
  
 
 

 Utdragsbestyrkande 
  

Protokoll för Kommunstyrelsen 
Plats: Kommunhusets sessionssal, Skutskär/Zoom 
Datum och tid: 2021-09-08 09:00-12:05, mötet ajournerades 10:05-10:15 

Justering  

Plats: Kommunhuset, Skutskär 
Datum och tid:  2021-09-17 09:30 
  
Paragrafer: 94-113 
  

Sekreterare:   

 Nikola Jevtic  

Ordförande:   

 Marie Pettersson  

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 2021-09-08  
Datum då anslaget sätts upp   
Datum då anslaget tas ned   

Underskrift   
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Beslutande 
Ledamöter 
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer 
Marie Pettersson (S)  
Clarrie Leim (C)  
Kurt L Andersson (S)  
Sigrid Bergström (V)  
Hans Wennberg (MP) (Zoom)  
Roger Petrini (M) (Zoom)  
SusAnne Mastonstråle (M) (Zoom)  
Torbjörn Löfgren (KV) (Zoom) 94-100 
Maj-Britt Jakobsson (SD)  

Tjänstgörande ersättare 
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer Ordinarie ledamot 
Marianne Nygren (KD) (Zoom)  Sandra Andersson (SD) 
Mona Hansson (KV) (Zoom) 101-113 Torbjörn Löfgren (KV) 
Henrik Jonsson (S) (Zoom)  Katrin Jakobsson (S) 

Övriga närvarande 
Ersättare 
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer 
Sven-Olof Melin (S) (Zoom)  
Hannele Kumpulainen (S)  
Jenny Dahlberg (S)  
Gunn Johansson (C) (Zoom)  
Christer Lindeberg (M) (Zoom)  
Mona Hansson (KV) (Zoom)     94-100 

Övriga deltagare 
Namn Paragrafer Befattning 
Maria Wikström (Zoom)  Kommundirektör 
Johanna Wilestedt (Zoom) 109 Kanslichef 
Nikola Jevtic  Kommunsekreterare 
Annelie Milnehav (Zoom) 108 Folkhälsostrateg 
Joakim Lundberg (Zoom) 101 Näringslivschef 
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Michaela Swartling (Zoom) 101 Beredskapssamordnare 
Raul Johnson (Zoom) 113 Bygg- och miljöchef 
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KS § 94 Godkännande av dagordning 
 

Beslut 
Dagordningen godkänns med följande tillägg i föredragningslistan: 

1. Information angående remissvar Häcksören naturreservat läggs till 
sist på föredragningslistan. 
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KS § 95 Delgivning av protokoll och andra meddelanden 
 

 
Följande meddelanden redovisas:  

1. Ny rapport från Mälardalsrådet om Rekrytering till och från högre 
utbildning  

2. KF § 57 
3. KF § 60 
4. KF § 52 
5. ON § 52 
6. SBN § 86 
7. SBN § 85 
8. Samordningsförbundets styrelseprotokoll 20210603 
9. Mälardalsrådet, föredragningslista och handlingar 
10. Förhandsinformation/remiss avseende nödvändiga besparingar inom 

kollektivtrafiken år 2022 
11. Internkontrollplan 2021 SBN 
12. Kommunfullmäktiges beslut, 2021-05-31, Bollnäs kommun 
13. Yttrande från Länsstyrelsen Uppsala Län 
14. Minnesanteckningar från Länsstyrelsen Uppsala Län 
15. Protokoll Gästrikerådet 2021-06-04 
16. Protokoll KPR/KHR 20210611 
17. Protokoll KSAU 2021-08-25 
18. Protokoll, Gästrike vatten AB  
19. Protokoll, Älvkarleby vatten  
20. Protokollsutdrag från Regionstyrelsens sammanträde den 25 maj 

2021 
21. Protokollsutdrag, Trafik- och samhällsutvecklingsnämndens 

sammanträde 20210621 
22. Protokollsutdrag, tertial 1 2021, Gästrike Räddningstjänst  
23. Rekrytering, högre utbildning  
24. Tertial 1 2021 Gästrike Räddningstjänst  
25. Tertialrapport 2021 SBN 
26. Tertialrapport 2021 UN 
27. Tertialrapport 2021 ON 
28. Tjänsteskrivelse 2021 
29. Mål och budgetdokument 2022-2025 
30. Uppsala läns författningssamling 
31. Svar avseende Förhandsinformation/remiss avseende nödvändiga 

besparingar inom kollektivtrafiken år 2022  
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KS § 96 Redovisning av delegationsbeslut 
 

 
Följande delegationsbeslut redovisas: 

1. Kommundirektör Maria Wikström har 2021-06-14 via fullmakt 
utsett företrädare för kommunen i överprövning av upphandling. 
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KS § 97 Allmän information och återrapportering från uppdrag 
 

 
Roger Petrini (M) rapporterar från Mälardalsrådet. Stockholm Stad har valt 
att lämna rådet. För att hamna i fas när det gäller ordförandeskapet kommer 
Region Stockholm att inneha posten och sedan kommer en kommun inom 
Stockholms län att vara ordförande, därefter kommer ordförandeskapet att 
skifta. Det undersöks också huruvida det är möjligt att utforma ett 
”partnerskap” då Stockholms Stad fortfarande är intresserade av några utav 
frågorna som Mälardalsrådet arbetar med. Hans Wennberg (MP) deltog 
också på Mälardalsrådet och påpekar att det krävs tydligare riktlinjer för hur 
stadgeändringar ska gå tilll. 
 
Kommundirektör Maria Wikström och kommunstyrelsens ordförande Marie 
Pettersson (S) rapporterar Gästrike räddningstjänst kommer ändra i sin 
förbundsordning. Det har tagits fram en ny fördelningsnyckel som utgår från 
befolkningsmängd vilket kommer resultera i mindre kostnader för 
Älvkarleby kommun. 
SusAnne Mastonstråle (M) informerar om att Upplandsstiftelsen kommer 
ändra i sina stadgar. 
Clarrie Leim (C) rapporterar från Marma-Mehedeby 
fiskvårdsområdesförenings stämma. 
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KS § 98 Ekonomisk redovisning 
 

 
Vid varje sammanträde får kommunstyrelsen en enkel ekonomisk 
uppföljning av föregående månad. Nedan följer juli månads uppföljning. 
Kommunen totalt visar ett utfall på +13 004 000 kronor för perioden som 
främst är hänförbart till statsbidrag inom omsorg och utbildning samt ett 
större skatteunderlag än budgeterat. Skatteprognosen indikerar ett stort plus 
på intäktssidan och prognosen för helårsresultatet ligger just nu 4 969 000 
kronor bättre än budget.  
Det prognostiseras positiva avvikelser för framförallt finansförvaltningen 
men även för kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden.  
Omsorgsnämnden och utbildningsnämnden indikerar fortsatta underskott för 
helåret. Finansförvaltningen visar en avvikelse för perioden på +10 836 000 
kronor mot budget. Det är främst hänförbart till högre statsbidrag och 
skatteunderlag. Även pensionerna ligger något plus.  
Finansiella intäkter har en positiv avvikelse då vi erhållit en högre utdelning 
än budgeterat från Bionär AB. Prognos för helåret avviker positivt mot 
budget med 17 251 000 kronor baserat på den nya skatteunderlagsprognosen 
som SKR gav 2021-04-29. 
Kommunstyrelsen redovisar ett överskott om 2 950 000 kronor för perioden 
och en beräknad årsprognos om 1 649 000 kronor. Den största anledningen 
till överskottet är vakanser inom flera avdelningar. Vakanserna kommer att 
tillsättas löpande under året men kommer att resultera i en positiv avvikelse 
vid årets slut. För några av de tillsatta tjänsterna är löneläget dessutom något 
lägre än tidigare vilket ytterligare beräknas leda till ett överskott.  
Samhällsbyggnadsnämnden har en positiv avvikelse för perioden på 5 
856 000 kronor och helårsprognosen ligger på +1 619 000 kronor. Detta 
inkluderar försäljning av Sportfiskeforum som gett ett överskott på 1 
960 000. Den höga kostnaden för snöröjning drar ned både utfallet och 
helårsprognosen något.  
Utfallet för omsorgsförvaltningen visar en avvikelse mot periodens budget 
på -2 981 000 kronor. Förvaltningen prognostiserar på helåret ett underskott 
för totalen och då främst för en ökad utbetalning av ekonomiskt bistånd 
samt högre personalkostnader än budgeterat inom hemtjänsten, vård- och 
omsorgsboende samt inom öppenvårdsverksamheten.  
Verksamhetsområdena Individ- och familjeomsorg samt Vård- och omsorg, 
har tagit fram en handlingsplan med effektivitetsåtgärder för att nå en 
budget i balans. Den lagda prognosen förutsätter att aktiviteterna i 
handlingsplanen genomförs. Totalt prognostiserar förvaltningen -9 445 000 
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kronor i avvikelse mot årsbudget.  
Utbildningsförvaltningen redovisar en avvikelse för perioden på -3 597 000 
kronor, där huvuddelen av avvikelsen utgörs av personalkostnader samt köp 
av tjänst - gymnasiet. Totalt prognostiserar förvaltningen -6 105 000 kronor 
i avvikelse mot årsbudget. Huvuddelen är hänförbar till att kostnaden för 
gymnasieskolan budgeterats för lågt. 
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KS § 99 Information om läget i kommunen med anledning av 
coronaviruset 

 
 
Kommundirektör Maria Wikström berättar att det epidemiologiska läget är 
lugnt. Vaccinationen på Tallmon stänger den 21 oktober. 
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KS § 100 Motion om att utreda en ny dragning av norra infarten 
till Sandvägen 

Diarienr 
2020/146 Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att anse motionen utredd och 
besvarad. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Eva Sidekrans (M) lämnade i november 2020 in en motion i rubricerad 
fråga. Samhällsbyggnadsnämnden har haft motionen på remiss, berett 
ärendet och föreslagit fullmäktige att anse motionen utredd och besvarad. 
 
Motionären yrkar om en skiss och kostnadsberäkning på: 

1. En förlängning av Campingvägen till Östanåvägen.  
2. Ny väg som ansluter till Östanåvägen och väg 76, som en naturlig 

väg från åtgärd 1, förlängning av Campingvägen. 
3. Att Älvkarleby kommun för en diskussion med Trafikverket om att 

stänga av Östanåvägen, mellan Sandvägen och väg 76 för 
genomfartstrafik, samt att sänka hastigheten till 30 km/h.  

 
Utredningen visar att åtgärderna inte är möjliga att genomföra med dagens 
förutsättningar. Eftersom åtgärderna inte går att genomföra kan endast 
väldigt översiktliga skisser och kostnadsberäkningar tas fram.  
 
För att åtgärderna om nya vägar ska kunna genomföras måste först markens 
lämplighet för ändamålet prövas, i exempelvis en detaljplaneläggning.  
 
Det är inte möjligt att stänga väg 761 för genomfartstrafik eftersom 
Trafikverket är väghållare. Hastigheten går att reglera genom lokala 
trafikföreskrifter som kommunen kan ta fram. För att kunna göra det krävs 
vidare utredning i dialog med Trafikverket och närliggande fastighetsägare.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 
att fullmäktige skulle anse motionen utredd och besvarad.  

Underlag 

Åtgärd 1 - En förlängning av Campingvägen till Östanåvägen.  
På Sandvägen finns det en kurva som motionären beskriver som 
problematisk. Den beskrivs som både smal och skarp och med delvis skymd 
sikt. Motionären har förslaget en ny dragning av väg. Åtgärden är 
planstridig, se figur 1. Tillåten markanvändning är park och plantering. Det 
finns därmed ingen möjlighet att förlänga Campingvägen så som 
motionären föreslår. För att åtgärden ska kunna genomföras krävs det att 
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markens lämplighet prövas genom detaljplaneläggning.  
Östanåns vägsamfällighet är väghållare för Sandvägen. För att lösa 
problematiken som motionären beskriver med kurvan kan samfällighets-
föreningen köpa in mark och bredda delar av gatan som enligt gällande 
detaljplan är planlagd som vägmark. Fastighetsgränserna kan behöva 
utredas vid en sådan åtgärd eftersom de är osäkra i området. 
Fastighetsbestämning görs av lantmäterimyndigheten.  
 
De nuvarande fastighetsägarna har dock ingen skyldighet att sälja marken 
trots att den är planlagd som vägändamål.  
 
Åtgärd 2 - Byggnation av väg som ansluter till Östanåvägen och väg 76, 
som en naturlig väg från förlängning av Campingvägen. 
Åtgärden innebär anslutningar till två statliga vägar, Östanåvägen (väg 761) 
och Gävlevägen (väg 76). För att Trafikverket ska kunna uttrycka sig om 
föreslagna korsningar behövs mer underlag och analyser. Generellt sett 
behöver anslutningarna prövas i detaljplan eller enligt 39 § väglagen. 
Vägplan kan komma att krävas och det ska i det här fallet bekostas av 
kommunen. 
 
Norr om motionärens föreslagna väg finns ett område planlagt som allmän 
vägmark. Den planlagda vägmarken är inte anlagd idag och den har enskilt 
huvudmannaskap. Där har vägföreningen möjlighet att köpa in mark och 
anlägga en ny väg. Den nuvarande fastighetsägaren har dock ingen 
skyldighet att sälja marken. Gällande anslutning till väg 76 finns i dag ingen 
detaljplan för området.  
 
Åtgärd 3 - Stänga av Östanåvägen, mellan Sandvägen och väg 76 för 
genomfartstrafik, samt att sänka hastigheten till 30 km/h. 
Trafikverket är väghållare för Östanåvägen och därför måste sträckan vara 
öppen för all trafik. För att kommunen ska få bättre rådighet över 
Östanåvägen måste kommunen ta över väghållaransvaret från Trafikverket. 
Eftersom Trafikverkets vägar inom tätorten Älvkarleby inte har en regional 
karaktär ser de gärna att väghållaransvaret lämnas över till kommunen.  
 
Hastigheten för den föreslagna sträckan går att reglera genom lokala 
trafikföreskrifter som kommunen kan ta fram. För att kunna göra det krävs 
vidare utredning i dialog med Trafikverket och närliggande fastighetsägare.   
 
Översiktlig kostnadsberäkning och konsekvenser  
Ny detaljplan 
Lämpligheten för ny väg prövas. En detaljplan för området kan förväntas 
kosta cirka 200 000 kr. Kan tillkomma kostnader för utredningar för bland 
annat buller, natur och trafik.  
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Marklösen  
Efter ny planläggning måste kommunen lösa in mark för allmän platsmark 
för gatan. Kommunen har rätt att lösa in allmän platsmark där kommunen är 
huvudman. Ersättningen bestäms enligt expropriationslagen. Detta innebär 
att ersättning ska betalas för fastighetens marknadsvärde och för eventuella 
övriga ekonomiska skador som fastighetsägaren drabbas av till följd av att 
marken löses in. 
 
Anläggande av väg 
Kostnad för att anlägga en ny väg beror på bland annat på platsen 
markförhållande. Hela sträckan från Campingvägen till väg 76 är cirka 800 
meter. Om beräkningarna utgår från en kostnad på 10 000 kr/meter kostar 
det sammanlagt 8 miljoner kronor att anlägga vägarna som föreslås.  
 
Väghållare 
Kommunen blir huvudman för den nya vägen som detaljplanelagts och 
ytterligare kostnader tillkommer årligen på drift och underhåll. För att kunna 
stänga av väg 761 för genomfartstrafik måste kommunen ta över 
väghållaransvaret från Trafikverket. Det innebär också ökade kostnader för 
drift och underhåll som inte finns i budget idag. 
 
Åtgärder väg 76 
Föreslagna åtgärder kan innebära att väg 76 måste byggas om. I tidigare 
planarbete där liknande åtgärder har föreslagits har det gjorts beräkningar på 
att det kan kosta från cirka 5 miljoner kr.  

 
Beslutsunderlag 
 Beslut SBN 2021-06-07 § 89 

 Motion om att utreda en ny dragning av norra infarten till Sandvägen 

 Tjänsteskrivelse, daterad 2021-05-12/Linn Dahlvik 

 Beslut KSAU 2021-08-25 § 79 

 
Beslutsgång 
Ordförande Marie Pettersson (S) frågar om kommunstyrelsen kan besluta i 
enlighet med arbetsutskottets förslag och finner att så är fallet. 
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KS § 101 Granskning avseende kommunens beredskap inför 
och vid kris eller extraordinära händelser 

Diarienr 
2021/82 Beslut 

Kommunstyrelsen antar förvaltningens förslag till svar som sitt eget. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Revisorerna har granskat kommunens beredskap inför och vid kris eller 
extraordinära händelser och gjort bedömningen att kommunen inte helt 
säkerställt en ändamålsenlig krisberedskap. Arbetsutskottet gav den 26 maj 
förvaltningen i uppdrag att se över vilka åtgärder som bör göras i 
förhållande till de rekommendationer som revisorerna framställer i sin 
granskning samt ta fram ett förslag på svar till KS. Nedan följer revisorernas 
rekommendationer samt förvaltningens förslag på svar: 
 

 Att genomföra en kunskapsinventering i kommunen för att 
identifiera vilken kompetens som finns hos vilken aktör eller 
funktion, vilket kan utgöra ett stöd för en begränsad organisation att 
komplettera och bredda sin operativa förmåga ytterligare. Detta 
skulle även innebära möjligheten att bredda tillgången på ersättare. 
Vidare resulterar kunskapsinventeringen i identifiering av möjliga 
och nödvändiga kompetensbehov. 
 
Svar: Detta tillgodoses till viss del genom arbetet med 
krishanteringsråd och framtagandet av ny risk- och sårbarhetsanalys 
(RSA). Att ytterligare lägga ner resurser på att ta inventera samt 
uppdatera denna inventering anses ej vara försvarbart i förhållande 
till arbetsbörda och den vinst/fördel detta arbete skulle ge.  
 

 Att kommunen baserar framtida övnings- och utbildningsinsatser på 
risk- och sårbarhetsanalysen, samt att tillse att även förvaltningar 
och bolag övas på årlig basis. I den mån övningar visar på brister i 
förmåga bör dessa åtgärdas snarast som ett led i lärandeprocessen. 
 
Svar: Detta kommer att tillgodoses i framtagandet av en ny RSA. 
Arbetet påbörjas i höst.  
 

 Att kommunstyrelsen genomför en regelbunden uppföljning av den 
framtagna risk- och sårbarhetsanalysen för att hålla den aktuell och 
säkerställa att samtliga identifierade åtgärder genomförs. 
 
Svar: En RSA tas för varje ny mandatperiod och är aktuell under 
denna tid. Till nästa RSA skapas rutiner för årliga uppföljningar där 
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varje förvaltning har olika ansvarsområden.  
 

 Att kommunstyrelsen involverar bolag och förvaltningar i större 
utsträckning, alternativt gör en grundlig analys och prioritering över 
vilka förvaltningar och bolag som bör delta i framtagandet. 
 
Svar: I höst startar arbetet med att ta fram och utveckla ett lokalt 
krishanteringsråd med näringslivet.  Risk- och sårbarhetsanalysen är 
säkerhetsskyddsklassad och dess innehåll bör därför hållas väldigt 
begränsat. 
 

 Att kommunstyrelsen i större utsträckning förankrar risk- och 
sårbarhetsanalysen i verksamheterna, framförallt eftersom den ska 
utgöra grunden för krisberedskapsarbetet. 
 
Svar: I framtagandet av en ny RSA säkerställs hur respektive 
förvaltning kommunicerar och förankrar RSA arbetet i 
verksamheterna.   
 

 Att kommunstyrelsen säkerställer avtal med externa aktörer gällande 
samverkan under extraordinära händelser upprättas liksom rutiner 
för att begära och ta emot förstärkningsresurser från externa aktörer i 
samband med extraordinära händelser. 
 
Svar: Tillgodoses i arbetet med att ta fram ett krishanteringsråd och 
arbetsrutiner kopplat till detta arbete. Rutiner för 
förstärkningsresurser är en av åtgärderna som står med i RSA för 
denna mandatperiod och kommer att fullföljas. 

 
Beslutsunderlag 
 Missiv 

 Granskning avseende kommunens beredskap inför och vid kris eller 
extraordinära händelser 

 Tjänsteskrivelse, daterad 2021-08-19/ Joakim Lundberg 

 Beslut KSAU 2021-08-25 § 85 

 
Beslutsgång 
Ordförande Marie Pettersson (S) frågar om kommunstyrelsen kan besluta att 
anta förvaltningens förslag till svar som sitt eget och finner att så är fallet. 

 
Beslutet lämnas till 
 Revisorerna 
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KS § 102 Redovisnings av "Skolmiljarden" 2021 
Diarienr 
2021/106 Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta att pengarna som erhålls som 
generellt statsbidrag under benämningen ”Skolmiljarden” redovisas i 
internredovisningen under utbildningsförvaltningen så att pengarna kommer 
skolan till godo. Det totala beloppet uppgår för Älvkarleby kommun tull 
922 373 kronor. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Då Skolmiljarden är ett generellt statsbidrag skall det redovisas under 
finansförvaltningen. Det innebär att pengarna inte kommer skolan till godo. 
För att se till att dessa medel kan användas inom skolan utan att underskott 
uppstår måste vi i internredovisningen lägga intäkten på 
utbildningsförvaltningen. Detta påverkar inte på något sätt kommunens 
resultat men gör att intäkten hamnar där den är avsedd. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige besluta att pengarna som erhålls som generellt 
statsbidrag under benämningen ”Skolmiljarden” redovisas i 
internredovisningen under utbildningsförvaltningen så att pengarna kommer 
skolan till godo. Det totala beloppet uppgår för Älvkarleby kommun till 
922 737 kronor. 

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, daterad 2021-05-12/ Peter Hammarberg 
 Bilaga 1 Skolmiljard 
 

 
Beslutsgång 
Ordförande Marie Pettersson (S) frågar om kommunstyrelsen kan besluta i 
enlighet med arbetsutskottets förslag och finner att så är fallet. 
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KS § 103 Upphävande av detaljplaner för del av Medora 168:2 
m.fl. 

Diarienr 
KS 2021/18 Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner samtliga handlingar och antar förslaget om 
upphävande av detaljplaner för Medora 168:2 m.fl. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden är beslutsfattande organ för både bygg-och 
miljöavdelningen och tekniska avdelningen, men får inte besluta i ärenden 
som berör myndighetsutövning mot den egna verksamheten. 
Kommunstyrelsen beslutar därför i ovan nämnda fall. 
 
Syftet med att upphäva delar av detaljplaner för del av fastigheten Medora 
168:2 m.fl. är att möjliggöra avstyckning och försäljning av cirka 1500 m2 
mark från Älvkarleby kommun till Jungfruholmens 
bostadsrättföreningsområde. Bygglov för parkeringsplats och 
återvinningshus för Jungfruholmens bostadsrättförening kan då beviljas 
utom plan. Upphävande av detaljplanerna innebär också att byggrätter för 
bostäder på befintlig åkermark tas bort. Åkermarken anses idag vara 
olämplig för exploatering av bostäder på grund av översvämningsrisk i 
samband med skyfall. Det finns dessutom en vilja inom kommunen att 
bevara åkermarken. 
 
Upphävandet av detaljplaner handläggs med förenklat standardförfarande 
enligt plan- och bygglagen (SFS 2010:900). Under samrådstiden lämnades 7 
yttranden med synpunkter på förslaget.  
 
Arbetsutskottet föreslår att samtliga handlingar godkänns och att förslaget 
om upphävande av detaljplaner antas.  

 
Beslutsunderlag 

 Plankarta, Linn Dahlvik, Älvkarleby kommun, 2021-06-24 
 Plan- och genomförandebeskrivning, Linn Dahlvik, Älvkarleby 

kommun, 2021-08-04 
 Samrådsredogörelse, Linn Dahlvik, Älvkarleby kommun, 2021-08-

03 
 Fastighetsförteckning, Lantmäteriet, uppdaterad 2021-05-19 
 Tjänsteskrivelse, daterad 2021-08-04/ Linn Dahlvik 

 
Beslutet lämnas till 
 Linn Dahlvik, fysisk planerare 
 Bygg och miljö 
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KS § 104 Deklarationen för en stark demokrati 
Diarienr 
2021/81 Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att skriva under deklarationen för en stark 
demokrati samt att förvaltningens förslag på åtaganden godkänns. 

 
Sammanfattning av ärendet 
På kommunstyrelsens sammanträde den 12 maj fick förvaltningen i uppdrag 
att undersöka möjligheten för kommunen att skriva under Deklaration för 
en stark demokrati.  
 
Vad innehåller deklarationen? 
 
Deklarationen är framtagen av Kommittén Demokratin 100 år som har i 
uppdrag att under åren 2018 – 2021 planera, samordna och genomföra en 
samling av insatser och aktiviteter för en stark demokrati. De aktörer som 
undertecknar deklarationen tar ställning för alla människors lika värde, de 
grundläggande fri- och rättigheterna och rättsstatens principer och tar 
avstånd från diskriminering, extremism, främlingsfientlighet, korruption och 
rasism. För att stärka demokratin ska aktörerna som ansluter sig till 
deklarationen: 

 verka för att fler får en god kunskap och medvetenhet om det 
demokratiska systemet, 

 arbeta för att fler deltar aktivt och står upp för demokratin, och 
 bidra till ett samtalsklimat som kännetecknas av öppenhet och 

respekt 

Vad krävs för att underteckna deklarationen? 

De aktörerna som vill skriva under deklarationen ska definiera sina 
åtaganden i förhållande till målen i deklarationen. Med åtaganden menas 
konkreta aktiviteter som ska genomföras under 2021. Det ska finnas ett 
internt (hur ska kommunen arbeta internt med demokrati?), ett extern (hur 
ska kommunen arbeta med externa målgrupper om demokrati)? och en 
kommunikationsinsats (vad ska kommuniceras och till vem?). 

I början av 2022 ska alla som undertecknat deklarationen lämna in en kort 
beskrivning av den verksamhet som genomförts i förhållande till 
åtagandena. 
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Förslag på åtaganden 

Exempel på andra kommuners åtaganden innefattar allt från demokratidagar 
och seminarier till utställningar och införande av medborgardialog. 
Eftersom åtagandena ska genomföras under 2021 är tiden för planering och 
genomförande begränsad. 

Förvaltningens förslag på antaganden är att kommunen anordnar 
temamånader på Facebook samt har en landningssida på Alvkarleby.se. 
Tanken är att konceptet täcker in både det externa åtagandet och det 
kommunikativa. Kommunikationsavdelningen har tagit fram följande 
teman:  

 September: allmän och lika rösträtt med särskild fokus på 
kvinnlig rösträtt 

 Oktober: det fria ordet med särskild fokus på Stig Dagerman  
 November: barns rättigheter med särskild fokus på 

barnkonventionen 
 December: demokrati – hur funkar det?  

 
När det gäller det interna åtagandet finns det planer på att se över 
medborgardialogen. Flertalet andra kommuner som skrivit under 
deklarationen har införande av medborgardialog som sitt interna åtagande, 
men eftersom Älvkarleby redan erbjuder allmänhetens frågestund är det 
lämpligare att istället ser över om formen för medborgardialog på något sätt 
kan förbättras. Kommunen kommer preliminärt att delta i SKR:s 
medborgardialognätverk, vilket också skulle kunna ses som en del i arbetet 
med genomförandet av ett sådant åtagande. 
 
Arbetsutskottet föreslog kommunstyrelsen att skriva under deklarationen för 
en stark demokrati samt att godkänna förvaltningens förslag på åtaganden. 

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, daterad 2021-07-28/ Nikola Jevtic 
 Beslut KS 2021-05-12 § 73 
 Beslut KSAU 2021-08-25 § 88 

 
Beslutsgång 
Ordförande Marie Pettersson (S) frågar om kommunstyrelsen kan besluta i 
enlighet med arbetsutskottets förslag och finner att så är fallet. 

 
Beslutet lämnas till 
 Kanslichef 
 Kommunikation 
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KS § 105 Digitala sammanträden 
Diarienr 
2020/96 Beslut 

Kommunstyrelsen besluta att: 
1. Zoom-licenserna förlängs med ytterligare ett år, 
2. man återgår till fysiska möten så fort pandemin tillåter och 
3. sekreterarna får stöd av en administrativ/teknisk resurs så länge 

pandemin kräver att sammanträden hålls digitalt. 
 

Sammanfattning av ärendet 
När kommunstyrelsen i oktober 2020 beslutade att Zoom skulle köpas in 
beslutades även att resursfördelningen skulle utvärderas innan licenserna 
löper ut i oktober 2021. Förvaltningen har nu genomfört utvärderingen. 
 
Den digitala sammanträdesformen har brukats i olika utsträckning av 
nämnderna. De allra flesta sammanträdena har genomförts i så kallad 
hybridform, d.v.s. ledamöter har deltagit både fysiskt och på distans. 
Kommunstyrelsen är den nämnd som har utnyttjat den digitala lösningen 
mest frekvent. Även kommunstyrelsens arbetsutskott har haft sina möten 
helt och hållet på distans sedan årsskiftet. Vid arbetsutskottens 
sammanträden ställs dock inte samma lagkrav som vid nämndsammanträden 
vilket underlättar för alla inblandade. 
 
Den hybrida sammanträdesformen är krävande för sekreterarna och innebär 
en hel del extra jobb. Under 2021 har kommunsekreteraren utgjort den enda 
resursen när det kommer till administrativt stöd/teknisk support, men 
förvaltningen ser inte det som hållbart i längden. 
 
Eftersom det digitala sammanträdet innebär så pass mycket extra jobb, samt 
att tanken från början var att bevara det fysiska sammanträdet i så stor 
utsträckning som möjligt, anser förvaltningen att kommunens politiska 
sammanträden återgår till den traditionella sammanträdesformen så snart 
pandemin tillåter. Det är dock inte möjligt att förutspå när så är fallet, vilket 
betyder att Zoom-licenserna bör förlängas med ett år samt att sekreterarna 
för stöd av en administrativ/teknisk resurs så länge krävs. 
 
Arbetsutskottet föreslog kommunstyrelsen besluta att: 

1. Zoom-licenserna förlängs med ytterligare ett år, 
2. man återgår till fysiska möten så fort pandemin tillåter och 
3. sekreterarna får stöd av en administrativ/teknisk resurs så länge 

pandemin kräver att sammanträden hålls digitalt. 
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Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, daterad 2021-08-13/ Nikola Jevtic 
 Beslut KS 2020-10-15 § 124 
 Beslut KSAU 2021-08-25 § 89 

 
Beslutsgång 
Ordförande Marie Pettersson (S) frågar om kommunstyrelsen kan besluta i 
enlighet med arbetsutskottets förslag och finner att så är fallet. 

 
Beslutet lämnas till 
 Kanslichefen 
 Samhällsbyggnadsnämnden 
 Utbildningsnämnden 
 Omsorgsnämnden 
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KS § 106 Revidering av grafisk profil 
Diarienr 
2021/107 Beslut 

Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till förvaltningen med 
motiveringen att följande saker saknas i den grafiska profilen: 

1. Hex-färger 
2. Anvisningar för hur bordern får användas 

 
Kommunstyrelsen undrar även om färgerna på arbetskläderna inte bör vara 
kopplade till förvaltningarnas profilfärger. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Den grafiska profilen underlättar kommunikationen för alla verksamheter 
och är viktig för att förmedla en enhetlig bild av Älvkarleby kommun. Vi 
skapar en tydlig avsändare genom att använda ord och bild, färg och form 
på samma sätt. Det stärker vår gemensamma identitet och gör det enkelt för 
omvärlden att känna igen ett budskap från Älvkarleby kommun.   
 
Profilmanualen är kompletterad med ett manér som kan förstärka viss 
kommunikation vid marknadsföring. Vidare har det gjorts en del 
redaktionella ändringar för att göra dokumentet mer användarvänligt. 
Justeringar och kompletteringar är baserade på erfarenheter och nya behov 
sedan den förra revideringen 2016, till exempel är profilfärgerna färre 
baserat på hur vi ser att de används. 
 
Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen godkänner den reviderade 
grafiska profilen. 

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 
 Grafisk profil 2021/Elin Bestdahl, Karin Vybiral/Twist & Shout 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Hans Wennberg (MP) yrkar, med instämmande av Clarrie Leim (C), Sigrid 
Bergström (V), Susanne Mastonstråle (M) och Kurt L Andersson (S), 
återremiss med motiveringen att den grafiska profilen saknar hex-färger 
samt anvisningar om hur bordern får användas. Vidare vill man också ha 
klarhet i om arbetskläder inte borde vara kopplade till förvaltningarnas 
profilfärger. 

Beslutsgång 
Ordförande Marie Pettersson (S) frågar om kommunstyrelsen kan besluta 
om återremiss enligt Hans Wennberg (MP) m.fl. förslag och finner att så är 
fallet. 
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Beslutet lämnas till 
 Kommunikation 
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KS § 107 Omfördelning av medel för integrationsprojekt 
Diarienr 
2021/108 Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ersättningen från Migrationsverket används i 
projektform över åren 2021-2023.  

 
Sammanfattning av ärendet 
I februari 2021 betalades sammanlagt 200 miljoner kronor ut till 58 
kommuner som under de senaste åren har haft ett högt mottagande av 
nyanlända i relation till den egna befolkningen, Älvkarleby kommun fick ca 
1 800 000 kronor.  
 
Verksamheten vill använda pengarna under en treårsperiod i projektform för 
att skapa bättre förutsättningar för fler personer att bli självförsörjande 
genom arbete, studier eller praktik genom att kunna erbjuda deltagarna 
tidiga/olika insatser för att komma i arbete exempelvis matchningsinsatser 
eller arbetsnära insatser. Insatserna ska alltid leda individen närmare 
arbetsmarknaden eller studier och på så sätt minska utanförskapet för 
målgruppen. 
 
Arbetsutskottet föreslog att kommunstyrelsen beslutar att ersättningen från 
Migrationsverket används i projektform över åren 2021-2023. 

 
Beslutsunderlag 
 Projektbeskrivning 
 Tjänsteskrivelse, daterad 2021-06-18 /Jenny Dahlberg 
 Beslut KSAU, daterad 2021-08-25 § 91 

 
Beslutsgång 
Ordförande Marie Pettersson (S) frågar om kommunstyrelsen kan besluta i 
enlighet med arbetsutskottets förslag och finner att så är fallet. 
 

 
Beslutet lämnas till 
 Ekonomiavdelningen 
 Integrationssamordnaren  
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KS § 108 Effektiv och nära vård 
Diarienr 
2021/110 Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att: 
1. Ställa sig bakom rapporten Effektiv och nära Vård 2030, Målbild och 

strategi samt dokumentet ”Inriktning för utveckling av vårdcentrum i 
Uppsala län” 

2. Ge nämnderna i uppdrag att följa samt vid behov besluta om, för 
varje enskild nämnd relevanta delar i detta fortlöpande 
omställningsarbete, utifrån de mål och strategier som beskrivs i 
rapporten. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Omsorgsnämnden har föreslagit fullmäktige att: 

1. Ställa sig bakom rapporten Effektiv och nära Vård 2030, Målbild 
och strategi samt  dokumentet ”Inriktning för utveckling av 
vårdcentrum i Uppsala län” 

2. Ge nämnderna i uppdrag att följa samt vid behov besluta om, för 
varje enskild nämnd relevanta delar i detta fortlöpande 
omställningsarbete, utifrån de mål och strategier som beskrivs i 
rapporten 

 
Vården behöver komma närmare patienten och brukaren. Utvecklingen av 
en nära vård pågår på lokal, regional och nationell nivå. För att hälso- och 
sjukvården och den kommunala vård- och omsorgen ska vara fortsatt 
effektiv, av hög kvalitet, kunna möta den demografiska utvecklingen och 
invånarnas behov på ett bättre sätt, krävs en omställning i hela vårdkedjan. 
 
Nära vård är inte en ny organisationsnivå eller en benämning på dagens 
primärvård. Nära vård är snarare ett nytt sätt att arbeta med hälsa, vård och 
omsorg.  
En mer tillgänglig, närmare vård kan tillsammans med nya arbetssätt i 
vården innebära att resurserna inom vård och omsorg kan användas bättre 
och därmed räcka till fler.  
 
Eftersom det omställningsarbete som beskrivs i Effektiv och nära vård 2030 
är av principiell betydelse och innebär särskilda åtaganden främst inom 
Omsorgsnämndens ansvarsområde önskar nämnden att kommunfullmäktige 
ställer sig bakom målbilden och inriktningen.  
 
Vidare önskar omsorgsnämnden att kommunfullmäktige ger nämnderna i 
uppdrag att följa samt vid behov besluta om, för varje enskild nämnd 
relevanta delar av detta fortlöpande omställningsarbete utifrån de mål och 
strategier som beskrivs i rapporten. Ett sådant uppdrag skulle tydliggöra 
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samt legitimera den planering och prioritering gällande mål ramar som 
Omsorgsnämnden liksom övriga nämnder behöver göra i 
omställningsarbetet. 
 
 
Effektiv och nära vård 2030 - en färdplan i omställningsarbetet 
 
I rapporten Effektiv och nära vård 2030, Dnr KS2019/136 skissar region 
Uppsala färdplanen för omställningsarbetet i vår region. Utgångspunkten är 
ett förebyggande och hälsofrämjande arbete i samverkan med andra aktörer. 
Vården bygger på samskapande och tillit där patienter och anhöriga 
involveras som jämlika partners och experter i vården. 
Att förändringsriktningen beslutas och förankras brett på ledningsnivå hos 
huvudmännen, i såväl politiska - som tjänstemannaledningar, för att sedan 
omsättas i planer som konkretiserar arbetet inom de egna ansvarsområdet är 
en förutsättning för att lyckas med förändringsarbetet.  
 
Omsorgsnämnden vill betona att de vägval som tecknas i rapporten är 
nödvändiga steg som behöver tas för att säkerställa en god- och nära vård 
för kommunens invånare och ligger i linje med den nationella utvecklingen. 
Omställningsarbetet som till viss del redan har påbörjats tecknar en tydlig 
omställning från sluten vård till öppen vård där primärvårdsnivån, den 
kommunala eller regionala, är den tydliga basen för att tillgodose invånarnas 
behov av hälso- och sjukvård. 
 
Med rapporten, Effektiv och nära vård 2030, som utgångspunkt har Region 
Uppsala skapat en plan för vårdcentrum i flera av länets kommuner. 
Beskrivning av vårdcentrumens verksamheter och lokalisering framgår i 
dokumentet ”Inriktning av utveckling för vårdcentrum i Uppsala län” Dnr 
KS2019/ 136. 
 
Huvudmännens beslut 
 
Den 18 juni 2018 fattade regionstyrelsen beslut att ställa sig bakom 
rapporten Effektiv och Nära vård 2030, Den 4 november 2019 beslutade 
Regionstyrelsen att ställa sig bakom ”Inriktning för utveckling av 
vårdcentrum i Uppsala län”. Samrådet HSVO ställde sig bakom förslag till 
målbild och inriktning den 20 september 2019 och Regionalt Forum den 4 
oktober 2019. Efter det har respektive huvudman antagit dokumenten. I 
Älvkarleby kommun antog kommunstyrelsen dokumenten den 7 april 2020, 
Dnr KS 2019/13   
 
I juni 2021 fattade vårdstyrelsen i region Uppsala beslut om att Nära vård 
och hälsa ska etablera en närvårdsenhet inom ramen för vårdcentrum Tierp-
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Älvkarleby med start november 2021.  
 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse med förslag till beslut från förvaltningschef Lena 

Isokivelä, daterad 2021-07-30. 
 Effektiv och nära vård 2030 
 Inriktning av utveckling för vårdcentrum i Uppsala län 
 Inriktningsbeslut Vårdcentrum Tierp Älvkarleby 

 
Beslutsgång 
Ordförande Marie Pettersson (S) frågar om kommunstyrelsen kan besluta i 
enlighet med omsorgsnämndens förslag och finner att så är fallet. 
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KS § 109 Information: SKR:s nätverk för medborgardialog 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen tackar kanslichefen för informationen. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kanslichef Johanna Wilestedt informerar om kommunens planer på att delta 
i SKR:s nätverk för medborgardialog. Deltagande i projektet kostar 
ingenting och pågår till 2023. Under sammanträdet delges endast 
information om projektets utformning. Vill kommunen delta i nätverket får 
kommunstyrelsen besluta om detta vid ett senare tillfälle. 
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KS § 110 Information från omsorgsnämnden till fullmäktige 
angående utbetalning av ekonomiskt bistånd 

Diarienr 
2021/111 Beslut 

Kommunstyrelsen lämnar informationen till kommunfullmäktige. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Omsorgsnämnden vill överlämna information om utbetalning av ekonomiskt 
bistånd till fullmäktige. 
Covid-19 haft en stor påverkan på svensk ekonomi och arbetsmarknad 
vilket har lett till en ökad arbetslöshet. Andelen personer som erhåller 
ekonomiskt bistånd på grund av arbetslöshet har även ökat nationellt. 
Arbetslösheten är fortsatt hög i riket och enligt Arbetsförmedlingen har 
aldrig tidigare antalet långtidsarbetslösa varit så många som nu. 
Arbetsförmedlingen konstaterar även att deras tilldelade resurser inte räcker 
till för att bromsa antalet nya långtidsarbetslösa då anslagen till de olika 
arbetsmarknadspolitiska åtgärderna har minskat.  
Förvaltningen har sett en viss ökning av ekonomiskt bistånd sedan oktober 
2020. Ökningen av utbetalningarna har dock fortsatt under tertial ett och 
överstiger utfallet för samma period förra året med drygt 721 tkr. 
I april sjönk utbetalningen något men ligger fortfarande på en högre nivå än 
i april 2020. I den analys som enheten för försörjningsstöd och vuxen 
genomfört framkommer att det är en ökning av ärenden varje månad men 
även att utbetalningarna för livsföring i övrigt (tandvård, flytthjälp, hälso- 
och sjukvård) har ökat markant i mars och april, men även utbetalningar för 
elskulder och hyresskulder har ökat.  
Omsorgsnämnden ser allvarligt på utvecklingen bedömer att osäkerheten är 
stor över vilken nivå utbetalningarna kommer att stabiliseras på, vilket 
innebär att prognosen för helåret är svårbedömd. Omsorgsnämnden har inte 
verktyg att på egen hand vända den negativa utvecklingen som följer i 
spåren av pandemin och vill därför särskilt uppmärksamma 
kommunfullmäktige om denna svårighet som nu visar sig i den negativa 
prognosen. 
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 Kommunstyrelsen 
 2021-09-08  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

KS § 112 Revidering av riktlinje för hantering av allmänna 
handlingar och sekretessbedömning 

Diarienr 
2021/88 Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige antar de reviderade riktlinjerna 
för hantering av allmänna handlingar och sekretessbedömning.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens förvaltning har reviderat dokumentet ”Rutin för 
hantering av allmänna handlingar” som blev antagen av 
Kommunfullmäktige, 2001-06-20.  
 
Syftet med revideringen av dokumentet har varit att få till en tydligare samt 
uppdaterad riktlinje som tar hänsyn till de lagändringar som har skett sedan 
2001. En sådan riktlinje behövs för att tillgodose att de olika förvaltningarna 
hanterar allmänna handlingar och gör sekretessbedömning på ett likartat 
sätt.  
 
Arbetsutskottet föreslog kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
att anta de reviderade riktlinjerna för hantering av allmänna handlingar och 
sekretessbedömning. 

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, daterad 2021-08-17/Amal Khalilova 
 Förslag på ”Riktlinje för hantering av allmänna handlingar och 

sekretessbedömning” 
 KSAU 2021-08-25 § 84 

  

Beslutsgång 
Ordförande Marie Pettersson (S) frågar om kommunstyrelsen kan besluta i 
enlighet med arbetsutskottets förslag och finner att så är fallet. 
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 Kommunstyrelsen 
 2021-09-08  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

KS § 113 Information angående remissvar Häcksören 
naturreservat 

 
Beslut 
Kommunstyrelsen tackar bygg- och miljöchefen för informationen. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Bygg- och miljöchef Raul Johnson informerar om ett remissvar angående 
Häcksören naturreservat. Då förvaltningen inte är klara med remissvaret 
som ska vara länsstyrelsen tillhanda senast 4 oktober har man försökt få 
svarstiden förlängd med två veckor, vilket inte godkänts inte av 
länsstyrelsen. Eftersom det ankommer på kommunstyrelsen att svara på 
remisser kommer ärendet att behövas tas via delegation när remissvaret är 
färdigställt. För att kommunstyrelsen ändå ska få ta del av vad förvaltningen 
har förs åsikter i ärendet håller Bygg- och miljöchefen en presentation för 
kommunstyrelsen samt svara på frågor från ledamöterna. 
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