
  
 
 

 Utdragsbestyrkande 
  

Protokoll för Kommunstyrelsen 
Plats: Kommunhusets sessionssal, Skutskär 
Datum och tid: 2021-11-10 09:00-11:55 

Justering  

Plats: Kommunhuset, Skutskär 
Datum och tid:  2021-11-15 08:00 
  
Paragrafer: 134-143 
  

Sekreterare:   

 Malin Persson   

Ordförande:   

 Marie Pettersson § 134-142 Clarrie Leim § 143 

Justerare:   

 Clarrie Leim § 134-142  Roger Petrini § 134-142  

 
     SusAnnne Mastonstråle § 143    Mona Hansson § 143 

 

ANSLAG / BEVIS 
Kommunstyrelsens protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag i 
kommunens digitala anslagstavla. Protokollet förvaras på kommunhuset. 
 
Sammanträdesdatum 2021-11-10  
Datum då anslaget sätts upp   
Datum då anslaget tas ned   

Underskrift   
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 Kommunstyrelsen  
 2021-11-10 

 Ordförandens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

 

Beslutande 
Ledamöter 
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer 
Marie Pettersson (S) 134-142 
Clarrie Leim (C)  
Katrin Jakobsson (S)  
Sigrid Bergström (V)  
Roger Petrini (M) 134-142 
SusAnne Mastonstråle (M)  
Torbjörn Löfgren (KV)  
Maj-Britt Jakobsson (SD)  

Tjänstgörande ersättare 
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer Ordinarie ledamot 
Sven-Olof Melin (S)  Kurt L Andersson (S) 
Jenny Dahlberg (S) 134-142 Hans Wennberg (MP) 
Mona Hansson (KV)  Sandra Andersson (SD) 
Gunn Johansson (C) 143 Marie Pettersson (S) 
   

Övriga närvarande 
Ersättare 
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer 
Gunn Johansson (C)  
Marianne Nygren (KD) 134-142 

Övriga deltagare 
Namn Paragrafer Befattning 
Maria Wikström deltog digitalt via Teams  Kommundirektör 
Maria Norman deltog digitalt via Teams  Ekonomichef  
Malin Persson  Kommunsekreterare 
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 Kommunstyrelsen 
 2021-11-10  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

KS § 134 Delgivning av protokoll och andra meddelanden 
 

 
Följande meddelanden redovisas:  

1. Föranmälan, Arbetsmiljöverket 2021-10-18 
2. Remiss av Riksarkivets förslag till författningar 
3. Riktlinjer för telefoni 
4. Protokoll, delårsrapport Älvkarleby Vatten AB  
5. Beslut från ON 2021-10-05  
6. Svar till revisorerna 
7. Tjänsteskrivelse ON  
8. Projektuppföljning ON  
9. Uppföljning av internkontrollplan 2021 ON  
10. Beslut från ON  
11. Delårsrapport 2021 ON  
12. Uppföljning av internkontrollplan 2021 SBN  
13. Beslut från SBN  
14. Delårsredovisning 2021 SBN  
15. Beslut från UN  
16. Delårsredovisning 2021 UN  
17. Uppföljning av interkontrollplan 2021 UN  
18. Beslut från UN 
19. Information om inspektionsrapport 
20. Länsstyrelsens inspektionsrapport 2021 Uppsala 
21. Protokoll från Inköp Gävleborg 
22. KSAU protokoll 2021-10-26 
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 Kommunstyrelsen 
 2021-11-10  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

KS § 135 Redovisning av delegationsbeslut 
 

 
Följande delegationsbeslut redovisas:  

 Marie Pettersson (kommunstyrelsens ordförande) har fattat beslut 
om yttrande till Länsstyrelsen i Uppsala om förslaget till 
naturreservat Tångsåmurarna.  
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 Kommunstyrelsen 
 2021-11-10  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

KS § 136 Allmän information och återrapportering från uppdrag 
 

 
Marie Pettersson (S) informerar att Landshövding Göran Enander varit på 
företagsbesök i kommunen. Syftet med besöket var att han ville få en 
lägesbild av hur lokala företag har påverkats av coronapandemin. 
Tillsammans med kommunstyrelsens ordförande Marie Pettersson, 
kommundirektör Maria Wikström och Näringslivskontorets Joakim 
Lundberg och Linda Helzenius besökte dom ABAB, Skutskärs trä, 
Älvkarleö herrgård och Science of Life. Företagen valdes ut för att visa på 
hur olika pandemins påverkan är. Vissa har växt, vissa har fått kämpat hårt 
för sin överlevnad och andra har precis startat upp sin verksamhet.   
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 Kommunstyrelsen 
 2021-11-10  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

KS § 137 Ekonomisk redovisning 
 

 
Kommunstyrelsen tackar för redovisningen.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen får en kort redovisning av kommunstyrelsens ekonomi.  
Ekonomichefen meddelar att ingen ny ekonomisk prognos gjorts, utan 
föregående prognos ligger kvar oförändrad.  

 
Beslutsunderlag 
 Enkel uppföljning september Kommunstyrelsen  
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 Kommunstyrelsen 
 2021-11-10  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

KS § 138 Remiss inför beslut - bildandet av naturreservat 
Gårdskärskusten i Älvkarleby och Tierps kommun 

Diarienr 
2021/139 Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar förslaget till 
yttrande som framgår i tjänsteskrivelsen som sitt eget.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Länsstyrelsen har utarbetat ett förslag till beslut och skötselplan för det 
blivande naturreservatet Gårdskärskusten i Älvkarleby och Tierps 
kommuner. Innan Länsstyrelsen fattar beslut om bildande av naturreservat 
ska Länsstyrelsen enligt 24 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd 
enligt miljöbalken m.m. förelägga ägare och innehavare av särskild rätt till 
marken att inom en viss tid yttra sig över förslaget. 
Kommunen är nu i en expansiv fas av sin utveckling, och mycket har hänt 
inom den fysiska planeringen sedan förslaget till naturreservat behandlades 
och samråddes kring sist, under 2019. Det är i stort sett hela kustområdet som 
avsätts till reservat, tillsammans med tillkommande Häcksörens och 
befintliga Billuddens naturreservat. 

 
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse, daterad 2021-10-20 /Sofie Åberg   
 Bilaga (4) till tjänsteskrivelse angående naturreservat 
 Remiss från Länsstyrelsen om förslag till naturreservat 

Gårdskärskusten 
 Beslut KSAU 2021-10-26 § 116 
 Samhällsbyggnadsnämndens yttrande angående remiss inför beslut 

om naturreservat Gårdskärskusten  

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Marie Pettersson (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår att 
kommunfullmäktige antar förslaget till yttrande som framgår i 
tjänsteskrivelsen som sitt eget.  
 

7



 Kommunstyrelsen 
 2021-11-10  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

KS § 139 Partistödets storlek samt utbetalning av partistödet för 
2022 

Diarienr 
2021/141 Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige: 
 fastställer partistödet för år 2022 till 13 280 kr per parti och13 280 kr 

per mandat (oförändrat), samt beslutar att 
 betala ut partistödet avseende år 2023 till följande partier; 

Socialdemokraterna (S), Sverigedemokraterna (SD), Moderaterna 
(M), Kommunens Väl (KV), Centerpartiet (C), Vänsterpartiet (V), 
Kristdemokraterna (KD), Liberalerna (L) och Miljöpartiet (MP).  

 
Sammanfattning av ärendet 
Reglerna för det kommunala partistödet finns i kommunallagen, som ger 
fullmäktige rätt att besluta om partistödets omfattning och formerna för det. 
Det finns ingen skyldighet att ge ut partistöd men alla kommuner gör det 
idag. Partistöd får betalas ut till alla partier som fått mandat och som tagit 
plats i fullmäktige. Stödet betalas ut under de år partiet är representerat i 
fullmäktige och som längst under ett år efter det att representationen 
upphört. Fullmäktige ska årligen ta beslut om att betala ut partistöd. 
 
I fullmäktiges antagna regler framgår det också att fullmäktige ska fastställa 
nästkommande års storlek på partistödet i samband med budget. Dels ett 
grundstöd per parti, dels ett stöd per mandat. Ett sådant beslut har inte tagits. 
Förvaltningen förslår därför att fullmäktige tar beslut om partistödets 
omfattning för 2022.  
 
Partistödet 2021 fastställdes till:  

 13 280 kronor per parti och  
 13 280 kronor per mandat 

 
 

Beslutsunderlag 
 Beslut KSAU 2021-10-26 § 117 
 Tjänsteskrivelse, daterad 2021-10-19/Malin Persson  
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 Kommunstyrelsen 
 2021-11-10  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

KS § 140 Revidering av grafisk profil 
Diarienr 
2021/107 Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner det reviderade förslaget avseende kommunens 
grafiska profil för perioden 2021-2025. 

 
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.  
  
Kommunstyrelsen beslutade 2021-09-08 (§ 106) att återremittera ärendet 
om reviderad grafisk profil till förvaltningen, med motiveringen att det 
saknas HEX-färger samt anvisningar för hur bården får användas. 
Kommunstyrelsen undrade även om färger på arbetskläder inte borde vara 
kopplade till förvaltningarnas profilfärger.  
 
Förvaltningen har nu reviderat förslaget och kompletterat med HEX-färger. 
När det gäller profilfärger är antalet begränsat till de nyanser som används 
mest. Förvaltningsspecifika färger, t ex på arbetskläder, har inte använts 
konsekvent och är därför borttaget.  
 
Bårderna har varit en del i den grafiska profilen under lång tid och ger i 
dagsläget ett daterat grafiskt uttryck. De finns kvar och används i befintliga 
Office-mallar men kommuniceras inte för övrigt. 
 
I det reviderade förslaget har även tillämpningsanvisningar när det gäller 
visitkort tagits bort, detta då det numera knappt används. Vidare har vissa 
redaktionella ändringar gjorts för att göra dokumentet mer användarvänligt.  

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, daterad 2021-10-14 /Elin Bestdahl och Karin Vybiral 
 Grafisk profil 2021/Elin Bestdahl, Karin Vybiral/Twist & Shout 

 
Beslutet lämnas till 
 Näringslivs- och utvecklingschef  
 Kommunikatörer  
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 Kommunstyrelsen 
 2021-11-10  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

KS § 141 Sammanträdesplan 2022 
Diarienr 
2021/148 Beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att sammanträda följande datum år 2022:  
 2 februari, 16 mars, 11 april, 18 maj, 8 juni, 7 september, 12 oktober, 

9 november och 6 december.  
 

2. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige sammanträder 
följande datum år 2022:  
 16 februari, 27 april, 20 juni, 21 september, 26 oktober, 23 

november och 14 december.   
 

Sammanfattning av ärendet 
Varje höst tar förvaltningen fram ett förslag till sammanträdesplan för 
nästkommande år. Respektive beslutsinstans fastställer sedan sina 
sammanträdesdatum.  

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, daterad 2021-10-18 /Malin Persson  
 Förslag till sammanträdesplan 2022 

 
Beslutet lämnas till 
 Kommunsekreterare  
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 Kommunstyrelsen 
 2021-11-10  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

KS § 142 Indexreglering av internhyror för 2022 
Diarienr 
2021/150 Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avstår från att 
indexreglera internhyrorna för år 2022. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Sedan 2020 beslutades att kommunens interhyror skulle regleras enligt 
beslutad internhyresmodell. Detta för att alla verksamheter skulle få en fast 
hyra, oavsett verklig kostnad, för att få en bättre bild av sin ekonomi. Dessa 
hyror beslutades för en treårsperiod, med årlig indexreglering. 
 
Då vi ser att verkliga kostnader är lägre än den satta hyran föreslår 
samhällsbyggnadsnämnden att avstå indexreglera hyrorna för kommande år. 
År 2022 kommer nya hyror att sättas för perioden 2023-2026 och där får 
hänsyn tas till det verkliga utfallet under innevarande period. 

 
Beslutsunderlag 

 Beslut KSAU 2021-10-26 § 121 
 Beslut SBN 2021-10-11 § 129 
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 Kommunstyrelsen 
 2021-11-10  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

KS § 143 Tolkning av reglementet för arvoden och ersättning till 
förtroendevalda  

Diarienr 
KS 2021/174 Beslut 

1. Reglementet ska tolkas som så att om man har ett arvode motsvarade 
40 % eller mer så ska inga arvoden för andra uppdrag betalas ut. 

2. Arvodesreglementet ska tas upp på kommunstyrelsens 
nästkommande sammanträde den 15 december för att då eventuellt 
föreslå att kommunfullmäktige gör justeringar i reglementet.  

 
Reservationer och särskilda uttalanden 
Marie Pettersson (S), Roger Petrini (M) och Jenny Dahlberg (S) deltar inte i 
beslutet.  

 
Sammanfattning av ärendet 
I kommunens reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda 
framgår det i § 3 att kommunstyrelsen ska ansvara för tolkning och 
tillämpning av reglementet då det uppstår situationer där reglementet inte 
ger ett tydligt svar om vad som gäller.  
En sådan situation har nu uppstått då en 40 % arvoderad ordförande tillträtt 
ett nytt uppdrag som kan anses ligga utanför ramen för det uppdrag som 
arvodet avser. Frågan är om denne ibland då ska tolkas som det reglementet 
kallar fritidspolitiker eller om arvodet ska anses täcka in alla tänkbara 
uppdrag inom kommunen.  

 
Beslutsunderlag 
 Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Beslutspunkt 1 
Gunn Johansson (C) yrkar att reglementet ska tolkas som så att det 40 % 
ordförandearvodet avser ett specifikt uppdrag och vid närvaro av andra 
uppdrag utanför det ska den förtroendevalda anses som det reglementet 
kallar för fritidspolitiker.  
 
SusAnne Mastonstråle (M) yrkar att reglementet ska tolkas som så att en 
förtroendevald som har ett arvode på 40 % eller mer endast har rätt till det 
arvodet och ingen annan ersättning för andra uppdrag.  
 
Beslutspunkt 2 
Gunn Johansson (C) yrkar att arvodesreglementet tas upp på 
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 Kommunstyrelsen  
 2021-11-10 

 Ordförandens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

kommunstyrelsens nästkommande 15 december för att eventuellt föreslå 
fullmäktige en revidering.   
 
SusAnne Mastonstråle (M) yrkar att arvodesreglementet inte tas upp för 
eventuell revidering.  

Beslutsgång 
 
Beslutspunkt 1  
Ordförande ställer Johanssons förslag mot Mastånstråles och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt Mastonstråles förslag.  
 
Beslutspunkt 2  
Ordförande ställer Johanssons förslag mot Mastånstråles och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt Johanssons förslag.  

 
Beslutet lämnas till 
 Kommunsekreterare 
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