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Beslutande 
Ledamöter 
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer 
Marie Pettersson (S)  
Clarrie Leim (C)  
Katrin Jakobsson (S)  
Roger Petrini (M)  
SusAnne Mastonstråle (M)  
Maj-Britt Jakobsson (SD)  

Tjänstgörande ersättare 
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer Ordinarie ledamot 
Henrik Jonsson (S) 
Gunn Johansson (C) 
Mona Hansson (KV) 

Övriga närvarande 
Övriga deltagare 
Namn 
Maria Wikström  
Peter Hammarberg  
Malin Persson 
Nikola Jevtic 
Annelie Stenbäck 
Linda Helzenius 
Bert-Ola Dahlgren 
Kjell Gärdhammar 
XXXX 
 
 

 Rolf Bejerfjord 
 Sigrid Bergström 
147-160 Torbjörn Löfgren 

Paragrafer Befattning 
147-158, 160 Kommundirektör 
 Ekonomichef 
 Kommunsekreterare 
 Vikarierande kommunsekreterare 
152 Handläggare 
154-156 Handläggare 
160 Förvaltningschef samhällsbyggnad 
160 Tjänsteman tekniska 
160 Konsult WSP 
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signatur 
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KS § 147 Delgivning av protokoll och andra meddelanden 
 
 

 
Följande meddelanden redovisas:  

1. Information från SKR: Överenskommer om ändringar i Allmänna 
bestämmelser samt bilagor till 

2. Beslut från Omsorgsnämnden gällande Mål 2021 med plan för 2022-
2024 

3. Förslag till mål och målvärden för Omsorgsnämnden 2021 med 
utblick mot 2024 

4. Beslut från Omsorgsnämnden gällande Budget 2020 med plan för 
2021-2023, enkel budgetuppföljning januari-september 2020 

5. Enkel uppföljning september 2020, ON 
6. Information från SKR: Huvudöverenskommelse om lön m.m. – 

HÖK 20 – med OFR Allmän kommunal verksamhet 
7. Information från SKR: Överenskommelse om lön och 

anställningsvillkor för personlig assistens och anhörigvårdare – PAN 
20 med Svenska Kommunalarbetareförbundet  

8. Information från SKR: Definitivt Omsorgsindex 
9. Information från SKR: Huvudöverenskommelse om lön och 

allmänna anställningsvillkor m.m. – HÖK 20 – med Svenska 
Kommunalarbetarförbundet  

10. Beslut från Länsstyrelsen om fördelning av anvisning år 2021 till 
kommuner i Uppsala län 

11. Plan för Tierps kommuns ekonomi och verksamhet 2021-2023 
12. Inbjudan från SKR: ”Hur hanterar vi folkets röst?” 
13. E-post: Säker förvaring av kärnavfall i Forsmark?  
14. Information från SKR: Kommunala ansvarsåtaganden för egna hem 

och småhus i bostadsrättsform  
15. Föreskrift från Länsstyrelsen  
16. Beslut om föreskrifter om förbud mot vissa sammankomster och 

tillställningar för att motverka spridningen av det virus som orsaker 
covid-19 

17. Granskningsrapport från Gästrike Räddningstjänst  
18. Information från SKR: Pensionsnämndens beslut om omräkning av 

pensionsbehållning, intjänad pensionsrätt 1997-12-31 samt 
förmånsbestämda pensioner enligt PFA och KAP-KL under 2021 

19. Information från SKR: Bestämmelser för arbetstagare i 
arbetsmarknadspolitiska insatser 

20. Inbjudan, Trygghetsdag 2021, ”Vad vet du om brottsligheten i din 
kommun?” 

21. Regeringsbeslut ”Uppdrag att förbättra möjligheterna till god mobil 
uppkoppling på fjärrtåg” 

22. KSAU protokoll 2020-11-24 
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23. Analys och åtgärdsförslag från Nationella vårdkompetensrådet 
24. Information från SKR: Värdesäkring av ersättning som betalas till 

läkare, skolledare och syofunktionär som inte har fått 
försäkringsskydd enligt AGS-KL 
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 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

KS § 148 Redovisning av delegationsbeslut 
 
 Det finns inga delegationsbeslut att redovisa. 
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 Kommunstyrelsen 
 2020-12-09  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

KS § 149 Allmän information och återrapportering från uppdrag 
 

Gunn Johansson (C) rapporterar från Samordningsförbundet. Efter årsskiftet 
kommer det finnas 1,5 miljoner kronor för nya projekt. 
 
SusAnne Mastonstråle (M) återrapporterar från Svealands 
Kustvattenförbund. Förbundet skissar på en hemställan till regeringen om 
att plocka upp gifttunnor längs kusten. 
 
Kommundirektör Maria Wikström informerar om C Tillsammans, ett 
samarbete sju kommuner emellan inom sju olika områden. Älvkarleby är 
med på områdena kommunikation (webbutveckling), HR 
(kompetensutveckling), kontaktcenter (back-up ifall det nya växelsystemet 
inte skulle fungera) och lönecentrum (här samarbetar kommunen redan 
sedan en längre tid tillbaka). 
 
Kommundirektören berättar också att tre nya chefer har anställts som alla 
kommer börja någon gång efter årsskiftet. 
 
Kommundirektören informerar även om IP-onlys utveckling i kommunen. 
Under det andra kvartalet 2021 hoppas man nå en täckning som uppgår till 
95 %, idag är täckningen 85 %. Vidare avser man söka pengar för 
bostadsområden som inte har täckning. 
 
Kommunstyrelsens ordförande Marie Pettersson (S) berättar att 
arbetslösheten i kommunen för tillfället ligger på 9,3 %. Vidare berättar hon 
om ett möte med Arbetsförmedlingen angående deras omorganisation 2022. 
Myndigheten ska centraliseras och i förstahand arbeta digitalt. Detta medför 
att den lokala förankringen på mindre orter försvinner. Vissa tjänster så som 
trepartssamtal kommer fortfarande erbjudas lokalt, men Arbetsförmedlingen 
ämnar att outsourca dessa tjänster till privata aktörer. 
 
Kommundirektören rapporterar från Gästrikerådets ägarsamråd med 
räddningstjänsten angående deras ansträngda ekonomi. 
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KS § 150 Ekonomisk redovisning 
 

Ekonomichef Peter Hammarberg presenterar en ekonomisk lägesrapport. 
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 Ordförandens 
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Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

KS § 151 Information om läget i kommunen med anledning av 
coronaviruset 

 
 Kommunstyrelsens ordförande Marie Pettersson (S) informerar om Covid-

läget i kommunen. För tillfället finns ingen smitta inom hemtjänsten eller 
kommunens boenden, men det finns en allmän smitta i samhället. 
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 2020-12-09  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

KS § 152 Strategi för närvårdssamverkan i Uppsala län 
Diarienr 
2020/117 Beslut 

Kommunstyrelsen ställer sig bakom strategin för närvårdssamverkan 2021-
2023. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Region Uppsala och Uppsala läns kommuner har sedan 2018 i frågor som 
rör hälsa, stöd, vård och omsorg (HSVO) samverkat med stöd av Strategi 
för närvårdssamverkan 2018-2020. I samband med att den nuvarande 
strategin upphör har en ny treårig strategi framställts i samverkan mellan 
kommunerna i Uppsala län samt Region Uppsala. Den 10 september 2020 
fattade Regionalt forum beslut om att godkänna Strategi för när-
vårdssamverkan 2021-2023 och den lämnades sedan över till respektive 
huvudman för politiskt beslut.  
 
Syftet med strategin är att stärka samverkan mellan Region Uppsala och 
länets kommuner kring arbetet med hälsa, stöd, vård och omsorg. Strategins 
målgrupp är de som är i behov av stöd, vård och omsorg från både kommun 
och region. Några målgrupper med särskilda samverkansbehov som behöver 
en stor del av vårdens och omsorgens resurser är barn och unga, äldre med 
komplex sjukdomsbild, kroniskt sjuka samt personer med psykisk ohälsa. 
 
I Strategi för närvårdssamverkan omfattas verksamheter på flera olika 
nivåer både politiskt och inom tjänsteleden och den berör samverkan i allt 
från långsiktiga strategiska beslut till saker som rör det dagliga arbetet. 
Strategin innehåller gemensamma mål och för de kommande tre åren finns 
det ett tydligt ett fokus på att stärka förutsättningar för samverkan, utveckla 
systemstöd och arbetssätt samt att genomföra en effektiv och nära vård. 
Strategin möjliggör att Älvkarleby kommuns invånare kan få rätt stöd, vård 
och omsorg på ett samordnat sätt och i rätt tid. 
 

 
Beslutsunderlag 
 Missiv Strategi för närvårdssamverkan 2021-2023_2 
 Strategi 2021-2023  
 Tjänsteskrivelse, daterad 2020-11-13 /Annelie Stenbäck 

 
Beslutet lämnas till 
 Region Uppsala 
 Förvaltningschef Omsorgsförvaltningen 
 Förvaltningschef Utbildningsförvaltningen 
 Strateg folkhälsa och närvård 
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KS § 153 Revidering av riktlinje avseende tillämpningen av 
intern kontroll 

Diarienr 
2020/130 Beslut 

Kommunstyrelsen antar revideringar gjorda i dokumentet ”Riktlinjer 
avseende tillämpningen av intern kontroll”. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Ett utvecklingsarbete har genomförts avseende kommunens arbete med 
intern kontroll. Ett syfte har varit att få till en tydligare struktur och 
systematik i arbetet, samt att chefer ska arbeta på ett mer likartat sätt med 
den interna kontrollen. Den arbetsprocess som nu finns framtagen är även 
digitaliserad i Stratsys, kommunens styr- och ledningssystem. Inom ramen 
för utvecklingsprojektet har en vägledning för tjänstemännen tagits fram 
som ett stöd för arbetsprocessen. Detta har även inneburit ett behov av att 
revidera vissa delar i dokumentet ”Riktlinjer avseende tillämpningen av 
intern kontroll”. 

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, daterad 2020-10-26 /Louise Cedemar  
 Förslag på revideringar av riktlinjen avseende tillämpningen av intern 

kontroll  
 

Beslutet lämnas till 
 Förvaltningschefer 
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 Ordförandens 
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Justerarens 
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Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

KS § 154 Återkoppling angående uppdrag om hur intern 
representation ska ske under 2020 

Diarienr 
2020/63 Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att inga ytterligare åtgärder för intern 
representation skall göras och att uppdraget som gavs enligt KS beslut § 74 
2020-05-06 anses genomfört. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen fick enligt KS beslut § 74 2020-05-06 i uppdrag att ta fram 
förslag på hur intern representation kan och bör ske under 2020. Detta beslut 
fattades som en åtgärd för att lindra den påverkan som coronavirusets haft 
på det lokala näringslivet och representationen skulle finansieras inom 
kommunstyrelsens budgetram.  
 
Älvkarleby kommun har sedan Covid-19 pandemins utbrott i så hög 
utsträckning som möjligt förlagt intern representation hos de 
konferensanläggningar där det varit möjligt. Nu när året börjar gå mot sitt 
slut och med anledning av kommunens ansträngda ekonomiska läge, bör 
kommunen inte göra några ytterligare insatser. Förvaltningen föreslår 
därmed att kommunstyrelsen beslutar att anse uppdraget genomfört.  

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, daterad 2020-11-10 /Linda Helzenius  
 Beslut KS § 74 2020-05-06  

 
Beslutet lämnas till 
 Förvaltningen 

11



 Kommunstyrelsen 
 2020-12-09  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
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Utdragsbestyrkande 

KS § 155 Förslag om att upphäva tidigare beslut om utredning 
om det finns åtgärder som kan göras i  
besöksnäringsnoderna Laxön- Älvkarleby-Älvkarleö 
samt Rullsand-Sågarbo 

Diarienr 
2020/63 Beslut 

Kommunstyrelsen upphäver beslutet om att genomföra en utredning om det 
finns åtgärder som kan göras i besöksnoderna Laxön-Älvkarleby-Älvkarleö 
samt Rullsand-Sågarbo.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens beslut § 74 2020-05-06 att ge kommundirektören 
uppdraget att utreda om det finns åtgärder som kan göras i 
besöksnäringsnoderna Laxön-Älvkarleby-Älvkarleö samt Rullsand-Sågarbo 
under 2020. Utredningen skulle redovisas senast september 2020. 
 
Kommunstyrelsens förvaltning konstaterar nu att ingen utredning har 
genomförts, men anser att åtgärder för att stötta besöksnäringen gjorts under 
hela 2020 – främst genom satsningen Upplev Norduppland. Därmed anser 
förvaltningen att en utredning om vad för åtgärder som kan göras inte längre 
är aktuell. Istället fortsätter det arbete som redan är uppbyggt och den 
kontinuerliga dialogen som redan finns med aktörer inom besöksnäringen.  
 
Förvaltningen har genomfört ett antal insatser kopplade till satsningen 
Upplev Norduppland. För Laxön pågår ett arbete med att ta fram korta 
historiska berättelser om livet på Laxön, militärhistorien, Vattenkraftverket 
etc. Skyltar med QR-koder sätts upp, ljudfiler och text läggs in i appen 
Upplev Norduppland. Man har dessutom startat upp sociala medier för att 
öka synligheten för destinationen. I början av november 2020 skickades en 
enkät ut för att ta reda på nuläget i destinationen, behov av stöd, utbildning 
och synen på framtiden. 

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, daterad 2020-11-10 /Linda Helzenius 
 Beslut KS § 74 2020-05-06 

 
Beslutet lämnas till 
 Förvaltningen 

12



 Kommunstyrelsen 
 2020-12-09  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
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Utdragsbestyrkande 

KS § 156 Uppdrag om att ta fram en plan för att proaktivt nå 
individer för att öka nyföretagnadet 

Diarienr 
2020/63 Beslut 

Kommunstyrelsen ersätter uppdraget om att ta fram en plan för att proaktivt 
nå individer för att öka nyföretagandet enligt KS beslut § 74 2020-05-06 
med att förvaltningen får i uppdrag att under 2021: 

1. Genomföra Starta eget-kursen i samarbete med Region Gävleborg 
och Projekt Regional Företagsutveckling samt 

2. Genomföra en inspirationsträff inför Starta eget-kursen i samarbete 
med Almi och Nyföretagarcentrum Norduppland 

3. Arbeta med riktade marknadsföringsinsatser i lokaltidningen, på 
webben samt i sociala medier för att nå målgruppen 

4.  Jobba långsiktigt med ta fram en plan som redogör för vilka insatser 
som kan göras i tidig ålder för att öka nyföretagandet 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens beslut § 74 2020-05-06 gav förvaltningen i uppdrag att 
senast oktober 2020 ta fram en plan för att proaktivt nå individer på 
arbetsplatser för att öka nyföretagandet.  
 
Förvaltningen har beslutat att erbjuda en Starta eget-kurs i samarbete med 
Region Gävleborg och Projekt Regional Företagsutveckling. Kursstart för 
Älvkarleby kommun är planerad till februari 2021. För att locka deltagare 
till kursen är en inspirationsträff i samarbete med Almi och 
Nyföretagarcentrum Norduppland planerad till mitten av januari. Vidare 
finns genom projektet även möjligheten att i förlängningen erbjuda en 
affärsutvecklingskurs riktad till nystartade/unga företag.   
 
Uppdraget att ta fram en plan för att nå individer på arbetsplatser anser 
förvaltningen inte är det mest effektiva tillvägagångssättet att nå 
målgruppen. Istället föreslås riktade marknadsföringsinsatser via till 
exempel annonser i Lokaltidningen Norra Uppland, kommunwebben, 
Facebook och genom spridning i olika nätverk.  
 
För att jobba långsiktigt med att öka nyföretagandet krävs insatser redan i 
tidig ålder. För det skulle en plan behöva tas fram, där bland annat delar 
som Ung företagsamhet i grundskolan och möjlighet att prova på att starta 
eget som sommarjobb med ”Rookie Startups” bör ingå. Förvaltningen har 
påbörjat en dialog med olika verksamheter inom kommunen som skulle 
påverkas av en sådan långsiktig plan och ämnar så småningom ta fram en 
sådan.  
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Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, daterad 2020-11-10 /Linda Helzenius 
 Beslut KS § 74 2020-05-06   

 
Beslutet lämnas till 
 Näringslivsutvecklaren 
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 Kommunstyrelsen 
 2020-12-09  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

KS § 157 Taxeändring för markpriser på Liljebacken 
Diarienr 
2020/127 Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om en höjning av 
markpris på Liljebacken från 250 kr/kvm till 300 kr/kvm från 2021-03-01. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Skatteverket har skickat förslag på fastighetstaxering gällande tomterna på 
Liljebacken. Taxeringen ligger mellan 247-301 kr/kvm. I normalfall 
motsvarar taxeringsvärdet 75 % av marknadsvärdet. Vi föreslår en 
prishöjning, vilket motsvarar minst 50 000 kr/tomt. 

 
Beslutsunderlag 
 Beslut SBN 2020-11-02 § 136 
 SKV fastighetstaxering 
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 Kommunstyrelsen 
 2020-12-09  
 
 
 

 Ordförandens 
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Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

KS § 158 Internbudget 2021 och mål för kommunstyrelsen 
Diarienr 
2020/144 Beslut 

Kommunstyrelsen antar internbudget, mål och målvärden för 
kommunstyrelsen 2021. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Med de kommunövergripande målen som utgångspunkt beslutar 
kommunstyrelsen om strategiska mål där man kan stödja den samlade 
måluppfyllelsen. För att kunna göra en utvärdering och analys av nämndens 
mål stöds de av mätetal med målvärden. Mätetalet talar om vad som ska 
mätas och målvärdet vad som ska uppnås vid ett visst tillfälle. 
 

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, daterad 2020-11-17 /Peter Hammarberg 
 Förslag till mål och målvärden för kommunstyrelsen 2021 
 Internbudgetdokument 2021 kommunstyrelsen 

 
Beslutet lämnas till 
 Kommundirektören 
 Ekonomichefen 
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Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

KS § 159 Ägande av fastighet med ändamålet vattenverk för 
Älvkarleby kommun 

Diarienr 
2019/40 Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna Älvkarleby 
Vatten AB förfrågan om att få påbörja förhandlingar om förvärv av samt att 
ingå i fastighetsrättsliga avtal gällande fastigheten Östanån 5:40, Älvkarleby 
kommun med ändamålet vattenverk. 

 
Sammanfattning av ärendet 
På fastighet Östanån 5:40 finns Kronsågens vattenverk vilken är en av VA-
anläggningarna i Älvkarleby kommun. Idag ägs fastigheten av Bergvik skog 
AB. Servitut saknas för dagens vattenverk. För att säkerställa Älvkarleby 
Vattens uppdrag som VA-huvudman bör den del av fastigheten där 
vattenverket är beläget ägas av Älvkarleby Vatten AB. 
 
I enlighet med § 4 bolagsordningen för Älvkarleby Vatten AB ska 
kommunfullmäktige i Älvkarleby kommun beredas att ta ställning innan 
sådana beslut fattas i verksamheten, som är av principiell beskaffenhet eller 
annars av större vikt. Förvärv av fastighet räknas enligt punkt 2.8 i 
Aktieägaravtalet mellan Gästrike Vattens ägare som ett sådant beslut. 
 
Styrelsen för Gästrike Vatten AB föreslår Älvkarleby kommunfullmäktige 
besluta att uppdra åt Älvkarleby Vatten AB att inleda förhandlingar om 
förvärv av och ingå fastighetsrättsliga avtal med fastighetsägare för del av 
fastigheten Östanån 5:40, Älvkarleby kommun med ändamålet vattenverk. 

 
Beslutsunderlag 
 Missiv Ägande av fastighet med ändamålet för vattenverk för Älvkarleby   
 Bilaga 1  
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signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

KS § 160 Kommundirektörsavtal 
Diarienr 
2020/143 Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner kommundirektörsavtalet. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Det har tidigare saknats ett skriftligt kommundirektörsavtal som specificerar 
vissa delar av direktörens tjänst. Parterna har nu kommit överens om ett 
sådant avtal.  
 
Kommundirektören är direkt underställd kommunstyrelsen. För befattningen 
gäller av kommunstyrelsen vid varje tillfälle fastställda instruktioner, 
riktlinjer och direktiv. Kommundirektören ska ägna hela sin anställningstid 
åt uppdraget. Bisyssla ska godkännas skriftligen av kommunstyrelsens 
ordförande.  
 
Avtalet ämnar även att bland annat klargöra de villkor som gäller vid 
uppsägning från båda parters sida, eftersom tjänsten inte omfattas av Lag 
om anställningsskydd (LAS 1982:80). Enligt föreslaget avtal äger 
kommunen rätt att säga upp kommundirektören med omedelbarverkan. 
Kommundirektören äger därvid rätt till uppsägningslön om 12 månadslöner. 
Vid uppsägning från kommundirektörens sida gäller en uppsägningstid om 3 
(tre) månader. 
 
Överenskommelsen föreslås gälla fr.o.m. 2020-12-09. 
 

 
Beslutsunderlag 
 Anställningsavtal MW 
 Beslut KSAU 2020-11-24 

 
Beslutet lämnas till 
 Kommundirektören 
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 Kommunstyrelsen 
 2020-12-09  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

KS § 161 Information om utredning av Bodaskolans skick 
 

Sammanfattning av 
XXXX, konsult på WSP, presenterar en förstudie till en 
utredning om Boda skola. Presentationen handlar om skicket på 
fastigheterna som idag huserar Boda skolas skol- och förskoleverksamhet. 
Ett antal potentiella framtida alternativ för hur byggnaderna kan tas om hand 
om gås igenom och diskuteras i grova drag. 
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