17. Skräpet ska ligga 
utanför bostadsfastigheten, det vill säga att det är beläget inom kommunens fastighet Medora 
168:60.  

Fastighetsägaren, Älvkarleby kommun, underrättades om inkommet klagomål 2011-10-18.  

En ny kommunicering av klagomålet skickades till fastighetsägaren 2019-03-25. I brevet 
ombads fastighetsägaren svara på om de ansåg att klagomålet var befogat eller ej. Man  
ombads samtidigt att svara på när och vilka åtgärder man kommer att vidta för att undanröja  
störningen om man anser att klagomålet är befogat. 

I ett svarsyttrande 2019-03-27 anger fastighetsägaren att tekniska avdelningen har kontrollerat  
platsen och arrendeavtal finns för området. Det är inte skräp som finns på platsen utan 
maskiner och virke. Upprättat arrendeavtal skickades med. 

Efter kommunicering med arrendeavtalsägaren som äger fastigheten Medora 168:51  
(Fjärilsvägen 17) anger han i ett yttrande 2019-07-15 att en liten koja på området har rivits  
samt ett upplag av sten/tegel har upplagets ägare fört bort. Materialupplag under presenning är  
borttagen och släpvagnen är flyttad. När kommunen kontaktades för att få arrendera en del av  
Medora 168:60, vilket sades vara industripark och om man arrenderade en del av den kunde  
man få ställa upp en båt eller släpvagn, eller vid behov ett tillfälligt upplag av ved föra att man  
kapar den innan förvaring i egna utrymmen på tomten.  

Syn på plats har gjorts 2019-05-09, 2019-10-17 och 2022-10-14. Vid senaste platsbesöket  
konstaterades att lös egendom fortfarande förekom på platsen och att det även förekom  
utanför fler bostadsfastigheter i området.  
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Motivering 
Enligt 11 kap 5 § PBL ska en tillsynsmyndighet pröva förutsättningarna för och behovet av att  
ingripa eller besluta om en påföljd enligt detta kapitel, så snart det finns anledning att anta att  
någon inte har följt en bestämmelse i denna lag, i föreskrifter, domar eller andra beslut som  
har meddelats med stöd av lagen eller i EU-förordningar som rör frågor inom lagens  
tillämpningsområde. 

Enligt 8 kap 15 § PBL ska tomter hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall 
begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer. Det 
som gäller i fråga om vård och skötsel av en tomt enligt 15 § ska i skälig utsträckning också 
tillämpas på allmänna platser och på områden för andra anläggningar än byggnader enligt 8 
kap 16 § PBL. Bestämmelserna gäller både bebyggda och obebyggda tomter, se prop 
1985/86:1 s 524. 

Det bör först klargöras om platsen ärendet gäller tillhör en tomten eller inte. Av 1 kap 4 § 
PBL framgår att i lagstiftningen avses med begreppet tomt ett område som inte är en allmän 
plats men som omfattar mark avsedd för en eller flera byggnader och mark som ligger i direkt 
anslutning till byggnaderna och behövs för att byggnaderna ska kunna användas för avsett 
ändamål.  

Det framgår av mark- och miljödomstolens dom mål nr P 1442-17 att ”En tomt kan dock inte 
sträcka sig utanför fastighetsgränsen.”  

Av 1 kap 4 § PBL framgår att i lagstiftningen avses med begreppet allmän platsmark, en gata, 
en väg, en park, ett torg eller ett annat område som enligt en detaljplan är avsett för ett 
gemensamt behov. 

I det berörda fallet omfattas platsen för klagomålet av Stadsplan för södra Hagaområdet, med 
aktbeteckning 03-73:421, som vann laga kraft 1973-03-20. Enligt detaljplanen utgör området 
allmän platsmark i form av parkmark. Bestämmelsen i 8 kap. 16 § PBL är därmed tillämplig 
och då ska området hållas i vårdat skick. Denna bestämmelse bedöms inte vara uppfylld med 
anledning av diverse bråte så som vedtravar, byggmaterial, nätsektioner m.m. som 
förekommer på platsen.   

Enligt 11 kap. 19 § PBL får, om en byggherre, ägare, nyttjanderättshavare, väghållare, 
kontrollansvarig, sakkunnig eller huvudman för en allmän plats låter bli att vidta en åtgärd 
och därigenom bryter mot en skyldighet enligt denna lag eller föreskrifter eller beslut som har 
meddelats med stöd av lagen, byggnadsnämnden förelägga denne att inom en viss tid vidta 
åtgärden. Kommunstyrelsen bedömer att det är ett sådant föreläggande som ska användas i 
ärendet eftersom åtgärden berör allmän platsmark. 

Då den allmänna platsen ska vara tillgänglig för ett gemensamt behov får den inte mer än 
tillfälligtvis upplåtas för en enskild verksamhet och får till skillnad från kvartersmark inte 
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stängas av för allmänheten. Att arrendera ut marken till angränsande fastighetsägare är 
därmed inte möjligt.  

Av mark- och miljödomstolens dom mål nr P 1442-17 framgår även att då en tomt inte kan 
sträcka sig utanför fastighetsgränsen finns det heller inte stöd för att förelägga ägaren, till i 
detta fall fordon, att forsla bort fordon som är placerade utanför hans fastighet.   

Kommunstyrelsen kan konstatera att Älvkarleby kommun är ägare till fastigheten där 
byggmaterial m.m. är placerat och att kommunen därmed har en skyldighet att hålla den 
allmänna platsen i vårdat skick. Det förhållande att någon annan är den som har placerat 
föremålen där är en civilrättslig fråga mellan de parterna och tillsynsmyndigheten måste rikta 
föreläggandet mot fastighetens ägare. 

Kommunstyrelsen bedömer att fyra månader från det att beslutet vinner laga kraft är en rimlig 
tid för att vidta åtgärderna.  

Upplysningar 
Föreläggandet rapporteras till Inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsboken. 

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. 

Caroline Persson 
Bygglovshandläggare 
Caroline.Persson@alvkarleby.se 
026-831 27 

Beslutsunderlag 
 Klagomål, inkommen 2011-10-14 

 Yttrande från fastighetsägare, inkommen 2019-03-27 

 Yttrande från arrendator, inkommen 2019-07-15 

 Fotografier, upprättade 2019-05-09 

 Fotografier, upprättade 2019-10-17 

 Fotografier, upprättade 2022-10-14 

 KSAU § 148 

Bilagor till beslut 
 Bilaga 1 – Bilder med markering 
 Bilaga 2 – Karta med markering 
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Beslutet lämnas till  
 Fastighetsägare (Delgivning) 
 Inskrivningsmyndigheten
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§ 159 Avgränsningssamråd för Vindpark 

KS/2022:211 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta remissyttrandet som sitt eget.

Sammanfattning av ärendet 
Svea Vind Offshore AB har bjudit in kommunen till samråd avseende en havsbaserad 
vindkraftpark benämnd Utposten 2, projektområdet är lokaliserat i Gävle kommun och 
gränsar till Söderhamns kommun. De alternativa utredningskorridorerna och 
anslutningskablarna omfattas också av samrådet. Samrådsunderlaget är avsett att ligga till 
grund för samråden inför ansökningar . Utredningsområdet för vindkraftparken är ca 36 
km2 stort, och det planeras för maximalt 32 vindkraftverk med en totalhöjd om högst 350 
meter.  

Beslutsgång  

Ordförande Marie Pettersson (S) frågar om kommunstyrelsen kan besluta att anta 
remissyttrandet som sitt eget och finner att så är fallet.  

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse 
• Remissyttrande 
• Samrådsunderlag med bilagor 
• KSAU § 149 

Christian Budd 
Miljöinspektör 
Christian.Budd@alvkarleby.se 
026-833 54 

Beslutet lämnas till 

 Bygg- och miljöavdelningen 

 Svea Vind Offshore, up2@sveavindoffshore.se 
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§ 160 Medborgarförslag om gatubelysning i Långsand 

KS/2021:194 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta bifalla medborgarförslaget gällande 5 

till 10 stycken belysningsstolpar utmed Långsandsvägen. 

Önskemålet som var utöver medborgarförslaget gällande belysningsstolpar vid Långsands 

brevlådeställningar avslås. 

Sammanfattning av ärendet 

Inlämnat medborgarförslag SBN 2022:22 om gatubelysning i Långsand påkallar problem med 
att medborgare känner sig otrygga när de går utmed vägarna på grund av att gatubelysningen 
inte räcker till. 
Det som skulle ge bättre ljus utmed Långsandsvägen är 5 till 10 nya belysningsstolpar. 
Exempelvis några på området mellan Nabbenvägen och Ryttarstigen. Kostnaden för denna 
åtgärd är budgeterad till uppskattningsvis 215 000 kronor. Kostnaden ryms i tekniska 
avdelningens investeringsbudget för 2023, varför tekniska avdelningen föreslår att 
Samhällsbyggnadsnämnden antar medborgarförslaget på denna punkt. 
Utöver ovanstående belysningsstolpar anges det i medborgarförslaget att det installeras 
belysning vid Långsands brevlådeställningar. Totalt 25 stycken stolpar. Kostnaden för denna 
åtgärd uppskattas till 540 000 kronor. Denna kostnad ryms inte i tekniska avdelningens 
investeringsbudget för 2023, varför tekniska avdelningen föreslår att 
Samhällsbyggnadsnämnden avslår medborgarförslaget på denna punkt. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 

besluta bifalla medborgarförslaget gällande 5 till 10 stycken belysningsstolpar utmed 

Långsandsvägen. 

Önskemålet som var utöver medborgarförslaget gällande belysningsstolpar vid Långsands 

brevlådeställningar avslås. 

Beslutsgång 

Ordförande Marie Pettersson (S) frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt 
arbetsutskottets förslag till beslut och finner att så är fallet.  

Beslutsunderlag 

 SBN § 139 

 KSAU § 150  
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§ 161 Medborgarförslag gällande fritidsbank 

KS/2021:172 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att återta utredningsarbetet i enlighet med 
samhällsbyggnadsnämndens rekommendationer.  

Beslutsgång  

Ordförande Marie Pettersson (S) frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt 
arbetsutskottets förslag till beslut och finner att så är fallet.  

Sammanfattning av ärendet 

Fritidsbanken är som ett bibliotek fast med sport- och friluftsprylar. Man kan låna utrustning 
för en aktiv fritid som exempelvis skidor, skridskor, flytvästar, bollar, klubbor av olika slag, 
hjälmar, fotbollsskor mm. 
Konceptet Fritidsbank har diskuterats ett antal gånger inom Samhällsbyggnadsförvaltningen 
och nämnden de senaste åren. Nämnden har inte prioriterat satsningen då flertalet föreningar 
själva hanterar utlåningsmaterial då nya medlemmar vill prova på verksamheten samt 
begränsningar i kommunens ekonomi och personella resurser.  
Kultur och fritid har gjort en utredning i form av beskrivning av verksamheten, tagit fram 
förslag på möjliga lokaler samt haft dialog med eventuellt berörda avdelningar. Vid dialog 
med Integrationsavdelningen framkom att de är mycket intresserade av verksamheten och kan 
eventuellt bemanna och bedriva den med stöd av externa bidrag. Verksamheten kan skapa 
sysselsättning för deras målgrupp. Det framkom också att tidigare chef för avdelningen 
påbörjat ett arbete med att eventuellt starta upp verksamheten.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återta utredningsarbetet i enlighet med 
samhällsbyggnadsnämndens rekommendationer.  

Beslutsgång  

Ordförande Marie Pettersson (S) frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt 
arbetsutskottets förslag till beslut och finner att så är fallet.  

Beslutsunderlag 

 SBN § 142
 Utredning av fritidsbank
 KSAU § 151
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§ 162 Revidering av SBN:s reglemente 

KS/2022:206 

Beslut  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna revideringen av ”Reglemente 
för samhällsbyggnadsnämnden” att i § 6 ändra antal ledamöter samt ersättare från 11 vardera 
till 9 vardera.  

Sammanfattning av ärendet  

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att 
godkänna revideringen av ”Reglemente för samhällsbyggnadsnämnden” att i § 6 ändra antal 
ledamöter samt ersättare från 11 vardera till 9 vardera.  

Beslutgång  

Ordförande Marie Pettersson (S) frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt 
arbetsutskottets förslag till beslut och finner att så är fallet.  



Kommunstyrelsen 
2022-12-06 

Ordförandens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 
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§ 163 Ersättarordning i nämnder och styrelse 

KS/2022:205 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa följande ordning för inkallande 
av ersättare i nämnder och styrelser att gälla resterande del av mandatperioden: 

S: S, V, C, MP, KV 
C: C, S, MP, V, KV  
MP: MP, S, V, C, KV  
V: V, S, MP, C, KV 
KV: KV, S, C, V, MP  
M: M, KD, SD, C, V, S, MP, KV 
KD: KD, M, SD, C, V, S, MP, KV 
SD: SD, M, KD, C, V, S, MP, KV 

Sammanfattning av ärendet 

Frågan om revidering av ersättarordning i nämnder och styrelse väcktes i arbetsutskottets. 



Kommunstyrelsen 
2022-12-06 

Ordförandens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 
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§ 164 Ny preliminär kommuntal nyanlända Uppsala 2023 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till kommuntal som innebär en anvisad 
nyanländ till Älvkarleby kommun 2023. 

Sammanfattning av ärendet 

Årligen tar Länsstyrelsen Uppsala län fram kommuntal kring hur många nyanlända varje 
kommun ska få anvisade, det vill säga så många som vi måste hjälpa till att bosätta. Det totala 
länstalet för Uppsala län år 2023 förväntas vara 280. Utifrån beräkningsmodellen som tar 
hänsyn till arbetsmarknad, andelen självbosatta och asylsökande så är förslaget att Älvkarleby 
ska ta emot fyra anvisade nyanländ från Migrationsverket. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att godkänna förslaget till 
kommuntal som innebär fyra anvisade nyanlända till Älvkarleby kommun 2023. 

Beslutsgång  

Ordförande Marie Pettersson (S) frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt 
arbetsutskottets förslag till beslut och finner att så är fallet. 

Beslutsunderlag 

 Ny preliminära kommuntal nyanlända Uppsala 2023 

 Bilaga 1: Migrationsverkets förslag på antal nyanlända som ska omfattas av 
anvisningar till kommuner och fördelning på länsnivå för 2023 

 Bilaga 2: Redogörelse för tillämpning av kriterier för fördelning av länstal 2023 

Beslutet lämnas till 

 Jenny Dahlberg  

 Länsstyrelsen 


