
Utdragsbestyrkande

Protokoll för Kommunstyrelsen
Plats: Kommunhusets sessionssal, Skutskär

Datum och tid: 2019-06-03 09:00-15:35, mötet ajournerades för lunch 11:50-13:00

Justering
Plats: Kommunhuset, Skutskär

Datum och tid:  2019-06-10 16:00

Paragrafer: 83-105

Sekreterare:

Malin Persson

Ordförande:

Marie Larsson

Justerare:

Clarrie Leim Roger Petrini 

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

Sammanträdesdatum 2019-06-03
Datum då anslaget sätts upp
Datum då anslaget tas ned

Underskrift

1



Kommunstyrelsen
2019-06-03

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

Beslutande
Ledamöter
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer
Marie Larsson (S)
Clarrie Leim (C) 83-97 & 99-105
Katrin Jakobsson (S)
Sigrid Bergström (V)
Hans Wennberg (MP) 83-88
Roger Petrini (M)
SusAnne Mastonstråle (M)
Torbjörn Löfgren (KV) 83-88
Maj-Britt Jakobsson (SD)

Tjänstgörande ersättare
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer Ordinarie ledamot
Kurt L Andersson (S) Rolf Bejerfjord (S)
Kurt Törnblom (SD) 83-98 Sandra Andersson (SD)
Sven-Olof Melin (S) 89-97 & 99-105 Hans Wennberg (MP)
Mona Hansson (KV) 89-105 Torbjörn Löfgren (KV)
Hannele Kumpulainen (S) 99-105 Sandra Andersson (SD)
Gunn Johansson (C) 98 Clarrie Leim (C)
Hannele Kumpulainen (S) 98 Sven-Olof Melin (S)

Övriga närvarande
Ersättare
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer
Sven-Olof Melin (S) 83-88
Hannele Kumpulainen (S) 83-97
Henrik Jonsson (S)
Gunn Johansson (C)
Ulf Öman (V) 83-88
Christer Lindeberg (M)
Mona Hansson (KV) 83-88
Runar Höglund (KD) 83-88
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Utdragsbestyrkande

Övriga deltagare
Namn Paragrafer Befattning
Veikko Niemi Tf kommundirektör 
Malin Persson Kommunsekreterare
Mona Henriksson Tf ekonomichef 
Maria Wikström 83
Magnus Grönberg (S) 84 Ordförande samhällsbyggnadsnämnden 
Jan-Åke Olsson (S) 84 Vice ordförande utbildnings- och omsorgsnämnden 
Ulrika Hjerpe 84 Förvaltningschef vård och omsorg 
Bert-Ola Dahlgren 84 Förvaltningschef samhällsbyggnad 
Ann-Charlotte Ågren (L) 84 Gruppledare Liberalerna 
Annelie Backstöm 84 Redovisningsekonom
Monica Frisk 84 Ekonom
Sandra Spjut 84 Ekonom
Birgitta Palo Johansson 84 Ekonom 
Tommie Vilhelmsson 89 Byggnadsinspektör 
Ida Hellrup 92 Förvaltningsdirektör överförmyndarförvaltningen 
Johannes Siirtola 93 Fysisk planerare 
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Utdragsbestyrkande

KS § 83 Rekrytering kommundirektör

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att tillsvidareanställa Maria Wikström som 
kommundirektör. Anställningen startar 2019-08-12.

Sammanfattning av ärendet
Processen att rekrytera en ny kommundirektör har pågått sedan mars månad.

HR-chefen och kommunstyrelsens ordförande har ansvarat för rekryteringen 
enligt fastställd rutin. Denna har bland annat innefattat framtagande av en 
kravspecifikation samt anlitandet av ett externt rekryteringsföretag.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har tillsammas med HR-chefen genomfört 
intervjuer med tre sökande och under dagens sammanträde presenterar de 
sitt förslag till ny kommundirektrör för kommunstyrelsen.

Beslutet lämnas till
 Maria Wikström 
 HR-chef 
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2019-06-03
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Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

KS § 84 Tertialrapport 2019 
Diarienr
2019/66 Beslut

Kommunstyrelsen tackar alla som deltagit i presentationen av kommunens 
tertialrapport. 

Sammanfattning av ärendet
Älvkarleby kommun prognostiserar ett underskott med 4,5 miljoner kronor, 
detta jämfört med ett budgeterat överskott på 5,8, alltså en negativ 
budgetavvikelse med 10,3 miljoner kronor.
 
Kommunstyrelsens förvaltning prognostiserar ett överskott med en miljon 
kronor och finansförvaltningen prognostiserar ett överskott på 600 000 
kronor. 

Samhällsbyggnadsnämnden prognostiserar ett underskott på 900 000 kronor 
och utbildnings- och omsorgsnämndens underskott är prognostiserat till 11,0 
miljoner kronor. Denna utveckling är mycket oroande eftersom utbildnings- 
och omsorgsnämnden under flera år haft negativa budgetavvikelser och 
underskotten inom utbildning och omsorg genereras från alla verksamheter. 

Kommunstyrelsen och kommunledning bör föra en dialog med samtliga 
verksamheter kring vilka effektiviseringar eller åtgärder som kan sättas in 
med kort varsel för att minska underskottet och i varje fall inte ytterligare 
öka underskottet.

Beslutsunderlag
 Tertialrapport 2019 Kommunstyrelsen
 Tertialrapport 2019 Älvkarleby kommun
 Delårsrapport 190430 Älvkarlebyhus
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KS § 85 Delgivning av protokoll och andra meddelanden

Följande meddelanden redovisas:
1. Anmälningsärende avseende Mälardalsrådets rapport om 

kompetensförsörjning samt kunskapsunderlag om styr- och 
resursutredningens betänkande.

2. Protokoll från Älvkarleby Vattens årsstämma 2019-04-24.
3. Föredragningslista och handlingar till Mälardalsrådets rådsmöte 2019-05-10.
4. Kallelse till årsstämma i Nedre Dalälvens Intresseförening 2019-05-16.
5. Protokoll från Älvkarleby Vattens konstituerande styrelsemöte 2019-04-24.
6. Protokoll från Gästrike Vattens årsstämma 2019-04-24.
7. Protokoll från Gästrike Vattens konstituerande styrelsemöte 2019-04-24.
8. Skrivelse från Föreningen för myggbekämpning 2019-04-30.
9. Beslut från utbildnings- och omsorgsnämnden § 112, 2019-05-07 om 

budgetuppföljning för perioden januari-mars 2019.
10. Granskning av utbildnings- och omsorgsnämndens styrning, ledning och 

uppföljning.
11. Inbjudan från Bollnäs kommun till kommunsamråd om Inköp Gävleborg 

2019-06-20.
12. Minnesanteckningar från ägarsamråd för den gemensamma 

överförmyndarnämnden 2019-05-03.
13. Protokoll från fiskestämma för Marma/Mehedeby 

Fiskevårdsområdesförening 2019-04-25.
14. Beslut från samhällsbyggnadsnämnden § 80, 2019-05-13, ansökan om 

planbesked för anläggande av vattenverk.
15. Inbjudan från Gästrike Återvinnare till ägarsamråd inför beslut i 

förbundsfullmäktige gällande aktieägartillskott till Gästrike Ekogas 
2019-06-05.

16. Minnesanteckningar från Samordningsförbundets medlemssamråd 
2019-05-03.

17. Godkännande att ingå i gemensam upphandling om luftvårdstjänster och 
fullmakt för Östra Sveriges luftvårdsförbund att genomföra den.

18. Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-05-21.
19. Protokoll från Älvkarleby Vatten 2019-05-23.
20. Protokoll från Gästrike Vatten 2019-05-23.
21. Delårsrapport och verksamhetsrapport från Älvkarleby Vatten.
22. Preliminär rörelsebudget och investeringsbudget för Älvkarleby Vatten.
23. Delårsrapport och verksamhetsrapport från Gästrike Vatten.
24. Preliminär rörelsebudget och investeringsbudget för Gästrike Vatten.
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KS § 86 Redovisning av delegationsbeslut

Beslut
Det finns inga delegationsbeslut att redovisa.
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KS § 87 Allmän information och återrapportering från uppdrag

Beslut
Marie Larsson (S) och Malin Persson informerar att planeringen av höstens 
besök kommer delges kommunstyrelsen när den är klar.

Katrin Jakobsson (S) redogör för senaste mötet med brottsofferjouren. Det 
har bland annat tagits fram statistik kring hur mycket medborgarna i länets 
kommuner vänder sig till brottsofferjouren för att få hjälp och stöd.
Älvkarleby kommun får ut mycket i förhållande till vår finansieringsgrad. 

Veikko Niemi informerar kort om utredningarna som pågår kring Inköp 
Gävleborg. 

Kurt L Andersson informerar att Älvkarleby fiskevårdsförening ständigt är 
bekymrade över tillgången till fisk i Dalälven. Skarv, säl och häger pekas ut 
som orsaken till minskat fiskebestånd. 
Fiskevårdsföreningen i Marma-Mehedeby önskar plantera ut gös och på 
Nedre Dalälvens stämma diskuterades bland annat vandringsleder för lax. 

SusAnne Mastonstråle (M) informerar om anläggningsråd på Rullsand och 
återkopplar från senaste sammanträdet med Gästrike Återvinnare. 

Marie Larsson (S) informerar att VD:n för ABAB Sverige har utsetts till 
årets företagare av kommunen. 
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KS § 88 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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KS § 89 Byggsanktionsavgift - Medora 168:116
Diarienr
2019/60 Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att påföra fastighetsägare till Medora 168:116, 
Älvkarleby kommun, Tekniska förvaltningen, med organisationsnummer 
212000-0258 en byggsanktionsavgift om 47 662 kr (fyrtiosjutusen 
sexhundrasextiotvå kronor) för att utan startbesked påbörjat en väsentlig 
ändring av ventilationssystem.

Detta beslut är fattat med stöd av 11 kap 5 och 51 §§ plan- och bygglagen 
(2010:900), förkortad PBL. 

Sammanfattning av ärendet
Ärendet avser byggsanktionsavgift för att utan startbesked påbörjat samt 
färdigställt en väsentlig ändring av ventilationssystem inom fastigheten 
Medora 168:116, Klamparvägen 1. 

Vid inlämnande av OVK(besiktningsprotokoll) angavs att tre befintliga 
ventilationssystem har bytts ut mot ett nytt aggregat (FTX1). 
Besiktningsprotokollet upprättades 2018-07-31. 

Ändring utfördes genom att nytt större ventilationsaggregat har monterats 
med roterande värmeväxlare samt att befintliga tre FTX-system 
demonterats. 

Enligt 6 kap, 5 §, punkt 4, plan- och byggförordningen (2011:338) förkortad 
PBF, krävs anmälan för installation eller väsentlig ändring av ventilation.
Enligt VÄS 3 (BFS 2017:4) är en väsentlig ändring att installera eller byta
aggregat.

Vid genomgång av kommunens arkiv framkom att anmälan om installation 
eller väsentlig ändring av ventilation inte inkommit. En överträdelse har 
därmed begåtts då installationen har påbörjats före byggnadsnämnden 
utfärdat startbesked enligt 10 kap 3 § plan- och bygglagen (2010:900) PBL.

Begäran om skriftligt yttrande skickades ut 2019-03-29 med information om
byggsanktionsavgiften samt möjligheten att vida rättelse. 

Svar från fastighetsägaren inkom 2019-04-11 med information att del av 
byggnad har demonterats och finns inte kvar samt att två befintliga FTX-
aggregat har demonterats och ersatts av ett nytt FTX-aggregat med större 
kapacitet. Nya FTX-aggregatet betjänar del av återstående byggnad och 
betjänar en yta om 390m2.
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Kommunicering av förslag till beslut om sanktionsavgift skickades ut till 
fastighetsägaren 2019-04-12.

Svar inkom 2019-04-30 där de anser att åtgärden som utförts inte är en 
anmälningspliktig åtgärd då den inte avsåg en ändring av en anordning för 
ventilation som medförde behov av projektering, injustering av hela 
ventilationssystemet eller kontroll av ventilationssystemets funktioner.

Vidare kommenterar fastighetsägaren att de inte kan se att åtgärden är en 
anmälningspliktig åtgärd enligt följande exempel;

 Nyinstallation av anordning för ventilation
 Installation av styr- och reglerutrustning för hela eller betydande 

delar av ventilationssystem,
 Installation reningsutrustning eller ändrad funktion i ett 

ventilationssystem,
 Installation eller byte av aggregat, fläkt, ventilationskanaler eller 

värmeväxlare som påverkar ventilationsflöden eller luftkvalitet,
 Ändring av ventilation för att anpassa ventilationsflöden till ändrad 

användning av en byggnad, exempelvis till följd av byte av 
verksamhet, förändrad planlösning eller avsevärt ökat personantal

 Byte av typ av ventilationssystem

Vid beaktande av ovanstående kan fastighetsägaren inte se att den åtgärd 
som är utförd skall anses vara en väsentlig ändring. Åtgärden som är utförd 
avsåg endast borttagande av två FTX-aggregat för att minska 
energiförbrukningen och utbyte av ett befintligt FTX-aggregat av större 
modell. De anser inte att åtgärden var av sådan beskaffenhet att den 
medförde någon förändring av ventilationen eller att dess funktion 
förändrades så att den föranledde en bygganmälan.

Eftersom de inte kan se att åtgärden härrör från något av de lagrum som 
angavs i skrivelsen eller avser en anmälningspliktig åtgärd enligt 
ovanstående beskrivna exempel, ber vi er att överväga att helt slopa avgiften 
alternativt sätta ner den enligt 11 kap. 53 a § PBL.

Lagrum
Enligt 6 kap, 5 §, punkt 4, PBF, krävs anmälan för installation eller 
väsentlig ändring av ventilation.

Enligt 10 kap 3 § PBL får en åtgärd som kräver anmälan inte påbörjas innan
byggnadsnämnden har gett ett startbesked.
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Bryter någon mot en bestämmelse i 8–10 kap PBL eller i föreskrifter eller 
beslut som har meddelats med stöd av någon av bestämmelserna i 16 kap 2–
10 §§ ska enligt 11 kap 51 § tillsynsmyndigheten ta ut en särskild avgift 
(byggsanktionsavgift) enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 
kap.12 §.

Enligt 9 kap 1 § PBF ska en byggsanktionsavgift enligt 11 kap PBL tas ut 
för de överträdelser och med det belopp som följer av 9 kap PBF.

Avgiften fastställs med tillämpning av det prisbasbelopp som gäller för det 
år som beslutet om avgiften fattas. Avgiften får uppgå till högst 50 
prisbasbelopp.

Enligt 11 kap 53 § PBL ska en byggsanktionsavgift tas ut även om 
överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. Avgiften 
behöver dock inte tas ut om det är oskäligt med hänsyn till
1. att den avgiftsskyldige på grund av sjukdom inte har förmått att själv eller
genom någon annan fullgöra sin skyldighet,
2. att överträdelsen berott på en omständighet som den avgiftsskyldige inte 
har kunnat eller bort förutse eller kunnat påverka, eller
3. vad den avgiftsskyldige har gjort för att undvika att en överträdelse skulle
inträffa.

Enligt 11 kap 54 § PBL ska en byggsanktionsavgift inte tas ut om rättelse 
sker innan frågan om sanktion eller ingripande enligt detta kapitel har tagits 
upp till överläggning vid ett sammanträde med tillsynsmyndigheten.

Enligt 11 kap 57 § PBL ska en byggsanktionsavgift tas ut av
1. den som när överträdelsen begicks var ägare till den fastighet eller det
byggnadsverk som överträdelsen avser,
2. den som begick överträdelsen, eller
3. den som har fått en fördel av överträdelsen.

Innan tillsynsmyndigheten beslutar att ta ut en byggsanktionsavgift ska den 
som anspråket riktas mot ges tillfälle att yttra sig enligt 11 kap 58 § PBL. En
byggsanktionsavgift får inte beslutas, om den som anspråket riktas mot inte 
har getts tillfälle att yttra sig inom fem år efter överträdelsen.

Enligt 9 kap 13 § PBF är byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 
kap 3 § PBL påbörja en sådan åtgärd i fråga om ett byggnadsverk som 
kräver anmälan enligt 6 kap 5 § första stycket 4, 5, 6 eller 7 PBF innan 
byggnadsnämnden har gett ett startbesked är 0,05 prisbasbelopp med ett 
tillägg av 0,0025 prisbasbelopp per kvadratmeter av berörd byggnadsarea 
för installation eller väsentlig ändring av anordning för ventilation.
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Berörd byggnadsarea uppgår till 390m2 och prisbasbeloppet är 46 500kr 
under 2019.

En byggsanktionsavgift för det berörda fallet blir därmed 47 662 kr.

Motivering
Enligt lagkommentarerna till 11 kap 53 § PBL (Plan- och bygglagen, en 
kommentar, del II, Didón m.fl.) kan situationer så som exempelvis 
försumlighet hos uppdragstagare, dålig ekonomi, okunskap om gällande 
regler, glömska, tidsbrist, bristande rutiner eller att ett förtag är nystartat inte 
anses motivera avgiftsbefrielse. 

Kommunstyrelsen bedömer att det inte framkommit någon information som 
talar för att åtgärden inte ska vara anmälningspliktig eller föranleder en 
nedsättning av byggsanktionsavgiften och byggsanktionsavgiften ska 
därmed tas ut i sin helhet. 

Upplysningar
Anmälan om ändring av ventilationssystem med tillhörande handlingar 
måste lämnas in för åtgärden även om den redan är utförd.

Om Ni inte är nöjda med beslutet kan Ni överklaga detta skriftligen hos 
Länsstyrelsen i Uppsala län. Överklagandet ska dock skickas till 
Kommunstyrelsen, 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 
Kommunstyrelsen tillhanda senast tre veckor efter att Ni tagit del av 
beslutet.

Beslutsunderlag
 Beslut KSAU 2019-05-21 § 52
 Tjänsteskrivelse, Sanktionsavgift för väsentlig ändring av 

ventilationssystem inom fastigheten Medora 168:116, 2019-05-08/ 
Tommie Vilhelmsson 

 Besiktningsprotokoll Medora 168:116

Beslutet lämnas till
 Samhällsbyggnadsnämnden, tekniska 
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KS § 90 Revisorernas budget 2020 med plan 2021-2025
Diarienr
2019/29 Beslut

Kommunstyrelsen skickar revisorernas förslag till budget för antagande till 
kommunfullmäktige. 

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktiges presidium har berett ärendet av revisorernas budget. 

Beslutsunderlag
 Missiv med tidplan mål och budgetprocess för 2020 och plan 2021-2025 
 Revision 2020
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KS § 91 Budget 2020 med plan 2021-2025
Diarienr
2019/28 Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar 
Socialdemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiets förslag 
till mål och budget.

Reservationer och särskilda uttalanden
Roger Petrini (M) och SusAnne Mastonstråle (M) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för eget förslag. 

Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunallagen 11 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. 

Beslutsunderlag
 Budget 2020 och plan 2021-2022, Socialdemokraterna, Centerpartiet, 

Vänsterpartiet och Miljöpartiet
 Älvkarlebyalliansens förslag till budget 2020 med plan för 2021-2023

Beslutsgång
Ordförande ställer de två förslagen mot varandra och finner att 
kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta 
Socialdemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiets förslag 
till mål och budget. 
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KS § 92 Besök överförmyndarnämnden

Kommunstyrelsen tackar förvaltningsdirektör Ida Hellrup för en bra och 
tydlig presentation av överförmyndarförvaltningens arbete. 
Kommunstyrelsen uppfattar att den gemensamma nämnden fungerar bra och 
att de har en god dokumenthantering. 

Sammanfattning av ärendet
Samtliga kommuner i Uppsala län (Älvkarleby, Uppsala, Tierp, Östhammar, 
Knivsta, Håbo, Heby och Enköping) har en gemensam 
överförmyndarnämnd. Nämndens uppdrag är att kontrollera att förmyndare, 
gode män och förvaltare gör sitt jobb korrekt. Syftet är att omyndiga barn 
eller myndiga personer som inte själva kan ta hand om sig, inte ska 
missgynnas ekonomiskt eller rättsligt. Nämnden ger tillstånd till olika 
rättshandlingar och ansöker hos tingsrätten om godmanskap eller 
förvaltarskap för en person. 

Kommunstyrelsen i Älvkarleby har bjudit in nämndens förvaltningsdirektör 
för att få information om hur arbetet i den gemensamman nämnden fortlöper 
samt höra hur förvaltningen ser på de brister som påtalats i den senaste 
revisonsrapporten. 
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KS § 93 Remiss av Havs- och Vattenmyndighetens förslag till 
havsplan (granskningsskede) 

Diarienr
2019/65 Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att anta förvaltningens förslag till yttrande som 
sitt eget.

Sammanfattning av ärendet
Det är många som ska samsas om havet - därför behövs planering. Havs- 
och vattenmyndigheten ansvarar för att ta fram havsplaner för Sverige. 
Planerna ska visa statens samlade syn på hur havet ska användas. Det är 
strategiska planer, med stora drag. Havsplanerna som tas fram omfattar 
stora vattenområden inom landets olika kommunområden. I Älvkarleby 
kommun berörs vi av följande föreslagna användningssätt: 
G – Utsjöområde (B140), Ef – Energiutvinning med hänsyn till 
totalförsvarets intressen (B152), ENf – Energiutvinning och Natur med 
hänsyn till totalförsvarets intressen (B151) samt områden för Yrkesfiske och 
Sjöfart  
I tjänsteskrivelsens bilaga finns en kartbild som visar Älvkarleby kommuns 
berörda del i planförslaget samt förvaltningens synpunkter på planens 
utformning. 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse med förslag till beslut från fysisk planerare Johannes 

Siirtola, daterad 2019-05-17, samt bilaga.
 Remiss av förslag till nationell plan för omprövning av vattenkraft
 Förslag till nationell plan för omprövning av vattenkraft
 Samråd om strategisk miljökonsekvensbeskrivning av förslag till 

nationell plan för omprövning av vattenkraft
 Strategisk miljökonsekvensbeskrivning
 Bilaga 1 - redogörelse av avgränsningssamrådet mkb
 Bilaga 3 - sammanstallning om arter från art- och habitatdirektivet mkb
 Bilaga 4 - sammanställning av Natura 2000-områden som påverkas av 

vattenkraften mkb
 Bilaga 5 - Emån mkb
 Bilaga 6 – Indalsälven
 Bilaga 7 - Viskan, Ätran, Nissan mkb
 Bilaga 8 - nationell helhetssyn mkb

Beslutet lämnas till
 Havs- och Vattenmyndigheten
 Samhällsbyggnadsnämnden 
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KS § 94 Revisionsrapport - granskning av sjukfrånvaro
Diarienr
2018/95 Beslut

Kommunstyrelsen antar yttrandet som sitt eget samt bjuder in HR-chefen till 
nästkommande sammanträde 2019-09-11. Detta för att få information om 
hur kommunen följer upp och utvärderar genomförda insatser samt 
säkerställer att dessa är tillräckliga och ger önskvärda effekter.

Sammanfattning av ärendet
På uppdrag av kommunens revisorer har PwC granskat om kommun-
styrelsen har en tillräcklig och tillfredställande ledning, styrning och uppsikt 
för att minska den totala sjukfrånvaron i kommunen. Granskningen har 
avgränsats till kommunstyrelsen.

Efter genomförd granskning är PwC:s sammanfattande bedömning att 
kommunstyrelsen delvis har en tillräcklig och tillfredställande ledning, 
styrning och uppsikt för att minska sjukfrånvaron i kommunen.
De konstaterar bland annat att relevanta styrande och stödjande dokument 
som exempelvis arbetsmiljöpolicy finns samt att kommunstyrelsen har 
formulerat mål för det granskade området, inklusive måttsatt målnivå för 
den totala sjukfrånvaron i kommunen. 
De bedömer det dock väsentligt att kommunstyrelsen följer upp och 
utvärderar genomförda insatser i syfte att säkerställa att dessa är tillräckliga 
och ger önskvärda effekter.

Skriftligt svar från kommunstyrelsen avseende hur de avser att åtgärda de 
förbättringsområden/brister som påtalas i revisionsrapporten önskas senast 
2019-05-02.

Beslutsunderlag
 Beslut KSAU 2019-05-21 § 61 
 Svar på Revisionsrapport
 Revisionsrapport Sjukfrånvaro  Älvkarleby kommun

Beslutet lämnas till
 HR-chef 
 Revisorerna 
 PwC
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KS § 95 Riktlinjer för bostadsanpassningsbidrag
Diarienr
2019/61 Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna 
utbildnings- och omsorgsnämndens förslag till riktlinjer för 
bostadsanpassningsbidrag. 

Sammanfattning av ärendet
Älvkarleby kommuns myndighetsutövning gällande bostadsanpassnings-
bidrag utförs idag av biståndshandläggare inom Bistånds- och försörjnings-
stödsenheten, Individ- och familjeomsorgen. 

Tillhörigheten av denna handläggning har inte varit tydlig i kommunen och 
tidigare har den tillhört vård och omsorg. Handläggarna bedömer och 
handlägger dag utifrån processbeskrivningar, rättspraxis och rådande 
lagstiftning. Några riktlinjer har tidigare inte tagits fram på enheten. 
Riktlinjerna grundar sig på lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag 
som trädde i kraft 1 juli 2018. 

Beslutsunderlag
 Förslag till riktlinjer för bostadsanpassningsbidrag.
 Lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag
 Tjänsteskrivelse med förslag till beslut från enhetschef Cecilia Vainio, 

daterad 2019-04-10.
 Utbildnings- och omsorgsnämndens förslag till beslut 2019-05-07 § 107.
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KS § 96 Riktlinjer för färdtjänst
Diarienr
2019/62 Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta det justerade 
förslaget till ”Riktlinjer för färdtjänst”.

Sammanfattning av ärendet
De reviderade Färdtjänstriktlinjerna innebär förtydliganden och ändringar 
som ska användas som vägledning vid den individuella tillståndsprövningen 
av färdtjänsttillstånd. En av de ändringar som finns i förslaget är att 
förvaltningen anser att den färdtjänstberättigade normalt får tillstånd att 
genomföra 250 resor per år. Efter en individuell prövning är det dock 
möjligt för den färdtjänst-berättigade att få fler resor om synnerliga skäl 
finns och behovet är styrkt av intyg. Grunden till förslaget är att ge 
incitament för att den färdtjänst-berättigade inte ska använda färdtjänstresor 
i större utsträckning än vad som är nödvändigt. Många kommuner har valt 
att göra en begränsning i antal resor av denna anledning.

I dagens riktlinjer finns en begränsning att den färdtjänstberättigade får ha 
med sig 3 medresenärer. Förvaltningen anser att det är rimligt i förslaget till 
reviderade riktlinjer att begränsa antal medresenärer till 2 stycken för att den 
berättigade ska ha möjlighet att ta med sig barn, bekant eller anhörig under 
resan. 

Om den färdtjänstberättigade ska på tillfälligt besök i annan kommun, 
utanför Älvkarleby kommun, kan den idag ansöka om färdtjänst i annan 
kommun för att kunna använda sig av färdtjänst där (inte samma sak som 
riksfärdtjänst).  Förslaget i de nya riktlinjerna är att ta bort möjligheten att 
ansökan om färdtjänst i annan kommun då det inte är en lagstadgad rättighet 
och därmed inte en service som en kommun är skyldig att ge.

Utbildnings- och omsorgsnämnden beslutade 2019-03-05 § 42 att skicka 
förvaltningens förslag till revidering av riktlinjer för färdtjänst på remiss 
från Kommunala Pensionärsrådet och Kommunala Handikapprådet. 
KPR/KHR lämnar följande synpunkt: När nya riktlinjer görs ska det synas 
vilka ändringar som görs (strykningar, ändringar och tillägg).

Utbildnings- och omsorgsnämnden beslutade 2019-05-07 § 108 att anta 
förvaltningens förslag till revidering av riktlinjer för färdtjänst med följande 
justering:

 Rätten att få göra ett kortare uppehåll på kyrkogården under en 
färdtjänstresa till annan målpunkt tas bort. 

20



Kommunstyrelse
2019-06-03

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse med förslag till beslut från enhetschef bistånd Cecilia 

Vainio, daterad 2019-02-08.
 Förslag till reviderade riktlinjer för Färdtjänst, daterad 2019-02-08.
 Synpunkt från Kommunala Handikapprådet/Kommunala Pensionärsrådet, 

2019-03-22 § 4. 
 Utbildnings- och omsorgsnämnden 2019-05-07 § 108
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KS § 97 Färdtjänsttaxor i Älvkarleby kommun
Diarienr
2019/63 Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna den föreslagna 
revideringen av taxor av egenavgiften i färdtjänsten och att egenavgiften ska 
utgöra 30 % av det totala taxameterbeloppet, dock lägst 50 kronor samt att 
den reducerade färdtjänsttaxan för arbetsresor upphävs. 

Sammanfattning av ärendet
Enligt 10 § lag om färdtjänst har kommunen rätt att ta ut en avgift för 
färdtjänsten. Enligt 11 § lag om färdtjänst ska denna avgift vara skälig och 
får inte överstiga tillståndsgivarens självkostnader.

Avgifter för färdtjänst varierar mellan landets kommuner. Utgångspunkt för 
prissättning kan vara:

 Den funktionshindrade saknar valmöjlighet och utifrån rättvise- och 
jämlikhetssynpunkt ska avgiften för färdtjänst vara densamma som 
för kollektivtrafiken.

 Funktionshindret kan medföra att behovet av färdmedel varierar över 
tid.

För att ge ett incitament att använda kollektiva färdmedel när personen 
klarar detta, bör det vara en skillnad mellan avgift för färdtjänst och avgift 
för kollektivtrafiken.

 Färdtjänsten ger en högre servicenivå i och med att den erbjuder en 
transport från dörr till dörr och att utifrån detta kan avgifterna skiljas 
åt.

 Avgiften bör spegla samhällets kostnader för att tillhandahålla 
transporten, vilket motiverar en högre avgift för färdtjänsten. Mellan 
kommunerna skiljer det sig även hur egenavgiften beräknas.

Avgifterna ska grunda sig på kollektivtrafiken taxor och förslaget är att 
avgifterna för färdtjänsten bör revideras. Idag utgör egenavgiften 25 % av 
det totala taxameterbeloppet, dock lägst 40 kronor. Älvkarleby kommun har 
inte reviderat avgiften/taxan för egenavgift i färstjänst sedan 2003-06-25. 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse med förslag till beslut från Cecilia Vainio, enhetschef 

bistånd, daterad 2019-02-08.
 Remissyttrande från Kommunala Pensionärsrådet/Kommunala 

Handikapprådet, daterad 2019-03-22.
 Utbildnings- och omsorgsnämnden 2019-05-07 § 109.
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KS § 98 Ställningstagande om att bygga nytt trygghetsboende
Diarienr
2019/47 Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ställer sig positiva till att 
Älvkarlebyhus bygger nytt trygghetsboende. 

Reservationer och särskilda uttalanden
Clarrie Leim (C) och Sven-Olof Melin (S) anmäler sig jäviga och deltar inte 
i beslutet. 

Sammanfattning av ärendet
Håkan Karlsson, VD i AB Älvkarlebyhus, har inkommit med en skrivelse 
gällande ställningstagande om att bygga nytt trygghetsboende på fastigheten 
Siggeboda 17:26.

I bolagsordningen för Älvkarlebyhus anges att bolaget ska bereda 
kommunfullmäktige i Älvkarleby kommun möjlighet att ta ställning 
innan beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars 
av större vikt fattas. För att kunna påbörja framtagande av tekniskt 
underlag för bygglov, ber härmed Älvkarlebyhus att kommunfullmäktige 
tar ställning till byggnation av trygghetsboende i Skutskärs centrum med 
en kostnad upp till 85 miljoner kronor. Kostnaden är uppskattad och 
medför en utökning av borgen.

Beslutsunderlag
 Beslut KSAU 2019-05-21 § 56
 Skrivelse från Håkan Karlsson, VD i AB Älvkarlebyhus, daterad 2019-
04-12

23



Kommunstyrelse
2019-06-03

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

KS § 99 Kostpolicy för Älvkarleby kommun
Diarienr
2018/107 Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fortsättningsvis 
fastställer kommunens kostpolicy. 

Sammanfattning av ärendet
Kostverksamheten som tidigare låg inom Utbildnings- och omsorgs-
nämndens ansvarsområde övergick från och med 2019-01-01 till Samhälls-
byggnadsnämnden. I och med organisationsförändringen anser nämnden att 
ansvaret för kostpolicyn bör överföras till kommunfullmäktige. Kost som 
tillagas och serveras i kommunen är av sådan vikt att det inte är en nämnds 
verksamhet.

Utbildnings- och omsorgsnämnden beslutade 2018-12-04 § 141 att föreslå 
kommunfullmäktige besluta att ansvaret för kostpolicy för Älvkarleby 
kommun övergår till kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
 Beslut KSAU 2019-05-21 § 57
 Beslut UON 2018-12-04 § 141
 Kostpolicy 2017-2019
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KS § 100 Granskning av löpande intern kontroll i 
redovisningsrutiner

Diarienr
2019/49 Beslut

Kommunstyrelsen antar yttrandet som sitt eget. 

Sammanfattning av ärendet
På uppdrag av kommunens revisorer har PwC genomfört granskning av 
löpande intern kontroll i redovisningsrutiner 2018.

Av kommunallagen framgår att styrelser och nämnder ska ha kontroll över 
sin verksamhet. Detta innebär att styrelser och nämnder ansvarar för att ha 
ändamålsenlig styrning och säkra rutiner. Intern kontroll är ett lednings-
verktyg med betydelse för tjänstemannaledning och styrelsen.

Kontrollsystem ska säkerställa att beslut fattas på ett korrekt underlag. De 
ska också skydda mot medvetna eller omedvetna fel när det gäller 
hanteringen av kommunens tillgångar.

En av revisorernas uppgifter enligt kommunallagen 9 kap. 9 § är att ”utröna 
om räkenskaperna är rättvisande och om den kontroll som görs inom 
nämnderna är tillräcklig”.

Revisionen har granskat löpande bokföring och inköpsprocessen. Revision 
anser att kommunstyrelsens interna kontroll är delvis tillfredställande. De 
avvikelser/påpekanden revisionen har är kortfattat:

Punkt 1. Löpande bokföring
 Kontroll av verifikationsnummerserier
 Systemdokumentation
 Innehåll utifrån RKR23

Punkt 2. Inköpsprocessen
 Avrop mot befintliga avtal
 Attest
 Kontroll av leverantörer och leverantörsutbetalningar

Skriftligt svar från kommunstyrelsen avseende hur de avser att åtgärda de 
förbättringsområden/brister som påtalas i revisionsrapporten önskas senast 
2019-08-31.
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Beslutsunderlag
 Beslut KSAU 2019-05-21 § 58
 Revisionsrapport, ”Granskning av löpande intern kontroll i redovisnings-

rutiner 2018, daterad april 2019.
 Tjänsteskrivelse med förslag till beslut från tf kommundirektör och 

ekonomichef Veikko Niemi, daterad 2019-04-29.

Beslutet lämnas till
 Ekonomichef 
 Kommundirektör 
 PwC
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KS § 101 Exploateringsprojekt för försäljning av tomter i 
Gårdskär

Diarienr
2019/64 Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta enligt samhälls-
byggnadsnämndens förslag att godkänna att starta upp ett exploaterings-
ärende 2020 för att bygga en ny infartsväg till sju stycken redan avstyckade 
bostadstomter.

Sammanfattning av ärendet
Kommunen äger sju avstyckade bostadstomter sedan 1968. För att kunna 
sälja tomterna behövs en väg byggas om ca 150 m. Idag finns bara en tomt 
ledig tomt till försäljning i Gårdskär. Det ligger i kommunens mål att skapa 
attraktiva tomter på alla orter. Placeringen på dessa tomter är vackert med 
öppet landskap västerut. Området planlades 1957 och fick en förändrad 
detaljplan 2018. Verksamhetsområde för vatten gäller och VA-ledning finns 
i vägområdet. Gästrike Vatten behöver göra inkopplingar till resp fastighet. 
Befintlig VA-ledning mot nordväst får ligga kvar med ”lokaliserat servitut” 
om 7 meters bredd. Kalkylen visar ett överskott när alla tomter är sålda.

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige godkänna att starta 
upp ett exploateringsärende 2020 för att bygga en ny infartsväg till sju redan 
avstyckade bostadstomter.

Beslutsunderlag
 Exploateringskalkyl
 Karta va-ledningar
 Ortofoto
 Gällande detaljplan
 Beslut SBN 2019-05-13 § 73
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KS § 102 Taxor och avgifter för år 2019, 
samhällsbyggnadsnämnden 

Diarienr
2018/92 Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna 
samhällsbyggnadsnämndens förslag till revidering av följande taxor och 
avgifter:
1. taxorna i ishall, sporthallar att gälla från och med 2019-08-01
2. samt avgiften vid lotterihantering enligt Spellagen
3. taxa markpriser att gälla från och med 2019-07-01

Sammanfattning av ärendet
Efter tidigare diskussion med arbetsutskottet är förslaget att höja timtaxan 
med 5 kr i timmen. Förra året höjdes halltaxan med ca 30 kr/timme vilket 
innebar att många föreningar fick rejält ökad kostnad. Förslaget till förra 
årets höjning var ett beslut grundat på föreningsstödsutredningen som 
gjordes 2015. I den framgick att Älvkarleby kommun subventionerar de som 
hyr tider i kommunala anläggningar med ca 84 % vilket är väldigt högt i 
jämförelse med andra kommuner i landet. Beslutet hade kommunicerats ut 
till de föreningar som hyr regelbundet tider i hallarna. I år föreslås endast 5 
kr/timme i höjning så att föreningarna som hyr främst i sporthallarna hinner 
anpassa sig. Till nästa år kan en ökning med ca 30 kr/timme föreslås igen 
och kommuniceras med berörda föreningar i god tid.

I ishallen föreslås dock en sänkning av timtaxan. Detta med motiveringen att 
det ska kosta lika mycket för kommunala föreningar att hyra tid i ishallen 
som i de fullstora sporthallarna.

Dokumentet är uppdaterat enligt direktiv från Spelinspektionen. Nu hänvisar 
avgiften till Spellagen, tidigare hänvisade den till lotterilagen. Samt att 
antalet basbelopp är ökat från 20 till 33 och 1/3. 

Ny formulering i dokumentet: ”Avgiften sätts till 300 kr för 
registreringslotteri 6 kap. 9 § Spellagen. Efter registrering får förening 
anordna egentliga lotterier under en treårsperiod för högst 33 och 1/3 
basbelopp i sammanlagd omslutning.”

Tidigare formulering: ”Avgiften sätts till 300 kr dels för (enstaka) 
lotteritillstånd enligt lotterilagen § 16 och dels för registrering enligt 
lotterilagen § 1. Efter registrering får förening anordna egentliga lotterier 
under en treårsperiod för högst 20 basbelopp i sammanlagd omslutning.”
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Taxan för markpriser antogs 2016-05-01 och revideringen gäller för 
Gårdskär, Marma och Rotskär samt ändrad formel för flerbostadshus.

Beslutsunderlag
 Beslut KSAU 2019-05-21 § 60
 Samhällsbyggnadsnämnden 2019-05-13 § 67.
 Dokument ”Taxor och avgifter” från och med 190801
 Avgifter enligt Spellagen
 Taxa markpriser gäller från och med 2019-07-01
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KS § 103 Rekommendation till kommunerna om gemensam 
finansiering av ett mer samlat system för 
kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamhet

Diarienr
2019/23 Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att Älvkarleby kommuns ställningstagande är att 
medfinansiera ett mer samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens 
verksamheter så som Sveriges kommuner och landsting föreslår.

Sammanfattning av ärendet
Kommunerna, Sveriges kommuner och landsting och staten har under lång 
tid samverkat för kunskapsutveckling inom socialtjänstens område. För att 
nå en kunskapsbaserad socialtjänst krävs en kontinuerlig utveckling. Till 
stora delar har detta varit finansierat inom ramen för befintliga 
överenskommelser, dock av kortsiktig karaktär. Medlen har tidigare varit 
riktade statsbidrag som övergått till mer generella statsbidrag. Grunden för 
den nationella kunskapsstyrningen i socialtjänsten. Bedömningen är att 
socialtjänstens verksamhet kommer att få omfattande fördelar av det 
gemensamma systemet, till gagn för brukare såväl som för att stödja det 
pågående lokala och regionala utvecklingsarbetet. I sammanhanget bedöms 
finansieringen 1,95 kr/invånare och år som ringa.

Förvaltningschef Ulrika Hjerpe föreslår i tjänsteskrivelse att Älvkarleby 
kommun medfinansierar ett mer samlat system för kunskapsstyrning i 
socialtjänstens verksamheter.

Beslutsunderlag
 ”Gemensam finansiering av nationell kunskapsstyrning i socialtjänsten 

(2020-2023)”, Sveriges kommuner och landsting (SKL)”

Beslutsunderlag
 Beslut KSAU 2019-05-21 § 62
 Tjänsteskrivelse Gemensam finansiering av samlat system för 

kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamhet, 2019-05-20/Ulrika 
Hjerpe 

 Följebrev till meddelandet till styrelsen från SKL 

Beslutet lämnas till
 Sveriges kommuner och landsting 
 Kommundirektör 
 Ekonomichef 
 Förvaltningschef utbildning och omsorg  

30



Kommunstyrelse
2019-06-03

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

KS § 104 Återbetalning del av överskott samt nivå på 
kommunbidrag 2020, Gästrike Räddningstjänst

Diarienr
2019/73 Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att: 
1. Återbetala del av överskottet för 2018 motsvarande för Älvkarleby 

kommuns del 8,21 % av 3 420 000 vilket innebär 280 782 kr till 
Gästrike Räddningstjänst, samt 

2. Föreslå att kommunfullmäktige godkänner en procentuell höjning 
om 2 % på kommunbidraget till Gästrike Räddningstjänst inför 
2020.

Sammanfattning av ärendet
Gästrike Räddningstjänst genomförde i enlighet med gällande 
förbundsordning ett budgetsamråd med medlemskommunerna den 12 april 
2019. Vid budgetsamrådet redovisades en uppräkning av det totala 
kommunbidraget med 2 %. Därutöver framfördes ett antal ytterligare behov 
utöver denna uppräkning. Vid samrådet fördes diskussioner mellan 
kommunerna. Gästrike Räddningstjänst uppmanades att återkomma med 
underlag och förslag på återbetalning av 2018 års överskott för att på så sätt 
minska behoven inför 2020.

Gästrike Räddningstjänst har i skrivelse till medlemskommunerna föreslagit 
en återbetalning från kommunerna på sammanlagt 3 420 000 kr. Ett förnyat 
samråd har därefter hållits med medlemskommunerna utan att några 
invändningar framförts mot en återbetalning.

Utifrån ovanstående föreslås kommunstyrelsen ställa sig positiv till 
föreslagen ökning av kommunbidraget inför 2020 och en återbetalning av 
överskott med för Älvkarleby kommuns del 280 782 kr. 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, /Veikko Niemi 

Beslutet lämnas till
 Ekonomichef 
 Kommundirektör 
 Gästrike Räddningstjänst 
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2019-06-03

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

KS § 105 Webbutbildning plan- och bygglagen

Beslut 
Ärendet utgår. 
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