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Sammanträdesdatum
Datum då anslaget sätts upp
Datum då anslaget tas ned

2022-04-11

Underskrift

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
2022-04-11

Beslutande
Ledamöter
Namn (politisk tillhörighet)
Marie Pettersson (S)
Katrin Jakobsson (S)
Kurt L.Andersson (S)
Sigrid Bergström (V)
Hans Wennberg (MP)
Roger Petrini (M)
SusAnne Mastonstråle (M)
Torbjörn Löfgren (KV)
Maj-Britt Jakobsson (MP)
Tjänstgörande ersättare
Namn (politisk tillhörighet)
Gunn Johansson (C)
Walter Löfman (SD)
Sven-Olof Melin (S)
Henrik Jonsson (S)
Mona Hansson (KV)

Paragrafer
46-61

46-61

Paragrafer

Ordinarie ledamot
Clarrie Leim (C)
Sandra Liljekvist (SD)
Katrin Jakobsson (S)
Hans Wennberg (MP)
Torbjörn Löfgren (KV)

62
62
62

Övriga närvarande
Ersättare
Namn (politisk tillhörighet)
Mona Hansson (KV)
Gunn Johansson (C)
Henrik Jonsson (S)
Hannele Kumpulainen (S)
Sven-Olof Melin (S)
Marianne Nygren (KD)
Kurt Törnblom (SD)
Övriga deltagare
Namn (politisk tillhörighet)
Maria Wikström
Maria Norman
Sofie Åberg
Christian Budd
Amanda Holmqvist

Ordförandens
signatur

Paragrafer

46-61

Paragrafer

Befattning
Kommundirektör
Ekonomichef
Kommunarkitekt
Miljöinspektör
Byggnadsinspektör

54
54
55

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Caroline Persson
Bert-Ola Dahlgren
Per-Anders Olsson
Tomas Eriksson
Bengt Eriksson
Karin Vybiral
Sandra Spjuth
Annelie Backström
Ann-Charlotte Ågren
Jenny Dahlberg
Ann-Louise Brolin
Magnus Grönberg
Victoria Lindgren
Amal Khalilova

Ordförandens
signatur

55
53,62
53, 62
61
61
61
62
62
62
62
62
62

Justerarens
signatur

Byggnadsinspektör
Förvaltningschef samhällsbyggnad
Förvaltningschef utbildning
Lokalområdespolischef
Kommunpolis
Kommunikatör
Kommuncontroller
Ekonom
Gruppledare Liberalerna
Ordförande ON
Förvaltningschef ON
Ordförande SBN
Nämndsekreterare
Kommunsekreterare

Justerarens
signatur
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§ 46

Godkännande av dagordning

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner dagordningen.

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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§ 47

Delgivning av protokoll och andra meddelanden

Följande meddelanden och rapporter redovisas:
1. Helårsrapport januari – december 2021
2. Reglering av underskott i Gästrike Räddningstjänstförbund
3. Beslut från SBN gällande verksamhetsredovisning
4. Kompletterande ekonomisk information, UN
5. Beslut från UN gällande verksamhetsredovisning
6. Beslut från ON gällande verksamhetsredovisning
7. Årsredovisning 2021Inköp Gävleborg
8. Protokoll Direktionsmöte, Inköp Gävleborg
9. Granskning av god ekonomisk hushållning, Inköp Gävleborg
10. Granskning av årsredovisning, Inköp Gävleborg
11. Revisionsberättelse, Inköp Gävleborg
12. Beslut från SBN gällande fiskeförbud
13. KPR-KHR protokoll 2022-03-18
14. Protokoll från Lönenämnden 2022-03-18
15. Årsredovisning 2021 Lönenämnden
16. Lönecentrum – Uppföljning av Internkontrollplan 2021
17. Lönecentrum – Internkontrollplan 2021
18. Lönecentrum – Internkontrollplan 2022
19. LN § 4 – Information
20. LN § 5 – Årsredovisning 2021
21. ITN § 5 Årsredovisning 2021
22. Protokoll IT-nämnden 2022-03-18
23. Årsredovisning 2021 IT-nämnden
24. IT-nämnden: internkontrollplan
25. Uppföljning av internkontrollplan 2021
26. Internkontrollplan
27. KA-rapport från IT Centrum
28. ÖFN årsbokslut 2021
29. Beslut om tillstånd fornlämning, Älvkarleö bruk 4:1
30. KSAU protokoll 2022-03-30

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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§ 48

Redovisning av delegationsbeslut

Inga delegationsbeslut redovisas.

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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§ 49

Allmän information och återraportering från uppdrag

Kommundirektören Maria Wikström informerar om arbetet kopplat till situationen i Ukraina.
Skolfrågan diskuteras, då det kan komma många flyktingbarn till kommunen. Dessa barn
kommer erbjudas skolan, men de har inte skolplikt. De barn som redan har kommit till
kommunen får distansundervisning från Ukraina. Än så länge är det inget tryck på skolan.

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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§ 50

Ekonomisk redovisning

Ekonomichef Maria Norman informerar om att kommunen visar ett utfall på 2,5 mnkr för
perioden. Helårsprognosen visar 20,2 mnkr, vilket är ett betydligt högre resultat än det
budgeterade 12,7 mnkr. Den största skillnaden mellan budget och prognos utgörs av ökade
personalkostnader, kostnader för köp av verksamhet, samt högre skatteintäkter, där ökningen
av skatteintäkterna är högre än kostnadsökningarna.

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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§ 51

Kommunens årsredovisning 2021

Diarienr
KS/2022:40

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna årsredovisningen för 2021.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen och de övriga nämnderna ska fortlöpande föra räkenskaper över de medel
som de förvaltar. När kommunstyrelsen har fått övriga nämnders redovisningar ska den
upprätta en årsredovisning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att
godkänna årsredovisningen för 2021.
Beslutsunderlag
 Årsredovisning Älvkarleby kommun 2021
 Verksamhetsredovisning kommunstyrelsen 2021
 Verksamhetsredovisning omsorgsnämnden 2021
 Verksamhetsredovisning samhällsbyggnadsnämnden 2021
 Verksamhetsredovisning utbildningsnämnden 2021
 Årsredovisning 2021, Älvkarlebyhus
 Årsredovisning 2021, Älvkarleby Vatten
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

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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§ 52 Förbundsordningen för kommunalförbundet Gästrike
Återvinnare
Diarienr
KS/2022:37

Beslut
Kommunstyrelsen förordar att:
 Gästrike återvinnare bör ha 12+12 ledamöter som Gästrike räddningstjänst
 Antal möten/år bör ses över
 Posten som viceordförande bör växlas mellan övriga medlemmar
Sammanfattning av ärendet
Ett förslag till ny förbundsordning för kommunalförbundet Gästrike återvinnare har arbetats
fram på tjänstemannanivå i samverkan mellan Gästrike återvinnare och medlemskommunerna. Sammanhållande för detta initiativ har varit Gästrikerådet och dess
kommundirektörsgrupp. Förslaget innehåller en ändring av förbundets politiska styrning från
förbundsfullmäktige och förbundsstyrelse till direktion samt införande av ett medlemssamråd.
Därutöver föreslås bland annat att den maximala rörelsekrediten som förbundet får disponera
hos Gävle kommun (alternativt helt eller delvis placera lån inom motsvarande ram) höjs från
200 miljoner kronor till 400 miljoner kronor och att övriga medlemskommuner ska gå i
borgen för krediten i förhållande till sin aktuella andel i förbundet.
Medlemskommunerna erbjuds lämna synpunkter på remissförslaget senast den 27 april.
I remissmissivet ställs också frågan om medlemskommunerna anser att även Gästrike
räddningstjänsts förbundsordning bör justeras så att antalet ledamöter och ersättare i dess
direktion blir densamma som för den eventuella nya direktionen i Gästrike återvinnare.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2022-03-09, från utredare Erik Klippmark
 Remissmissiv daterat 2022-03-01
 Remissversion med förslag till ny förbundsordning daterad 2022-02-28
 Sammanställning över ändringar i förhållande till nu gällande förbundsordning daterad
2022-02-28, från utredare Erik Klippmark
 Nu gällande förbundsordning för Gästrike återvinnare, antagen år 2019
 Diskussionsunderlag antal ledamöter i eventuell ny direktion
Beslutsgång
Ordförande Marie Pettersson (S) frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med
arbetsutskottets förslag och finner att så är fallet.

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Beslutet lämnas till
 Utredare Erik Klippmark

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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§ 53

Inriktningsbeslut gällande Bodaskolans skolområde

Diarienr
KS/2021:203

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fatta ett inriktningsbeslut om
nybyggnation av skolbyggnader på Boda skolområde.
Sammanfattning av ärendet
Tekniska avdelningen initierade ett arbete om Boda skolområde för ungefär två år sedan.
Bakgrunden till detta är att både skolans och förskolans lokaler är i stort renoveringsbehov
samt att byggnadernas livslängd närmar sig sitt slut. Då kostnader för renovering bedöms som
höga samt att det kräver stora ingrepp i verksamheten, beställdes en förstudie om hur
situationen bör hanteras. Förstudien överväger olika alternativ men förslår att byggnader rivs
och ersätt med nya. Förstudier har föredragits i både Samhällsbyggnads- och
Utbildningsnämnd samt i Kommunstyrelsen.
Då skolan samtidigt efterfrågar fler lokaler för att alla elever/barn ska få plats, samt att dagens
lokaler inte uppfyller kraven för modern undervisning, ser vi en nybyggnation som det bästa
alternativet ur alla perspektiv.
En styrgrupp bestående av förvaltningschefer och ordförande för samhällsbyggnads- och
utbildningsnämnd har haft förstudierapport som underlag för diskussion och kommit fram till
ovanstående förslag. Ett inriktningsbeslut ger förutsättning för styrgruppen att arbeta vidare.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att fatta ett inriktningsbeslut om nybyggnation av skolbyggnader på Boda skolområde.
Beslutsunderlag
 Beslut från samhällsbyggnadsnämnden 2021-12-13
 Beslut från utbildningsnämnden 2022-03-08
 Tjänsteskrivelse daterad 2022-02-28, från förvaltningschef Per-Anders Olsson
 Förstudie rapport Bodaskolan
 Skrivelse om befolkningsprognos och elevutveckling i kommunens skolor
 Skrivelse om inriktningsbeslut Boda området
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

Ordförandens
signatur
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§ 54

VA-planering

Diarienr
KS/2022:48

Beslut
Kommunstyrelsen utser kommunstyrelsens arbetsutskott till en del av den politiska
styrgruppen för projektet.
Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden har fått uppdraget av Kommunfullmäktige att arbeta med VAplanering. Va-planeringen syftar till att säkerställa vattenförsörjning långsiktigt i kommunen.
Att borga för rent vatten och minska hälso- och naturskyddspåverkan.
Under arbetet så planeras flera dokument att tas fram, vilka är VA-översikt, VApolicy, VA-plan och VA-utbyggnadsplan. För att ha underlag till arbetet så
påbörjas först VA-översikten 2022, vilket är en beskrivning av nuläge,
förutsättningar, utmaningar inom dagvatten-, vatten- och avloppsområdet. VAöversikten kommer att ligga till grund för hur det fortsatta arbetet ska kunna
utföras.
I den närmaste tiden så kommer en projektorganisation att tillsättas.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att utse kommunstyrelsens
arbetsutskott till en del av den politiska styrgruppen för projektet.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2022-03-09 från miljöinspektör Christian Budd
Beslutsgång
Ordförande Marie Pettersson (S) frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med
arbetsutskottets förslag och finner att så är fallet.
Beslutet lämnas till
 Bygg och miljö

Ordförandens
signatur
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§ 55

Medora xxx Ansökan om förhandsbesked

Diarienr
KS/2022:49

Beslut
Kommunstyrelsen ger negativt förhandsbesked för tillbyggnad med övervåning inom
fastigheten Medora xxx, enligt ansökan.
Sammanfattning av ärendet
Sökande: Älvkarleby Kommun (Tekniska enheten)
Ansökan avser förhandsbesked för tillbyggnad med övervåning på befintlig verkstadsbyggnad
inom fastigheten Medora xxx, Älvkarleby Kommun. Byggnaden ligger mellan befintlig
ishall och bandybana.
Inom den 254 198 m2 stora fastigheten finns idag flertalet byggnader där ishallen utgörs den
störta byggnaden.
Sökande önskar att uppföra en tillbyggnad i ett plan ovanpå delar av en befintlig byggnad.
Tillbyggnaden beräknas ha en bruttoarea på ca. 165 m2. Nockhöjd anges till 8,4 m. Avsikten
med den nya tillbyggnaden enligt verksamhetsbeskrivningen som lämnats in är att
samlokalisera Tekniska avdelningens personal så att Tekniska kontoret tillsammans med
driftavdelningen (gata/park och fastighetsskötsel) blir samlade. Förbättrad möjlighet till
samarbete och frigörande av kontorslokaler i brandstationen anges som argument till att
genomföra flytten. Tillbyggnaden kommer ha funktioner som kontor/arbetsplatser,
konferensrum, RWC och kök. Tillträde till tillbyggnaden planeras ske genom en utvändig hiss
som uppförs i samband med tillbyggnaden.
Fastigheten omfattas av detaljplan för Jungfruholmen, Skutskär med aktbeteckning 03 xxx
som vann laga kraft 1978-07-03.
Fastigheten är inom ett område som är betecknat med bestämmelsen Ri, vilket är område för
idrottsändamål. Området får endast användas för idrottsändamål och därmed samhörigt
ändamål. Byggnader får uppföras i endast mindre omfattning på sätt byggnadsnämnden
prövar lämpligt. I åtgärdens närhet finns området betecknat u, område tillgängligt för
underjordiska ledningar. Framdragning och underhåll av underjordiska allmänna ledningar får
inte hindras.
Åtgärden strider mot detaljplanen vad avser användning, då planen anger att området är
endast för idrottsändamål och därmed samhörigt ändamål.
I enlighet med 9 kap 25 § PBL så behöver inte underrättelse göras vid avvikelse inom
detaljplan om det är uppenbart att lov inte kan ges. Kommunicering av ansökan har inte

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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skickats till berörda sakägare i enlighet med 9 kap 25 § PBL, då ansökan anses vara av sådan
karaktär att det är uppenbart att lov inte kan ges
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att ge negativt förhandsbesked för
tillbyggnad med övervåning inom fastigheten Medora xxx, enligt ansökan.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2022-03-11 från byggnadsinspektör Amanda Holmqvist
 Ansökan, inkommen 2022-02-24
 Situationsplan, inkommen 2022-02-24
 Planritningsskiss, inkommen 2022-03-07
 Fasadritningar, inkommen 2022-03-07
 Verksamhetsbeskrivning, inkommen 2022-03-07
Beslutsgång
Ordförande Marie Pettersson (S) frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med
arbetsutskottets förslag och finner att så är fallet.
Beslutet lämnas till
 Bygg och miljö

Ordförandens
signatur
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§ 56

Medborgarförslag om fritidsbank

Diarienr
KS/2021:172

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:
1. Bifalla medborgarförslaget
2. Ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att göra en utredning om fritidsbank.
Sammanfattning av ärendet
Fritidsbanken är som ett bibliotek fast med sport- och friluftsutrustning. Man kan låna
utrustning för en aktiv fritid som exempelvis skidor, skridskor, flytvästar, bollar, klubbor,
hjälmar, fotbollsskor mm.
Fritidsbanken startades 2013 och sedan dess har över en miljon utlån gjorts. Fritidsbanken
finns på över 100 platser i landet och finns i ca en tredjedel av landets kommuner. Många av
Fritidsbankerna har volontärer som hjälper till med utlåning, reparationer eller slipning av
skridskor. I region Uppsala finns Fritidsbanker i Enköping, Håbo, Knivsta, Tierp, Uppsala
och Örsundsbro. I region Gävleborg finns en Fritidsbank i Sandviken och inom kort öppnar
en i Söderhamn.
Representanter för Fritidsbanken har tidigare vid flertalet gånger träffat tjänstepersoner och
även politiker i Älvkarleby kommun för att berätta om konceptet. Något beslut om att utreda
Fritidsbank har inte tagits. Många föreningar i kommunen erbjuder utrustning för ”prova på”.
Men behovet ser ut att större än tidigare varpå en utredning bör göras. Flera barn och unga
kan idag inte ta del av vissa fritidsaktiviteter eller väljer bort vissa aktiviteter vid exempelvis
friluftsdagar då utrustning saknas. Tjänsteperson inom barn- och familjeomsorgen bekräftar
också behovet av en fritidsbank.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att:
1. Bifalla medborgarförslaget
2. Ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att göra en utredning om fritidsbank
Beslutsunderlag
 Beslut från Samhällsbyggnadsnämnden, 2022-03-07
 Medborgarförslag
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

Ordförandens
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§ 57

Medborgarförslag om fler soptunnor längs promenadvägarna

Diarienr
KS/2021:60

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:
1. Bifalla medborgarförslaget om fler soptunnor längs promenadvägarna
2. Ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att se över nuvarande bestånd och
optimera vart det kan behövas fler soptunnor.
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag med önskan om fler soptunnor längs promenadvägarna. Särskilt vid
busshållplatserna.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att:
1. Bifalla medborgarförslaget om fler soptunnor längs promenadvägarna
2. Ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att se över nuvarande bestånd och
optimera vart det kan behövas fler soptunnor.
Beslutsunderlag
 Beslut från Samhällsbyggnadsnämnden, 2022-03-07
 Medborgarförslag
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

Ordförandens
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§ 58

Ansökningar till Kammarkollegiet

Diarienr
KS/2022:55

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner förvaltningens förslag till ansökan om statsbidrag för ekonomi i
balans, samt åtgärder kopplade till ansökan.
Sammanfattning av ärendet
Statsbidraget söks hos Kammarkollegiet och riktar sig till vissa kommuner och regioner för
att få en ekonomi i balans. Bidraget har sista ansökningsdag den 31 mars år 2022, men
politisk förankring får ske efter ansökningsdatum.
För att få söka bidraget ska kommunen ha haft en negativ soliditet vid utgången av år 2020,
vilket är ett kriterium som Älvkarleby kommun uppfyller.
Bidraget kan sökas för omstrukturerings- eller effektiviseringsåtgärder som syftar till att
anpassa verksamheten till nya ekonomiska förutsättningar.
Bidraget får användas till åtgärder som påbörjas under samma kalenderår som beslutet fattas,
och därefter i enlighet med beslutet. Bidrag kan inte ges för åtgärder som kommunen har
mottagit annat statligt stöd för.
Kammarkollegiet kommer att fördela avsatta medel (750 mnkr) genom att prioritera de
kommuner och regioner som bedöms ha störst behov av att vidta omstrukturerings- eller
effektiviseringsåtgärder för att uppnå syftet med bidraget. Vid bedömningen av vilken
kommun eller region som har störst behov kommer Kammarkollegiet att använda sig av
uppgifter i ansökan, statistik, samt uppgifter i öppna databaser.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen godkänna förvaltningens förslag
till ansökan om statsbidrag för ekonomi i balans, samt åtgärder kopplade till ansökan.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2022-03-23 från ekonomichef Maria Norman
 Åtgärdsförslag
o IFO, Barn- och ungdomssamordnare och socionom i förskolan
o Bemanningsekonomi i hemtjänst
o Införande av IBIC i ordinärt boende (hemtjänst)
o E-tjänstbyggare
o Integration 2.0
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Beslutsgång
Ordförande Marie Pettersson (S) frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med
arbetsutskottets förslag och finner att så är fallet.
Beslutet lämnas till
 Ekonomichef
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§ 59

Förslag till mål och budget 2023 med plan för 2024-2026

Diarienr
KS/2022:50

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
 Godkänna förslag till mål och budget 2023 med plan för 2024-2026
 Godkänna förvaltningens förslag till prioriteringsordning:
1. Gästrike räddningstjänst
2. Utvecklingspengar
3. Friskvårdspengar (Alt. 1)
4. Friskvårdspengar (Alt. 2)
5. Lokaler HRA
6. Gemensam E-tjänstebryggare
7. Sommarlovsföretag Rookie Startup
8. E-arkiv
9. Samverkans organisationer
10. Digital utbildningsplattform Infocaption
11. Personecadapter
12. Stratsys informationssäkerhet
13. Turistinformation och skyltning
14. Automatiserad sökfunktion för kommunens webbplats
15. Nytt Intranät
Beslutsunderlag
 Beslut från kommunstyrelsens arbetsutskott § 45
 Förslag mål 2023 Kommunstyrelsen
 Prioriteringsunderlag KS Bilaga 1 Samverkande organisationer
 Prioriteringsunderlag KS Bilaga 2 E-arkiv
 Prioriteringsunderlag KS Bilaga 3 Gemensam e-tjänstebryggare
 Prioriteringsunderlag KS Bilaga 4 Utvecklingspengar
 Prioriteringsunderlag KS Bilaga 5 Stratsys informationssäkerhet
 Prioriteringsunderlag KS Bilaga 6 Lokaler HRA
 Prioriteringsunderlag KS Bilaga 7 Nytt intranät
 Prioriteringsunderlag KS Bilaga 8 Automatiserad sökfunktion för kommunens
webbplats
 Prioriteringsunderlag KS Bilaga 9 Sommarlovsföretag Rookie Startup
 Prioriteringsunderlag KS Bilaga 10 Digital utbildningsplattform Infocaption
 Prioriteringsunderlag KS Bilaga 11 Turistinformation och skyltning
 Prioriteringsunderlag KS Bilaga 12 Personecadapter
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Prioriteringsunderlag KS Bilaga 13 Friskvårdsbidrag alt 1
Prioriteringsunderlag KS Bilaga 14 Friskvårdsbidrag alt 2
Prioriteringsunderlag KS Bilaga 15 Gästrike Räddningstjänst

Beslutet lämnas till
 Ekonomiavdelningen
 Övriga nämnder
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§ 60

Medborgarlöfte, polisen och Älvkarleby kommun

Lokalområdespolischef Tomas Eriksson och kommunstyrelsens ordförande Marie Pettersson
skriver under medborgarlöfte 2022.
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§ 61

Information från kommunpolisen

Kommunpolis Bengt Eriksson informerar att det finns ingenting som sticker ut i statistiken.
Enkäten ”Liv och hälsa ung” visar att det finns en del problem med alkohol bland ungdomar.
Eriksson berättar också att det finns problem med narkotika bland ungdomar i kommunen.
Tätt samarbete med Gävle polisen. Att ha stark lokal närvaro, poliser som känner igen
området och blir igenkända av de som bor i kommunen ger effekt. 32 nya poliser kommer till
länet i sommar.
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§ 62

Budgetgenomgång, kl.13:00-16:00

Kommunstyrelsen tackar för presentationerna.
Sammanfattning av ärendet
Som ett led i arbetet med budget 2023 har samtliga nämnder gjort prioriteringar över vilka
äskningar man önskar utöver den tekniska ramen. Respektive nämnd redogör för de andra
nämnderna vilka prioriteringar man har valt att göra.
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