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Plats och tid Sammanträdesrum A, kl. 09:00-11:40, ajournering 10:10-10:30 

Beslutande Ledamöter 

Yoomi Renström (S), Ordförande 

Håkan Englund (S), 1:e vice ordförande  

Mikael Jonsson (M), 2:e vice ordförande 

Jan-Åke Lindgren (S) 

Kent Olsson (L) 

Joel Henning (MP) 

Hans Jonsson (C) 

Gun-Marie Swessar (C) 

Björn Mårtensson (C) 

Jennie Forsblom (KD) 

Fredrik Engh (SD) §§ 121-130 

 Ersättare 

Pär Johansson (M) 

Olle Berglund (MP) 

Bertil Eriksson (KD) 

Lennart Englund (SD) tjänstgör för Fredrik Engh (SD) § 131 

Övriga närvarande Tillträdande ersättare i kommunstyrelsen Tomas Bolén (S) 

Kommunsekreterare Kristoffer Baas 

Kommunchef Christer Engström 

Ekonomichef Magnus Haraldsson §§ 121-125 

Enhetschef HVB-hem Mostafa Al Husseiny § 125 

Arbetsförmedlingen Södra Hälsinglands chef Mohamed Chabchoub § 131 

Justerare Jennie Forsblom 

Justeringens plats och tid Kommunhuset, 2017-10-11 

 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 121-131 

 Kristoffer Baas  

 Ordförande 

  

 Yoomi Renström  

 Justerare 

  

 Jennie Forsblom  

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2017-10-03 

Datum då anslaget sätts upp 2017-10-11 Datum då anslaget tas ned 2017-11-03 

Förvaringsplats för protokollet Kommunsekreterarens kontor 

 

Underskrift   

 Kristoffer Baas  
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§ 121 Dnr 2017/00065  

Godkännande av dagordning 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner dagordningen. 
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§ 122 Dnr 2017/00092  

Allmänhetens frågestund 

Ärendet 

Kommunstyrelsens sammanträden är sedan den 6 juni 2002 öppna för 

allmänheten, (helt eller delvis). 

Besökare har då också möjlighet att ställa frågor på ”Allmänhetens 

frågestund”. 

Det fanns inte några frågor.  
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§ 123 Dnr 2017/00093  

Rapporter på kommunstyrelsens sammanträde 

Ärendet 

Ordförande Yoomi Renström (S) 

Dataskyddslagen 

Det har hållits en allmän utbildning om den kommande lagen. 

 

Ägarstyrning 

Det har hållits ägarstyrningsmöten med Bollnäs, när det gäller de 

gemensamma bolagen. 

 

Nationell infrastrukturplan 2018-2029 

Den nationella planen är på gång. Det har hållits möten kring hur regionen 

ska förhålla oss kring yttrandet. Eftersom inlandskommunerna tycker att den 

regionala planen inte är optimal är det svårt att göra ett exakt likalydande 

yttrande. 

 

Samarbete Hälsingeråd och Gästrikeråd 

När storregion-frågan var högaktuell påbörjades ett arbete att se över vilka 

möjligheter som finns för samverkan. Trots att frågan ligger på is pågår ett 

arbete för att tillgodose att vissa frågor inte faller mellan stolarna. 

 

2:e vice ordförande Mikael Jonsson (M) 

Företagsklimat - Svenskt näringsliv 

Svenskt näringsliv har presenterat sin senaste mätning av kommuners 

företagsklimat, Ovanåker hamnar på plats 131, det är sjätte året på raken som 

kommunen har stigit. 

  

Bolag 

Ordförande Aefab - Håkan Englund (S) 

Rekrytering av ny VD pågår. Eventuellt kan det vara klart vid vecka 40:s 

slut. 
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Övriga 

Inköp Gävleborg - Bertil Eriksson (KD)  

Gävle har lämnat in sin formella ansökan om utträde ur Inköp Gävleborg. 

Styrelsen har utsett ett par kommunchefer som förhandlingsgrupp för 

utträdet då det finns ett par frågetecken i processen. 

 

Betalningsansvarslagen - Jan-Åke Lindgren (S) 

Det har hållits möte med Regionen om betalningsansvarslagen. 

Kommunen har tidigare haft fem dagar på sig att ta emot patienter från 

sjukhusvistelser ändringen innebär att det nu mera är två dagar som gäller. 
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§ 124 Dnr 2017/00056  

Budgetuppföljning 

Ärendet 

Ekonomichef Magnus Haraldsson informerade om budgetuppföljningen för 

perioden januari-augusti. 

Beslutsunderlag 

Budgetuppföljning januari-augusti 
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§ 125 Dnr 2017/00447  

Information om HVB-verksamheten 

Ärendet 

Mostafa Al Husseiny presenterade sig och berättade om nuläge och framtid 

då det gäller HVB-verksamheten i kommunen. 
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§ 126 Dnr 2017/00128  

Rapportering av ej verkställda beslut och avbrott, LSS och 

SoL - 2017 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige har tagit del av rapporten. 

 

Ärendet 

Socialnämnden har att var tredje månad rapportera ej verkställda beslut, 

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

kommunfullmäktige och kommunrevisionen. 

IVO har möjlighet att initiera beslut om sanktionsavgift hos 

Förvaltningsrätten om kommunen inte verkställer beslutet inom skälig tid.  

 

Inrapporterade ej verkställda beslut kvartal 2 (april-juni 2017) 

Ny inrapportering kvartal 2 

Beslut om avbrott i verkställigheten daterad 2016-12-06, kontaktfamilj enligt 

SoL. 

Beslut daterat 2017-01-04, BoU 18-plusboende/personligt stöd enligt SoL. 

Beslut daterat 2017-02-27, familjehem enligt SoL 

 

Tidigare inrapportering från kvartal 4 (oktober-december 2016) 

Beslut daterat 2016-09-01 om Biträde av kontaktperson enligt 9 § 4 LSS, ej 

verkställt. 

Beslutsunderlag 

Socialnämnden § 53, 2017-08-23 

Kommunstyrelsens Arbetsutskott § 99, 2017-09-18 

 

 

Skickas till 

För handläggning: Kommunfullmäktige 
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§ 127 Dnr 2016/00654  

Revisionsrapport om arvoden - KPMG 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Dagens hantering av förlorad arbetsinkomst fortlöper, men 

arvodesreglementet förtydligas under rubriken ”Hur man begär ersättning” 

med följande (tillagd text understruken): 

Ersättning utbetalas efter begäran från den förtroendevalda. Förlorad 

arbetsinkomst och förlorade pensionsförmåner ska styrkas genom kopia av 

lönebesked, intyg från arbetsgivaren eller liknande. Då inkomsten från 

ordinarie arbetsgivare kan variera över tid är det viktigt att eventuella 

förändringar av inkomsten rapporteras in så att rätt ersättning utbetalas. 

Ansvaret för detta vilar på den enskilde förtroendevalda. När så begärs ska 

intyg på styrkt inkomstbortfall lämnas innan utbetalning kan ske. Begäran 

om ersättning och styrkt inkomstbortfall lämnas till nämndsekreterare. 

Respektive nämnds attestordning ändras så att ledamots eller ersättares 

begäran om ersättning attesteras av ordförande och ordförandes begäran 

attesteras av vice ordförande.  

Ett uppdrag lämnas till gruppen för internkontroll så att kontroll av arvoden 

införs i internkontrollplanen.  

Arvodesreglementet ändras genom att meningen ”Denna ersättning kan 

utbetalas tidigast året efter förmånsåret, då den förtroendevaldas hela avdrag 

det året är känt av hans eller hennes ordinarie arbetsgivare.” tas bort under 

rubriken förlorad pensionsförmån.  

 

Ärendet 

Kommunsstyrelsen har återremitterat ärendet 2016/00654 § 44 för att utreda 

om det finns andra sätt att hantera punkt 1: ”Arvodesbestämmelserna 

tillämpas så att krav på intyg från arbetsgivaren eller lönespecifikation som 

visar inkomstbortfallet för den tid som begäran om ersättning faktiskt avser 

medföljer varje enskild begäran.” Detta då förändringen påverkar 

skiftarbetare och egenföretagare negativt.  

Om en förtroendevald förlorar arbetsinkomst på grund av sitt uppdrag utgår 

ersättning för förlorad arbetsinkomst. Grunden för rätten till ersättning för 

förlorad arbetsinkomst är att den förtroendevalde faktiskt har ett 

inkomstbortfall. Denna förutsättning är gällande oavsett på vilken del av 

dygnet arbetet sker som anställd eller om man är egen företagare. Det är upp 

till den förtroendevalde själv att välja när ersättningen yrkas och om 

ersättning yrkas efter varje enskilt sammanträde/förrättning eller om 
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ersättning yrkas för flera sammanträden/förrättningar samtidigt. Den 

begränsning som finns enligt reglementet är att begäran om ersättning ska 

ske inom ett år. Redan idag finns i arvodesreglementet regler att förlusten 

ska kunna styrkas.  

När det gäller egna företagare kan det vara svårt att beräkna det faktiska 

inkomstbortfallet. Den schablonmässiga beräkningen baserad på 

sjupenninggrundande inkomst kvarstår i arvodesreglementet som en 

möjlighet för ansökan.  

Möjlighet finns att fortsätta dagens hantering, dvs att om Ovanåkers 

kommun så begär, ska den förtroendevalda kunna redovisa intyg från sin 

arbetsgivare som styrker den förlorade inkomsten. Denna hantering åtgärdar 

dock inte den systematiska brist som KPMG påpekade i revisionsrapporten.  

 

Beslutsunderlag 

Revisionsrapport om arvoden 

Tjänsteskrivelse Maria Kihlström, 2017-07-19 

Personalutskottet § 11, 2017-08-22 

Kommunstyrelsens Arbetsutskott § 100, 2017-09-18 

 

Skickas till 

För handläggning: Kommunfullmäktige 

För kännedom: Personalavdelningen och revisionen 
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§ 128 Dnr 2017/00433  

Delårsbokslut per 2017-08-31 - Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner delårsbokslut per 2017-08-31 

kommunstyrelsens verksamhetsområde. 

 

Särskild anteckning till protokollet 

Olle Berglund (MP) kommenterade Service- och informationsavdelningens 

avsnitt: 

”Kommentaren om att se över möjligheten att köpa el-bilar är mycket 

positivt.” 

 

Ärendet 

I bifogade handlingar framgår 

kommunstyrelsens/kommunstyrelseförvaltningens bedömda måluppfyllnad, 

ekonomiska utfall och ekonomisk prognos för helåret. Måluppfyllelsen 

bedöms vara bra, 16 gröna och 1 rött, (tertial 16 gröna och 1 rött) och det 

prognostiserade ekonomiska utfallet positivt, ca 628 tkr (tertial ca 497 tkr). 

Orsaken till det ekonomiska utfallet är främst vakans och föräldraledighet 

samt förskjutna kapitaltjänstkostnader. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Christer Engström, 2017-09-15 

Förvaltningsberättelse 

Styrkort för kommunstyrelsen 

Bilagor – avdelningarnas inlämnade underlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 101, 2017-09-18 

 

Skickas till 

För kännedom: Ekonomiavdelningen 
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§ 129 Dnr 2017/00010  

Delegationsbeslut för kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisning av delegationsbeslut.     

 

Ärendet 

Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande, 

vice ordförande och tjänstemän enligt av kommunstyrelsen den 29 november 

2016, § 183 antagen delegeringsordning. Dessa beslut ska redovisas till 

kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får 

ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det 

kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegering. 

Delegerings beslut (Enligt delegeringsordning antagen av kommunstyrelsen 

den 29 november 2016, § 183). 

- Pensionsbesked 2017-09-05 - 2017-10-02 

- Delegationsbeslut – Attestförteckning  
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§ 130 Dnr 2017/00011  

Meddelanden till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen har tagit del av rapporterade meddelanden.      

 

Ärendet 

- Cirkulär 17:46 - Sammanställning Budgetproposition 2018 

- Stöd till SISU idrottsutbildarna 

- Sammanträdesprotokoll Överförmyndarnämnden 2017-09-05 

- Protokoll Världsarvsråd 2017-04-21 

- Samordningsförbund Gävleborg - styrelseprotokoll 2018-08-25 

- Samordningsförbund Gävleborg - revisorernas utlåtande avseende 

delårsrapport 2017-06-30 

- Minnesanteckningar regionalt kommunsamråd 2017-09-15 

- Företagshälsovårdsnämndens protokoll 2017-09-19 

- Kommunalförbundet Södra Hälsingland - Direktionsprotokoll 2017-

08-30 

- Bollnäs Stadshus AB protokoll 2017-09-21 

- Styrelseprotokoll 2017-08-24 - Helsinge Vatten AB 
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§ 131 Dnr 2017/00448  

Information från Arbetsförmedlingen 

Ärendet 

Mohamed Chabchoub, chef över arbetsförmedlingen södra Hälsingland 

informerade om arbetsmarknaden i regionen, kommunen och de pågående 

arbetsmarknadsprojekten i kommun samt hur arbetsförmedlingen ser på 

framtiden. 

 


