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§ 34 Dnr 2017/00065  

Godkännande av dagordning 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner dagordningen med följande 

tillägg: 

1. Nytt avtal med Edsbyn Arena AB och Edsbyn bandy AB 

2. Diskussion om Hälsingeutbildning Ekonomisk förening 
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§ 35 Dnr 2017/00056  

Budgetuppföljning 

Ärendet 

Ekonomichef Magnus Haraldsson meddelade att budgetuppföljningen 

presenteras vid kommunstyrelsen. 

 

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

6(45) 

Sammanträdesdatum 

2017-03-20 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 36 Dnr 2014/00352  

Inriktningsbeslut kring samverkan avfall i Gävleborg 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 Kommunfullmäktige beslutar att Bollnäs Ovanåkers Renhållnings AB 

får teckna samverkansavtal enligt nedan, i syfte att skapa bästa möjliga 

förutsättningar till att omhänderta hushållsavfall i regionen så att 

transporter minimeras och nyttan med avfallsresursen kan tillgodogöras 

berörda kommuners invånare. 

Ärendet 

Motiv till samverkan 

Bollnäs, Ovanåker, Ljusdal och Söderhamns kommuner med tillhörande 

kommunägda bolag samt koncernen Gästrike Återvinnare (där Ekogas AB 

ingår) önskar samverkan inom avfallsområdet i syfte att uppnå en bättre 

miljö i enlighet med EU:s avfallsdirektiv samt nationella lagar och miljömål. 

Med samverkan avses målsättningar i berörda kommuners avfallsplaner 

bättre kunna uppnås. 

Samverkan avser att skapa bästa möjliga förutsättningar till att omhänderta 

hushållsavfall i regionen så att transporter minimeras och nyttan med 

avfallsresursen kan tillgodogöras berörda kommuners invånare. 

 

Gemensamma principer 

Samverkan ska bygga på följande gemensamma principer; 

 Bidra till att uppnå EU:s avfallsdirektiv, nationella, regionala och 

lokala miljömål samt mål i kommunernas avfallsplaner. 

 Avtalet ska över tid vara fördelaktigt för alla parter. Med fördelaktigt 

avses sammanvägda aspekter rörande ekonomi, miljönytta och 

samhällsnytta. 

 Optimera utväxlingen på genomförda investeringar i kommunala 

avfallsanläggningar. 

 Parterna ska verka för regional användning av biogas och biogödsel. 

 Parterna ska verka för att klimatpåverkan av transporter för 

hushållsavfall minimeras, bland annat genom miljövänliga bränslen 

och returtransporter. 
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 Parterna ska även bistå varandra, om det är nödvändigt, med 

kompetens och stöd om det gynnar uppfyllande av kommunernas 

avfallsplaner. 

 Parterna ska arbeta för att delge kommuner och dess invånare 

information som bidrar till att skapa ett väl källsorterat matavfall och 

förståelse för nyttan med matavfallets omhändertagande. 

 Samverkan ska årligen utvärderas och återkopplas på lämpligt sätt. 

Samverkan med andra kommuner ska stimuleras om det bidrar till att uppnå 

ovanstående principer. 

 

Stegvis utveckling 

Samverkan avses utvecklas stegvis av berörda parter utifrån parternas 

bedömning av hur fördelaktigt utvidgad samverkan är och dess juridiska 

tillämplighet enligt följande; 

 Samverkan gällande omhändertagande av matavfall (rötning i Ekogas 

biogasanläggning), restavfall (förbränning av restavfall i 

Säverstaverket inklusive förbehandling vid Sävstaås 

avfallsanläggning) samt deponirest (deponering vid Långtå 

avfallsanläggning) med därtill hörande transporter. 

 Samverkan kring transport och omhändertagande av andra 

materialslag för återvinning. 

 Samverkan kring insamling och transport av mat- och restavfall samt 

förpackningar och returpapper. 

Även fler kommuner kan ges möjlighet att delta så att fler kommuner kan 

komma att ingå i samverkan på motsvarande grunder. 

 

Samverkansavtal 

Samverkan avses regleras via samverkansavtal enligt ny 

upphandlingslagstiftning som trätt ikraft 2017-01-01. Samverkansavtal 

regleras i 3 kap 17 § i nya lagen om offentlig upphandling ”Upphandling 

mellan upphandlande myndigheter”. Syftet är att upphandlande myndigheter 

(exempelvis kommuner) ska kunna samverka utan upphandlingsskyldighet 

om upphandlingen reglerar ett samarbete rörande offentliga tjänster som 

strävar till att uppnå myndigheternas gemensamma mål. Det ska avse ett 

allmänintresse. Bakgrunden är den så kallade Hamburg domen som 

inarbetats i EU:s upphandlingslagstiftning som främst säkerställer ett 

samarbete kring avfallsförbränning och deponering mellan ett antal 

kommuner kring Hamburg för att säkerställa avfallsmängder till byggnation 
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av en avfallsförbränningsanläggning i syfte att bättre uppnå EU:s 

avfallsdirektiv (minimera deponering). 

Sveriges kommuner och Landsting (SKL) har anlitats för att bedöma de 

juridiska aspekterna och deras sammanfattande omdöme är att det finns goda 

argument för att hävda att undantag från upphandling är tillämpligt på det 

föreslagna samarbetet, även om det inte går att säkert avgöra detta då det 

saknas rättspraxis inom svensk lagstiftning. 

I november 2016 gav SKL svar på att tidigare utlåtande står fast med 

utgångspunkt från proposition (2015/16:295) och ny lag om offentlig 

upphandling. Svar erhölls också om att det finns goda argument att även 

utvidgad samverkan stöds av det nya undantaget. 

 

Konsekvensbeskrivning hållbarhet 

Avsedd regional samverkan inom avfallsområdet bidrar på flera sätt till ett 

mera hållbart samhälle. 

 

Beslutsunderlag 

Powerpointpresentation om avsedd avfallssamverkan 

Utkast gemensamt inriktningsbeslut 

Tjänsteskrivelse, Planeringschef 2017-03-17 

 

Skickas till 

För handläggning: Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 

För kännedom: Johan Olanders och BORAB 
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§ 37 Dnr 2017/00052  

Integrationsfrågor 

Ärendet 

Arbetsförmedlingen aviserar en neddragning av antalet avtalade platser vid 

Aktivitetshuset från 60 till 35 med möjlighet att utöka antalet deltagare om 

så behövs. 

Aktivitetshuset har startat ett hälsoarbete mot psykisk ohälsa och vill ogärna 

avbryta detta arbete då det finns ett stort behov av det.  

Den påbörjade diskussionen med Arbetsförmedlingen om de ekonomiska 

förutsättningarna kommer att fortsätta. 
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§ 38 Dnr 2017/00114  

Fördjupad översiktsplan för Falu tätort och området runt 

Varpan - Inbjudan till samråd 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 

Ovanåkers kommun har inga synpunkter på Fördjupad översiktsplan för falu 

tätort och området runt Varpan.    

 

Ärendet 

Falu kommun har inbjudit till samråd om, och för synpunkter remitterat ett 

förslag till fördjupad översiktsplan för falu tätort och området runt Varpan. 

Då det aktuella planområdet är beläget långt bort från Ovanåkers kommun 

bedöms det inte finns några väsentliga synpunkter på planförslaget. 

 

Beslutsunderlag 

www.falun.se/falunväxer 

Tjänsteskrivelse Bo Sundström, 2017-02-27 

 

Skickas till 

Falu kommun, Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, 79183 Falun 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 39 Dnr 2017/00145  

Revidering av Taxor och avgifter Kulturavdelningen 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige antar reviderade taxor och avgifter - 

Kulturavdelningen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Då utbudet på våra bibliotek har utökats behöver dokumentet Taxor och 

avgifter Kulturavdelningen kompletteras. Två punkter gäller TV-spel, dels 

förseningsavgift samt ersättningsavgift.  Två punkter gäller kopior där vi 

numera även erbjuder färgtryck i A4 och A3.      

 

Beslutsunderlag 

Taxor och avgifter Kulturavdelningen 

Tjänsteskrivelse Carina Isaksson, 2017-03-01 

 

Skickas till 

För handläggning: Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 

För kännedom: Kulturavdelningen 
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§ 40 Dnr 2016/00655  

Kulturföreningsbidrag 2017 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 

Utifrån syftet i antagna bidragsnormer, antagna i kommunfullmäktige 2015-

05-04  fördelar kommunstyrelsen kulturföreningsbidrag enligt nedan: 

 

Sökande  Sökt 

bidrag 

Motivering Beslut 

Alfta Sockens 

Hembygdsförening 

50 000 kr   

 

Traditionella arrangemang 

som delvis riktar sig till barn 

och ungdomar samt 

kulturarvsförvaltande arbete. 

 

18 000 kr 

Alfta Spelmanslag 5 000 kr Barn- och 

ungdomsverksamhet. 

 

5 000 kr 

Bollnäs-Voxnadalens 

Hemslöjdsförening 

Inget 

belopp 

angivet 

Viss barn- och 

ungdomsverksamhet i 

samband med höst- och 

sportlov. 

 

4 000 kr 

Dala Hälsinglands 

Järnväg 

5 000 kr Bevakar kommunens intresse 

i frågan kring 

dala/hälsinglands järnväg. 

Håller järnvägen öppen, dvs 

utför röjningsarbeten, samt 

håller efter fyra ur 

järnvägshistorisk synpunkt 

viktiga fastigheter. Alfta 

stationshus, Voxna lokstall, 

Tungsens banvaktsstuga och 

Göringens stationshus. 

 

2 000 kr 

Edsbyns Filmförening 34 000 kr 

 

Föreningen arrangerar, 

förutom sedvanliga 

filmföreställningar av icke 

kommersiellt gångbar film, 

även regelbundna barn- och 

ungdomsföreställningar. 

   

31 000 kr 

 

Eritreanska Föreningen i 

Ovanåker 

Inget 

belopp 

angivet 

Föreningen vill utveckla 

kulturella aktiviteter inom 

t.ex. musik och konst. 

 

3 000 kr 

 

Föreningen Konstrundan 39 500 kr Arrangerar under sommartid 

”Konstrundan” under en helg 

då lokala konstnärer håller 

sina ateljéer öppna för 

allmänheten. Skaparhelger för 

ungdomar. 

30 000 kr 
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Hälsinglands Kulturscen 8 000 kr Uttalad barn- och 

ungdomsverksamhet.  

 

8 000 kr 

Jussi Björling Sällskapet 6 000 kr Årligt återkommande 

operakonsert i Voxna kyrka. 

Kommunen får 4 

representationsplatser till 

konserten. 

5 000 kr 

Migranternas Vänner Inget 

belopp 

angivet 

Sprider och förvaltar det 

kulturhistoriska arvet kring 

migrationen. 

 

2 000 kr 

Ovanåkers 

Hembygdsförening 

50 000 kr 

 

Traditionella arrangemang 

som delvis riktar sig till barn 

och ungdomar samt 

kulturarvsförvaltande arbete. 

 

18 000 kr 

 

Skräddrabo 

bygdegårdsförening/Finn 

skogsmuseet 

20 000 kr 

 

Bygdegårdsförening som 

ansvarar för 

Finnskogsmuseet. Man 

arrangerar kulturprogram. 

 

10 000 kr 

Svabensverks 

Bygdeförening 

5 000 kr Bygdeförening som satsar på 

teater, musik och konst. 

Tydliga barn- och 

ungdomssatsningar. 

 

5 000 kr 

Södra Hälsinglands 

Orkesterförening 

15 000 kr Uttalad ungdomsverksamhet. 

Genomför flera konserter där 

ungdomar får chansen till 

spelrutin i orkestersituation. 

Brett samarbete med den 

kommunala musikskolan.  
 

15 000 kr 

Voxna 

Hembygdsförening 

30 000 kr  Traditionella arrangemang 

som delvis riktar sig till barn 

och ungdomar samt 

kulturarvsförvaltande arbete. I 

årets sökta summa ingår en 

oredovisad del som avser 

drift/renovering av 

fastigheter. 

 

18 000 kr 
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Voxnadalens 

Teaterförening 

116 000 kr Arrangerade under förra året 

16 föreställningar samt deltog 

som samarbetspartners i flera 

andra arrangemang. 

 

14 föreställningar för vuxna 

(där ingår alla 

operaföreställningar som 

föreningen arrangerar 

tillsammans med Röda 

Kvarn), 2 föreställningar 

barn/familj. Fördelningen 

mellan teaterföreställningar 

framförda på scen live är i 

genomsnitt 2-3 

vuxenföreställningar/1 barn- 

och familjeföreställning. 

 

100 000 kr 

 

Beslutsgång 

På grund av jäv deltog inte Gun-Marie Swessar (C) i detta ärende. 

Sammanfattning av ärendet 

Totalt 16 föreningar har lämnat in ansökningar om kulturföreningsbidrag 

2017. Sammantaget har man sökt bidrag för 383 500 kr. I budget finns 274 

000 kronor att fördela för innevarande år. 

Syftet med bidraget är att skapa förutsättning för ett variationsrikt utbud av 

kulturaktiviteter som ska vara tillgängliga för allmänheten. Bidrag ges endast 

till verksamhet. Verksamhet med uttalad barn- och ungdomsinriktning 

prioriteras. Bidraget söks en gång per år och ska vara Kulturavdelningen 

tillhanda senast 31 december. Till handlingar ska finnas 

verksamhetsberättelse för föregående år, verksamhetsplan för sökt år, 

ekonomisk redogörelse samt för nya föreningar, drogpolicy. Ansvarig 

tjänsteman håller, förutom sedvanlig beredning av varje ärende, en öppen 

dialog med föreningarna löpande under året. 

Konsekvensbeskrivning barn och unga 

Verksamhet riktad till barn och ungdomar prioriteras i enlighet med 

Kulturpolitiskt handlingsprogram. 

 

Beslutsunderlag 

Ansökan från Alfta Sockens Hembygdsförening 

Ansökan från Alfta Spelmanslag 

Ansökan från Bollnäs-Voxnadalens Hemslöjdsförening 
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Ansökan från Dala Hälsinglands Järnväg 

Ansökan från Edsbyns Filmförening 

Ansökan från Eritreanska Föreningen i Ovanåker 

Ansökan från Föreningen Konstrundan 

Ansökan från Hälsinglands Kulturscen 

Ansökan från Jussi Björling Sällskapet 

Ansökan från Migranternas Vänner 

Ansökan från Ovanåkers Hembygdsförening 

Ansökan från Skräddrabo bygdegårdsförening/Finn 

Ansökan från skogsmuseet 

Ansökan från Svabensverks Bygdeförening 

Ansökan från Södra Hälsinglands Orkesterförening 

Ansökan från Voxna Hembygdsförening 

Ansökan från Voxnadalens Teaterförening 

Tjänsteskrivelse Carina Isaksson 2017-03-01 

 

Skickas till 

För handläggning: Kommunstyrelsen 

För kännedom: Sökande föreningar, kulturavdelningen och 

ekonomiavdelningen  
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§ 41 Dnr 2017/00055  

Årsredovisning 2016 Ovanåkers kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 Kommunfullmäktige fastställer Årsredovisningen 2016 Ovanåkers 

kommun och att inom balanskravsresultatet reserverar 32 655 tkr till 

pensionsreserven och reserverar 17 341 tkr avseende flyktingsituationen.     

 

Ärendet 

Ovanåkers kommun redovisar ett resultat för 2016 på 56,6 mnkr (15,3 

mnkr). 

Verksamhetens intäkter är 197,6 mnkr jämfört med intäkterna 2015 på 136,8 

mnkr, vilket motsvarar en ökning med 60,8 mnkr (44 %). Verksamhetens 

kostnader är 769,3 mnkr jämfört med 698,2 mnkr 2015, en ökning med 71,1 

mnkr (10 %).  

Årets avskrivningar är 24 mnkr och årets nedskrivningar är 2,1 mnkr, totalt 

26,1 mnkr. Skatteintäkter och generella bidrag ökade med 47,4 mnkr mellan 

åren till att 2016 uppgå till 645,6 mnkr. Kommunens skatteintäkter ökade 

med 16,1 mnkr (4 %). Generella statsbidragen ökade med 31,3 mnkr 

(19,1%). De finansiella intäkterna är 9,4 mnkr, vilket är betydligt mer än 

föregående år (2,9 mnkr).  

I årets resultat är det tre poster som är av engångskaraktär som tillsammans 

står för 43,8 mnkr. Det är ensamkommandeverksamheten, det statliga stöder 

för flyktingsituationen samt avkastning på förvaltade pensionsmedel. Utan 

dessa tre positiva resultatposter hade kommunens resultat varit 12,8 mnkr. 

     

Budget och utfall 2016 

Det budgeterade resultatet för perioden är 3,8 mnkr och utfallet blev 56,6 

mnkr. De största avvikelserna jämfört med budget är på nämnderna och 

gemensamma kostnader och intäkter. Totalt visar nämnderna ett överskott 

mot budget med 27,3 mnkr. Budgetposten gemensamma kostnader och 

intäkter redovisar ett överskott på 19,9 mnkr. 
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(mnkr) Budget Utfall Avvikelse

Nämnder -610,7 -583,4 27,3

Projekt -2,5 -4,4 -1,9

Gemensamma 

kostnader och intäkter -4,0 15,9 19,9

Avskrivningar -23,6 -26,1 -2,5

Skatter och generella 

bidrag 644,6 645,6 1,0

Finansiella kostnader 

och intäkter 0,0 9,0 9,0

Summa 3,8 56,6 52,8  

 

Balanskravsresultat 

Årets resultat efter balankravsjusteringar är 65 566 tkr och årets 

balanskravsresultat är 5 691 tkr. Det finns inga negativa balanskravsresultat 

från tidigare år att återställa.  

Balanskravsutredning 2016 (tkr)

Årets resultat enligt resultaträkningen 56 566

Avgår samtliga realisationsvinster -879

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 55 687

Reservering av medel till pensionsreserv -32 655

Användning av medel från pensionsreserv

Reservering av medel för flyktingsituationen -17 341

Användning av medel för flyktingsituationen

Årets balanskravsresultat 5 691  

 

Årets föreslagna reserveringar efter balanskravsjusteringar är 32 655 tkr till 

pensionsreserven och 17 341 tkr avser reservering för flyktingsituationen. 

Även detta år görs reserveringen till pensionsreserven för att kommunens 

resultat kommande år förväntas belastas med ökade pensionskostnader. 

Kommunen kommer de åren att ianspråkta reserven inom 

balanskravsresultatet. Kommunen reserverar medel av det tillfälliga 

statsbidraget för mottagning av flyktingar. Dessa medel är avsedda att 

användas för beslutade insatser och kommer att ianspråktas inom 

balanskravsresultatet. 

 

Finansiella mål 

Ovanåkers kommun har fastställt sex finansiella mål för 2016 som anses 

vara av betydelse för god ekonomisk hushållning. Kommunen uppfyller fyra 

av dessa. 
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Kommunens finansiella mål Mål Utfall

Verksamhetens nettokostnader i 

förhållande till skatteintäkter och 

generella bidrag ska vara högst 99,0% 92,6%

Resultatet ska vara positivt >0 kr 56,6 mnkr

Koncernens resultat 3,9 mnkr 68,9 mnkr

Investeringsvolymen 

skattefinansierad verksamhet 30 mnkr 94,6 mnkr

Investeringsvolymen 

avgiftsfinansierad verksamhet 5 mnkr 7,9 mnkr

Skattesatts 21,86% 21,86% 21,86%  

  

Investeringar 

Årets investeringar uppgick till 59,3 mnkr, exkl. leasingbilar (58,9 mnkr). De 

fem största investeringarna 2016 var: 

 Södran, nya utbildningslokaler (15,2 mnkr) 

 Kulturrum (11,9 mnkr) 

 Reinvestering gator (3,5 mnkr) 

 Ön, omklädningsrum fotbollen (2,8 mnkr) 

 Överföringsledning Viksjöfors-Alfta (2,3 mnkr) 

Budgeten 2016 var 103,2 mnkr. Budgetöverskottet 43,9 mnkr orsakas av 

investeringar som inte blivit avslutade. 

 

Kassaflödet 

Kommunen har ett positivt kassaflöde 2016 med 0,3 mnkr (-2,8 mnkr). 

Likvida medel och kortfristiga placeringar var vid årets början 96,4 mnkr 

(99,3 mnkr) och vid årets utgång 96,7 mnkr (96,4 mnkr). 

 

Lån 

Den långfristiga låneskulden uppgår till 10 mnkr (0 mnkr). 

 

Pensionsförvaltningen 

Pensionsförvaltningen gav 2016 en avkastning på 7 411 tkr (642 tkr). 

Förvaltade pensionsmedel var vid utgången av året 54 245 tkr (47 359 tkr). 

Marknadsvärdet uppgick till 59 806 tkr (58 170 tkr). 
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Beslutsunderlag 

Årsredovisning 2016 Ovanåkers kommun 

Tjänsteskrivelse Magnus Haraldsson 2017-03-17 

 

Skickas till 

För handläggning: Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 

För kännedom: Ekonomiavdelningen 
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§ 42 Dnr 2017/00161  

Årsredovisning BORAB 2016 - direktiv till stämmoombud 

och godkännande 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen beslutar ge följande direktiv till stämmoombudet för 

årsstämman 2016 avseende Bollnäs Ovanåker Renhållnings AB 

1. Att rösta för styrelsens och revisorernas förslag om fastställande av 

resultat- och balansräkning för år 2016 samt om disposition av årets 

resultat enligt förvaltningsberättelsen. 

2. Att rösta för ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande 

direktören  

3. Att rösta för förslaget att anta nya ägardirektiv. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige, under förutsättning av att 

ovanstående direktiv till stämmoombudet för BORABs årstämma för 2016 

uppfyllts, besluta att: 

1. Känna sig informerad kring och godkänna årsredovisning, 

revisionsberättelse, granskningsrapport och stämmoprotokoll 

avseende BORAB för 2016.     

 

Ärendet 

Kommunfullmäktige ska underställas årsredovisning, revisionsberättelse och 

granskningsrapport samt ge stämmodirektiv för årsstämman i respektive 

helägt bolag och godkänner bolagens årsredovisning innan årsredovisningen 

för Ovanåkers kommun behandlas.   Årsredovisning, revisionsberättelse 

granskningsrapport kompletteras successivt under ärendets handläggning. I 

tjänsteskrivelsen finns ett grundförslag vilket kan kompletteras under 

beslutsprocessen. 

 

Beslutsunderlag 

Årsredovisning BORAB 2016 

Revisionsrapport BORAB 2016 

Granskningsrapport BORAB 2016 

Tjänsteskrivelse Kristoffer Baas, 2017-03-16 
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Skickas till 

För handläggning: Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 

För kännedom: Ekonomiavdelningen, BORAB, Stämmoombud för 

Ovanåkers kommun vid årsstämma 
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§ 43 Dnr 2017/00174  

Årsredovisning Helsinge Vatten AB 2016 - direktiv till 

stämmoombud och godkännande 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen ger följande direktiv till stämmoombudet för årsstämman 

2016 avseende Helsinge Vatten AB: 

1. Att rösta för styrelsens och revisorernas förslag om fastställande av 

resultat- och balansräkning för år 2016 samt om disposition av årets 

resultat enligt förvaltningsberättelsen. 

2. Att rösta för ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande 

direktören.  

3. Att rösta för förslaget att anta nya ägardirektiv. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige, under förutsättning av att 

ovanstående direktiv till stämmoombudet för Helsinge Vatten AB:s 

årstämma för 2016 uppfyllts, besluta att: 

1. Känna sig informerad kring och godkänna årsredovisning, 

revisionsberättelse, granskningsrapport och stämmoprotokoll 

avseende Helsinge Vatten AB för 2016. 

 

Ärendet 

Kommunfullmäktige ska underställas årsredovisning, revisionsberättelse och 

granskningsrapport samt ge stämmodirektiv för årsstämman i respektive 

helägt bolag och godkänner bolagens årsredovisning innan årsredovisningen 

för Ovanåkers kommun behandlas.   Årsredovisning, revisionsberättelse 

granskningsrapport kompletteras successivt under ärendets handläggning. I 

tjänsteskrivelsen finns ett grundförslag vilket kan kompletteras under 

beslutsprocessen.       

 

Beslutsunderlag 

Årsredovisning Helsinge Vatten AB 2016 

Revisionsrapport Helsinge Vatten AB 2016 

Granskningsrapport Helsinge Vatten AB 2016 

Tjänsteskrivelse Kristoffer Baas, 2017-03-17  
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Skickas till 

För handläggning: Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 

För kännedom: Ekonomiavdelningen, Helsinge Vatten AB, Stämmoombud 

för Ovanåkers kommun vid årsstämma 
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§ 44 Dnr 2017/00177  

Årsredovisning Alfta Edsbyns Fastighets AB 2016 - direktiv 

till stämmoombud och godkännande 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen beslutar ge följande direktiv till stämmoombudet för 

årsstämman 2016 avseende Alfta Edsbyns Fastighets AB 

1. Att rösta för styrelsens och revisorernas förslag om fastställande av 

resultat- och balansräkning för år 2016 samt om disposition av årets 

resultat enligt förvaltningsberättelsen. 

2. Att rösta för ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande 

direktören. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige, under förutsättning av att 

ovanstående direktiv till stämmoombudet för Aefab:s årstämma för 2016 

uppfyllts, besluta att: 

1. Känna sig informerad kring och godkänna årsredovisning, 

revisionsberättelse, granskningsrapport och stämmoprotokoll 

avseende Aefab för 2016     

 

Ärendet 

Kommunfullmäktige ska underställas årsredovisning, revisionsberättelse och 

granskningsrapport samt ge stämmodirektiv för årsstämman i respektive 

helägt bolag och godkänner bolagens årsredovisning innan årsredovisningen 

för Ovanåkers kommun behandlas.   Årsredovisning, revisionsberättelse 

granskningsrapport kompletteras successivt under ärendets handläggning. I 

tjänsteskrivelsen finns ett grundförslag vilket kan kompletteras under 

beslutsprocessen.  

 

Beslutsunderlag 

Årsredovisning Aefab 2016 

Revisionsrapport Aefab 2016 

Granskningsrapport Aefab 2016 

Tjänsteskrivelse Kristoffer Baas, 2017-03-17 
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Skickas till 

För handläggning: Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 

För kännedom: Ekonomiavdelningen, Aefab, Stämmoombud för Ovanåkers 

kommun vid årsstämma 

 

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

26(45) 

Sammanträdesdatum 

2017-03-20 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 45 Dnr 2017/00178  

Årsredovisning Alfta Industricenter AB 2016 - direktiv till 

stämmoombud och godkännande 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen beslutar ge följande direktiv till stämmoombudet för 

årsstämman 2016 avseende Alfta Industricenter AB 

1. Att rösta för styrelsens och revisorernas förslag om fastställande av 

resultat- och balansräkning för år 2016 samt om disposition av årets 

resultat enligt förvaltningsberättelsen 

2. Att rösta för ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande 

direktören  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige, under förutsättning av att 

ovanstående direktiv till stämmoombudet för AICAB:s årstämma för 2016 

uppfyllts, besluta att: 

1. Känna sig informerad kring och godkänna årsredovisning, 

revisionsberättelse, granskningsrapport och stämmoprotokoll 

avseende AICAB för 2016 

 

Ärendet 

Kommunfullmäktige ska underställas årsredovisning, revisionsberättelse och 

granskningsrapport samt ge stämmodirektiv för årsstämman i respektive 

helägt bolag och godkänner bolagens årsredovisning innan årsredovisningen 

för Ovanåkers kommun behandlas.   Årsredovisning, revisionsberättelse 

granskningsrapport kompletteras successivt under ärendets handläggning. I 

tjänsteskrivelsen finns ett grundförslag vilket kan kompletteras under 

beslutsprocessen. 

 

Beslutsunderlag 

Årsredovisning AICAB 2016 

Revisionsrapport AICAB 2016 

Granskningsrapport AICAB 2016 

Tjänsteskrivelse Kristoffer Baas, 2017-03-17    
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Skickas till 

För handläggning: Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 

För kännedom: Ekonomiavdelningen, AICAB, Stämmoombud för 

Ovanåkers kommun vid årsstämma 
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§ 46 Dnr 2017/00180  

Årsredovisning Helsinge Net Ovanåker AB 2016 - direktiv till 

stämmoombud och godkännande 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen beslutar ge följande direktiv till stämmoombudet för 

årsstämman 2016 avseende Helsinge Net Ovanåker AB 

1. Att rösta för styrelsens och revisorernas förslag om fastställande av 

resultat- och balansräkning för år 2016 samt om disposition av årets 

resultat enligt förvaltningsberättelsen 

2. Att rösta för ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande 

direktören  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige, under förutsättning av att 

ovanstående direktiv till stämmoombudet för Helsinge Net Ovanåker AB:s 

årstämma för 2016 uppfyllts, besluta att: 

1. Känna sig informerad kring och godkänna årsredovisning, 

revisionsberättelse, granskningsrapport och stämmoprotokoll 

avseende Helsinge Net Ovanåker AB för 2016. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige ska underställas årsredovisning, revisionsberättelse och 

granskningsrapport samt ge stämmodirektiv för årsstämman i respektive 

helägt bolag och godkänner bolagens årsredovisning innan årsredovisningen 

för Ovanåkers kommun behandlas.   Årsredovisning, revisionsberättelse 

granskningsrapport kompletteras successivt under ärendets handläggning. I 

tjänsteskrivelsen finns ett grundförslag vilket kan kompletteras under 

beslutsprocessen. 

 

Beslutsunderlag 

Årsredovisning Helsinge Net Ovanåker AB 2016 

Revisionsrapport Helsinge Net Ovanåker AB 2016 

Granskningsrapport Helsinge Net Ovanåker AB 2016 

Tjänsteskrivelse Kristoffer Baas, 2017-03-17    
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Skickas till 

För handläggning: Kommunstyrelse och kommunfullmäktige 

För kännedom: Ekonomiavdelningen, Helsinge Net Ovanåker AB, 

Stämmoombud för Ovanåkers kommun vid årsstämma 
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§ 47 Dnr 2017/00176  

Kommunstyrelsens styrkort 2018 - 2020 

Ärendet 

Yoomi Renström (S) meddelar att ärendet kommer behandlas vid 

kommunstyrelsen 2017-04-04, medskickat är 2017 års mål som underlag 

inför sammanträdet.    

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens styrkort 2017-2019 
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§ 48 Dnr 2017/00175  

Förlängning av nätkoncession för Ellevios ledningar mellan 

Malvik och Sunnerstaholm 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen beslutar att i yttrande till Energimarknadsinspektionen 

inte ha några erinringar mot Ellevios ansökan om förlängning av 

nätkoncession för linje för befintliga 77 kV ledningar mellan Malvik och 

Sunnerstaholm.    

Ärendet 

Ellevio har ansökt om att förlänga nät koncessionen för linje för befintliga 77 

kV ledningar mellan Malvik och Sunnerstaholm. Energimyndigheten vill nu 

ha ett yttrande från Ovanåkers kommun angående förlängningen av 

nätkoncessionen. 

I Miljökonsekvensbeskrivningen görs bedömningen att förlängningen av 

nätkoncessionen efter planerade skyddsåtgärder inte bör leda någon 

förändring i konsekvensbedömningen.  

Eftersom Ellevio i samband med förlängingen av Nätkocession inte avser att 

om ledningen i ny sträcka utan behålla befintlig bör inte Ovanåkers kommun 

inte ha några erinranden mot förlängningen.  

 

Beslutsunderlag 

Bilaga 1 Uppdatering av MKB 

Bilaga: komplettering av ansökan 2008:100120 

Bilaga 1.1 

Bilaga 1.2 

Bilaga 1.3 

Bilaga 1.4 

Bilaga 2 Alternativa sträckningar  

 

Skickas till 

För handläggning: Kommunstyrelsen 

För kännedom: Energimarknadsinspektionen 
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§ 49 Dnr 2017/00179  

Dokumenthanteringsplan för kommunfullmäktige, 

kommunfullmäktiges valberedning, revision och valnämnd 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige antar dokumenthanteringsplanen. 

2. Dokumenthanteringsplanen börjar gälla omgående.     

 

Sammanfattning av ärendet 

Många av kommunens dokumenthanteringsplaner börjar bli föråldrade. Som 

exempel är revisionens dokumenthanteringsplan från 1988. Valnämnden har 

aldrig haft en dokumenthanteringsplan och kommunfullmäktige och dess 

valberedning har varit inbakad i kommunstyrelsens plan.  

  

Ärendet 

Ett arbete för att revidera och anta nya dokumenthanteringsplaner har 

påbörjats, detta för att arbetet med att skapa processorienterade 

arkivredovisning inte ska behöva hastas fram. Arbetet startade med 

kommunstyrelsens dokumenthanteringsplan, en bit in i arbetet upptäcktes 

dock att det är av ännu större vikt att de organ som inte kan placeras i 

kommunstyrelsens plan bör prioriteras. Valnämnden är ett skräckexempel, 

eftersom organet saknat dokumenthanteringsplan ska inga handlingar som 

upprättats vid val gallras/gallrats, någonsin. 

Revisionens gällande dokumenthanteringsplan är så pass gammal att den inte 

följs och är okänd för det stora flertalet. I och med att denna 

dokumenthanteringsplan antas kommer även revisionens handlingar 

diarieföras som de ska göras. 

Kommunen har inte tidigare i sina dokumenthanteringsplaner strukturerat 

berört områden som upphandling, juridik och PuL, i denna plan och planerna 

för samtliga nämnder kommer det finnas ett kapitel benämnd ”Allmän 

administrativ verksamhet”, denna del ska tillgodose att kommunen hanterar 

dessa handlingstyper likalydande. 

I och med åldern på de befintliga dokumenthanteringsplanerna har de inte 

följt med i den tekniska utvecklingen, loggar från larm- och pasersystem 

samt epostloggars bevarande har inte benämnts i någon 

dokumenthanteringsplan tidigare, i kommande planer finns dessa delar med. 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

33(45) 

Sammanträdesdatum 

2017-03-20 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 

 

Beslutsunderlag 

Dokumenthanteringsplan för kommunfullmäktige, kommunfullmäktiges 

valberedning, revision och valnämnd 

Tjänsteskrivelse Kristoffer Baas, 2017-03-16 

Skickas till 

För handläggning: Kommunstyrelsen, kommunfullmäktige 

För kännedom: Arkivansvarig 
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§ 50 Dnr 2017/00014  

Nytt avtal med Edsbyn Arena AB och Edsbyn bandy AB 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 

1. Kommunstyrelsens beviljar 350 tkr i utökad driftersättning för säsong 

2016/2017 till Edsbyns IF Bandy, finansiering sker via medel från 

Växtkraft 2017. 

2. Avtalskonstruktionerna omarbetas i samråd med alla parter omkring 

Bandyarenan och förväntas bli klar i november/december 2017. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige beviljar 350 tkr i utökad driftersättning för 

säsongen 2017-2018 till Edsbyns IF Bandy, finansiering sker via 

rörelsekapitalet för 2017. 

2. Kommunfullmäktige beviljar 350 tkr i utökad driftersättning för 

säsongen 2018-2019 till Edsbyns IF Bandy, finansiering sker via 

rörelsekapitalet för 2018. 

 

Ärendet 

Efter det att fritidsandelningen fått i uppdrag att redovisa 4 områden kring de 

frågeställningar som bandyn lyft har tekniska nämnden §130 2016-12-14 

lämnat över frågan till kommunstyrelsen  för beslut. I kommunstyrelsens 

arbetsutskott återremitterades ärendet med följande motivering: 

”Tekniska nämnden får i uppdrag att titta igenom avtalskonstruktionen samt 

ersättningsnivåer i syfte att underlätta överskådligheten.” 

Efter kommunstyrelsens arbetsutskotts möte har undertecknad Mikael 

Jonsson och Christer Engström träffat Michael Bolin Edsbyns IF Bandyns 

nya ordförande torsdagen den 9 mars 2017. Under mötet enades vi om att det 

finns delar i problematiken runt Bandyn och Ön.  

 Dels omskrivningen av avtalen som måste ske i samförstånd mellan 

alla parter runt Ön och bandyarenan. 

 Dels den akuta ekonomiska situationen. 

 

Michael Bolin redovisade visioner och framtidstankar omkring utvecklingen 

av bandyarenan. Viktigt i det sammanhanget att få svar helst under april 

månad, på den begäran om förändad hyressättning mm från Edsbyns Bandy 

AB.  
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Eftersom arbetet med avtalskonstruktionerna kommer ta längre tid än till 

april månad föreslås att ärendet delas upp i tre delar.  

1. Tekniska nämnden diskuterar ett ökat bidrag under 2017, överlämnat 

till kommunstyrelsen för beslut. 

2. Tekniska nämnden/kommunstyrelsen behandlar frågan om 

ekonomisk ersättning resterande två år i kommunens budgetarbeta. 

3. Avtalskonstruktionerna omarbetas i samråd med alla parter omkring 

Bandyarenan och förväntas bli klart för behandling i 

kommunfullmäktige november/december 2017. 

 

Konsekvensbeskrivning barn och unga 

Bandyakademin är ett sammarbetsprojekt mellan Edsbyns IF Bandy och 

Voxnadalens gymnasium, initierat av skolan.  

Den gemensamma målsättning är att alla ungdomar som vill spela bandy ska 

ges möjlighet till det, och att 90 % av A-laget ska rekryteras lokalt, där även 

bandygymnasiet inräknas.  

Genom Bandyakademin, sommarbandyskolan, lägerverksamhet och A-

lagsverksamheten vill föreningen fortsätta ”odla” i Edsbyn, både kunskap 

om och intresse för bandy. Svårt att säga hur påverkan kan bli, förmodligen 

en kostnadsfråga för ovan nämnda verksamheter.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2016-11-22 

Edsbyn Bandy AB – Begäran om förändrad hyressättning, 2016-10-15. 

Dokument som redovisar driftkostnader av bandyanläggningen Ön 

Tekniska nämnden § 130, 2016-12-14 

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 15, 2017-02-06 

Tekniska nämnden § 21, 2017-03-15 

 

Skickas till 

För handläggning: Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 

För kännedom: Ekonomiavdelningen, Edsbyns IF Bandy och tekniska 

nämnden 
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§ 51 Dnr 2017/00187  

Diskussion om Hälsingeutbildning Ekonomisk förening 

Ärendet 

Kommunikationen mellan Hälsingeutbildning Ekonomisk förenings 

styrgrupp och Hälsingerådet har inte fungerat. För att samtliga parter i 

kommunen ska ha en klar bild över vad som pågår diskuterades ärendet. 

 

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

37(45) 

Sammanträdesdatum 

2017-03-20 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 52 Dnr 2017/00049  

Besvarande av remiss - För Sveriges landsbygder - en 

sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd - 

SOU 2017:1  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Ovanåkers kommun beslutar avge följande yttrande:     

Allmänt 

Sverige behöver en politik som håller samman hela landet och tar hänsyn till 

skillnader och förutsättningar, men också de möjligheter som finns, mellan 

norr och söder, inland och kustland samt stad och landsbygd.  

Ovanåkers kommun ser mycket positivt i de 75 förslag för Sveriges 

landsbygder som den parlamentariska landsbygdskommittén lägger fram. 

Generellt ställer vi oss bakom det yttrande som avges från de små 

kommunernas intresseorganisation Småkom. Mer specifikt så anger vi nedan 

de delar av förslagen som vi anser speciellt viktiga för 

landsbygdskommunerna och därmed Ovanåkers kommun. 

Bostadslån till landsbygden 

För att stimulera bostadsbyggande i olika former välkomnas de särskilda 

landsbygdslånen. Här kan SBAB utveckla sitt samhällsansvar för 

bostadsfinansieringen som ett komplement på svaga marknader. På heta 

bostadsmarknader – där SBAB valt att nu enbart agera – sköts finansieringen 

utmärkt av marknadens banker och finansinstitut. 

Översyn av utjämningssystemet. 

Ett utjämningssystem som syftar till att landets kommuner ska kunna 

tillhandahålla tjänster på likvärdiga villkor förutsätter att dels tar hänsyn till 

samhällsförändringar och dels bygger på aktuella uppgifter. Att systemet 

utreds i syfte att beakta såväl samhällsförändringar som att bygga på 

aktualitet ser vi mycket positivt på. 

Utredningens förslag att se över de specialdestinerade statsbidragen i syfte 

att omvandla dessa till generella stadsbidrag är mycket bra. De lokala 

förutsättningarna kan därmed tas hänsyn till i större utsträckning och därmed 

kan lokala prioriteringar göras i större utsträckning. 

Riskkapital till landsbygden 

Tillgång till rikskapital är viktigt. Villkoren får dock inte upplevas vara ett 

hinder för att få tillgång till kapitalet.  

Avståndsbaserat reseavdrag. 
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Förefaller leda till ett mer rättvist avdrag då det ger samma förutsättningar 

för stad och landsbygd. Villkoren för kollektivtrafik är olika för stad och 

landsbygd. Utjämningssystemets konstruktion leder till att landsbygden 

bidrar till städer där kollektivtrafiken i större utsträckning skulle kunna 

fungerar på kommersiell grund 

Fullt utbyggd digital infrastruktur 

Mycket bra målsättning. Vi är dock av uppfattningen att nivån på den statlig 

finansiering, som enligt utredningen ligger på 2 miljarder kronor, behöver 

ligga på en väsentligt högra nivå för att hela landet ska kunna byggas ut så 

att tillgång till bredband på minst 100 Mbit/s uppnås senast 2025. Motivet är 

att för att bygga ut de outbyggda delarna av landet så kommer det att 

innebära väsentligt högre kostnader än för de redan utbyggda delarna. Några 

marknadsaktörer som löser finansieringsfrågan för de outbyggda delarna av 

landsbygden har vi inte sett till.  

Om den tillgängliga statliga bredbandsinfrastrukturen används effektivare 

verkar det kostnadsreducerande. Åtgärder bör därför vidtas så att detta sker.  

Statliga verk och myndigheter 

Nya statliga verk placeras lämpligen utanför storstäderna. Därutöver ska 

neddragningar av statlig verksamhet på mindre orter upphöra. Viktiga 

funktioner här är t ex arbetsförmedling, försäkringskassa, post och polis. 

Dessa funktioner är också väsentliga för att få till stånd servicekontor som i 

första hand ska placeras i varje kommun. 

En minst lika viktig faktor som geografisk placering av statliga verk är den 

lokala närvaron. Polisorganisationen har trots ny organisation och nya 

befattningar/titulaturer upplevts minska sin lokala närvaro vilket är 

försvårande för såväl lokal service som människors trygghet. 

Bostadspolitik och samhällsplanering  

Förslagen om riksintressenas begränsning, strandskyddsbestämmelsernas 

reformering och landsbygdslån till bostäder kommer att ge effekter i ökat 

bostadsbyggande på landsbygden. Bilden av att det är fler restriktioner för 

byggande på landsbygd än i stad behöver förändras.  

Styrning och organisering av landsbygdspolitiken 

Vi delar uppfattningen att staten har ett behov av att samordna sig i större 

utsträckning regionalt. En viss tveksamhet upplevs kring förslaget att införa 

landsbygdsdelegationer med den föreslagna sammansättningen. 

Länsstyrelsen kan mycket väl utgöra den statliga samordningsfunktionen 

men tveksamheten ligger i att det regionala utvecklingsansvaret ligger på 

regionerna och av förslaget framgår att Länsstyrelsernas roll stärks 

beträffandeutveckling av landsbygden. Detta torde skapa otydlighet i vem 
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som ansvarar för vad. Ett alternativ torde utgöra att utöka det regionala 

utvecklingsansvaret för regionerna och låta länsstyrelserna fokusera på den 

statliga samordningen.  

Avslutning 

Utredningen har en ambition att fatta beslut om alla förslagen sammantaget. 

Vår uppfattning är att vissa delar, t ex kring infrastruktur för bredband, 

gynnar alla och kan genomföras oberoende av andra förslag. 

 

Förslag till beslut under sammanträdet 

Hans Jonsson (C) med bifall från Gun-Marie Swessar (C) gör följande 

yrkande: 

 ”Decentralisering – beslut ska fattas nära de som berörs 

För att Sveriges landsbygder ska kunna utvecklas utifrån sina förutsättningar 

måste kommuner och regioner ges mer makt att skapa utveckling och 

attraktivitet. Det handlar bland annat om att staten måste släppa ifrån sig 

makt till folkvalda församlingar som känner sin region och sin kommun och 

dess behov. Detta kan göras på flera områden genom att myndigheter 

decentraliserar funktioner till regioner och kommuner. Vi vill inte se en 

kommunreform som ritar om kommungränser från ett kontor i Stockholm. I 

stället måste kommunsammanslagningar, om de ska ske, komma utifrån 

kommunernas egen vilja där den kommunala självbestämmanderätten 

värnas. 

Här ska också utflyttning av befintliga, samt nya statliga verk och 

myndigheter, vara en möjlighet för att öka statens närvaro, i hela landet. Det 

ger också fel signaler i små kommuner när Arbetsförmedling samt 

Migrationsverk försvinner samtidigt som myndigheterna tilldelats väsentliga 

uppgifter för tex asylsökande och nyanlända.  

När det gäller arbetslöshet för utrikesfödda kommer Ovanåker liksom många 

andra landsbygdskommuner, långt ner och SOU 2017:1 svarar inte upp 

tydligt på det som behöver göras för att minska detta utanförskap. 

 Generella företagsvillkor – enklare och billigare att anställa och 

driva företag 

Små och medelstora företag spelar en nyckelroll i att skapa utveckling och 

fler arbetstillfällen i hela landet. Därför behöver det bli enklare och billigare 

att anställa. Skatter och avgifter som hämmar jobbskapande måste också 

minimeras. Växande företag skapar utveckling, innovation och flera 

arbetstillfällen, vilket är grunden för levande landsbygder nu och i framtiden. 

Skogen, jorden och fisket är basen för mycket av såväl primärproduktion 

som förädlingsindustrin på landsbygden. En ledstjärna för arbetet är att det 
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behövs generella lättnader för att driva företag, inte minst inom de gröna och 

blå näringsgrenarna. 

Landsbygden har många goda förutsättningar att utvecklas bla på grund av 

god tillgång på naturresurser, som hela landet har nytta av. Infrastrukturellt 

så har vi tillgång till järnväg, väg, hamnar och flyg. Men landsbygden som 

helhet skulle må oerhört mycket bättre av ytterligare satsningar på 

infrastruktur. Till infrastruktur hör även digital infrastruktur. Det är positivt 

att det finns medtaget i utredningen men tyvärr mycket begränsat vad gäller 

finansieringen av den. 

Vi vill inte heller se att regeringen inför avståndsskatter som fördyrar 

transporter i hela landet. Förutsättningarna för ett starkt och 

konkurrenskraftigt näringsliv på landsbygden tillgodoses genom förbättrade 

villkor för företagande samt att en stark äganderätt värnas. Vi stödjer 

utredningens ställningstagande mot försämringar i postservicen från 2015 års 

postlagsutredning. 

 Återbäring av värden från naturresurser  

Vi vill, att regioner som bidrar med värdefull produktion får behålla delar av 

detta värde. Det måste löna sig för kommuner och regioner att förbättra sitt 

företagsklimat, göra produktiva investeringar och upplåta mark åt viktig 

infrastruktur och produktion. Därför bör de värden som skapas från 

exploatering av naturresurser regionaliseras.  

 Regelförenklingar för företag och byggande 

För att fler människor ska vilja starta och driva företag i hela landet är det 

viktigt att krånglet och administrationen minskar. Genom förenklingar sparar 

företagarna både tid och pengar och kan fokusera på sin verksamhet. 

Målsättningen bör vara att grundläggande uppgifter om företaget och dess 

verksamhet bara ska behöva lämnas en gång och till ett ställe. Att inrätta 

landsbygdsdelegationer vid länsstyrelserna är ingen åtgärd för minskad 

administration och byråkrati, varför det förslaget bör strykas. 

I stora delar av landet finns det områden som inte är detaljplanelagda, så 

även i vår kommun. Här finns förutsättningar att införa andra regler än de 

som gäller i tätorter, som gör det enklare och snabbare att bygga. Vi vill se 

nationella regelförenklingar och möjliggöra för enklare regler för byggande 

utanför detaljplanelagt område så att fler bostäder kan byggas i hela landet.” 

 

Håkan Englund (S) yrkar bifall till kommunstyrelseförvaltningens förslag.  

Beslutsgång 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts ordförande ställer förslagen mot varandra 

och finner att arbetsutskottet beslutar enligt Håkan Englunds (S) förslag. 
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Votering begärs och ska verkställas. 

Arbetsutskottet godkänner följande beslutsgång: 

De som instämmer i Håkan Englunds (S) bifallyrkande röstar ja. 

De som instämmer i Hans Jonssons (C) yrkande röstar nej. 

 

Omröstningsresultat 

Med tre röster på ja mot två röster på nej beslutar arbetsutskottet enligt 

Håkan Englunds (S) förslag. 

Yoomi Renström (S) Ja 

Håkan Englund (S) Ja 

Jan-Åke Lindgren (S) Ja 

Hans Jonsson (C) Nej 

Gun-Marie Swessar (C) Nej 

 

Reservation 

Partireservation från Centerpartiet till förmån för eget förslag. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen har den 14 mars delegerat ärendet för beslut till 

arbetsutskottet beslut vid sammanträdet den 20 mars 2017. 

 

Ärendet   

Allmänt 

Sverige behöver en politik som håller samman hela landet och tar 

hänsyn till skillnader och förutsättningar, men också de möjligheter som 

finns, mellan norr och söder, inland och kustland samt stad och 

landsbygd.  

Ovanåkers kommun ser mycket positivt i de 75 förslag för Sveriges 

landsbygder som den parlamentariska landsbygdskommittén lägger fram. 

Generellt ställer vi oss bakom det yttrande som avges från de små 

kommunernas intresseorganisation Småkom. Mer specifikt så anger vi nedan 

de delar av förslagen som vi anser speciellt viktiga för 

landsbygdskommunerna och därmed Ovanåkers kommun. 
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Specifikt 

Nedan kommenteras de väsentligaste områdena för Ovanåkers kommun: 

 Finansieringsfrågorna,  

o Bostadslån till landsbygden 

För att stimulera bostadsbyggande i olika former välkomnas 

de särskilda landsbygdslånen. Här kan SBAB utveckla sitt 

samhällsansvar för bostadsfinansieringen som ett komplement 

på svaga marknader. På heta bostadsmarknader – där SBAB 

valt att nu enbart agera – sköts finansieringen utmärkt av 

marknadens banker och finansinstitut. 

o Översyn av utjämningssystemet. 

Ett utjämningssystem som syftar till att landets kommuner ska 

kunna tillhandahålla tjänster på likvärdiga villkor förutsätter 

att dels tar hänsyn till samhällsförändringar och dels bygger 

på aktuella uppgifter. Att systemet utreds i syfte att beakta 

såväl samhällsförändringar som att bygga på aktualitet ser vi 

mycket positivt på. 

Utredningens förslag att se över de specialdestinerade 

statsbidragen i syfte att omvandla dessa till generella 

stadsbidrag är mycket bra. De lokala förutsättningarna kan 

därmed tas hänsyn till i större utsträckning och därmed kan  

lokala prioriteringar göras i större utsträckning. 

o Riskkapital till landsbygden 

Tillgång till rikskapital är viktigt. Villkoren får dock  inte 

upplevas vara ett hinder för att få tillgång till kapitalet.  

 Avståndsbaserat reseavdrag. 

Förefaller leda till ett mer rättvist avdrag då det ger samma 

förutsättningar för stad och landsbygd. Villkoren för kollektivtrafik 

är olika för stad och landsbygd. Utjämningssystemets konstruktion 

leder till att landsbygden bidrar till städer där kollektivtrafiken i 

större utsträckning skulle kunna fungerar på kommersiell grund 

 Fullt utbyggd digital infrastruktur 

Mycket bra målsättning. Vi är dock av uppfattningen att nivån på den 

statlig finansiering, som enligt utredningen ligger på 2 miljarder 

kronor, behöver ligga på en väsentligt högra nivå för att hela landet 

ska kunna byggas ut så att tillgång till bredband på minst 100 Mbit/s 

uppnås senast 2025. Motivet är att för att bygga ut de outbyggda 

delarna av landet så kommer det att innebära väsentligt högre 
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kostnader än för de redan utbyggda delarna. Några marknadsaktörer 

som löser finansieringsfrågan för de outbyggda delarna av 

landsbygden har vi inte sett till.  

Om den tillgängliga statliga bredbandsinfrastrukturen används 

effektivare verkar det kostnadsreducerande. Åtgärder bör därför 

vidtas så att detta sker.  

 Statliga verk och myndigheter 

Nya statliga verk placeras lämpligen utanför storstäderna. Därutöver 

ska neddragningar av statlig verksamhet på mindre orter upphöra. 

Viktiga funktioner här är t ex arbetsförmedling, försäkringskassa, 

post och polis. Dessa funktioner är också väsentliga för att få till 

stånd servicekontor som i första hand ska placeras i varje kommun. 

En minst lika viktig faktor som geografisk placering av statliga verk 

är den lokala närvaron. Polisorganisationen har trots ny organisation 

och nya befattningar/titulaturer upplevts minska sin lokala närvaro 

vilket är försvårande för såväl lokal service som människors trygghet. 

 Bostadspolitik och samhällsplanering  

Förslagen om riksintressenas begränsning, 

strandskyddsbestämmelsernas reformering och landsbygdslån till 

bostäder kommer att ge effekter i ökat bostadsbyggande på 

landsbygden. Bilden av att det är fler restriktioner för byggande på 

landsbygd än i stad behöver förändras.  

 Styrning och organisering av landsbygdspolitiken 

Vi delar uppfattningen att staten har ett behov av att samordna sig i 

större utsträckning regionalt. En viss tveksamhet upplevs kring 

förslaget att införa landsbygdsdelegationer med den föreslagna 

sammansättningen. Länsstyrelsen kan mycket väl utgöra den statliga 

samordningsfunktionen men tveksamheten ligger i att det regionala 

utvecklingsansvaret ligger på regionerna och av förslaget framgår att 

Länsstyrelsernas roll stärks beträffandeutveckling av landsbygden. 

Detta torde skapa otydlighet i vem som ansvarar för vad. Ett 

alternativ torde utgöra att utöka det regionala utvecklingsansvaret för 

regionerna och låta länsstyrelserna fokusera på den statliga 

samordningen.  
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Avslutning 

 Utredningen har en ambition att fatta beslut om alla förslagen 

sammantaget. Vår uppfattning är att vissa delar, t ex kring 

infrastruktur för bredband, gynnar alla och kan genomföras 

oberoende av andra förslag.   

 

Beslutsunderlag 

Remiss - För Sveriges landsbygder - en sammanhållen politik för arbete, 

hållbar tillväxt och välfärd - SOU 2017:1 

Yttrande från SmåKom 

Tjänsteskrivelse Kristoffer Baas, 2017-03-07 

Tjänsteskrivelse Christer Engström, 2017-03-17 

 

Skickas till 

För kännedom: För kännedom: n.registrator@regeringskansliet.se och 

n.remisser.hl@regeringskansliet.se 
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§ 53 Dnr 2017/00067  

Tillkommande ärenden till kommunstyrelsen 2017-04-04 

Ärendet 

Kommunsekreterare Kristoffer Baas redovisade vilka ärenden som förväntas 

vara med vid kommunstyrelsens sammanträde 2017-04-04. Nedan följer en 

sammanställning över vilka ärenden som är aktuella: 

1. Budget och verksamhetsplan 2018-2020 – planeringsförutsättningar 

2. Investeringsplan 2018-2022 

 

 


