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§ 65 Dnr 2019/00003  

Godkännande av dagordning 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner dagordningen med följande 

ändringar: 

Integrationsfrågor 2019 utgår, ärendet ska enbart tas upp om det finns någon 

ny information att delge. 

Fastighetsärende Långhed 15:27. 
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§ 66 Dnr 2019/00335  

Remiss Energi- och klimatstrategi Gävleborgs län 2020-2030 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen delegerar till ordförande Håkan Englund och 

oppositionsråd Hans Jonsson underteckna remissvaret senast 2019-08-19. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 

Arbetsutskottet återremitterar ärendet till kommunstyrelseförvaltningen för 

omarbetning och utveckling av remissvaret för att på så sätt mer utförligt 

lämna synpunkter på de punkter Länsstyrelsen önskat. Förslaget ska 

behandla merparten av de områden som redovisas. 

Sammanfattning av ärendet 

Länsstyrelsen har tagit fram en energi- och klimatstrategi som är ute på 

remiss och ska vara besvarad senast 19 augusti. Arbetet med strategin utgår 

från regeringsuppdraget att Länsstyrelsen ska ta fram nya långsiktiga 

regionala energi- och klimatstrategier. 

 

Ärendet 

Länsstyrelsen i Gävleborgs län har i dialog med länets aktörer tagit fram en 

ny regional energi och klimatstrategi. Strategin tar avstamp i Parisavtalet och 

de utsläppsminkningar som krävs för att temperaturökningen inte ska 

överstiga 2 grader på global nivå. Arbetet utgår från regeringsuppdraget att 

Länsstyrelsen ska ta fram nya långsiktiga regionala energi- och 

klimatstrategier som ska antas senast 15 oktober 2019. Energi- och 

klimatstrategin är ute på remiss och ska vara besvarad senast 19 augusti 

2019.  

 

Strategin består av olika områden där koldioxidutsläppen ska minskas och 

till varje område följer mål och åtgärder. De områden som tas upp i strategin 

är transporter, konsumtion, industrin, samhällsplanering; byggande, 

förvaltning och renovering av fastigheter, jord och skogsbruk samt ökad 

produktion av förnybar energi. 

De frågeställningar som Länsstyrelsen vill att remissvaren ska fokusera på är 

. Speglar strategin de utmaningar som länet står inför? 

. Är de föreslagna målen relevanta och tillräckliga? 

. Är de identifierade behoven av åtgärder relevanta och tillräckliga? 

- Vilka möjligheter och hinder bedömer ni är störst i er 

bransch/organisation? 
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- Hur ser ni på er bransch/organisations roll i det praktiska arbetet med 

utförandet av åtgärderna i strategin? 

 

 

Remissyttrande från Ovanåkers kommun 
 

Transporter 

Avsnittet om fossilfria och effektiva transporter lägger inget fokus på 

transporter via järnväg vilket Ovanåkers kommun anser vara en brist i 

strategin. Järnvägen har en stor betydelse om en fossilfri transportsektor ska 

uppnås till år 2030.  

Stora delar av länet har tillgång till tågtrafik för både persontransport och 

godstrafik, men i Ovanåkers kommun finns inte den tillgången då järnvägen 

är nedlagd. Att järnvägen återtas i bruk skulle ha stor betydelse för att 

Ovanåkers kommun ska bli fossilfria. Därför anses det att transporter via 

järnväg bör ingå i strategin som en del i omställningen till ett fossilfritt 

Gävleborg 2030. 

Att bli fossilfria till 2030 kommer att vara en utmaning i Ovanåkers kommun 

då tankinfrastrukturen för fossilfria bränslen saknas idag, samt att ingen 

tillgång till järnväg finns. Omställningen till fossilfri fordonsflotta inom 

kommunorganisationen till 2025 kommer även det bli en utmaning då det 

finns en resursbrist för vilka som jobbar med frågan. För att uppnå dessa mål 

krävs det att det finns en samverkan inom länet mellan kommuner, 

Länsstyrelsen, Region Gävleborg och övriga aktörer så att vi kan hjälpas åt 

att nå dessa mål tillsammans. 

 

Konsumtion 

För att minska de konsumtionsbaserade utsläppen inom den offentliga 

sektorn krävs stöd från Länsstyrelsen och Region Gävleborg då det idag 

saknas resurser och kompetens i många kommuner då inköp Gävleborg har 

arbetat med upphandlingar.  

Konsekvensbeskrivning barn och unga 

Att minska koldioxidutsläppen och uppnå Parisavtalet gör att problemen inte 

lämnas över till kommande generation. 

Konsekvensbeskrivning hållbarhet 

Att följa energi- och klimatstrategin leder ett steg närmare att nå Agenda 

2030 och de hållbarhetsmål som agendan innehåller. 

Konsekvensbeskrivning barn och unga 

Att minska koldioxidutsläppen och uppnå Parisavtalet gör att problemen inte 

lämnas över till kommande generation. 
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Konsekvensbeskrivning hållbarhet 

Att följa energi- och klimatstrategin leder ett steg närmare att nå Agenda 

2030 och de hållbarhetsmål som agendan innehåller. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-05-22 

Energi- och klimatstrategi Gävleborg remiss 

 

Skickas till  

För handläggning: Kommunstyrelse 

För kännedom: Energi- och klimatrådgivare Johanna Sjölund  
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§ 67 Dnr 2019/00607  

Revidering av reglemente för socialnämnden  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att anta föreslagna revideringar av 

socialnämndens reglemente. 

Sammanfattning av ärendet 

Ett förslag till revidering av socialnämndens reglemente är framtagit med röd 

text i förslaget; 

§ 6 Delegering 

-Nämnden har arbetsmiljöansvar för den verksamhet som bedrivs inom 

nämndens verksamhetsområde, denna är redan antagen av socialnämnden 

2018-12-12 § 85 men inte fastställd av Kf. 

 

§ 7 Behandling av personuppgifter 

-Nämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter 

som sker i dess verksamhet. Nämnden är också personuppgiftsansvarig för 

den behandling av personuppgifter som sker i socialnämnden samt i 

politikerberedning.    

 

Tillägg med röd text i reglementet för sekretessnämnden är;  

§ 9 Ersättarnas tjänstgöring 

-Ersättare ska närvara vid sekretessnämndens sammanträden endast om 

ledamot är förhindrad att tjänstgöra. 

-Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av nämnden vid valet bestämda 

ordningen. 

Beslutsunderlag 

Reglemente Socialnämnden, 2016-12-19 samt tjänsteskrivelse 

 

Beslutet ska skickas till 
För handläggning: Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 

För kännedom: Socialnämnden 
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§ 68 Dnr 2019/00608  

Rapportering av ej verkställda beslut och avbrott, LSS och 

SoL 2019 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige har tagit del av rapporten. 

      

Sammanfattning av ärendet 

Socialnämnden har att var tredje månad rapportera ej verkställda, 

bifallsbeslut inom SoL/LSS till inspektionen för vård och omsorg, 

kommunfullmäktige och kommunrevisionen. 

Inspektionen för vård och omsorg har möjlighet att initiera beslut om 

sanktionsavgift hos Förvaltningsrätten om kommunen inte verkställer 

besluten inom skälig tid.  

Inrapporterade ej verkställda beslut kvartal 1 (jan-mars 2019) 

Tidigare inrapporteringar 

Beslut daterat 2017-11-08 om biträde av kontaktperson enligt 9 § 4 LSS. 

Beslut daterat 2018-01-29 om biträde av kontaktperson enligt 9 § 4 LSS. 

Beslut daterat 2018-07-12 om biträde av kontaktperson enligt 9 § 4 LSS. 

Inrapporterad som avslutad.  

Ny inrapportering 

Beslut daterat 2018-11-01 om biträde av kontaktperson enligt 9 § 4 LSS. 

Beslut daterat 2018-11-23 avseende daglig verksamhet enligt 9 §10 LSS 

Beslut daterat 2018-11-30 avseende korttidsvistelse enligt 9 §6 LSS i form 

av stödfamilj. 

Beslut daterat 2018-04-24 avseende kontaktfamilj enligt 4 kap 1 § SoL.    

 

Skickas till 

För handläggning: Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 

För kännedom: Socialnämnden    
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§ 69 Dnr 2019/00627  

Revidering av Plan- och bygglovtaxa 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige antar revidera Plan- och bygglovtaxa 2011, att gälla 

från laga kraft vunnit beslut.  

Ärendet 

Nuvarande Plan- och bygglovtaxa 2011 saknar avgifter till följande 

anmälningsärenden: 

Attefallshus 

Tillbyggnad enbostadshus (max BTA 15 m2)  

Takkupor på enbostadshus (max 2 st)  

Inreda ytterligare självständig bostad i enbostadshus 

Tillbyggnad enbostadshus med balkong, burspråk eller uppstickande 

byggnadsdel 

 

Miljö- och byggavdelningen föreslår därför miljö- och byggnämnden att 

besluta om att införa dessa anmälningsärenden i plan- och bygglovtaxan. 

  

Förslag till taxering: 
Tabell 15 Anmälan (icke lovpliktig åtgärd) 

Avgift = HF2 x mPBB x N 

 

Handläggarfaktor 2 (HF2) 

Ger en avgift enligt nuvarande mPBB på: 

 

Attefallshus 45 1674 kr 

 

Tillbyggnad enbostadshus  

(max BTA 15 m2) 35 1302 kr 

Takkupor på enbostadshus  

(max 2 st) 30 1116 kr 

Inreda ytterligare självständig  

bostad i enbostadshus 45 1674 kr 

Tillbyggnad enbostadshus med balkong,  

burspråk eller uppstickande byggnadsdel          35      1302 kr 
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Beslutsunderlag 

Förslag till revidering av Plan- och bygglovtaxa 2011 - Tillhör kf § 64 , 

gällande från den 1 januari 2013 

Plan- och bygglovtaxa 2011 - Tillhör kf § 64 , gällande från den 1 januari 

2013 

Skickas till 

För handläggning: Kommunstyrelsen och komunfullmäktige 

För kännedom: Miljö- och byggnämnden 
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§ 70 Dnr 2019/00644  

Fastighetsärende Långhed 15:27 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Hans Jonsson (C) väcker frågan om att föreningen Långheds Byamän önskar  

överta fastigheten Långhed 15:27, 1 ha mark. Ovanåkers kommun får 

återkomma i frågan när en formell skrivelse har inkommit från föreningen. 

  

Sammanfattning av ärendet 

Hans Jonsson (C) informerade om att föreningen Långheds Byamän är 

intresserade av att överta fastigheten Långhed 15:27, 1 ha mark. Ovanåkers 

kommun fick fastigheten i gåva 1967 med överenskommelse om att skog 

som avverkas ska tillfalla föreningen.  

 

Skickas till 

För kännedom: Långheds Byamän 

    

 

 


