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Beslutande 
Ledamöter  
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer 
Marie Pettersson (S)  
Clarrie Leim (C)  
Katrin Jakobsson (S) 
Kurt L Andersson (S) 
Sigrid Bergström (V) 
Roger Petrini (M) 
Susanne Mastonstråle (M) 
Torbjörn Löfgren (KV) 
Maj-Britt Jakobsson (SD)           23-28 
Mona Hansson (KV)                   29-45            

Tjänstgörande ersättare 
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer Ordinarie ledamot 
Sven-Olof Melin (S)                                                Hans Wennberg (MP) 
Walter Löfman (SD)                                                Sandra Andersson (SD) 
Mona Hansson (KV)                   29-45   Maj-Britt Jakobsson (SD)  

Övriga närvarande 
Ersättare 
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer 
Hannele Kumpulainen (S) 
Jenny Dahlberg (S) 
Gunn Johansson (C) 
Mona Hansson (KV)                   23-28 
Marianne Nygren (KD)   

Övriga deltagare 
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer Befattning 
Maria Wikström                                                      Kommundirektör 
Maria Matsson                            23-28                   Ekonom  
Monica Frisk                               23-28                   Ekonom 
Sandra Spjuth                              23-28                   Ekonom 
Jenny Norrå                                 23-28   Ekonom 
Maria Norman                                                         Ekonomichef 
Lena Blad                                    23                        VD Gästrike Vatten 
Ingalil Tegelberg (S)                   23                        Ordförande Gästrike Vatten  
Håkan Karlsson                           24                        VD Älvkarlebyhus AB 
Lars Skytt (S)                              24                         Ordförande Gästrike Vatten 
Anna Linnerfalk                          24                         Ekonomichef 
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Bert-Ola Dahlgren        25                           Chef samhällsbyggnadsförvaltningen 
Magnus Grönberg (S)                  25                           Ordförande samhällsbyggnadsnämnden 
Per-Anders Olsson                       26     Chef utbildningsförvaltningen  
Jan-Åke Olsson (S)                      26     Ordförande utbildningsnämnden 
Ann-Louise Brolin                       27     Chef omsorgsförvaltningen 
Johan Köhler                                28     HR- och arbetsmarknadschef 
Christian Budd                             33-34                      Miljöinspektör 
Nikola Jevtic                                35                           Verksamhetsutvecklare                
Marie Niklassson                         36                            Kostchef 
Amal Khalilova       Kommunsekreterare 
 
 
  



  
 Kommunstyrelsen  
 2022-03-16  

 Ordförandens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

4 
 

§ 23 Bokslutspresentation Älvkarleby vatten/Gästrike vatten 
 
Diarienr 
KS/2022:40 

Kommunstyrelsen tackar för presentationen.  
 
Kommunstyrelsen noterar att det är en bra presentation samt att det går bra för bolaget.  

Sammanfattning av ärendet 
Älvkarleby Vatten AB är ett dotterbolag till moderbolaget Gästrike Vatten. Älvkarleby Vatten 
AB producerar och distribuerar dricksvatten samt omhändertar och renar avloppsvatten. Inga 
anställda finns i Älvkarleby Vatten AB. Utveckling, drift och underhåll av de allmänna 
anläggningarna i Älvkarleby utförs av Gästrike Vatten AB, som är Gävle, Hofors, Ockelbo, 
Älvkarleby och Östhammars gemensamma bolag för VA-samverkan över kommungränserna. 
Varje år presenterar bolaget sitt bokslut för kommunstyrelsen.  
 
Årets resultat är 0, efter att 3 233 tkr av intäkterna har redovisats som överuttag och bokförts 
som skuld till VA-kollektivet. Årets investeringar uppgår till ca 8,6 mnkr varav ca 2,8 mnkr 
avser ett större exploateringsområde. Övriga investeringar avser främst ledningsnätsförnyelse 
och förtätningar.  
 
Beslutet lämnas till 

• Älvkarleby Vatten AB 
  



  
 Kommunstyrelsen  
 2022-03-16  

 Ordförandens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

5 
 

§ 24 Bokslutspresentation Älvkarlebyhus 
 
Diarienr 
KS/2022:40 

Kommunstyrelsen tackar för presentationen.  
 
Kommunstyrelsen noterar att Älvkarlebyhus AB presenterar bra siffror. Det är hög 
uthyrningsgrad och aktiebolaget tar stort socialt ansvar. Kommunstyrelsen upplever att 
bolaget drivs som kommunfullmäktige har beslutat. Det finns eftersläpande underhållsarbete, 
men bolaget har en tydlig plan för att åtgärda det.  

Sammanfattning av ärendet 
Älvkarlebyhus AB är ett moderbolag i en koncern som ägs av Älvkarleby kommun. Bolaget 
förvaltar drygt 1000 lägenheter och ett hundratal lokaler, garage och P-platser runt om i 
kommunen. Varje år presenterar Älvkarlebyhus sitt bokslut för kommunstyrelsen. 
 
Årets resultat uppgår till 6,2 mnkr. Det är högre intäkter än budgeterat. Redovisade 
investeringar ligger på 15 mnkr. 
 
Beslutet lämnas till 

• Älvkarlebyhus AB 
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§ 25 Bokslutspresentation Samhällsbyggnadsnämnden 
 
Diarienr 
KS/2022:40 

Kommunstyrelsen tackar för presentationen. 
 
Kommunstyrelsen noterar att samhällsbyggnadsnämnden har gjort ett gott arbete, trots 
pandemin. Det finns vissa samarbetsutmaningar mellan samhällsbyggnadsnämnden och 
Älvkarlebyhus, kommunstyrelsen anser att samarbetet borde förbättras. 

Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden redovisar ett utfall på 38 789 000 kronor och positiv avvikelse 
mot budget på 9 033 000 kronor. 
 
Beslutet lämnas till 

• Samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 26 Bokslutspresentation Utbildningsnämnden 
 
Diarienr 
KS/2022:40 

Kommunstyrelsen tackar för presentationen.  
 
Kommunstyrelsen noterar att utbildningsnämnden har en systematisk förståelse samt ett 
strukturerat sätt att arbeta på. Utbildningsnämnden har säkerställt att de har kontroll på 
interkommunala ersättningar. Det är viktigt att nämnden fortsätter att jobba för att nå en 
budget i balans.  
 
Utbildningsnämnden kommer att träffa kommunstyrelsen framöver under våren.  

Sammanfattning av ärendet 
Utbildningsnämnden redovisar ett utfall på 258 316 000 kronor och negativ avvikelse mot 
budget på 10 616 000 kronor. 
 
Beslutet lämnas till 

• Utbildningsnämnden  
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§ 27 Bokslutspresentation Omsorgsnämden 
 
Diarienr 
KS/2022:40 

Kommunstyrelsen tackar för presentationen.  
 
Kommunstyrelsen noterar att underskottet är oroväckande och omsorgsnämnden måste 
fortsätta att jobba för att nå en budget i balans. 

Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden redovisar ett utfall på 239 412 000 kronor och negativ avvikelse 
mot budget på 13 721 000 kronor. 
 
Beslutet lämnas till 

• Omsorgsnämnden 
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§ 28 Bokslutspresentation KS inkl. finansförvaltningen, 
revisionen, personalekonomiskt och kommunen totalt 
 
Diarienr 
KS/2022:40 

Kommunstyrelsen uppfattar att kommunens ekonomi är på väg åt rätt håll, men att 
verksamheterna måste fortsätta jobba för att få en ekonomi i balans. Detta är extra viktigt för 
de nämnder som dras med stora underskott. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen redovisar ett utfall på 49 674 000 kronor och positiv avvikelse mot budget 
på 3 036 000 kronor. 
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§ 29 Godkännande av dagordning 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna dagordningen. 
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§ 30 Delgivning av protokoll och andra meddelanden 
 
Kommunstyrelsen tar del av följande protokoll och meddelanden: 

1. Redovisning av utbetalt statsbidrag för arbetet med nationella minoriteter och 
minoritetsspråk 

2. Beslut om reglering av underskott i Gästrike Räddningstjänstförbund åren 2019-2021 
3. Protokoll för kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-02-25 
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§ 31 Redovisning av delegationsbeslut 

Beslut 
Samtliga beslut anses anmälda: 

1. Delegationsbeslut om organisation inom kommunstyrelsens förvaltning  
2. Delegationsbeslut om konvertering av tjänst  
3. Delegationsbeslut om återbesättning av tillsvidaretjänst 
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§ 32 Allmän information och återrapportering från uppdrag 

Marie Pettersson (S) informerar om att kommunen har fått i uppdrag att ta fram lediga 
boenden för ukrainska flyktingar. I dagsläget har Tallmon förberett lediga platser och 
Älvkarlebyhus kommer att kunna bistå med lägenheter. 
 
Pettersson (S) berättar om informationsmötet gällande fiskeförbättrande åtgärder.  
 
Petterson (S) underrättar om att Älvkarleby kommun är värdkommun för Gästrikerådet under 
2022. Remiss om revidering av förbundsordningen för Gästrikerådet har skickats till 
medlemskommunerna.  
 
Petterson (S) var på möte med Upplandsstiftelsen och belyst det som är viktigt ur kommunens 
perspektiv.   
 
Clarrie Leim (C) rapporterar från styrelsemöte med Älvkarleby Fiskevårdsområdesförening.  
 
Gun Johansson (C) informerar om att hon var på ett möte med Barnombudsmannen och 
berättar om guldkantsbidraget.  
 
Susanne Mastonstråle (M) informerar om att hon och miljöinspektör Nina Engevi var på möte 
med Viltförvaltningsdelegationen. Mötets fokus var på tätortsnära jakt. 
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§ 33 Revidering av lokala föreskrifter 
 
Diarienr 
KS/2022:28 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna revideringen av Älvkarleby 
kommuns Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö. 

Sammanfattning av ärendet 
Revidering av Älvkarleby kommuns Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och 
miljö, då föreskrifterna genom lagändringar blivit inaktuella. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att 
godkänna revideringen av Älvkarleby kommuns Lokala föreskrifter för att skydda människor 
hälsa och miljö. 

Beslutsunderlag 
• Beslut från samhällsbyggnadsnämnden 2022-02-07 
• Förslag till Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och liv. 

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

• Kommunfullmäktige 
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§ 34 Remiss om havsbaserad Vindkraftpark Fyrskeppet 
 
Diarienr 
KS/2022:29 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta remissyttrandet som sitt eget.  

Sammanfattning av ärendet 
Fyrskeppet Offshore AB har bjudit in kommunen till samråd avseende en havsbaserad vindkraftpark 
benämnd vindkraftpark Fyrskeppet. Samrådet utgör ett avgränsningssamråd inom ramen för bolagets 
specifika miljöbedömning enligt 6 kap. 28-32 §§ miljöbalken och genomförs inför bolagets 
kommande ansökningar om tillstånd enligt lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon, lagen 
(1966:314) om kontinentalsockeln samt tillstånd enligt 7 kap. 28 a § miljöbalken (Natura 2000-
tillstånd) för uppförande och drift av vindkraftparken med tillhörande verksamheter, anläggningar och 
kablar. Under samrådet vill Fyrskeppet Offshore AB ha in synpunkter på den tänkta 
miljökonsekvensbeskrivningens omfattning och utformning. Synpunkter, fakta och frågor som 
inkommer under samrådet är ett underlag för Fyrskeppet Offshore ABs arbete med projektet. När 
ansökan med miljökonsekvensbeskrivning och teknisk beskrivning lämnats till Regeringen och 
Länsstyrelsen inleds ett komplettering- och remissförfarande där möjlighet kommer ges att framföra 
yttranden och synpunkter. 

Remissyttrande:  
Älvkarleby kommun ställer sig positiv till utbyggnad av förnybara energikällor. I kommunens 
översiktsplan anges att utveckling ska ske av vind-, sol- och vattenkraft genom nya 
anläggningar, och har genom sina Löften för klimatet satt upp som mål att öka produktionen 
och användningen av förnybar energi.  

 
Under samrådet vill Fyrskeppet Offshore AB ha in synpunkter på den tänkta 
miljökonsekvensbeskrivningens omfattning och utformning. Vindkraft har en inverkan på 
människor och miljö och för att en etablering ska kunna ske måste  förutsättningarna vara 
klargjorda. Underlaget för att kunna bedöma inverkan måste därför vara omfattande.  

 
Vid placering av vindbruk krävs noggrann prövning av tillståndsgivande myndigheter. Det 
krävs också ett stort hänsynstagande till områdets natur-, kultur- och friluftsvärden på vilket 
intrång görs på både vid uppförandet, under produktionstiden samt avvecklingsfasen. Det 
gäller också att i samband med varje etablering utreda och beskriva de upplevelsemässiga 
aspekterna. Lokalisering är därmed ett kapitel som bör utvecklas, med hur den aktuella 
platsen har valts fram och vilka alternativ som övervägts. Bolaget har tidigare undersökt 
möjligheter för anläggande av en vindkraftpark i angränsning till det aktuella förslaget som 
inte blev av. Redovisning av alternativa lokaliseringar är därför viktigt, och då kabeldragning 
eventuellt kan ske i skyddade områden bör även de tas med i underlaget.  
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Vindbruk är ett nytt inslag i många landskap och känsligheten för vindbruk varierar. I vissa 
landskap innebär vindbruk en negativ miljöförändring medan andra landskap kan vara tåliga 
för nya inslag. Vindbruken innebär en påverkan på landskapets visuella egenskaper. Hur 
omfattande påverkan blir beror på hur pass väl vindbruken smälter in i landskapet. 
Vindbruken kan i varierande grad dominera över, kontrastera mot, eller samspela med 
landskapet. Den planerade utredningen kring landskapsbilden kan behöva utökas med fler 
tänkta fotomontage, särskilt om det visar på en högre synlighet än angett. Ingen punkt har 
föreslagits från Älvkarleby kommun, men för angränsande kommuner. En föreslagen plats för 
fotomontage och synbarhetsanalys i Älvkarleby kommun är Billudden.                                                                                                              

 
Skrivbordsstudier anges ska utföras för fisk och gråsäl. Att bara genomföra skrivbordsstudie 
riskerar att inte ge tillräckligt underlag för bedömning, då mer underlag kan behövas. Därför 
bör andra utredningar beaktas. Genomförs enbart skrivbordsstudier måste det motiveras varför 
materialet ska anses vara tillräckligt. Det är av stor vikt att påverkan på djur- och växtlivet 
redovisas för anläggnings-, drift- och avvecklingsfasen.  

 
Anslutningskablar till land omfattas inte av detta avgränsningssamråd, men Älvkarleby 
kommun vill framföra att det arbetet är av yttersta vikt för en etablering. Kabelkorridorerna är 
en grundläggande del för att vindkraftsparken ska kunna anläggas, och bör därför behandlas i 
samband med vindkraftparken eller åtminstone pågå parallellt. Bolaget har dessutom tidigare 
undersökt möjligheterna att anlägga vindkraftpark i angränsning till nuvarande placering, där 
nu istället eventuell kabeldragning kommer ske. De exempel för kabelkorridorer som lyfts i 
underlaget går delvis igenom skyddade områden. Särskilt vill Älvkarleby kommun lyfta att 
exempel 3 på kabelkorridorerna går igenom eller nära Natura 2000-områden i kommunen, där 
det även pågår ett arbete inför bildandet av ett naturreservat längs hela Gårdskärskusten.  

 
Älvkarleby kommun vill även lyfta att Fyrskeppet Offshore AB under arbetets gång delger 
resultat av vikt till berörda.  

 
Utifrån underlaget som har presenterats kommer fler frågor att kunna besvaras i den fortsatta 
processen.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att anta remissyttrandet som sitt 
eget. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse från miljöinspektör Christian Budd, daterad 2022-02-25 
• Fyrskeppet samrådsunderlag  
• Bilaga 1 – detaljkartor 
• Förslag till beslut 

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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Beslutet lämnas till 

• Bygg och miljö 
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§ 35 Utvecklingspengar 2022 
 
Diarienr 
KS/2022:30 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att fördela medel ur budgetposten utvecklingspengar 2022 enligt 
följande: 

• Taligenkänningstjänst 165 000 kronor 
• Utvärdering av ekonomistyrning 36 000 kronor 
• Naturvärdesinventering 300 000 kronor 
• Gestaltningsprogram centrala Skutskär 350 000 kronor 
• Digital musikundervisning Rotskärsskolan 50 000 kronor 
• Projekt sommarjobb 250 000 kronor 

Sammanfattning av ärendet 
I budget för 2022 har kommunstyrelsen 1 500 000 kronor märkta som utvecklingspengar. I 
underlaget från budgetprocessen framgår att pengarna inte uteslutande är avsedda för 
utveckling inom kommunstyrelsen utan att även andra förvaltningar via ansökningar ska 
kunna ta del av medlen. Vidare framgår i underlaget att kommunledningsgruppen (KLG) ska 
göra en prioritering och att kommundirektören ska besluta om hur pengarna ska fördelas. 
Detta har dock ändrats till att KLG gör en prioritering, men att det i slutändan är 
kommunstyrelsen som beslutar om fördelningen. 
Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram ett formulär där kommunen olika verksamheter 
har haft möjlighet att söka pengar för olika projekt. Det kan både handla om att testa nya 
saker i så kallade pilotprojekt eller även göra större typer av insatser. Totalt har det kommit in 
åtta ansökningar, varav KLG har beslutat att sex stycken är lämpliga att genomföra i 
dagsläget. De två ansökningar som inte anses aktuella i dagsläget kan komma att lyftas upp 
senare under året, men KLG:s bedömning är att det finns flertalet frågetecken som måste rätas 
ut innan medel beviljas. 
I bilagan Ansökningar utvecklingspengar 2022 finns en kort redogörelse för varje ansökan 
samt en tidplan och uppskattad kostnad. Den totala kostnaden – förutsatt att kommunstyrelsen 
beslutar i enlighet med förvaltningens förslag –  uppgår till 1 151 000 kronor, vilket betyder 
att det finns 349 000 kronor att fördela vid ett senare tillfälle under året.  
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att fördela medel ur budgetposten 
utvecklingspengar 2022 enligt följande: 

• Taligenkänningstjänst 165 000 kronor 
• Utvärdering av ekonomistyrning 36 000 kronor 
• Naturvärdesinventering 300 000 kronor 
• Gestaltningsprogram centrala Skutskär 350 000 kronor 
• Digital musikundervisning Rotskärsskolan 50 000 kronor 
• Projekt sommarjobb 250 000 kronor 
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Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse, Nikola Jevtic, daterad 2022-02-16 
• Bilaga Ansökningar utvecklingspengar 
• Bilaga Nyttokalkyl taligenkänning  

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

Beslutet lämnas till 
• Verksamhetsutvecklare 
  



  
 Kommunstyrelsen  
 2022-03-16  

 Ordförandens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

20 
 

§ 36 Revidering av måltidspolicy 2022-2023 
 
Diarienr 
KS/2022:27 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna revisionen av måltidspolicy 
2022-2023. 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Roger Petrini (M) och Susanne Mastonstråle (M) reserverar sig.  

Sammanfattning av ärendet 
En revision har gjorts av kostpolicyn 2017-2019. Revisionen har gjorts av representanter från 
förvaltningarna omsorg, samhällsbyggnad och utbildning. Kostpolicyn revideras vart annat år. 
Kostpolicyn byter namn till måltidspolicy.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att 
godkänna revisionen av måltidspolicy 2022-2023. 

Beslutsunderlag 
• Beslut från samhällsbyggnadsnämnden 2022-02-07 
• Förslag till Måltidspolicy 2022-2023 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Roger Petrini (M) yrkar på arbetsutskottets förslag till beslut med tillägget:  

- Lägga till meningen ”Halal – eller kosherkost serveras inte” i måltidspolicyn. 

Beslutsgång 
Ordförande Marie Pettersson (S) ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot Roger Petrinis 
(M) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag till beslut. 
 
Beslutet lämnas till 

• Kommunfullmäktige  
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§ 37 Ekonomisk redovisning 

Ekonomichef Maria Norman presenterar prognosen för kommunstyrelsen är plus 3,7 mkr. 
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§ 38 Svar på revisionsrapport om kommunstyrelsens 
uppsiktsplikt 
 
Diarienr 
KS/2021:177 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta förvaltningens förslag till svar som sitt eget.  

Sammanfattning av ärendet 
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Älvkarleby kommun genomfört en 
granskning av kommunstyrelsens uppsikt. Granskningens syfte har varit att bedöma om 
kommunstyrelsens uppsikt över nämndernas och AB Älvkarlebyhus verksamhet är 
ändamålsenlig och tillräcklig.  
Utifrån genomförd granskning är den samlade bedömningen att kommunstyrelsen inte helt 
säkerställer att kommunstyrelsens uppsikt över nämndernas och AB Älvkarlebyhus 
verksamhet är ändamålsenlig och tillräcklig. 
Revisorerna önskar skriftligt svar från kommunstyrelsen på hur de avser att åtgärda de 
förbättringsområden och brister som påtalas i revisionsrapporten senast den 2022-03-22. 
(Kommunstyrelsen har fått svarstiden till revisorerna förlängd från den 15 till 22 mars 2022.)  
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att anta förvaltningens förslag till 
svar som sitt eget. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse från kommunsekreterare Malin Persson, daterad 2022-02-04 
• Förslag till svar från kommunsekreterare Malin Persson, daterad 2022-02-04 
• Missiv Granskning av kommunstyrelsens uppsiktsplikt  
• Revisionsrapport Kommunstyrelsens uppsiktsplikt Älvkarleby  

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

Beslutet lämnas till 
• Revisorerna  
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§ 39 Medborgarlöfte, polisen och Älvkarleby kommun 2022 
 
Diarienr 
KS/2022:23 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta förvaltningens förslag till svar som sitt eget. 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Walter Löfman (SD) reserverar sig. 

Sammanfattning av ärendet 
Polisen och Älvkarleby kommun har kommit överens om att tillsammans skapa ökad trygghet 
och verka för att minska brottsligheten i Älvkarleby kommun.  
 
Medborgarlöftet är en del av Polisens och kommunens förnyade 
samverkansöverenskommelse om ett långsiktigt brottsförebyggande och trygghetsskapande 
arbete.  
 
Medborgarlöftet förnyas årligen och det nya förslaget till Medborgarlöfte är framtaget av 
Älvkarleby kommun tillsammans med Polismyndigheten.  
 
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen genom Kommunstyrelsens ordförande Marie Pettersson godkänner 
det nya Medborgarlöftet (Medborgarlöfte Älvkarleby kommun 2022) genom att 
underteckna löftet.  

- Kommunstyrelsen uppdras att leda arbetet med Medborgarlöftet och BRÅ genom att 
följa arbetssättet som beskrivs i Medborgarlöfte Älvkarleby kommun 2022.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att anta förvaltningens förslag 
till svar som sitt eget. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse, daterad 2022-02-14/ Joakim Lundberg 
• Medborgarlöfte Älvkarleby kommun 2022 

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

• Polisen  
• Näringslivs- och utvecklingschef 
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§ 40 Motion om äldreombudsman 
 
Diarienr 
KS/2021:63 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att avslå motionen. 

Sammanfattning av ärendet 
Ann-Charlotte Ågren (L) lämnade i april 2021 in en motion i rubricerad fråga. Motionären 
yrkar att kommunen ska inrätta en äldreombudsman med följande arbetsbeskrivning: 
 ”[…] En tjänst som bevakar äldres intressen och rättigheter utifrån ett mer generellt 
perspektiv. En tjänst som genom kontakter med förvaltning, enskilda personer, föreningar och 
frivilligorganisationer ser över utvecklingspotential för att skapa bästa möjliga livsvillkor för 
äldre personer i vår kommun. Äldreombudsmannen ska också samverka med myndigheter för 
att lyfta fram frågor som är viktiga för äldre.” 
Motionären lyfter även ålderism – diskriminering på grund av ålder – som ett strukturellt 
problem i allmänhet och en bakomliggande faktor till förslaget att inrätta tjänsten. 
I bilagan Utredning om äldreombudsman redogör förvaltningen för flera olika aspekter av 
frågan om äldreombudsman, bland annat historik, omvärldsbevakning, ålder som grund för 
diskriminering. 
Den 1 december 2021 skickade kommunstyrelsens arbetsutskott motionen och tillhörande 
utredning på remiss till omsorgsnämnden och KPR/KHR. Omsorgsnämnden anser precis som 
kommunstyrelsens förvaltning att det inte finns ett behov av att inrätta den föreslagna 
tjänsten. Även KPR/KHR är av samma åsikt, rådet välkomnar dock intresset för äldrefrågor 
och lyfter även fram vikten av att de kontaktvägar och påverkanskanaler som finns idag lyfts 
fram på ett tydligt och lättillgängligt sätt. 
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse, daterad 2022-03-04/ Nikola Jevtic 
• Utredning om äldreombudsman 
• Remissvar från KPR/KHR gällande äldreombudsman 
• Beslut ON § 5 2022-02-09 
• Skriftlig reservation från Ann-Charlotte Ågren beslut ON § 5 2022-02-09, daterad 2022-

02-13 

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

Beslutet lämnas till 
• Kommunfullmäktige  
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§ 41 Motion med spetskrav på kostpolicy gällande fisk och 
skaldjur 
 
Diarienr 
KS/2021:90 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen och ge 
utredningsuppdraget till samhällsbyggnadsnämnden. 

Sammanfattning av ärendet 
En motion har lämnats in från Eva Sidekrans (M) om att undersöka möjligheten av tillägg i 
kostpolicyn vid upphandling av fisk och skaldjur som serveras i samtliga kommunala 
verksamheter, enligt följande: 
- vi inte serverar fisk som utfodras med fiskmjöl från Östersjön. 
- vi inte serverar fisk som odlats i kassar och behandlas med antibiotika. 
 
Måltidschef föreslår i tjänsteskrivelse att kommunfullmäktige bifaller motionen och att 
utredningsuppdraget (att se över möjligheten av tillägg i kostpolicyn) ges till 
samhällsbyggnadsförvaltningen. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att 
bifalla motionen och ge utredningsuppdraget till samhällsbyggnadsnämnden. 

 Beslutsunderlag 
• Motion med spetskrav på kostpolicy gällande fisk och skaldjur 
• Beslut från Samhällsbyggnadsnämnden 2021-12-13 

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

• Kommunfullmäktige 
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§ 42 Medborgarförslag om rensning av vatten runt Holmarna 
 
Diarienr 
KS/2021:68 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla medborgarförslaget. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har 2021-04-28 § 21 beslutat att överlämna ett medborgarförslag om 
rensning av vattnet runt Holmarna till Samhälls-byggnadsnämnden för beredning. 
 
Förslagsställaren föreslår en rensning och eventuell muddring av ån runt Holmarna.  
 
Förvaltningschef Bert-Ola Dahlgren informerar om att förvaltningen ser positivt på förslaget. 
Förvaltningen avser att som en första åtgärd klippa vassen under sommaren 2022.  Därefter 
planeras rensning och annan uppsnyggning i området under år 2023. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att 
bifalla medborgarförslaget. 

Beslutsunderlag 
• Medborgarförslag om rensning av vatten  
• Beslut från Samhällsbyggnadsnämnden 2021-12-13 
• Bild 1  
• Bild 2 

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

• Medborgarförslaget 
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§ 43 Medborgarförslag om bättre belysning vid Rotskärsskolan 
 
Diarienr 
KS/2020:157 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla medborgarförslaget.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har 2021-02-17 § 5 beslutat att överlämna ett medborgarförslag om 
förbättrad belysning vid Rotskärsskolan F-6 till Samhällsbyggnadsnämnden för beredning. 
 
Förslagsställaren föreslår att belysningen vid Rotskärsskolan F-6, vid den lilla parkeringen 
invid bussfilen förbättras omgående, till exempel med en provisorisk strålkastare. 
Förslagsställaren menar att bättre belysning kan förbättra situationen avsevärt. 
 
Förvaltningschef Bert-Ola Dahlgren informerar om att arbete pågår med att utföra 
förbättringsåtgärder vid föreslagen plats. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att 
bifalla medborgarförslaget.  

Beslutsunderlag 
• Medborgarförslag om bättre belysning vid Rotskärsskolan 
• Beslut från samhällsbyggnadsnämnden 2021-12-13 

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

• Kommunfullmäktige 
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§ 44 Taxor och avgifter ON 2022 
 
Diarienr 
KS/2022:31 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa taxor och avgifter för 
omsorgsnämnden april 2022-mars 2023. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Taxor och avgifter inom Omsorgsförvaltningens verksamhetsområde är något som årligen 
revideras. Se beslutsdokumentet för en närmare beskrivning av vilka taxor och avgifter som är 
förvaltningens förslag från april 2022.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att 
fastställa taxor och avgifter för omsorgsnämnden april 2022-mars 2023. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse från enhetschef Cecilia Vainio, daterad 2022-01-31 
• Förslag till taxor och avgifter för ON  
• Beslut från omsorgsnämnden 2022-02-09 

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

• Kommunfullmäktige 
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§ 45 Planering - besök år 2022 

Beslut 
Kommunstyrelsen ger ordförande, kommundirektör och kommunsekreterare i uppdrag att 
sammanställa ett förslag på vilka besök som ska planeras in under 2022. Förslaget ska utgå 
från det underlag som kommunstyrelsen arbetat fram under sammanträdet. 
 
Beslutet lämnas till 

• Kommundirektör 
• Kommunsekreterare  
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