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 Kommunstyrelsen  
 2020-05-06 

 Ordförandens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

 

Beslutande 
Ledamöter 
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer 
Marie Larsson (S)  
Katrin Jakobsson (S)  
Rolf Bejerfjord (S)  
Roger Petrini (M)  
Sandra Andersson (SD)  

Tjänstgörande ersättare 
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer Ordinarie ledamot 
Gunn Johansson (C)  Clarrie Leim (C) 
Sven-Olof Melin (S)  Sigrid Bergström (V) 
Hannele Kumpulainen (S)  Hans Wennberg (MP) 
Henrik Jonsson (S)  SusAnne Mastonstråle (M) 
Mona Hansson (KV)  Torbjörn Löfgren (KV) 

Övriga närvarande 
 
Namn Paragrafer Befattning 
Maria Wikström   Kommundirektör 
Peter Hammarberg   Ekonomichef 
Malin Persson  Kommunsekreterare 
Martin Sahlberg  71-72 Beredskapssamordnare  
Erik Klippmark  73 Utredare  
Martin Andaloussi  74 Näringslivs-, arbetsmarknads- och integrationschef  
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 Kommunstyrelse 
 2020-05-06  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

KS § 67 Delgivning av protokoll och andra meddelanden 
 

 
Följande meddelanden redovisas: 
1. Rapport från Mälardalsrådet om bristen på samhällsbyggare inom 

infrastruktursektorn. 
2. Skrivelse från Svenska Fotbollsförbundet om att många föreningar 

flaggar för ekonomiska konsekvenser med anledning av Covid-19. 
3. Verksamhetsberättelse från Konsument Gästrikland. 
4. Rapport från SPFs Matpatrull i Norduppland. 
5. Nyhetsbrev nr 2 2020 från Brottsofferjouren Uppsala län. 
6. Beslut från utbildningsnämnden § 12, 2020-04-01 om svar på 

revisionsrapport om granskning avseende kommunstyrelsens och 
nämndernas ekonomistyrning. 

7. Beslut från omsorgsnämnden § 12, 2020-04-01 om svar på 
revisionsrapport om granskning avseende kommunstyrelsens och 
nämndernas ekonomistyrning. 

8. Beslut från omsorgsnämnden § 2, 2020-04-01, med handlingar, om 
budget 2021 med plan för 2022-2024. 

9. Kallelse till digital årsstämma för Leader Nedre Dalälven 2020-05-05. 
10. Minnesanteckningar 2020-04-06 från länsstyrelsen med anledning av 

regeringsuppdraget om kapacitetsbrist för elnäten. 
11. Samråd gällande förslag till detaljplan för Tallmon 1:12 med flera från 

samhällsbyggnadsnämnden. 
12. Redovisning av år 2019 lokala partistöd från Kristdemokraterna i 

Norduppland. 
13. Beslut från samhällsbyggnadsnämnden § 54, 2020-04-06 om 

avstängning av Centralgatan i sommar. 
14. Årsrapport 2020 från Barnombudsmannen. 
15. Redovisning av år 2019 lokala partistöd från Centerpartiet. 
16. Protokoll från Inköp Gävleborg 2020-03-23 med bilagor. 
17. Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-04-22. 
18. Beslut från samhällsbyggnadsnämnden § 48, 2020-04-06 om 

upphävande av beslut om utbyggnad av läktare på Sörgärdets idrottshall. 
19. Handlingar från årsmötet och konstituerande mötet från 

Brottsofferjouren. 
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 Kommunstyrelse 
 2020-05-06  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

KS § 68 Redovisning av delegationsbeslut 
 

 
Det finns inga delegationsbeslut att redovisa. 
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 Kommunstyrelse 
 2020-05-06  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

KS § 69 Allmän information och återrapportering från uppdrag 
 

Beslut 
Gunn Johansson (C) informerar från Uppsala läns Barnavårdsombuds 
utdelning av Guldkantsbidraget. Bidraget är riktat till föreningar, kommunal 
verksamhet och organisationer. Det har kommit in ansökningar på ca 1,4 
miljoner kronor och Barnombudsmannen har 700 000 kronor att fördela ut 
till de sökande.   
 
Marie Larsson (S) meddelar att utbildningsnämnden kommer bli kallade till 
nästkommande sammanträde för att informera kommunstyrelsen om hur de 
arbetar med att få en budget i balans.  
  
Kommundirektör Maria Wikström informerar om möjligheten att teckna en 
överenskommelse de anställda om särskilda ersättningar vid 
sommarsemestern 2020 på grund av Covid-19.  
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 Kommunstyrelse 
 2020-05-06  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

KS § 70 Ekonomisk redovisning 
 

 
Kommunstyrelsen tackar ekonomichefen för presentationen.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Ekonomichefen ger en kortfattad ekonomisk lägesbild baserad på siffror per 
sista mars.  

 
Beslutsunderlag 
 Enkel uppföljning mars totalt kommunen  
 Enkel uppföljning mars kommunstyrelsen 
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 Kommunstyrelse 
 2020-05-06  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

KS § 71 Motion om att granska kommunförsäkring för 
fastigheter 

Diarienr 
2019/123 Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen.  
 

Sammanfattning av ärendet 
2019-11-01 inkom Sverigedemokraterna med en motion, där de beskriver 
att rivna fastigheter fortfarande är försäkrade och att kommunens fastigheter 
är övervärderade i försäkringsbrevet, specifikt nämns Älvkarleö skola.  
 
2015-10-17 togs beslut av Samhällsbyggnadsnämnden om att riva Älvkarleö 
Skola och sommaren 2016 var skolan riven. Dock så har byggnaden varit 
försäkrad fram till 2017-12-31, men från 2018-01-01 upphörde försäkringen 
gälla. Kostnaden för att fastigheten varit försäkrad trots att den varit riven är 
ca 5 000 kronor.  
 
I slutet av 2019 reviderades den aktuella listan med fastigheter (se bifogade 
handlingar). Kommunen har en rutin för revidering av listan. Rutinen 
innebär att ekonomikontoret inför kommande år varje höst får en lista från 
kommunens försäkringsmäklare innehållande vilka fastigheter som är 
försäkrade. Sedan skickas listan för revidering till tekniska avdelningen 
inom Samhällsbyggnadsnämnden. Listan skickas därefter i retur till 
försäkringsmäklaren. Denna rutin tillämpas, dock missades att skicka listan 
ett år och som då reglerades i efterhand. 
 
Vad det gäller ”Försäkringsbelopp” som beskrivs i försäkringsbrevet har det 
inget med värderingar av fastigheter att göra. Försäkringsmässigt så 
återspeglar försäkringsbeloppet för fastighetsförsäkring i normalfallet 
kostnaden för att återuppföra byggnaderna vid en eventuell totalskada. Detta 
värde har alltså inget med kommunens upplåning att göra. När kommunen 
lånar pengar så görs en bedömning av kreditbolaget (Kommuninvest) på 
balansräkningen samt resultatutvecklingen de senaste åren, alltså hur 
kreditvärdigheten är i kommunen. 

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ” Yttrande gällande motion från Walter Löfman (SD) 

om att granska kommunförsäkring för fastigheter”/Martin 
Sahlberg/2020-03-24 

 Motion om att granska kommunförsäkring för fastigheter/Walter 
Löfman (SD) 
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 Kommunstyrelse 
 2020-05-06  
 
 
 

KS § 72  Motion om uppsättning av övervakningskameror vid 
stationsområdena 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ger 
samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att genomföra de åtgärder som 
redovisas i bilaga 1 och med det anse att motionen är besvarad. 

Sammanfattning av ärendet 
I en motion (KS2019/) yrkar Moderaterna och Kristdemokraterna att: 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

Diarienr 
2019/100 

 

- Älvkarleby kommun beslutar att övervakningskameror ska monteras 
vid Skutskär, Älvkarleby och Marma stationer på ett sådant sätt att 
bilparkeringar, cykeltunnlar med mera kan bevakas  

- Älvkarleby kommun upphandlar bevakningstjänster för dessa 
kameror.  

Säkerhetsfunktionerna i kommunen har utrett förslaget (Bilaga 1) och den 
samlade bedömningen är att övervakningskameror och bevakning av 
väktare på pendelstationerna kommer få en ökad upplevd trygghet och att 
brotten kan komma att reduceras.  

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, daterad 2020-03-24/Martin Sahlberg  
 ”Bilaga 1. Förslag till trygghetsskapande åtgärder kommunens 

pendlarstationer”, 2020-02-14/Martin Sahlberg och Caroline Syrén    
 Motion om uppsättning av övervakningskameror vid 

stationsområdena/Roger Petrini (M) och Runar Höglund (KD) 
 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Marie Larsson (S) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att 
kommunfullmäktige ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att 
genomföra de åtgärder som redovisas i bilaga 1 och med det anse att 
motionen är besvarad.  
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 Kommunstyrelse 
 2020-05-06  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

KS § 73 Motion om arvodesregler 
Diarienr 
2019/103 Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen.  
 

Sammanfattning av ärendet 
Mona Hansson (KV), Torbjörn Löfgren (KV) och Hans Henriksson (KV) 
lämnade in en motion om arvodesregler 2019-09-25 som 
kommunfullmäktige skickade vidare till kommunstyrelsen för beredning. I 
motionen står följande: 
”Enligt tidigare har beslut tagits att följa Gävle kommuns regler för arvoden 
gällande styrelser i kommunalförbund och övriga styrelser där samverkan 
sker. Kommunens väl vill att alla Älvkarleby kommuns förtroendevalda ska 
ingå i kommunens eget reglemente. Kommunens väl föreslår:  
att tidigare beslut om arvodesregler upphävs, 
att utreda möjligheterna att följa arvodesreglerna för Älvkarlebyhus AB, 
att ett nytt beslut tas av kommunfullmäktige.” 
Kommunstyrelsen beslutade 2020-02-19 ”att komplettera motionen om 
arvodesregler med synpunkten att arvodesreglerna för styrelsemedlemmar i 
kommunala bolag bör justeras.” 
Kommunstyrelsen beslutade 2020-03-11 att ”beredningen av motionen kan 
begränsas till att beskriva hur beslutsprocessen kring arvoden till 
styrelseledamöter i de kommunala bolagen ser ut, med fokus på bolaget 
Älvkarleby Vatten.” 
 

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, daterad 2020-04-06/Erik Klippmark  
 Mail från Älvkarleby Vattens VD Lena Blad 2020-03-30 Arvoden 

Gästrike Vatten med dotterbolag, PM med juridisk bedömning 
 Motion om arvodesregler, Mona Hansson (KV), Torbjörn Löfgren (KV) 

och Hans Henriksson (KV) 
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 Kommunstyrelse 
 2020-05-06  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

KS § 74 Åtgärder för näringslivet med anledning av Covid-19 
Diarienr 
2020/63 Beslut 

1. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram förslag på hur intern 
representation kan och bör ske under 2020. Finansiering ska ske 
inom kommunstyrelsens budget. 

2. Årets julklapp ska vara ett presentkort som kan användas lokalt i 
syfte att stärka det lokala näringslivet primärt inom 
sällanköpshandel, hotell- och restaurang samt skönhet och hälsa. 

3. Förvaltningen får i uppdrag att senast oktober ta fram en plan som 
syftar till att mer proaktivt nå individer på arbetsplatser för att öka 
nyföretagandet. 

4. Kommundirektören får i uppdrag att:  
a. utreda förutsättningarna för att större investeringar kan 

tidigareläggas och uppmuntra kommunens enheter att 
planerade inköp som vanligtvis görs lokalt under hösten. Ska 
färdigställas senast årsskiftet 2020/2021 och i den takt som 
befintliga budgetramar tillåter.  

b. ta fram förslag till nya upphandlingsrutiner som kan bidra till 
en ökad delaktighet för det lokala näringslivet, färdigt senast 
årsskiftet 2020/2021.  

c. utreda om det finns åtgärder som kan göras i 
besöksnäringsnoderna Laxön-Älvkarleby-Älvkarleö samt 
Rullsand-Sågarbo under 2020 och ska redovisas senast 
september 2020.  

d. verka för att det kommunala bostadsbolagets investeringstakt 
fortsätter och i händelse av nya styrelsebeslut som försenar 
investeringar ska ägardialog inledas och eventuellt förslag till 
nya ägardirektiv utarbetas. Återkoppling ska ske till 
kommunstyrelsen i samband med ägardialogen 2021.  

e. utreda hur kommunen med hjälp av nya utbildningsinsatser 
bidra till omställning mot nya branscher i en lågkonjunktur, 
färdigt senast årsskiftet 2020/2021. 
 

 
Sammanfattning av ärendet 
Covid19-krisen har, utöver det mänskliga lidandet, slungat oss in i en 
ekonomisk kris och en lågkonjunktur som vi bara sett början på. Effekterna 
på det lokala näringslivet är relativt begränsade i det initiala skedet, men 
detta kan snabbt förändras. Nationellt är cirka 75 % av alla varsel i fem 
branscher. I Älvkarleby kommun utgör dessa branscher 511 arbetstillfällen 
eller 18 % av 2 797 arbetstillfällen. Dock ser vi ingen påtaglig ökning av 
arbetslösheten än.   
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 Kommunstyrelse  
 2020-05-06 

 Ordförandens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

De insatser som kommunen kan göra i det kortsiktiga perspektivet är 
begränsade. Kommunens inställning och inriktning bör vara att det är 
primärt statens insatser som måste skapa förutsättningar för företag att 
överleva krisen och rädda jobb. Primärt rör det sig om branscherna 
restaurang, hotell och konferenser, viss handel och besöksnäring. Därmed 
måste de framtida åtgärderna vara mer spetsiga och fokusera på att bidra till 
att i vanligt fall hälsosamma bolag överlever. Det mer långsiktiga 
perspektivet är kanske viktigare för kommunen och det handlar om att möta 
en lågkonjunktur, där vi kan gå in i detta starka. Beslutspunkterna kan både 
reduceras och prioriteras av kommunstyrelsen. 

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse - Förslag på insatser för näringslivet med anledning av 

coronaviruset, 2020-04-27, näringslivschefen 
 PM - Åtgärder för näringslivet med anledning av coronaviruset (Covid-

19), 2020-04-21, Martin Andaloussi 
 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Marie Larsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt 
förvaltningens förslag. 

 
Beslutet lämnas till 
 Kommundirektör  
 Näringslivs-, arbetsmarknad- och integrationschef  
 Ekonomichef  
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 Kommunstyrelse 
 2020-05-06  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

KS § 75 Ansökningar bygdemedel 2020 
Diarienr 
2020/60 Beslut 

Kommunstyrelsen lämnar förslag till länsstyrelsen i Uppsala län att 
prioritera ansökningar från föreningen Marmabygden, delar av Älvkarleby 
ridklubbs ansökan och del av Älvkarleö IF:s ansökan rörande wc. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Bygdemedel är pengar som kan sökas i bygder som påverkats av 
utbyggnaden av vattenkraft. Pengarna ska i första hand gå till reparationer 
av skador som uppkommit på grund av vattenregleringen, där viss 
sysselsättning försvann historiskt sett. Utöver detta går det även att söka 
bygdemedel för investeringar som är till allmän nytta i bygden. Under 2020 
handlar det om cirka 160 000 kronor.  Länsstyrelsen fattar formellt beslut 
om vilka projekt som ska beviljas stöd, men begär in synpunkter från 
kommunen.  
 
Kommunens förslag till prioritering innebär: 
Marmabygden 21 250 kr – 100 % av sökt summa. 
Marmabygden vårdar och driver Flottarkojan med utställning, bryggan, 
paviljongen och intilliggande båtar och kanoter. Onekligen är det som 
Föreningen Marmabygden gör en betydande insats när det gäller att bevara 
kommunens rika kulturhistoria. Regelbundna aktiviteter förekommer på 
området, såsom turer med bryggbåten för rullstolsburna och 
rollatorberoende. Flottarkojan har även en utställning som berättar om 
flottningen i nedersta delen av Dalälven. Den stora bryggan i Marmafjärden 
är i hopbyggd med kojan som kan hyras för mindre träffar. 
Strandpaviljongen intill fungerar ibland som utescen. Bryggan är således en 
viktig del av en helhet och det är därför en viktig satsning där föreningen 
bör erhålla 100 % av sökt summa. 
 
Älvkarleby ridklubb – 100 % av sökt summa, men en insats, 
upprustning av ungdomssektionens rum 64 449 kr  
Älvkarleby ridklubb har en stabil verksamhet och investeringen gynnar ett 
stort antal barn/ungdomar. Ur ett jämställdhetsperspektiv är det positivt att 
ridklubben söker eftersom tidigare år har varit fler föreningar som haft 
verksamhet där mestadels herr/pojkar deltar. Ridklubben är en stor förening 
med drygt 320 medlemmar varav ca 140 är 5-20år. Totalt finns ca 40 
ridande grupper med ungdomar i åldern 5-20 år, mestadels tjejer. I snitt 
besöks stallet/ridhuset av ca 135 personer dagligen. Vilket är ca 4 050 besök 
i månaden. En plats där både vuxna och barn/ungdomar träffas och möts 
med gemensamma intressen. Det är en trygg plats med stor gemenskap. 
Ridhuset byggdes 1984 och några år senare byggdes det till med cafeteria, 
toaletter, personalutrymmen, verkstad och materialförråd. Det är i samma 
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 Kommunstyrelse  
 2020-05-06 

 Ordförandens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

byggnad som ungdomssektionens rum finns. På anläggningen finns 42 
hästar varav föreningen äger 9 hästar och 8 ponnyer. Kommunen äger stallet 
där ridskolans hästar står och är rustat på senare tid. Föreningens stallar 
byggdes 1987. Marken som rymmer anläggningen och samtliga hagar 
arrenderar föreningen av Älvkarleby kommun. Föreningen sköter drift av 
hästar och anläggning. 
 
Älvkarleö IF 80 000 kr – 80 % av sökt summa.  
Ansökan bedöms ha en viss effekt för föreningslivet då det gör en 
mötesplats mer tillgänglig, men en stor effekt för näringslivet. Området har 
tidigare använts av Art Expo, Micke Finell, Creative Countryside för olika 
evenemang. Framförallt har Älvkarleö Herrgård lyft att detta skulle vara 
mycket positivt för bolaget då man hyr fastigheten vid bröllop men också 
vid andra aktiviteter. Coronaviruset har drabbat företaget hårt och detta kan 
också ses som en näringsstödjande åtgärd. Fastigheten är dock tillgänglig 
för många, exempelvis har det varit barnaktiviteter vid många olika tillfällen 
och sportlovsaktiviteter. Dock bör mer medfinansiering vara rimlig av 
fastighetsägaren Familjen Nyström AB, därmed föreslås 80 % av sökt 
belopp. 
 
Genom denna fördelning sker en god geografisk spridning och en blandning 
mellan främjande av kulturhistoria, fritid och näringsliv som bevarar eller 
ökar antalet arbetstillfällen, samt gör oss attraktiva som en boendekommun. 
De ansökningar som vi inte föreslår erhåller medel i år: 
Älvkarleby Golfklubb har en bra ansökan, men man fick medel för samma 
åtgärd 2018 och laddstolpar 2019. Därmed bör vi istället välkomna en ny 
ansökan nästa år. 
Gårdskärs gymnastik- och idrottsförenings ansökan kommer att diskuteras 
inom ramen för föreningsstöd istället. 
Älvkarleö idrottsförenings andra ansökan är ett utegym, men förvaltningen 
ser att satsningen på Näsboda som ett centrum för utemotion bör vara det 
som prioriteras just när det gäller den typ av insatser.  

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, daterad 2020-04-28 /Maria Wikström  
 Ansökningar rörande bygdemedel 

  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Marie Larsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt 
förvaltningens förslag.  

  
Beslutet lämnas till 
 Länsstyrelsen Uppsala län 

13



 Kommunstyrelse 
 2020-05-06  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

KS § 76 Medborgarlöfte för Älvkarleby kommun 2020 
Diarienr 
2020/46 Beslut 

Kommunstyrelsen tecknar de föreslagna medborgarlöftena.  
 

Sammanfattning av ärendet 
Medborgarlöften är ett komplement till de samverkansöverenskommelser 
som idag finns mellan kommun och polis. Det handlar om gemensamma 
åtgärder som ska hantera lokala problem för att öka tryggheten och minska 
brottsligheten i Älvkarleby kommun.  

 
Beslutsunderlag 
 Medborgarlöfte för Älvkarleby kommun 2020  

 
Beslutet lämnas till 
 Kommunstyrelsens ordförande 
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 Kommunstyrelse 
 2020-05-06  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

KS § 77 Utökning av verksamhetsområde för vatten, spillvatten 
och dagvatten, Liljebacken 

Diarienr 
2019/70 Beslut 

Ärendet utgår. 

15



 Kommunstyrelse 
 2020-05-06  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

KS § 78 Revidering av reglemente för IT-nämnden 
Diarienr 
2020/55 Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner revideringen 
av IT-nämndens reglemente. 

 
Sammanfattning av ärendet 
IT-nämnden är en gemensam nämnd för Tierp, Knivsta, Heby, Östhammar 
och Älvkarleby kommuner kring IT-frågor. Nämnden har Tierps kommun  
som värdkommun.  
 
Varje nämnd har ett reglemente att arbeta efter. Det beskriver vad nämnden 
har att fullgöra och vilket ansvar den har. Reglementet för en gemensam 
nämnd ska antas av fullmäktige i var och en av de samverkande 
kommunerna. 
 
Den föreslagna ändringen är att följande formulering läggs till under § 10;  
Paragrafen bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den. 

 
Beslutsunderlag 
 Förslag på reviderat reglemente för IT-nämnden  
 Beslut IN 2020-03-20 § 7  
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 Kommunstyrelse 
 2020-05-06  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

KS § 79 Revidering av reglemente för lönenämnden 
Diarienr 
2020/52 Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner revideringen 
av lönenämndens reglemente. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Lönenämnden är en gemensam nämnd för Tierp, Knivsta och Älvkarleby 
kommuner kring lönehantering. Nämnden har Tierps kommun som 
värdkommun.  
 
Varje nämnd har ett reglemente att arbeta efter. Det beskriver vad nämnden 
har att fullgöra och vilket ansvar den har. Reglementet för en gemensam 
nämnd ska antas av fullmäktige i var och en av de samverkande 
kommunerna.  
 
De föreslagna ändringarna är bland annat att:  

 Lagring och hantering av personuppgifter ska regleras i separat 
personuppgiftsbiträdesavtal mellan Lönecentrum och nämnden 
(nytt). 

 Varje samverkande kommun utser en ledamot och en ersättare 
(tidigare utsåg värdkommunen två ledamöter och två ersättare) 

 Den gemensamma nämndens presidium utgörs av ordförande och 
vice ordförande. Dessa funktioner utses av värdkommunens 
kommunfullmäktige bland dem som valts till att ingå i nämnden 
(nytt).  

 
 

Beslutsunderlag 
 Lönenämndens gällande reglemente med föreslagna förändringar 
 Beslut LN 2020-03-20 § 5  
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 Kommunstyrelse 
 2020-05-06  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

KS § 80 Uppdrag till kommundirektören att utreda kommunens 
personalbehov 

 
Beslut 
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att utreda hur 
bemanningsstrukturen ser ut i hela kommunens organisation. Utredningen 
ska redovisa antal medarbetare per funktion samt jämförelser med andra 
likvärdiga kommuner. Om det är lämpligt och möjligt kan de kommuner 
som fungerat som jämförelsekommuner i kommunens 
resursfördelningsmodell (prislappsmodellen) även fungera som 
jämförelsekommuner avseende bemanningsstrukturen. Men även andra 
storleksmässigt jämförbara kommuner är av intresse. 
 
Uppdraget ska vara genomfört och återrapporteras till kommunstyrelsen 
under hösten 2020. 

 
Beslutet lämnas till 
 Kommundirektör  
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