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Carl Bopparmark (S) 
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§ 40 Dnr 2018/00111  

Kungörelse 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner kungörelseförfarandet. 

Ärendet 

Sammanträdet har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 

och genom annons i tidningen Ljusnan. Kungörelse med föredragningslista 

finns även på kommunens webbplats www.ovanaker.se. Den har även 

skickats till kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare. 
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§ 41 Dnr 2018/00112  

Allmänhetens frågestund 

Ärendet 

Kommunfullmäktige har den 22 mars 1999 beslutat att införa ”Allmänhetens 

frågestund” på kommunfullmäktiges sammanträden. 

Det var ingen allmänhet närvarande och det hade inte heller kommit in några 

frågor i förväg.  
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§ 42 Dnr 2018/00321  

Interpellation om lekplats i Voxnabruk 

Kommunfullmäktiges beslut 

Interpellationen får ställas. 

Ärendet 

Interpellation: 

Interpellation till Tekniska Nämndens ordförande 

I maj 2015 inkom sju medborgarförslag från totalt tretton personer rörande 

en lekplats i Voxnabruk. Förslagen lämnas på delegation för beredning till 

tekniska nämnden av kommunfullmäktiges ordförande Bertil Eriksson Kd, 

den 18 maj 2015. 

Den 18 november 2015 beslutar tekniska nämnden att bifalla 

medborgarförslagen och man beslutade även att söka 450 000 kr för 

investeringen, med genomförande under år 2016. När ärendet sedan kom till 

slutligt beslut i kommunfullmäktige i september 2016 blev beslutet att 

genomförandeår ska vara 2017. 

- Jag frågar nu då, vad har hänt med det bifallna medborgarförslaget, 

och vad har du som ordförande i nämnden gjort för att beslutet ska 

efterlevas? När kommer barnen i Voxnabruk, både på fritiden samt i 

förskolan kunna använda sin lekplats? 

 

Hans Jonsson (C) 

 

Interpellationssvar: 

Kommunen har precis som beskrivits anslagit investeringsmedel till en 

lekplats i Voxnabruk. 

Anledningen till att den ännu inte genomförd hänger ihop med osäkerheten 

kring framtiden för 

förskolan Trollstugan och de frågetecken som fanns kring hyresvärdens 

avsikter med köpet av den f d skolan. 
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Vi ser nu att Trollstugans barnantal ökar något, vilket då talar för att vi nu 

ska hantera 

investeringen i snar framtid, placeringen är sedan tidigare planerad till 

Täktvägen, vilket i och för 

sig är en bit från förskolan, men detta torde vara möjligt med lite planering 

att nyttja lekplatsen även för förskolan. Att förskolan kan använda lekplatsen 

känns angeläget ur ett nyttjandeperspektiv med tanke på de offentliga medel 

vi tänker investera. 

 

Mikael Jonsson (M) 

Ordförande Tekniska Nämnden 
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§ 43 Dnr 2018/00328  

Information om Helsinge Vatten AB 

Ärendet 

Helsinge Vatten AB:s vd Ylva J Lindberg informerade om året som varit, 

nuläge och framtid, nedan följer ett utdrag av informationen: 

2017: 

Planerade Helsinge Vatten för ett underskott motsvarande 200 tkr, för att 

reglera tidigare överskott. Resultatet blev ett underskott på 267 tkr. 

2018: 

Planerar Helsinge Vatten för ett underskott motsvarande 1 190 tkr, 

prognosen pekar istället på ett underskott motsvarande 922 tkr. 

Framtid: 

 Elpris? Räntenivåer? 

 Klimatförändringarna – hur påverkas vi av skyfall och/eller minskad 

nederbörd?  

 Omställning från drift och förvaltning till utbyggnad, nybyggnad och 

nya lösningar. 

 Utvärdering X-stream 

 Informationsarbete  

 NIS-direktivet och ”lås och bom”  

 Vattenskyddsområden 
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§ 44 Dnr 2018/00329  

Information om Helsinge Net Ovanåker AB 

Ärendet 

HelsingeNet Ovanåker AB:s vd Johan Sigfridsson informerade om året som 

varit, nuläge och framtid, nedan följer ett utdrag av informationen: 

2017: 

2017 var omsättningen 12,2 mnkr. Resultatet blev 0,3 mnkr. Minskad vinst 

beror på att snön kom tidigt varför man inte hann färdigt med alla projekt 

som var planerade. 

2018: 
Johan presenterade vilka områden som kommer byggas ut under 2018. Vid 

slutet av 2018 bör 86 % vara erbjudna fiberanslutning. 

Framtid: 

90 % målet kommer förhoppningsvis vara uppnått under andra delen av 

2019. 

För att uppnå 90 % målet och lite till kommer det investeras 23 mnkr. För att 

uppnå bredbandsmålet krävs det ca 14,5 mnkr i lånebehov. Ligger inom 

beslutad ram. 
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§ 45 Dnr 2016/00706  

Revidering av investeringsplan 2018-2022 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige tidigarelägger investeringen av LED belysning i 

Bandyarenan till 2019. Investeringens kostnad utökas med 750 tkr då 

det sedan tidigare är avsatt 1 050 tkr. Investeringen ger en besparing 

motsvarande minst 40 tkr/år.  

2. Kommunfullmäktige beviljar 40 tkr till investering för att bygga en 

vägg och skärma av del av korridor i Rotebergs skola. 

3. Kommunfullmäktige tidigarelägger Edsbyns ridklubbs investering i 

"boxar", 300 tkr. Till investerings år 2018 från planerat investerings 

år 2023. 

Följande del återremitteras: ”Kommunfullmäktige utökar investeringen i om- 

och tillbyggnad av Celsiusskolan F-9 med ytterligare 55 mnkr, tidigare är det 

avsatt 115 mnkr.” 

Förslag till beslut 

Yoomi Renström (S) med bifall från Mikael Jonsson (M), Håkan Englund 

(S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Hans Jonsson (C) yrkar bifall till följande delar av kommunstyrelsens 

förslag: 

1. Kommunfullmäktige tidigarelägger investeringen av LED belysning i 

Bandyarenan till 2019. Investeringens kostnad utökas med 750 tkr då 

det sedan tidigare är avsatt 1 050 tkr. Investeringen ger en besparing 

motsvarande minst 40 tkr/år.  

2. Kommunfullmäktige beviljar 40 tkr till investering för att bygga en 

vägg och skärma av del av korridor i Rotebergs skola. 

3. Kommunfullmäktige tidigarelägger Edsbyns ridklubbs investering i 

"boxar", 300 tkr. Till investerings år 2018 från planerat investerings 

år 2023. 
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Hans Jonsson (C) yrkar att följande del återremitteras: Kommunfullmäktige 

utökar investeringen i om- och tillbyggnad av Celsiusskolan F-9 med 

ytterligare 55 mnkr, tidigare är det avsatt 115 mnkr, med motiveringen: 

Som skäl för återremissen är att det inte har presenterats någon kalkyl för 

vad merkostnaden får för årliga merkostnader. Det har inte heller 

presenterats hur merkostnaden ska fördelas, om det är Celsiusskolan som ska 

få höjd hyra och stå hela merkostnaden, eller om det är hela Barn och 

Utbildningsnämnden som ska stå kostnaden, eller om det är samtliga 

nämnder som ska få stå sin procentuella andel av merkostnaden. 

Det går därför inte att ställa tillägget i relation till den byggnation som de 

redan beslutade 115 mnkr då skulle ge. 

Centerpartiet och Kristdemokraterna i kommunfullmäktige Ovanåker 

Hans Jonsson 

Beslutsgång 

Kommunfullmäktiges ordförande frågar om kommunfullmäktige bifaller 

punkt 1,2 och 4 och finner att kommunfullmäktige antar det. 

Kommunfullmäktiges ordförande frågar om kommunfullmäktige ska avgöra 

ärendet idag eller om ärendet ska återremitteras och finner att 

kommunfullmäktige att ärendet avgörs idag. 

Omröstning begärs. 

Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång 

De som vill att ärendet avgörs idag röstar ja. 

De som vill att ärendet återremitteras röstar nej. 

Omröstningsresultat 

Med 17 röster på ja mot 15 röster på nej återremitteras investeringen i 

Celsiusskolan. 

Ledamot Ja Nej Avstår 

Einar Wängmark (S) X   

Monica Hansson (C)  X  

Jan-Åke Lindgren (S) X   

Yoomi Renström (S) X   

Hans Jonsson (C)  X  

Håkan Englund (S) X   

Gun-Marie Swessar (C)  X  
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Jennie Forsblom (KD)  X  

Ylva Ivarsson (S) X   

Mikael Jonsson (M) X   

David Parhans (C)  X  

Carina Nordqvist (S) X   

Fredrik Engh (SD)  X  

Bertil Eriksson (KD)  X  

Elisabeth Eriksson (C)  X  

Åke Jonsson (S) X   

Lennart Alfredsson (C)  X  

Ulla Mortimer (M) X   

Lindvi Forsberg (MP) X   

Carl Bopparmark (S) X   

Carl Ringbo (C)  X  

Claes Häggblom (KD)  X  

Hans Gradin (S) X   

Deisy Hellsén (C)  X  

Per Helgersson (S) X   

Eva Holm (S) X   

Björn Schols (C)  X  

Kent Olsson (L) X   

Lennart Englund (SD)  X  

Jonas Frost (S) X   

Tord Berbres (KD)  X  

Pär Johansson (M) X   

Total 17 15 0 

 

. 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

13(39) 

Sammanträdesdatum 

2018-06-18 
 

 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Sammanfattning av ärendet 

Tekniska nämnden har haft uppe tre ärenden som rör investeringsplan 2018-

2022, dessa sammanfogas till ett ärende för att skapa en tydligare struktur i 

arbetet med investeringsplaner.       

Ärendet 

Bandyarenan: 

Nuvarande belysning över bandybanan införskaffades år 2002. Nu är lux-

värdet (ljusstyrkan) från lamporna mycket låg. Bytet måste ske under 

perioden april-maj då bra förutsättningar att genomföra arbetet finns. 

Investeringen är upptagen i kommunens investering plan, 2018-2022, då till 

en kostnad på 1 050 000 kr. Efter att ha gjort ett studiebesök i Söderhamn, 

förening och kommun tillsammans förstår vi att kostnaden kommer bli  

1 800 000 kr. Bytet till LED belysning kommer att ge en besparing på minst 

40 000 kr per år. 

 

Vägg rotebergs skola: 

Ett grupprum skapas av den tilltänkta väggen i slutet av en korridor där 

musikelever sitter helt öppet idag och har lektioner. Det nya rummet är också 

tänkt att fungera som ett grupprum med annan undervisning än musik. Den 

nya väggen hindrar inte nuvarande verksamhet på skolan. 

 

Celsiusskolan F-9: 

Investeringskostnaden beräknas uppgå till 170 000 000 kr för om- och 

tillbyggnad av Celsiusskolan F-9, alltså en ökning med 55 000 000 kr utöver 

de redan beslutade 115 000 000 kr. 

En tidig kalkyl på om- och tillbyggnaden av Celsiusskolan visade på 

entreprenadkostnader på 111 000 000 kr. Inklusive byggherrekostnader 

gjordes en bedömning att begära 115 000 000 kr i kommunfullmäktige. 

En senare kalkyl av en beräkningskonsult visade på kostnader motsvarande 

165 000 000 kr. När entreprenaden hade upphandlats gjordes en kalkyl på 

samma utseende på den planerade ombyggnaden som landade på i stort sett 

samma kostnad (167 000 000 kr). 

 

Vissa förändringar har under perioden till nu framkommit. 

I timplanen för skolan har antalet timmar slöjd utökats. Det innebär att 

slöjdlokalerna behöver utökas. 
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Mängden asbestsanering har hittills i entreprenaden varit betydligt större än 

budgeterat. 

Det har inte funnits ritningsunderlag på befintliga konstruktioner vilket har 

inneburit att ny stomme och grundläggning har fått utföras för att vara säker 

på att få ner laster från de nya konstruktionerna. 

Totalt sett betyder det att en av de byggnadskroppar som var tänkt att rivas 

blir kvar och kommer att fungera för slöjdundervisning. 

Samtliga funktioner och den av referensgruppen framarbetade visionen för 

den planerade skolan finns kvar i det nya förslaget. Verksamheten har 

informerats om förändringarna. 

En beräknad kostnad för det nya förslaget landar på 170 000 000 kr inklusive 

byggherrekostnader. Tillsammans med redan beslutade 115 000 000 kr 

behöver 55 000 000 kr ytterligare tillföras investeringen. 

Ett statligt stöd för upprustning av skollokaler och utemiljö har sökts hos 

Boverket motsvarande 15 000 000 kr. Om detta stöd erhålls kommer 

investeringskostnaden att minska med motsvarande summa 

 

Konsekvensbeskrivning barn och unga 

Bandyarenan: 

Anläggningen använda främst av barn och unga, genom föreningens 

verksamheter, bandygymnasiet samt bandysommarskolan. 

 

Konsekvensbeskrivning hållbarhet 

Bandyarenan: 

Ett led i att nå de energi- och klimatrelaterade miljömålen är LED belysning 

ett resurssnålt alternativ. 
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Beslutsunderlag 

Tekniska nämnden 2018-05-23, § 46 

Tekniska nämnden 2018-05-23, § 47 

Tekniska nämnden 2018-05-23, § 48 

Tekniska nämnden 2018-05-23, § 49 

Tjänsteskrivelse Kristoffer Baas, 2018-06-01 

Kommunstyrelsen § 82, 2018-06-05 

 

Skickas till 

För kännedom: Samhällsbyggnadsförvaltningen, Edsbyns IF Bandyförening, 

Edsbyns ridklubb 
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§ 46 Dnr 2018/00245  

Årsredovisning Inköp Gävleborg 2017 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beviljar Inköp Gävleborg och de enskilda 

förtroendevalda inom detta organ ansvarsfrihet för år 2017. 

Beslutsgång 

Bertil Eriksson (KD) deltar inte i beslutet på grund av jäv. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige väljer vilka förtroendevalda som företräder kommunen 

i Inköp Gävleborg och är därför det organ som ska besluta om beviljande av 

ansvarsfrihet. 

 

Beslutsunderlag 

Revisionsberättelse 2017 

Årsredovisning 2017 

Tjänsteskrivelse Kristoffer Baas, 2018-04-26 

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 62, 2018-05-02 

Kommunstyrelsen § 74, 2018-05-15 

 

Skickas till 

För kännedom: Inköp Gävleborg 

 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

17(39) 

Sammanträdesdatum 

2018-06-18 
 

 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 47 Dnr 2018/00297  

Tertialuppföljning 2018 Ovanåkers kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige fastställer Tertialuppföljning 2018 Ovanåkers kommun. 

Sammanfattning av ärendet 

Ovanåkers kommuns resultat för perioden januari-april 2018 är -5,6 mnkr 

(9,0 mnkr) budgeten för perioden är -10,0 mnkr (-8,3 mnkr). Det 

budgeterade helårsresultatet är 4,5 mnkr och resultatprognosen för helåret 

2018 är -2,7 mnkr.    

Ärendet 

Periodens resultat 

Resultatet för perioden januari till april 2018 är -5,6 mnkr, föregående år var 

resultatet 9,0 mnkr. Periodens budget är -10,0 mnkr (-8,3 mnkr), 

sammantaget så är alltså utfallet för perioden 4,4 mnkr bättre än budgeterat 

(17,3 mnkr). 

 

Periodens resultat 

   Budget (mnkr) Utfall (mnkr) Avvikelse (mnkr) 

Nämnder inkl projekt -229,1 -227,4 1,8 

Gemensamma kostnader och intäkter 3,6 4,6 1,0 

Avskrivningar -9,0 -8,4 0,5 

Skatter och generella bidrag 223,8 225,1 1,3 

Finansiella kostnader och intäkter 0,7 0,5 -0,2 

Summa -10,0 -5,6 4,4 

 

 Nämnderna inkl. de projekt nämnderna bedriver visar en positiv 

avvikelse på 1,8 mnkr. De största avvikelserna för perioden är på 

Kommunstyrelsen, 2,1 mnkr, Tekniska nämnden, 2,1 mnkr och 

Socialmänden, -2,5 mnkr. 
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 Gemensamma kostnader och intäkter är totalt 1,0 mnkr bättre än 

budget vilket till största del förklaras av att periodens budgeterade 

kostnadsökningar inte använts. 

 Avskrivningar är 0,5 mnkr lägre än budgeterat. 

 Skatter och generella bidrag är 0,6 mnkr lägre än budgeterat. 

Regeringen beslutade om ett statsbidrag för arbete mot 

långtidsarbetslöshet och fördelade bidraget efter antalet extratjänster 

som kommunen haft. Detta bidrag var obudgeterat och blev 1,9 

mnkr. Totalt för Skatter och bidrag så är utfallet 1,3 mnkr bättre än 

budgeten. 

 

Budget och helårsprognos 

Det budgeterade helårsresultatet för 2018 är 4,5 mnkr. Helårsprognosen visar 

i dagsläget på ett resultat på -2,7 mnkr. Den enskilt största budgetavvikelsen 

i denna prognos är att placeringar inom IFO för vuxna och barn & unga 

bedöms ge ett budgetunderskott på 13,1 mnkr. 

 

Budget och helårsprognos 

  Budget (mnkr) 
Helårsprognos 
(mnkr) 

Avvikelse (mnkr) 

Nämnder inkl projekt -641,0 -653,1 -12,1 

Gemensamma kostnader och intäkter 1,5 2,2 0,7 

Avskrivningar -26,9 -26,3 0,6 

Skatter och generella bidrag 671,6 673,2 1,5 

Finansiella kostnader och intäkter -0,7 1,3 2 

Summa 4,5 -2,7 -7,3 

 

Nämndernas (inkl. projekt) helårsprognos visar en avvikelse mot budget på   

-12,1 mnkr. Socialnämnden prognostiserar totalt sett ett budgetunderskott på 

11,7 mnkr. Tekniska nämnden prognostiserar ett budgetöverskott på 0,8 

mnkr. Kommunstyrelsens prognos är 0,7 mnkr bättre än budget och Barn 

och utbildningsnämnden prognostiserar ett budgetunderskott på 0,8 mnkr. 

Gemensamma kostnader och intäkter visar på en prognos på 0,7 mnkr bättre 

än budget. Orsaker till detta är att årets löneöversyn bedöms bli lägre än 

budgeterat och lägre interna intäkter avseende kapitalkostnader. 

Avskrivningarna beräknas bli 0,6 mnkr lägre än budget på grund av att 

investeringar inte slutförs i den takt som planerats. 
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Enligt den senaste skatteprognosen så kommer kommunens skatter och 

generella bidrag bli 0,9 mnkr lägre än budgeterat. Statsbidrag för arbete mot 

långtidsarbetslöshet ger ett överskott på 1,9 mnkr och statsbidraget för ökat 

bostadsbyggande prognostiseras till 0,5 mnkr, båda dessa statsbidrag finns 

inte med i budgeten för perioden. Totalt blir det ett överskott på 1,5 mnkr. 

De finansielle intäkterna blir 1,1 mnkr bättre än budgeterat tack vare 

överskottsutdelning från Kommuninvest. Finansiella kostnader bedöms bli 

0,9 mnkr lägre än budgeterat pga lägre räntekostnaderna eftersom 

kommunen inte tagit upp lån i den takt som budgeterats. Totalt bedöms 

finansiella intäkter och kostnader ge ett överskott på 2 mnkr. 

 

Mål 

Ovanåkers kommun har fastställt finansiella mål för 2018 inom tre områden 

som anses vara av betydelse för god ekonomisk hushållning. 

Helårsprognosen för dessa tre mål är att resultatmålet inte blir uppfyllt, 

investeringsmålet blir delvis uppfyllt och soliditetsmålet uppfylls. 

Ovanåkers kommun har dessutom beslutat om 15 övergripande 

verksamhetsmål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. Målen 

är satta i fyra olika perspektiv,(arbete och tillväxt, trygghet och lärande, 

folkhälsa och demokrati, hållbar och ansvarsfull resursanvändning). 

Bedömingen av årets måluppfyllelse är att 8 mål kommer att bli uppfyllda, 5 

mål kommer att bli delvis uppfyllda och 2 mål kommer inte att bli uppfyllda. 

  

Balanskravsresultat 

Kommunen ska enl Kommunallagen göra en avstämning av balanskravet 

och redovisa detta i förvaltningsberättelsen i bokslutet. Det finns inga 

negativa balanskravsresultat från tidigare år att återställa. Årets resultat 

enligt resultatprognosen blir -2,7 mnkr och kommunen bedöms använda 6,5 

mnkr under året av de reserverade medlen vilket ger ett balanskravsresultat 

på 3,8 mnkr. 

 

Investeringar och upplåning 

Periodens investeringar uppgår till 25,5 mnkr (11,4 mnkr), den största 

pågående investeringen är Celsiusskolan samlad F-9, 14,9 mnkr. 

Investeringsbudgeten för 2018 är 316,7 mnkr, årets investeringar 

prognostiseras till 129,2 mnkr. Orsaken till avvikelsen är att tre större 

investeringar inte kommer att bli slutförda detta år. 

Kommunen har i dagsläget inga lån men med tanke på resultatet och 

investeringsprognosen så behöver lån upptas under hösten på ca: 85 mnkr. 
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Beslutsunderlag 

Tertialuppföljning 2018 Ovanåkers kommun 

Tjänsteskrivelse, Magnus Haraldsson 2018-05-24 

Kommunstyrelsen § 84, 2018-06-05 

 

Skickas till 

För kännedom: Nämnderna 
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§ 48 Dnr 2018/00255  

Antagande av reviderad förbundsordning för 

Kommunalförbundet Södra Hälsingland 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige antar reviderad förbundsordning för 

Kommunalförbundet Södra Hälsingland. 

Ärendet 

Kommunalförbundet Södra Hälsingland har reviderat sin förbundsordning 

med anledning av den nya kommunallagen som började gälla 2018-01-01. 

Den förändring som föreslås i förbundsordningen är under § 11 Kungörelser 

och tillkännagivanden. Där föreslås en ändring att kungörelser, 

tillkännagivanden anslås på Kommunalförbundets digitala anslagstavla på 

www.kfsh.se. Länkar har skapats från varje medlemskommuns webbplats till 

Kommunalförbundets anslagstavla. Under § 15 årsredovisning, föreslås ett 

tillägg att allmänheten har rätt att ställa frågor om årsredovisningen. 

 

Beslutsunderlag 

Beslut KfSH § 25, 2018-04-11 

Föreslagen förbundsordning 

Tjänsteskrivelse Kristoffer Baas, 2018-04-30 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-22, § 67 

Kommunstyrelsen § 85, 2018-06-15 

 

Skickas till 

För kännedom: Kommunalförbundet Södra Hälsingland 
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§ 49 Dnr 2018/00263  

Årsredovisning 2017 - Kommunalförbundet Södra 

Hälsingland 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beviljar Kommunalförbundet Södra Hälsingland 

förtroendevalda inom detta organ ansvarsfrihet för år 2017. 

 

Beslutsgång 

Gun-Marie Swessar (C), Jennie Forsblom (KD), Håkan Englund (S) och 

Yoomi Renström (S) deltar inte i beslutet av ärendet på grund av jäv. 

Beslutsunderlag 

Årsredovisning KfSH 2017, § 27 

Årsredovisning KfSH 2017 

Tjänsteskrivelse Kristoffer Baas, 2018-05-17 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-22, § 68 

Kommunstyrelsen 2018-06-05, § 86 

 

Skickas till 

För kännedom: KfSH 
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§ 50 Dnr 2017/00453  

Förändrad organisation av IT-verksamheten inom Ovanåkers 

kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunens IT-organisation samlas under kommunstyrelsen från 

och med 2018-07-01 och att därav till kommunstyrelsens reglemente 

lägga till en ny rubrik och text från samma tidpunkt lydande: 

”IT-verksamhet och IT-tjänster”  

§ 6  Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för 

kommunens IT-organisation och att digital utveckling tillhandahålls 

till verksamheten. Kommunstyrelsen ska se till att IT-tjänsterna 

utvecklas över tid så de är effektiva och skapar värde i 

verksamheten.” 

2. Från Tekniska nämnden överföra 5 575 tkr och från Barn och 

utbildningsnämnden överföra 1 858 tkr till kommunstyrelsen. 

Beloppen motsvarar helårsbudget för respektive verksamhet vilket 

innebär att upparbetade kostnader och intäkter till 

överföringsdatumet även dessa överförs..  

Sammanfattning av ärendet 

För drygt ett år sedan togs ett inriktningsbeslut i KL-gruppen om att samla 

kommunens IT-organisation. Huvudsyftet var och är att en samlad 

organisation kan användas effektivare och gör en mer avvägd samlad 

bedömning av vilka kompetenser/resurser som behöver finnas i 

organisationen. Detta mot bakgrund av det förändringstryck som ställs såväl 

kvantitativt som kvalitativt. 

Det är Tekniska nämnden och Barn- och utbildningsnämnden som har var 

sin IT-organisation. Dessa verksamheter föreslås slås samman och läggas 

under Kommunstyrelsen med motivet att där finns övriga stödfunktioner 

som är kommunövergripande. 

Ekonomi och personal flyttas enligt förslaget. Det som inte övergår är de 

verksamhetsrelaterade kostnaderna, t ex för utrustning, reparationer, licenser. 

Det förfarandet kan omprövas inför 2019. Uppkommer det andra frågor att 

lösa så får detta hanteras på förvaltningsnivå. Gränsdragning mellan vad som 
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ligger i IT-organisationen och vad som ligger på övrig förvaltningsnivå, se 

bilaga, får kontinuerligt utvecklas.        

 

Ärendet 

Bakgrund 

Verksamhetsområdet verkar under starkt förändringstryck från såväl 

användares behov som teknisk utveckling och invånarnas efterfrågan av 

digitala tjänster. För närvarande så finns resurser på flera håll i 

organisationen. Under antagande av att vi har ”rätt” resurser idag så ska 

lösningarna ske inom denna resursram. Det kan då fordras möjlighet att 

omfördela resurser för kortare eller längre tid, något som inte med enkelhet 

kan lösas i en organisation som inte är samordnad, dvs. när resurserna ägs av 

olika enheter i organisationen.  

Vid flera tillfällen under det senast decenniet har frågan varit uppe kring 

behov av förändringar i organisationen för att möta framtida behov utan att 

vi nått ända fram till en förändring. Incitamenten till att lyfta frågan har 

utgjorts av/utgörs av t ex nedanstående och vad det kan leda till: 

 Kvalitetsbristkostnader uppstår. Exempel på detta har utgjorts av 

många fabrikat och modeller av skrivare vilket leder mindre effektiv 

support, att det uppstår höga lagerhållningskostnader av toner och att 

kostnaden per utskrift ökar. Utveckling av standards är här i största 

möjliga utsträckning är att föredra.  

 Sårbarhet då det i vissa fall är ensamansvar för funktioner, t ex vid 

vakanser, ledigheter etc. 

 Dubbelarbeten och behov av flera parallella tekniska lösningar 

uppstår, t ex genom att kontoinformationen för skolområdenas elever, 

personal och utrustning lagras i tre separata katalogstrukturer.  

o Kravet på korrekthet och underhåll i katalogstrukturerna ökar 

drastiskt i och med GDPR, vilket innebär att en gemensam 

process för identitetshantering är att föredra ur både kvalitéts- 

och effektivitetssynpunkt.  

o System som t ex Google Suite for Education, kan idag inte 

samutnyttjas utan kräver separata installationer och avtal för 

respektive katalogstruktur.  

o Elevkonton kan inte flyttas med när elever byter skolområde 

eller byter från låg-/mellanstadiet till högstadiet och vidare till 

gymnasiet.  

 Ojämnt fördelad utveckling mellan verksamheter och enheter. 

Antalet enheter inom organisationen har ökat väsentligt utan att 

antalet tekniker förändrats. 

 Mm  
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Med antagandet att kraven ökar/fortsätter att förändras utan att för den skull 

resurserna förändras gör vi nu en förnyad ansats till att förändra 

organisationen. Detta gör vi genom att lämna ett förslag till samordnad 

organisation för att därigenom skapa förutsättning för att kunna säkerställa 

en kompetent leverans av IT-tjänster inom organisationen. 

 

Förslag 

IT-avdelningen föreslås ingå som en del av Kommunstyrelseförvaltningens 

servicefunktioner för den egna och övriga förvaltningar. Här samlas de 

resurser som idag finns under Tekniska 

nämnden/samhällsbyggnadsförvaltningen och Barn- och 

utbildningsnämnden/barn- och utbildningsförvaltningen. 

Vid övergången kommer leveransen till den verksamhet som överför sin 

resurs till IT-avdelningen vara oförändrad. 

IT-avdelningen ska ansvara för Ovanåkers kommuns IT-infrastruktur samt 

för ingående komponenter gällande IT-arbetsplatser. IT-avdelningens 

ansvarsområde kommer att styrs primärt av en uppdragsöverenskommelse 

avseende Infrastruktur och IT-arbetsplatser. Uppdrag läggs kring att ta fram 

sådana.   

Behov av IT-samverkan kan betraktas utifrån förvaltningarnas behov att 

möta den ökande digitaliseringen i samhället, men även ur IT-avdelningens 

eget behov att leverera IT-tjänsterna kostnadseffektivt.  

Olika samverkansformer för IT-avdelningen är således starkt beroende av 

hur Ovanåkers kommun avser att utveckla sin digitala agenda för 

medborgarna.  

 

Utveckling 

Digitaliseringen ger möjligheter till att effektivisera i den service som 

levereras till kommunens medborgare. Digitaliseringen ställer i sin tur krav 

på IT-infrastrukturen. Det går därför inte att betrakta IT-avdelningen som en 

isolerad verksamhet, utan idag har all verksamhetsutveckling något inslag av 

IT. IT finns numera som en integrerad del i allt vi företar oss. 

Inom vård och omsorg används begreppen ”e-hälsa” och 

”välfärdsteknologi”. I begreppet välfärdsteknologi ingår den digitalisering 

som inkluderar digitala trygghetslarm, positioneringslarm, sensorer, tillsyn 

med kamera, digitala lås m.m. Syftet är att effektivare kunna hantera 

ansvaret för olika typ av omsorg i hemmet. När dessa tekniker införs i 

verksamheterna är de att betrakta som IT-komponenter precis som en PC 

eller surfplatta. De måste hanteras som tjänster där även hanteringen av drift, 
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support och övervakning ingår. Detta är områden som idag hanteras av IT-

avdelningen gällande traditionell IT-utrustning, men inte avseende nya 

digitala komponenter. 

IT-avdelningens perspektiv handlar om att effektivisera i drift och 

förvaltning. Här finns givetvis stordriftsfördelar om man kan standardisera 

utrustning och arbetsplatser. De kommuner som valt en samverkanstrategi 

har primärt fokuserat på dessa områden. När digitaliseringen förändrar 

tekniken, som t ex lösningarna inom välfärdsteknologin, uppstår också ett 

behov att förflytta IT-avdelningens inriktning för att också ta hand om de 

nya digitala komponenterna. Alla IT-avdelningar står inför ett behov av 

förändring för att möta en ny typ av IT-leverans som i mycket större grad 

involverar medborgarna. Vägvalen gäller bedömning om vad man klarar av i 

egen regi och vad man behöver samverka kring. 

 

Reglemente 

För att tydliggöra ansvarsövergången krävs förändringar av reglementena. 

Inom tekniska nämndens reglemente regleras inte nämndens ansvar för IT-

verksamheten. Någon reglering återfinns inte heller i barn och 

utbildningsnämndens reglemente. Då det nu sker en centralisering av 

driftansvaret föreslås nu ett tillägg till den mottagande nämndens, 

kommunstyrelsen, reglemente. Tillägget utgör en ny paragraf 6 med 

förskjutning av övriga paragrafers numrering:  

För att tydliggöra ansvarsövergången krävs förändringar av reglementena. 

Inom tekniska nämndens reglemente regleras inte nämndens ansvar för IT-

verksamheten. Någon reglering återfinns inte heller i barn och 

utbildningsnämndens reglemente. Då det nu sker en centralisering av 

driftansvaret föreslås nu ett tillägg till den mottagande nämndens, 

kommunstyrelsen, reglemente. Tillägget utgör en ny paragraf 6 med 

förskjutning av övriga paragrafers numrering:  

”IT-verksamhet och IT-tjänster  

§ 6  Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för 

kommunens IT-organisation och att digital utveckling tillhandahålls till 

verksamheten. Kommunstyrelsen ska se till att IT-tjänsterna utvecklas över 

tid så de är effektiva och skapar värde i verksamheten.” 
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Ekonomi 

Vid överföring av verksamhet mellan nämnder sker också överföring av 

ekonomiska medel.  

Från tekniska nämnden överförs den planerade budgeten för IT-avdelningen 

för 2018. 

För barn och utbildningsnämnden avser resurserna tre olika områden; 

personalkostnader, kostnader relaterade till personal av typ kurser, 

konferenser, telefon och liknande, samt verksamhetsrelaterade kostnader av 

typ material för åtgärder uppkomna av åtgärder i verksamheten. Förslag 

utgör här att överföring sker av 2017 års personalkostnader samt kostnader 

relaterade till personal i form av en schablon nedan kallat omkostnader. 

Verksamhetsrelaterade kostnader kvarstår i den förvaltning som ger upphov 

till dessa.  

Nedan anges belopp i tkr och kostnadsslag: 

  Bun Tn. Ks 

Personalkostnader - 2 104 2)  2 104 2) 

Omkostnader  - 48 1)  48 1)   

Budget 2018   - 5 575 5 575 

Summa ramförändring - 2 152 -5575 7 727 

1) Schablon beräknad på 12 tkr per tjänst 

2) Enligt budget 2017 

 

Verksamhetsrelaterade kostnader kvarstår i den verksamhetsdrivande 

nämnden då det inte går att utläsa hur dessa beräknats. Detta förfarande kan 

omprövas inför 2019.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2017-09-28 – 2018-03-23 

Kommunstyrelsens reglemente f o m 2015 01 01 

Kommunstyrelsens reglemente f o m 2018 07 01 

Mbl § 11 daterad 2018-05-23 

Risk och konekvensanalys inför verksamhetsförändring 

Bilaga kalkyl personalkostnader 2018-01-05 

Bilaga ansvarfördelning mellan IT och nämnd version 4 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-22, § 70 
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Kommunstyrelsen 2018-06-05, § 88 

 

Skickas till 

För kännedom: Barn- och utbildningsnämnden, Tekniska nämnden, 

Socialnämnden och Ekonomiavdelningen 
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§ 51 Dnr 2018/00294  

Taxa för registerutdrag 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Ovanåkers kommunkoncern tar ut en avgift motsvarande 500 kr från 

och med tredje begäran om registerutdrag samma år. 

2. För de kommunala bolagen gäller samma taxa. 

Sammanfattning av ärendet 

Dataskyddsförordningen trädde i kraft 25 maj. En rättighet som finns i lagen 

är att begära ett registerutdrag över vilka personuppgifter som kommunen 

behandlar om en, i vilka system och vad syftet är. 

Att ta fram dessa uppgifter är omfattande, därför redogör lagen för att 

organisationen har 30 dagar på sig att gå igenom systemen. För att inte skapa 

en situation där kommunen dukar under av arbetsbörda från upprepade 

registerutdragsförfrågningar bör det sättas en avskräckande taxa. Noterbart 

är att det är två begäranden som kan genomföras per år gratis.     

 

Ärendet 

I och med att dataskyddsförordningen börjar gälla 25 maj behöver 

kommunen skapa rutiner för att hantera registerutdrag. En rutin är framtagen 

och även en blankett för att begära registerutdrag/rättning/radering. 

Kommunkoncernen har stora informationstillgångar, dessa lagras till stor del 

i system. Det finns mellan 100-150 system för att hantera informationen, om 

det kommer en begäran om registerutdrag måste vi gå igenom alla våra 

informationstillgångar vilket är tidsödande. Med en avskräckande taxa på 

personer som gör flera begäranden per år kan bördan förhoppningsvis 

minska. 

Eftersom lagen är ny finns det ingen praxis rörande vad som är en lämplig 

taxa för registerutdrag, det framgår inte heller hur många begäranden som 

man ska kunna göra per år. Under personuppgiftslagen var det tillåtet att 

begära utdrag en gång per år, någon taxa var och är aldrig antagen så vad 

som skulle hända vid flera begäranden är höljt i dunkel. 
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Konsekvensbeskrivning hållbarhet 

Ur aspekten organisatorisk hållbarhet skulle en situation där vi inte inför en 

taxa kunna vara ohållbar. Givetvis beror detta på vilken eventuell 

anstormning det blir rörande registerutdrag, med lite tur är det inte någon 

enorm anstormning. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Kristoffer Baas, 2018-05-17 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-22, § 74 

Kommunstyrelsen 2018-06-05, § 91 

 

Skickas till 

För kännedom: Dataskyddsombud, nämnder och bolag 
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§ 52 Dnr 2018/00295  

Reglemente för partistöd i Ovanåkers kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige antar reviderat reglemente för partistöd i Ovanåkers 

kommun. 

Ärendet 

2015 började reglementet för partistöd i Ovanåkers kommun att gälla. När 

det närmar sig val och ett nytt fullmäktige ska tillträda går det att se brister i 

rådande reglemente, att vi utbetalar partistöd i förskott kan inte under valår 

bygga på det kommunfullmäktige som är beslutande innan valet har 

genomförts utan bör utbetalas efter nya fullmäktige har tillträtt. Beslutet bör 

därför också vid valår fattas efter 15 oktober. 

Två exempel på hur det kan slå utan förändring: 

Ett parti har blivit utan mandat i fullmäktige efter valet och skulle då få ut 

partistöd trots att det inte är representerat i fullmäktige längre. 

Ett parti får fler mandat eller fått sitt första mandat i fullmäktige efter valet 

och skulle då inte vara berättigat ersättning för ökning eller tillträde. 

Med följande tillägg i reglementet är problemet åtgärdat: 

”Valår fattas beslutet under närmaste kommunfullmäktigesammanträde efter 

att nya kommunfullmäktige har tillträtt. 

  

Beslutsunderlag 

Reviderat reglemente för partistöd i Ovanåkers kommun 

Tjänsteskrivelse Kristoffer Baas, 2018-05-17 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-22, § 75 

Kommunstyrelsen 2018-06-05, § 92 

 

Skickas till 

För kännedom: Politiska partier representerade i fullmäktige  
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§ 53 Dnr 2017/00481  

Revidering av varuförsörjningsplan - Komplettering med 

servicepunkter 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige antar reviderad varuförsörjningsplan att börja 

gälla från och med 2019-01-01. 

2. Ovanåkers kommun har i dagsläget tre butiker, Voxna Livs, 

Viksjöforshandeln och Rotebergs handeln som kan teckna avtal om 

servicepunkter. Butik med servicepunkter kan ersättas med maximalt 

30 000 kr/år, om de uppfyller samtliga delar av avtalet.  

3. Avtal för Servicepunkter tecknas med tre år åt gången, med start från 

2019-01-01. 

4. Ärendet skickas till budgetberedningen för att arbeta fram en 

finansiering från 2019 och framåt. 

 

Förslag till beslut 

Yoomi Renström (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Sammanfattning av ärendet 

Ärendet återremitterades vid kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-02-27, 

med följande motivering: 

”Det behövs ett förtydligande runt vad som krävs för att en butik ska 

betraktas som landsbygdshandel och därmed kvalificeras för att bli en 

servicepunkt.”. I det reviderade förslaget till varuförsörjningsplan definieras 

landsbygdshandel som en handel med 15 km eller mer till någon av 

kommunens huvudorter. Detta tillägg innebär att de tre butiker som tidigare 

var berättigade att teckna avtal om servicepunkter nu enbart är en. 

Eftersom motiveringen med att skapa servicepunkter är att man ska knyta så 

stor del av en bygds tjänster till butiken för att öka omsättning och höja 

servicenivån i bygden passar inte övriga butiker direkt in i förslaget. (Efter 

kommunstyrelsen reviderades detta till att gälla samtliga tre butiker) 
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Ärendet 

Servicepunkterna ska fungerar som en dynamisk serviceinrättning på 

landsbygden, de är ett viktigt nav för sin ort och för den service som de kan 

komma att erbjuda för boende och besökare. De är också den naturliga 

mötesplatsen i en by/ort.  

Genom att etablera servicepunkter på strategiska platser ska behovet av resor 

till centralorten för enklare ärenden och tjänster minska. Det ger effekter 

inom många områden, framför allt vinster i form av tid och ekonomi för 

användaren, minskad miljöpåverkan och en utökad medborgarservice för 

kommunens medborgare. 

 

I handlingsplanen för insatser de kommande åren skriver Länsstyrelsen i det 

Regionala serviceprogrammet för Gävleborg 2014-2018: 

Prioriterat område 1: Öka engagemanget, samarbetet och förståelsen hos 

länets tio kommuner när det gäller tillgängligheten till service i länets gles- 

och landsbygd. 

Prioriterat område 2: Dagligvarubutikerna 

 

Aktuella servicepunkter i Ovanåkers kommun 

Aktuella identifierade Servicepunkter i Ovanåkers kommun är Voxna Livs. 

För att bli godkänd av kommunen måste butikerna inrymma minst tre av 

följande åtta punkter: 

 Erbjuda hemkörning av livsmedel och övriga varor 

 Trådlöst wifi 

 Anordna minst tre aktiviteter per år 

 Turistinformation/kommuninformation 

 Caféhörna/fikahörna – en mötesplats 

 Betaltjänster 

 Hjärtstartare 

 Tillsyn av återvinningsstation och anslagstavla 

För detta erhåller Servicepunkten en ersättning från Ovanåkers kommun på 5 

000 kr/år och punkt – dock max 30 000 kr årligen. 

För att butiken ska kunna vara föremål för att bli kallad servicepunkt föreslås 

även att följande kriterier skall uppfyllas: 

 Öppet minst fem timmar per dag och fem dagar i veckan. 
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 Butiken/macken skall vara tillgänglig för funktionshindrade 

 

Övrigt 

Det ska åligga den organisation som ansvarar för landsbygdsutveckling att 

godkänna och skriva avtal med Servicepunkterna samt genomföra 

kvartalsvisa uppföljningar inför utbetalning av ersättning. 

Konsekvensbeskrivning hållbarhet 

Genom att samla flera olika serviceinrättningar till en och samma 

verksamhet stärker man butikens möjlighet att långsiktigt klara sig. Den 

ökade servicenivån kan leda till färre resor in till centralorten med en 

minskad miljöbelastning till följd. 

I begreppet ”hela Sverige ska leva” inryms även landsbygdsbutiker i 

glesbygdskommuner. För en långsiktig överlevnad för byarna som har en 

lång distans in till centralorterna kan den lokala butiken vara en bidragande 

orsak. Genom att inrymma olika servicedelar i butiken ökar möjligheten för 

äldre att bo hemma längre tid än vad som annars hade varit möjligt. 

Beslutsunderlag 

Reviderad varuförsörjningsplan 

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 24, 208-02-27 

Tjänsteskrivelse Kristoffer Baas, 2018-04-26 

Kommunstyrelsen 2018-06-05, § 93 

 

Skickas till 

För kännedom: Berörda butiker och Gudrun Axman-Jumisko 
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§ 54 Dnr 2018/00309  

Priser för uthyrning av vandrarhemmet i Alfta 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner förslaget till uppdaterade priser för 

uthyrning av vandrarhemmet i Alfta. 

Ärendet 

Förslag på uppdatering av priser för övernattning i Vandrarhemmet i Alfta: 

- 300 kr per person och natt i tvåbäddsrum. 

- 400 kr per person och natt ensam i tvåbäddsrum. 

- 1000 kr per natt i familjerum (fyra bäddar). 

 

Vandrarhemmet i Alfta har renoverats och är klart för att tas i bruk. I 

vandrarhemmet finns 22 bäddar uppdelat på tvåbäddsrum eller familjerum 

om fyra bäddar. Nya priser per uthyrning skall komma att gälla från och med 

säsongstarten 2018. Priserna är jämförda med andra närliggande 

vandrarhem. 

 

Beslutsunderlag 

Tekniska nämnden 2018-05-22, § 45 

Kommunstyrelsen 2018-06-05, § 94 

 

Skickas till 

För kännedom: Tekniska nämnden för spridning till Monica Liljemark 
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§ 55 Dnr 2018/00310  

Utköp av tomträtt Södra Edsbyn 12:70 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att göra undantag från prismodellen antagen i 

kf § 35/15 och försälja tomträttsfastigheten Södra Edsbyn 12:70 till Alfta 

Industricenter AB för köpeskillingen 176 372 kr enligt förslaget från Alfta 

Industricenter AB. 

Ärendet 

Alfta Industricenter AB har i skrivelse till Samhällsbyggnadsförvaltningen 

frågat om att få köpa tomträttsfastigheten Södra Edsbyn 12:70 till en 

köpeskilling på 176 372 kr.  

Kommunfullmäktige har i principbeslut § 35/14 angett att de tomträttshavare 

som så önskar skall ges möjlighet att lösa in tomträtten genom ett köp av 

fastigheten. Principen är att priset sätts genom att summera aktuellt pris vid 

försäljning av industrimark, hälften av aktuell kostnad för VA-anslutning 

samt oavskrivet investeringsbelopp. I detta fall finns inte några investeringar 

i ekonomisystemet men det finns dokumenterade fakturor som ger att de 

oavskrivna investeringarna uppgår till 582 000 kr. I och med att de 

oavskrivna investeringarna inte kan anses spegla marknadsvärdet och inte är 

med i den ekonomiska redovisningen kan det vara skäligt att bortse från dem 

i detta fall. Enligt den nuvarande prismodellen skulle priset bli 793 283 kr 

varav 125 980 kr är marken, 170 606 kr anslutningsavgift för VA samt 582 

000 kr oavskrivna investeringar.  

Det pris Alfta Industricenter AB föreslår bör anses vara skäligt med tanke på 

det rådande pris för industrimark. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från AICAB 2018-04-20 

Karta över fastigheten 

Tekniska nämnden 2018-05-23, § 42 

Kommunstyrelsen 2018-06-05, § 95 
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Skickas till 

För kännedom: Tekniska nämnden för spridning till Mark- och 

exploateringsingenjör Mikael Bomark 
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§ 56 Dnr 2018/00256  

Avsägelse av uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen från Mattias Lennartsson 

(S) avseende uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige. 

2. Kommunfullmäktige begär uppgift från länsstyrelsen om ny ledamot 

för socialdemokraterna. 

 

Skickas till 

För kännedom: Länsstyrelsen 
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§ 57 Dnr 2018/00036  

Information till kommunfullmäktige för kännedom 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige har tagit del av redovisningen.  

Beslutsunderlag 

- Om du blir utsatt för brott 

- Inbjudan, seminarium om regionala koldioxidbudgetar 

- Delegeringsbeslut handläggning av motion om gästnätverk 

- Delegeringsbeslut handläggning av motion om cykelväg längs 

järnvägsspår 

- Motion om cykelväg längs järnvägsspår 

- Motion om gästnätverk i kommunens verksamhetsområden 

 

  

 

 


