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Protokoll för kommunstyrelsen
Plats:

Kommunhusets sessionssal, Skutskär

Datum och tid: 2013-02-05 Kl. 9-12.30
Justering
Plats:

Kommunhuset, Skutskär

Datum och tid: 2013-02-11 Kl. 8.00
Paragrafer:

3-23

Sekreterare:
Anu Sundin
Ordförande:
Inga-Lil Tegelberg (S)
Justerare:
Marie Larsson (S)

Torbjörn Löfgren (KV)

ANSLAG / BEVIS
Kommunstyrelsens protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på
kommunens officiella anslagstavla. Protokollet förvaras på kommunhuset.
Sammanträdesdatum
Datum då anslaget sätts upp
Datum då anslaget tas ned

2013-02-05
2013-02-11
2013-02-28

Underskrift

Annelie Joelsson

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
2013-02-05

Beslutande
Ledamöter
Namn (politisk tillhörighet)
Inga-Lil Tegelberg (S)
Marie Larsson (S)
Sven-Olof Melin (S)
Bo Ohlsson (S)
Sigrid Bergström (V)
Bengt Ahlquist (KV)
Torbjörn Löfgren (KV)
Kenneth Holmström (M)
Bo Janzon (M)
Clarrie Leim (C)
Tjänstgörande ersättare
Namn (politisk tillhörighet)
Kjell Grönberg (S)

Paragrafer

Paragrafer

Ordinarie ledamot
Ulf Öhman (S)

Övriga närvarande
Ersättare
Namn (politisk tillhörighet)
Karl-Åke Lindblad (S)
Gunilla Styf (S)
Rolf Bejerfjord (S)
Andreas Norling (V)
Lage Karlsson (KV)
Hans Wennberg (MP)
Agneta Lundgren (C)
Patrick Ernesäter (M)
Övriga deltagare
Namn
Anna-Karin Jakobsson
Bo Kullman
Jan-Åke Olsson
Anett Aulin (S)

Ordförandens
signatur

Paragrafer

3-14

Paragrafer
6,11,12,13,14
6
6

Justerarens
signatur

Befattning
Kommunchef
Ekonomichef
Förvaltningschef
Ordf. utbildnings- och omsorgsnämnden

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
2

Kommunstyrelsen
2013-02-05

Sanna Rudling
Karin Vybiral
Maria Enarsson
Susanne Gustafsson
Anu Sundin

Ordförandens
signatur

7
7
9
23

Justerarens
signatur

Koordinator för Romantic Sweden
Näringslivssekreterare/Informatör
Administrativ chef
Fysisk planerare
Kommunsekreterare

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
3

Kommunstyrelsen
2013-02-05

Ks § 3

Sida
4

Godkännande av dagordning
Beslut
Dagordningen godkänns med följande tillägg:
- Ärende 22 ”Villkorat aktieägartillskott Älvkarleby Vatten AB” tas
bort från dagordningen
- Ärende ”Utvärdering av oppositionsrådsrollen” läggs till
dagordningen som ärende 21. Därmed blir ärende ”Remiss gällande
revidering av riksintresse vindbruk” ärende 22.

Ks § 4

Delgivning av protokoll
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, daterat 2013-01-22, delges
kommunstyrelsen.

Ks § 5

Redovisning av delegationsbeslut

Pärm

Följande delegationsbeslut anmäls:
Administrativ chef Maria Enarsson redovisar delegationsbeslut:
- Återbesättning av tjänst kommunsekreterare 2012-04-10. Anställd Anu
Sundin.
- Återbesättning av tjänst reception/växel 2013-02-01

Ks § 6

Allmän information och ekonomisk redovisning
Ekonomichef Bo Kullman informerar om att utbildnings- och
omsorgsnämnden gör ett betydligt större underskott än vad
oktoberprognosen gett anledning att förvänta. Kullman återkommer till
kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-02-19 med mer information inför
årsredovisningen.

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
2013-02-05

Sida
5

Information – Romantic Sweden

Ks § 7

Koordinator Sanna Rudling presenterar projektet Romantic Sweden.

Ks § 8

Revidering av kommunens lokala ordningsföreskrifter

Diarienr
50/12.003

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår:
Kommunfullmäktige antar redovisat förslag till reviderade lokala
ordningsföreskrifter för Älvkarleby kommun. Beslutet anmäls till
Länsstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet

Förvaltningen har i enlighet med kommunstyrelsens beslut 2012-04-10, §
191, utrett behovet av ändringar och tillägg i kommunens lokala
ordningsföreskrifter. Kommunfullmäktige återremitterade ärendet den 28
november 2012 med motivering att barnchecklistan inte har följts i ärendets
handläggning.
Beslutsunderlag






Ordförandens
signatur

Barnchecklista, kompletterande bilaga till ärendet ”Lokala
ordningsföreskrifter”, 2012-11-29
Tjänsteskrivelse ”Reviderade lokala ordningsföreskrifter för
Älvkarleby kommun”, Erik Klippmark, 2012-10-18
Utredning om behovet av ändringar och tillägg i lokala ordningsföreskrifter för Älvkarleby kommun, Erik Klippmark, 2012-10-18
Förslag till reviderade lokala ordningsföreskrifter för Älvkarleby
kommun, Erik Klippmark, 2012-10-18 (inklusive föreskrifternas
bilaga 1 och 2).

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
2013-02-05

Ks § 9

Sida
6

Medborgarservice

Diarienr
85/11.109

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår:
1. Medborgarservice inrättas i kommunhuset under 2013, i enlighet med
förslag och beskrivning i ”Utredning om medborgarservice”, daterad 201301-11
2. Den nya verksamheten placeras organisatoriskt i kommunstyrelsens
förvaltning.
3. Driftbudgeten för medborgarservice finansieras genom följande
omfördelning från respektive förvaltnings verksamhetsbudget (på årsbasis):
Samhällsbyggnadsförvaltningen 216 000 kr
Utbildnings- och omsorgsförvaltningen 216 000 kr
Kommunstyrelsens förvaltning 868 000 kr
4. 200 000 kr till verksamhetens driftbudget 2013 och 200 000 kr till
lokalanpassning finansieras inom kommunstyrelsens ordinarie budget.
Reservationer och särskilda uttalanden

Bengt Ahlquist (KV) och Torbjörn Löfgren (KV) reserverar sig mot
1. beslutet att avgöra ärendet idag samt mot
2. beslutspunkterna 1-4 ovan.
Ahlquist och Löfgren lämnar in en skriftlig reservation senast den 11
februari 2013 kl. 8.00 när protokollet justeras.
Sammanfattning av ärendet

Våren 2011 fick en utredningsgrupp uppdraget av kommunledningen att
utreda införande av en samlad ”medborgarservice”. Med medborgarservice
avses ett ställe i kommunen där man kan få svar på frågor och hjälp med
ärenden. Medborgarservice ska bestå av generalister som kan lite om
mycket. De tar hand om medborgarens första kontakter, besvarar de flesta
frågor och genomför enklare handläggning. Frågor och ärenden som inte
kan besvaras här lämnas vidare till berörd handläggare. Syftet med
medborgarservice är att erbjuda kommunmedborgarna ökad tillgänglighet
och delaktighet samt att få till stånd en effektivare användning av
kommunförvaltningens resurser. Administrativ chef Maria Enarsson
föredrar ärendet.

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
2013-02-05

Sida
7

Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse ”Utredning om medborgarservice”, 2013-01-11,
Maria Enarsson
Utredning om medborgarservice, Maria Enarsson, Karin Vybiral och
Erik Klippmark, 2013-01-11

Förslag till beslut på sammanträdet

Torbjörn Löfgren (KV): Ärendet ”Medborgarservice” återremitteras med
följande motivering: ”Medborgarservice” alternativa placering på
biblioteket måste utredas.
Bengt Ahlquist (KV): Medborgarservice placeras på biblioteket.
Beslutsgång och omröstningsresultat:
Beslutsgång i omröstning om ärendet ska avgöras idag eller återremiteras

Ordföranden ställer Torbjörn Löfgrens förslag om återremiss av ärendet mot
att ärendet ska avgöras idag och finner att kommunstyrelsen har beslutat att
avgöra ärendet idag. Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
JA-röst till att ärendet avgörs idag
NEJ-röst till att ärendet återremiteras med Löfgrens motivering
Med 9 JA-röster till att ärendet avgörs idag och 2 NEJ-röster till Löfgrens
förslag om återremiss har kommunstyrelsen beslutat att avgöra ärendet idag.
Beslutsgång i huvudomröstning

Ordföranden ställer tjänstemannaförslaget, med ändringar i beslutspunkterna
1. och 4., mot Ahlquists förslag och finner att kommunstyrelsen har beslutat
att bifalla tjänstemannaförslaget.

Ks § 10

Ombyggnation av kommunhuset

Diarienr
7/13.295

Anna-Karin Jakobsson informerar om planeringsskedet av en eventuell
ombyggnation av kommunhuset.

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
2013-02-05

Ks § 11
Diarienr
103/12.049

Sida
8

Remissvar till ändringar i systemet för
kommunalekonomisk utjämning
Beslut
Kommunstyrelsen lämnar följande remissvar i rubricerat ärendet:
1. Älvkarleby kommun accepterar förslaget om sänkt marginaleffekt för
kommuner som betalar inkomstutjämningsavgift.
2. När det gäller den ekonomiska effekten av hela föreslagna förändringen
av den kommunalekonomiska utjämningen, anser kommunen att det är
rimligt att de kommuner som får betydande bidragsminskningar/
avgiftshöjningar får ett införandebidrag. Detta bidrag bör finansieras
genom tillfälliga statliga tillskott till utjämningssystemet. För kommuner/
landsting som får bidragsökningar/avgiftsminskningar bör den
ekonomiska effekten slå igenom fullt ut från första året. Att som i
förslaget låta samtliga kommuner/landsting finansiera införandebidragen,
innebär att många kommuner under en införandeperiod tvingas att
fortsätta att betala för i systemet strukturella skillnader, som under många
år inte har varit giltiga.
Sammanfattning av ärendet

Finansdepartementet har distribuerat en promemoria med förslag till
ändringar i utjämningssystemet för kommuner och landsting för
remissförfarande. Samtliga kommuner och landsting är inbjudna till att
lämna synpunkter. Remissvar ska vara finansdepartementet tillhanda senast
22 mars 2013.
Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse ”Remissvar till finansdepartementets förslag till
ändringar i systemet för kommunalekonomisk utjämning”,
2013-01-04, Bo Kullman

Beslutet lämnas till



Ordförandens
signatur

Bo Kullman

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
2013-02-05

Ks § 12
Diarienr
3/13.706

Sida
9

Taxor och avgifter för utbildnings- och
omsorgsnämnden
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår:
Taxor och avgifter för utbildnings- och omsorgsnämnden fastställs för
perioden april 2013 till och med mars 2014 under förutsättning att
utbildnings- och omsorgsnämnden vid sitt sammanträde 12 februari
tillstyrker taxor och avgifter enligt förvaltningens förslag.
Sammanfattning av ärendet

Vissa taxor och avgifter inom vård och omsorg baseras på
Konsumentverkets beräkningar om skäliga levnadskostnader. Dessa
uppgifter finns inte tillgängliga till fullmäktiges beslut i november om taxor
och avgifter, utan föreslås fastställas för perioden april 2013 till och med
mars 2014. Nu gällande taxor och avgifter gäller t.o.m. mars 2013. Här
föreligger förvaltningens förslag för kommande period. Förvaltningens
förslag kommer att behandlas i utbildnings- och omsorgsnämndens
arbetsutskott den 29 januari och i nämnden den 12 februari.
Beslutsunderlag




Ordförandens
signatur

Tjänsteskrivelse, Taxor och avgifter för utbildnings- och
omsorgsnämnden, 2013-01-10, Jan-Åke Olsson och Maria Matsson
Taxor och avgifter utbildnings- och omsorgsnämnden

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
2013-02-05

Ks § 13
Diarienr
22/12.041

Sida
10

Finansiering av Älvkarleby Vatten AB:s investeringar
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår:
1. Älvkarleby Vatten AB:s nettoinvesteringar 2013 finansieras enligt
budget, 5 200 000 kr.
2. Kvarvarande anslag för icke påbörjade/avslutade investeringsprojekt
tillåts överföras till kommande budgetår och att Älvkarleby kommun
garanterar finansieringen av dessa anslag.
3. Beslutspunkt 2. gäller retroaktivt för redan beslutade
investeringsobjekt och tillsvidare.
Sammanfattning av ärendet

Styrelsen för Älvkarleby Vatten AB fastställde 2012-11-14, § 51, budget
2013 med plan till 2016 och investeringsutblick till 2019. Kommunen ska
svara för finansieringen av Älvkarleby Vattens investeringar och därför bör
fullmäktige besluta om finansiering av investeringsnivån 2013, 5 200 000
kronor. Det förekommer ofta, att investeringar pågår över ett årsskifte. För
att inte fullmäktige på det nya året ska behöva ta nytt beslut om finansiering
av sådana icke påbörjade/avslutade investeringar, kan fullmäktige fatta ett
principbeslut om att garantera finansiering av sådana investeringsprojekt.
Beslutsunderlag




Ordförandens
signatur

Sammanträdesprotokoll Älvkarleby Vatten AB, 2012-11-14, § 51
Budget 2013 plan 2016 investeringsutblick 2019 Älvkarleby Vatten
AB, 2012-08-15

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
2013-02-05

Ks § 14
Diarienr
11/13.045

Sida
11

Kommunal borgen för finansiering av Älvkarleby
Vatten AB:s investeringar
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar, under förutsättning att kommunfullmäktige
beslutar enligt nedan, att delegera till arbetsutskottet att ta beslut om
eventuellt genomförande.
Kommunstyrelsen föreslår:
Kommunfullmäktige beslutar
1. Älvkarleby kommun beviljar Älvkarleby Vatten AB, 556751-2248,
en generell borgen såsom för egen skuld om maximalt 75 000 000
kronor.
2. Upplåning ska ske i svensk valuta.
3. Delegera till kommunstyrelsen att besluta om genomförande av
beslutspunkterna 1-2.
Sammanfattning av ärendet

Riksdagen beslutade i december i samband med statsbudgeten 2013 om
regler för effektivare ränteavdragsbegränsningar som begränsar
avdragsrätten för ränteutgifter inom en intressegemenskap där väsentligt
inflytande föreligger. Ränteutgifterna får inte dras av, om skälet till att
skuldförhållandet har uppkommit är, att intressegemenskapen ska få en
väsentlig skatteförmån. Ett vardagligare sätt att uttrycka det är att förhindra
skatteplanering via så kallade räntesnurror. Kommuner som agerar
internbank åt sina bolag är inte undantagna, trots att det i dessa fall inte är
fråga om skatteplanering.
Beslutsunderlag



Ordförandens
signatur

Tjänsteskrivelse ”Kommunal borgen för finansiering av Älvkarleby
Vatten AB:s investeringar”, Anna-Karin Jakobsson och Bo Kullman,
2013-01-07

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
2013-02-05

Ks § 15
Diarienr
101/12.049

Sida
12

Utökat anslag för rivning av villorna på Tallmon
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår:
700 000 kronor anslås till samhällsbyggnadsnämnden för rivning av villorna
på Tallmon.
Sammanfattning av ärendet

Radonmätning på villorna på Tallmon visar på höga radonvärden. Om
villorna ska säljas är radonsanering nödvändig. Även en asbestsyn visar på
förekomst av asbest i kakel, mattor och rörböjar. Då marknaden för
husförsäljning för närvarande är väldigt låg anser tekniska avdelningen, att
villorna på Tallmon ska rivas.
Beslutsunderlag








Ordförandens
signatur

Sbn § 350 Tallmons villors framtid, 2012-12-11
Sammanställda kostnader för villorna på Tallmon, Patrik Österbring,
2012-11-21
Budgetoffert radon, Henrik Ljung, 2012-09-05
Mätning av radon i inomhusluft, Per Åhman, 2012-04-20
Remissvar angående byggnader på Tallmon,Sofie Åberg,2011-10-06
Kontroll av ”blåbetong”-förekomst i 3 st. villor på Tallmovägen,
Jan-Anders Forslund, 2011-07-20

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
2013-02-05

Ks § 16
Diarienr
36/12.730

Sida
13

Svar på motion ”Vart tog omsorgen om XXXX vägen?”
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår:
Motionen ”Vart tog omsorgen om XXXX vägen?” daterat 2012-04-19, av
Bengt Ahlquist, Eva Eriksson, Mona Hansson och Torbjörn Löfgren, anses
besvarad med Eva Skytts kompletterande yttrande, daterat 2012-11-21.
Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige återremitterade ärendet ”Vart tog omsorgen om Gustav
vägen?” 2012-10-30 med hänvisning att motionen var bristfälligt besvarad
och att kompletterande uppgifter skulle tillföras. Vård- och omsorgschef
Eva Skytt har i ett nytt yttrande kompletterat sitt tidigare svar.
Beslutsunderlag





Ordförandens
signatur

Uon § 430, 2012-12-11
Tjänsteskrivelse ”Svar på motion § 211, Vart tog omsorgen om
XXXX vägen?”, Eva Skytt, 2012-11-21
Motion ”Vart tog omsorgen om XXXX vägen?”, Bengt Ahlquist,
Eva Eriksson, Mona Hansson, Torbjörn Löfgren, 2012-04-19

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
2013-02-05

Ks § 17
Diarienr
60/12.335

Sida
14

Svar på motion om kolonistugelotter
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår:
”Motion om inrättande av kolonistugelotter”, daterat 2012-06-20, av Roger
Petrini och Kenneth Holmström, bifalls.
Sammanfattning av ärendet

Roger Petrini (M) och Kenneth Holmström (M) föreslår i en motion att
samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att undersöka och föreslå lämpliga
platser för koloniodlingar i Skutskär och Älvkarleby, samt upprätta regler
för arrenden av dessa.
Beslutsunderlag




Ordförandens
signatur

Sbn § 331, 2012-11-15
Motion om inrättande av kolonistugelotter, Roger Petrini och
Kenneth Holmström, 2012-06-20

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
2013-02-05

Ks § 18
Diarienr
72/12.611

Sida
15

Svar på motion om utökat intraprenadavtal för
Rotskärsskolan och Sörgärdets skola
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår:
1. Motionen avslås mot bakgrund av gällande policydokument om
intraprenader som antogs av kommunfullmäktige 2004-11-10.
2. Förvaltningschef Jan-Åke Olsson får i uppdrag att aktualisera
informationen om möjligheten att starta intraprenad.
Sammanfattning av ärendet

Kenneth Holmström (M) föreslår i en motion att det görs en utredning som
ska ligga till grund för införande av intraprenad för verksamheten till
budgetåret 2013-14 gällande skolorna Rotskär och Sörgärdet.
Beslutsunderlag






Ordförandens
signatur

Uon § 429, 2012-12-11
Tjänsteskrivelse ”Yttrande avseende motion om utökad
intraprenadavtal gällande Rotskär och Sörgärdets skolor”, Jan-Åke
Olsson, 2012-11-30
Policydokument angående intraprenader, KF 2004-11-10, § 225
Motion – uökat intraprenadavtal gällande Rotskär och Sörgärdet
skolor, Kenneth Holmström, 2012-09-17

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
2013-02-05

Ks § 19
Diarienr
73/12.611

Sida
16

Svar på motion om entreprenörskap i skolan
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår:
Motion – entreprenörskap i skolan, daterat 2012-09-26, av Kenneth
Holmström och Clarrie Leim, bifalls.
Sammanfattning av ärendet

Kenneth Holmström (M) och Clarrie Leim (C) föreslår i en motion att det
görs en utredning som ska ligga till grund för införande av entreprenörskap
för verksamheten till budgetåret 2013-2014 gällande skolor med årskurser
5-9.
Beslutsunderlag






Ordförandens
signatur

Uon § 423, 2012-12-11
Tjänsteskrivelse ”Motion om entreprenörskap i skolan”, GunnMari
Nordström, 2012-11-15
Barnchecklista
Motion – entreprenörskap i skolan, Kenneth Holmström och Clarrie
Leim, 2012-09-26

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
2013-02-05

Ks § 20
Diarienr
74/12.291

Sida
17

Svar på motion om uthyrning av skollokaler
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår:
Motion om uthyrning av skollokaler, daterat 2012-09-17, av Roger Petrini
och Kenneth Holmström, bifalls.
Sammanfattning av ärendet

Roger Petrini (M) och Kenneth Holmström (M) föreslår i en motion att
skolornas lokaler ska göras tillgängliga för uthyrning till lokala föreningar
och kommuninvånare, samt uppdrar åt samhällsbyggnadsnämnden att
utarbeta regler för detta.
Beslutsunderlag




Ordförandens
signatur

Sbn § 332, 2012-11-15
Motion om uthyrning av skollokaler, Roger Petrini och Kenneth
Holmström, 2012-09-17

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
2013-02-05

Ks § 21
Diarienr
88/12.104

Sida
18

Svar på motion om utvärdering av
oppositionsrådsrollen
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår:
Motionen ”Utvärdering av oppositionsrådsrollen” från Hans Wennberg
anses verkställd och besvarad.
Sammanfattning av ärendet

Hans Wennberg (MP) har i en motion föreslagit att en utvärdering av
oppositionsrådsrollen görs före ett nytt val av oppositionsråd (februari
2013). Redovisning av utvärderingen ska enligt förslaget presenteras i
samband med valet. Efter anmälan av motionen (KF 121024 § 208) har
kommunfullmäktiges ordförande och kommunrevisorerna lämnat ett
tilläggsuppdrag till PwC med syfte att utvärdera oppositionsrådets roll
utifrån att-satserna i kommunfullmäktiges beslut § 10, 2010-11-24.
Genom tilläggsuppdraget anses Wennbergs förslag både besvarat och
genomfört.
Beslutsunderlag




Ordförandens
signatur

Tjänsteskrivelse ”Svar på motionen utvärdering av
oppositionsrådsrollen”, Anu Sundin, 2012-12-18
Motion om att utvärdera oppositionsrådsrollen, Hans Wennberg,
2012-10-24

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
2013-02-05

Ks § 22

Sida
19

Utvärdering av oppositionsrådsrollen
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår:
Älvkarleby kommun behåller ett oppositionsråd.
Sammanfattning av ärendet

I
december
lämnade
kommunfullmäktiges
ordförande
och
kommunrevisorerna ett tilläggsuppdrag till PwC med syfte att utvärdera
oppositionsrådets roll utifrån att-satserna i kommunfullmäktiges beslut § 10,
2010-11-24. Utvärderingen och PwC:s rådgivningsrapport är nu klar och
kommunfullmäktige ska ta ställning till huruvida Älvkarleby kommun
fortsätter att ha ett oppositionsråd även i framtiden.
Beslutsunderlag



Rådgivningsrapport ”Utvärdering, oppositionsråd”, Magnus Höijer,
PwC, januari 2013

Förslag till beslut på sammanträdet

Inga-Lil Tegelberg (S) föreslår att kommunstyrelsen lämnar följande förslag
till kommunfullmäktige:
Älvkarleby kommun behåller ett oppositionsråd.
Beslutsgång

Kommunstyrelsen beslutar enligt Tegelbergs förslag.

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
2013-02-05

Ks § 23

Sida
20

Remiss gällande revidering av riksintresse vindbruk

Diarienr
Beslut
Kommunstyrelsen lämnar ett remissvar i rubricerat ärendet enligt fysisk
planerare Susanne Gustafssons förslag.
Sammanfattning av ärendet

Energimyndigheten har skickat en remiss gällande revidering av
riksintresseområden (RI-områden) för vindbruk, på land och till havs.
Länsstyrelsen vill med anledning av detta informera om
Energimyndighetens arbete samt efterfråga underlag och synpunkter som
kan ha bäring på Länsstyrelsens bedömning av de utpekade områdena.
Länsstyrelsen vill även ge kommunerna tillfälle att inkomma med eventuella
synpunkter på Energimyndighetens remiss i stort.
Beslutsunderlag






Ordförandens
signatur

Tjänsteskrivelse ”Älvkarleby kommuns erinran mot
Energimyndighetens remiss gällande revidering av
riksintresseområden för vindbruk”
Remiss från Energimyndigheten,
http://energimyndigheten.se/sv/Om-oss/Var-verksamhet/Framjandeav-vindkraft1/Riksintresse-vindbruk-/Revidering-av-riksintresse-forvindbruk-2011/Remiss-2012-land-och-hav/ / Energimyndigheten,
2012-11-30
Karta med föreslaget nytt RI-område, gällande RI-områden samt
föreslagna intresseområden i TÖP Vindbruk / Susanne Gustafsson,
2013-01-21

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

