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§ 128 Dnr 2016/00007  

Godkännande av dagordning  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner dagordningen med följande 

förändring: 

Ärende: ”Delegation till kommunstyrelsen gällande glappet” Utgår då 

ärendet kommer till kommunstyrelsen 29 november, benämnt ”Revidering 

av kommunstyrelsens delegationsordning”. 
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§ 129 Dnr 2015/00490  

Integrationsfrågor 

Ärendet 

Socialnämndens ordförande Jan-Åke Lindgren (S) informerade om hur det 

ser ut inom verksamhetsområde ”ensamkommande barn”. 

 

Vid föregående arbetsutskott väcktes frågan om hur 

samhällsbyggnadsförvaltningen hanterat det tillskott de fick för 

införskaffande av burkinis. Nedan följer en rapport om det: 

Burkini-baddräkter har köpts in, tio till Alfta och elva till Celsiusbadet, i 

blandade storlekar.  

På Celsiusbadet används det mest när flickor från gymnasiet har 

simundervisning, det finns även ett fåtal i de yngre åldrarna som lånar 

burkini vid deras bad också. 

Simlärarna upplever det positivt att kunna hänvisa till dessa burkinis när 

elever kommer in i simhallen med ”fel” klädsel och när gymnasieflickorna 

har undervisning på dagtid och det florerar människor runt om i simhallen, 

vilket varit otänkbart ifall de inte haft tillgång till burkinis. I Alfta har de inte 

behövts till en början, däremot finns behovet nu. 

Det som kan upplevas negativt med burkinis är att det kan ta längre tid att 

lära dessa elever vattenvana eftersom de inte känner virvlar och vattnets 

strömmar direkt mot kroppen, i sak är det inte burkinins fel, det är samma 

problem vid användande av långärmad och långbent klädsel i vattnet. 

Personalen på simhallarna vill erbjuda uthyrning av burkinis vid 

allmänhetsbad i framtiden. För att det ska bli verklighet behövs ytterligare 

inköp. 

Fråga ställdes angående vad som händer med flyktingmottagning i 

kommunen? Svåröverskådlig fråga med många infallsvinklar.  
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§ 130 Dnr 2015/00246  

Översiktsplan 2030 - utställning och granskning 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen godkänner förslaget till översiktsplan för utställning och 

granskning under två månader med start i januari 2017. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Förslaget till ny kommunomfattande översiktsplan för Ovanåkers kommun – 

ÖP 2030 – har arbetats fram med ett brett deltagande under 2013/15 och 

samråtts skriftligt under juni till oktober 2015. Drygt 60 svar med synpunkter 

inkom, vilka kommenteras i samrådsredogörelsen. Planförslaget har därefter 

omarbetats och reviderats och ska nu ställas ut för granskning under minst 

två månader.  

 

Beslutsunderlag 

ÖP 2030 Granskningshandling 

Samrådsredogörelse 

Konsekvensbedömning med miljökonsekvensbeskrivning 

Tjänsteskrivelse Bo Sundström, 2016-11-07 

 

Skickas till 

För kännedom: Tekniska nämnden, Miljö- och byggnämnden och 

Samhällsbyggnadsförvaltningen. 
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§ 131 Dnr 2016/00573  

Revidering av socialnämndens reglemente 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Socialnämnden beslutar att anta reviderat reglemente att gälla från 1 januari 

2017. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Varje nämnd i kommunen har ett reglemente som kommunfullmäktige 

godkänt. Reglementet innehåller information om vad som är socialnämndens 

arbetsformer och ansvarsområde.  

Det som tillkommit i socialnämndens reglemente handlar om verksamheten 

för ensamkommande barn och unga samt hemsjukvård för personer över 18 

år i ordinärt boende. 

Beslutsunderlag 

Reviderat reglemente för socialnämnden 

Socialnämnden § 63, 2016-09-21 

 

Skickas till 

För handläggning: Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 

För kännedom: Socialnämnden 
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§ 132 Dnr 2016/00601  

Myndighetstaxor för Kommunalförbundet Södra Hälsingland 

2017 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tackar för informationen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Taxan för tillstånd och tillsyn utifrån Lag (2003:778) om skydd mot olyckor 

(LSO) och Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) har 

inte indexuppräknats under innevarande år i väntan på en revidering av 

taxekonstruktionen och justering av timtaxan. 

 

Den av KFSH tillämpade timtaxan på 610 kr/tim är bland de lägsta i landet 

och är i behov att justeras för att bättre harmonisera med den så kallade 

självkostnadsprincipen för myndighetsutövning. Nytt förslag till timtaxa är 

850 kr/tim, och för en normaltillsyn utifrån LSO och LBE föreslås att det 

införs en grundavgift på 2 550 kr (3 tim x 850 kr).  

 

Avgifterna för KFSH:s tillståndshantering enligt LBE beräknas efter en 

stipulerad normal handläggningstid för de olika typerna av tillstånd enligt 

formeln handläggningstid i timmar x timtaxa. Den genomsnittliga ökningen 

av tillståndsavgifterna blir med föreslagen konstruktion 3,3 %. 
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§ 133 Dnr 2016/00603  

Taxor för uthyrning av offentliga lokaler 2017 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 Kommunfullmäktige antar de nya taxorna för uthyrning av offentliga 

lokaler att gälla från 2017-01-01. 

 Hel sporthall, privatperson, företag, extern förening 

400 kr (tidigare 260 kr)/h 

 Barnkalas simhall 

600 kr/2 h (ingen förändring) 

 Simhallshyra utanför ordinarie öppethållande 

700 kr/h (ingen förändring) 

 Uppställningsplats tivoli, cirkus Forsparken 

1 000 kr/dygn (tidigare förhandling dock lägst 500 kr) 

 Torgplats 

545 kr, indexuppräknas årligen (ingen förändring)/dag 

 Lokalhyra med avtal/år 

Förhandling, beroende av vad som ingår i hyran, läge och 

tillgänglighet (tidigare 500 kr/m2) 

 Folkets hem, förening 

550 kr/tillfälle (ingen förändring) 

 Folkets hem, kommersiellt syfte 

1 600 kr/tillfälle, max 2 dygn per tillfälle veckorna 20-34 (tidigare 

1 400 kr/tillfälle) 

 Bord, ca 17 st. placerade på Folkets hem 

40 kr/st. (tidigare 0 kr) 

 Stolar, ca 90 st. placerade på Folkets hem 

10 kr/st. (tidigare 0 kr) 

 Gradänger, okänt antal placerade på Folkets hem 

10 kr/st. (tidigare 0 kr)  
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Sammanfattning av ärendet 

Tekniska nämnden har inkommit med ett beslut som rör 

uppdragsredovisning. I beslutet föreslår tekniska nämnden att en rad taxor 

rörande uthyrning av offentliga lokaler ska förändras till 2017. 

Beslutsunderlag 

Tekniska nämnden § 98, 2016-09-28 

Tjänsteskrivelse Kristoffer Baas, 2016-10-14 

 

Skickas till 

För handläggning: Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 

För kännedom: Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 134 Dnr 2016/00572  

Rapportering av ej verkställda beslut och avbrott, LSS och 

SoL 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige tar del av socialnämndens rapport. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Socialnämnden har att var tredje månad rapportera ej verkställda, 

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

kommunfullmäktige och kommunrevisionen. 

Inspektionen för vård och omsorg har möjlighet att initiera beslut om 

sanktionsavgift hos Förvaltningsrätten om kommunen inte verkställer 

besluten inom skälig tid. 

2016-07-13 Inrapporterade ej verkställda beslut kvartal 2 (april-juni 2016) 

Tidigare inrapportering: 

Avbrott i verkställighet och där biståndet inte åter verkställts inom 3 

månader. Biträde av kontaktperson enligt 9 § 4 LSS, datum för avbrott 2015-

12-31. Även inrapporterat kvartal 1 (januari-mars) 

Ny inrapportering: 

Avbrott i verkställighet av kontaktfamilj enligt SoL/IFO och där biståndet 

inte verkställts inom 3 månader.  Datum för avbrott 2016-03-23. 

Ovanstående avbrott i verkställighet rapporteras som verkställt 2016-07-07. 

Beslut om avlastning/korttidsboende barn och unga enligt SoL/IFO. 

Beslutsdatum 2016-03-23. 

 

Beslutsunderlag 

Socialnämnden § 57, 2016-08-24 

Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2016-10-14, § 121 

 

Skickas till 

För handläggning: Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige 
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§ 135 Dnr 2015/00384  

Besvarande av medborgarförslag - Aktionsplan för att starta 

ett nätverk mot rasism och fascism i Ovanåkers kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

 Ovanåker har börjat arbeta med att ta fram en plan mot 

våldsbejakande extremism. 

 Därmed anses medborgarförslaget besvarat. 

 

Förslag till beslut under sammanträdet 

Kent Olsson (L) gör följande ändringsyrkande, ”Ovanåker har börjat arbeta 

med att ta fram en plan mot våldsbejakande extremism.”  

Beslutsgång 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts ordförande frågar om arbetsutskottet kan 

anta eller avslå Kent Olssons (L) ändringsyrkande och finner att 

arbetsutskottet antar det. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag om att upprätta en aktionsplan för att starta ett nätverk 

mot rasism och fascism i Ovanåkers kommun inkom 2015-09-09. Ovanåker 

har i samarbete med Söderhamn och Bollnäs kommuner i beaktande av 

medborgarförslaget börjat arbeta med att ta fram en plan mot våldsbejakande 

extremism. En utbildningsinsats som syftar till att höja kunskapen om 

våldsbejakande extremism, riktad till personal och allmänhet är inplanerad i 

Bollnäs i januari 2017. 

 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag 2015-09-09 

Tjänsteskrivelse Ulla-Marie Nilsson 2016-10-27 

Beslut skickas till 

För handläggning: Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 

För kännedom: Förslagsställaren 
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§ 136 Dnr 2016/00620  

Kommunstyrelsens plan för intern kontroll 2017 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen antar Kommunstyrelsens plan för intern kontroll 2017 

 

Sammanfattning av ärendet 

Övergripande kontrollområden som samtliga nämnder ska ha som grund till 

sin nämnds plan för intern kontroll har tidigare tagits fram centralt. De är 

ekonomi, IT-säkerhet, löner och personal, dokument- och ärendehantering 

samt Verksamhetsspecifikt. Nämnderna ska inom sitt verksamhetsområde 

göra risk- och väsentlighetsanalys och med det som utgångspunkt ta fram 

nämndsspecifika kontrollmoment för 2017. 

Kommunstyrelsens internkontrollansvarig har tillsammans med 

avdelningscheferna arbetat fram en plan för intern kontroll utifrån 

ovanstående riktlinjer.      

 

Ärendet 

Under 2016 har en övergripande internkontrollplan arbetats fram med 

representanter från alla förvaltningar. Arbetet har grundats i ett nytt system 

för intern kontroll (Stratsys). Efter att den Övergripande internkontrollplanen 

antagits har kommunstyrelsens internkontrollansvarig tillsammans med 

avdelningscheferna arbetat med risk- och väsentlighetsanalys i utgångspunkt 

från kommunstyrelseförvaltningens verksamhetsområde. Detta arbete har 

resulterat i ett antal kontrollmoment att hantera under 2017. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens plan för intern kontroll 2017 

 

Beslut skickas till 

För handläggning: Kommunstyrelsen 

För kännedom: Ekonomiavdelningen 
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§ 137 Dnr 2014/00020  

Förlängning av regionalt samarbetsprojekt - Fishing in the 

Middle of Sweden 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 

 Ovanåkers kommun förklarar sig positiv till medverkan i projektet 

”Fishing in the Middle of Sweden” under period 2017-2019. 

 Finansiering sker via kommunens anslag för växtkraft för respektive 

år 

2017 2018 2019 

41 483 kr 41 483 kr 41 483 kr 

 

 Beslutet gäller under förutsättning att samtliga medverkande 

kommuner godtar föreslagen medfinansieringsmodell.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Bollnäs kommun har fått en förfrågan från Region Gävleborg om att vara 

projektägare och medfinansiär i projektet Fishing in the middle of Sweden. 

Projektet är en fortsättning av pågående projekt som startade 2014 och 

kommer att avslutas 2017. Det har även tidigare genomförts två Leader-

projekt från år 2010 genom Hälsingland Fishing och fisketurism i 

Gävleborg. För att regionprojektet ska kunna drivas krävs en egen-

finansiering från kommunerna i Hälsingland som sedan växlas upp av 

Region Gävleborg som står för hälften av projektets totala budget. 

Ovanåkers nyckeltal för att medverka i projektet Fishing in the middle of 

Sweden är totalt 124 449 kr fördelade på 3 år det blir 41 483 kr per år. 

Projektet kommer att överlappa nuvarande projekt och har som mål att 

fortsätta arbetet med att öka utbudet av anläggningar samt paketerade 

sportfiskeupplevelser och produkter. Målet är också att fortsätta samverka 

mellan nya och befintliga entreprenörer för att öka kvalité och på det sättet 

nå nya marknader i Europa. Genom att öka antalet betalande medlemmar i 

den ekonomiska föreningen FIMS är målsättningen att på sikt stå på egna 

ben. Det här ska ske i hela Hälsingland under alla säsonger och för både små 

och stora entreprenörer. Projektet gynnar även arbetet i det pågående 

fiskevårdsprojekt som genomförs gemensamt i Bollnäs-Ljusdal och 

Ovanåkers kommuner. 
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Beslutsunderlag 

Brev från Bollnäs kommun, 2016-10-13 

Ansökan från Region Gävleborg, 2016-10-13 

Tjänsteskrivelse från Gudrun Axman Jumisko, 2016-10-28 

 

Skickas till 

För handläggning: Kommunstyrelsen 

För kännedom: Bollnäs kommun och Gudrun Axman Jumisko 
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§ 138 Dnr 2016/00624  

Förvaltningsavtal direktiv 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrar till kommunchef Christer Engström 

att till kommunstyrelsens sammanträde 29 november lämna förslag på de 

frågeställningar som tekniska nämnden lyfter fram i § 107 samt eventuellt 

andra kritiska punkter för förvaltningsavtalets upprättande. 

 

Förslag till beslut under sammanträdet 

Jan-Åke Lindgren (S) gör följande ändringsyrkande: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrar till kommunchef Christer Engström 

att till kommunstyrelsens sammanträde 29 november lämna förslag på de 

frågeställningar som tekniska nämnden lyfter fram i § 107 samt eventuellt 

andra kritiska punkter för förvaltningsavtalets upprättande. 

Beslutsgång 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts ordförande frågar om arbetsutskottet antar 

eller avslår Jan-Åke Lindgrens (S) ändringsyrkande och finner att 

arbetsutskottet antar det. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Tekniska nämnden beslutade 2016-10-19, § 107, att hänskjuta frågan till 

kommunstyrelsen/kommunfullmäktige att besluta om AEFAB ska 

projektleda alla eller bara vissa mindre investeringsprojekt på uppdrag av 

Ovanåkers kommun. Samtidigt hänsköts frågan att om vad som avses med 

mindre investering?  

De frågor som föreslås hänskjutas till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige 

uppkommer i samband med omförhandling av förvaltningsavtalet för 

förvaltning av kommunens fastigheter.  

Det går att konstatera att i det befintliga avtalet så återfinns inte någon 

tvingade reglering av  vem som ska utföra projektledning av kommunala 

investeringsobjekt. Den reglering som återfinns utgörs av att ”Bolaget skall 

på begäran tillhandahålla kalkyl för aktuella investeringsobjekt. För sådana 

kalkyler ska ersättning utgå”. 

Kommunstyrelsen och dess förvaltning upprätthåller normalt inte kompetens 

inom fastighetsförvaltningsområdet. När ställningstagande ändå krävs av 

kommunstyrelsen/kommunfullmäktige så har det föregåtts av en utredning 

och avlämnats ett förslag till beslut. Detta saknas i ärendet. Ett alternativ är 
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då att återremittera ärendet till tekniska nämnden i syfte att utreda och 

återkomma med ett förslag till beslut. 

Att notera är att tiden för att omförhandla förvaltningsavtalet börjar nå 

mycket lång tidsutdräkt. Vi har i skrivande stund passerat 3 år av 

överläggningar mellan kommunens bostadsbolag Aefab och kommunens 

tekniska förvaltning för ett ”koncern”-internt avtal. Om så önskas kan 

kommunstyrelsen avlägga en synpunkt på denna långa hantering. För att 

omfatta bostadsbolaget kan även detta ges som ett ägardirektiv. 

Kommunstyrelsen kan lämna uppmaningen till Tekniska nämnden och 

ägardirektiv till bostadsbolaget Aefab att skyndsamt ta fram ett 

förvaltningsavtal som i sak har samma innehåll som det uppsagda.  

         

Beslutsunderlag 

Tekniska nämndens § 107, 2016-10-19 
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§ 139 Dnr 2016/00597  

Remiss - samverkansavtal gemensam nämnd - Region 

Gävleborg 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 

Att avvisa Gävleborgs läns landsting, nämnden för Hjälpmedel, FoU 

Välfärd, RegNet och HelGes, förslag till samverkansavtal för den 

gemensamma nämnden. 

 

Ärendet 

Den 11 oktober 2016 inkom en remiss i rubricerat ärende. Remissen består i 

att kommunerna ombeds lämna synpunkter på ett nytt samverkansavtal för 

den gemensamma nämnden. Remissen anges vara ställd på uppdrag av den 

gemensamma nämnden. 

Av samverkansavtalet för den gemensamma nämnden framgår att tre av fyra 

verksamhetsområden inom den gemensamma nämnden föreslås utgå, FoU 

Välfärd, RegNet och HelGe. Information kring detta återfinns i en bilaga till 

remissen.  

Av den bilagda informationen till remissen framgår vilka inriktning som den 

gemensamma förvaltningen har. Då den skriftliga informationen ej är 

daterad så går det inte att utläsa om denna inriktning är identisk med det som 

presenterade i den gemensamma nämnden 2016-09-02. Vid detta tillfälle 

noterades endast informationen till protokollet. 

Följande områden bedöms primärt omfattas av kommunens yttrande: 

 Inriktning att annan organisatorisk lösning föreslås för 

verksamhetsområdena FoU Välfärd, RegNet och HelGe. 

Samverkan i form av en gemensam nämnd skapar förutsättningar för 

att samverka över geografiska gränser såväl som 

huvudmannaskapsgränser. Denna form av samverkan går längre än 

vad som kan åstadkommas enbart genom ett samverkansavtal. En 

förutsättning för samverkan över huvud taget är att det man vill att 

den gemensamma nämnden ska sköta är av gemensamt intresse.  

Detta utgjorde en grund för valet av samverkansformen gemensam 

nämnd och denna grund har inte förändrats sedan införandet.  

Verksamheterna som föreslås få en annan organisatorisk tillhörighet 

har ett gemensamt intresse för kommunerna och regionen. Därav är 

det av särskild vikt att alla parter har ett möjligt inflytande via 

ledamöter i den gemensamma nämnden. Att lägga beslutet hos en av 
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parterna innebär att man frånhänder sig den direkta möjligheten att 

påverka besluten.  

En gemensam nämnd är undantagen i LOU, lagen om offentlig 

upphandling, så tillvida att köp från en gemensam nämnd inte 

omfattas av LOU. Om denna omständighet påverkas av den 

föreslagna inriktningen bör belysas innan någon ställning tas till en 

framtida organisation.   

 Förslag till nytt Samverkansavtal 

Inledningsvis konstateras att nuvarande avtals uppsägningsklausul 

inte beaktats. Avtalet är inte uppsagt av någon av parterna. Därav så 

löper avtalet tills vidare. Uppsägningstiden är 1 år och avtalet upphör 

att gälla vid årsskiftet året efter det att uppsägning har skett. 

Beträffande avtalsinnehållet så förordas ett omtag där även 

kommunerna via utsedda representanter har möjlighet att medverka i 

utformningen av ett eventuellt nytt samverkansavtal. Att ensidigt 

utarbeta förslag som sedan går ut till kommunerna enskilt anser vi 

inte vara en godtagbar arbetsform. 

Obeaktat ovan så föreligger inga synpunkter på att den dubbla 

regleringen av antalet nämndledamöter mm i samverkansavtalet utgår 

då detta regleras i reglementet. 

Det ses även positivt att externa utförare ska förpliktigas att samverka 

med hjälpmedelsverksamheten (i första avtalet ”erbjuds”). 

Slutligen behövs en redaktionell genomgång och ny numrering av 

paragraferna då det insmugit sig en felaktig § 9 i förslaget. 

 

 Allmänt 

Det är något förvånande att detta förslag kring förändrade 

samarbetsformer lyfts nu då förutsättningarna kan komma att 

förändras vid bildande av en ny större region. Vi kan då behöva 

samordna med övriga nuvarande län och deras ansvar och 

arbetsformer och det kan leda till behov av nya stukturer. Denna och 

fler frågor ska behandlas med fördel i sammanhang med anledning av 

en ny regionbildning. 

 

Sammanfattning av ovan är att det föreligger såväl formella som sakliga skäl 

till att inte i nuläget ställa sig bakom den inriktning som föreslås. Frågorna 

bör hanteras i samband hur organisation bildas med anledning av en ny 
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större region alternativt ånyo lyftas av Region Gävleborg med möjlighet till 

delaktighet för kommunerna 

 

Beslutsunderlag 

Information om flytt av FoU välfärd, RegNet och HelGe ur den 

gemensamma nämnden   

Samverkansavtal, förslag till  

Tjänsteskrivelse Christer Engström, 2016-11-03 

Skickas till 

För handläggning: Kommunstyrelsen 

För kännedom: Region Gävleborg, nämnden för Hjälpmedel, FoU Välfärd, 

RegNet och HelGe och Länets kommuner 
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§ 140 Dnr 2015/00437  

Ramförändring löneöversyn - Budget och verksamhetsplan 

2016-2018 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige beviljar utökning av nämndernas budgetramar 

för effekterna av löneöversynen 2016 enligt följande: 

Belopp i tkr 

Nämnd Fr o m 

2016 

Fr o m 2017 

(ytterligare) 

Totalt 

Kommunstyrelsen 811 304 1 115 

Tekniska nämnden 293 110 403 

Miljö- och 

byggnämnden 

94 33 127 

Barn och 

utbildningsnämnden 

2 377 827 3 204 

Socialnämnden 4 631 2 105 6 736 

Totalt 8 206 3 379 11 585 

 

2. Kommunfullmäktige finansierar detta, från avsatta medel för 

kostnadsökningar. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Beräkning har skett enligt de förutsättningar som fastställdes av 

personalutskottet § 5, 2016-01-19. 

I tabellen nedan visas hur nämnderna kompenseras. I kompensationen är 

hänsyn tagen till att kommunals avtalsperiod från och med 2016 avser 1 maj-

31 april. 
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Nämnd Årsbudget 

lön 

Utökning varav 

särskilda 

satsningar 

Kommunstyrelsen 36 213 1 115 213 

 3,08% 0,58% 

Tekniska nämnden 17 617 403  

 2,28%  

Miljö- och 

byggnämnden 

4 717 127  

 2,69%  

Barn och 

utbildningsnämnden 

155 927 3 204  

 2,05%  

Socialnämnden 190 714 6 736 534 

 3,53% 0,28% 

Totalt 405 188 11 585 747 

  2,86% 0,18% 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Johan Brodin, 2016-11-09 

 

Skickas till 

För handläggning: Kommunstyrelsen 

För kännedom: Ekonomiavdelningen 

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

22(24) 

Sammanträdesdatum 

2016-11-14 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 141 Dnr 2016/00605  

Redovisning av uppdrag till tekniska nämnden från 

kommunfullmäktige § 120/2015 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige godkänner tekniska nämndens redovisning av lagda 

uppdrag. 

Sammanfattning av ärendet 

I december när kommunfullmäktige antog ”Budget och verksamhetsplan 

2016-2018” beslutades det om 13 utredningsuppdrag. Tekniska nämnden har 

vid sitt sammanträde 28 september redovisat tre av dessa uppdrag. 

Kommunfullmäktige ska ta ställning till om de anser att redovisningen är 

tillräcklig. De uppdrag som redovisas är följande: 

2. Kommunfullmäktige beslutar att inte tillmötesgå tekniska nämndens 

äskande om leasingbil 45 tkr. Kommunfullmäktige uppdrar till tekniska 

nämnden att tydliggöra tillfällen då bilpoolsbil inte finns att tillgå.” 

4. ”Kommunfullmäktige beslutar att inte tillmötesgå äskandet om 

sommaröppna fritidsgårdar 424 tkr. Kommunfullmäktige uppdrar till 

tekniska nämnden att presentera alternativa lösningar i samarbete med 

föreningslivet.” 

6. ”Kommunfullmäktige beslutar att inte tillmötesgå tekniska nämndens 

äskande om 60 tkr för integrationsprojekt inom fritidsområdet. Hanteras 

inom anslagna medel för integration (2 milj.)”  

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktige § 120, 2015-12-14 

Tekniska nämnden § 98, 2016-09-28 

Tjänsteskrivelse Kristoffer Baas, 2016-10-17 

 

Beslut skickas till 

För handläggning: Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 

För kännedom: Tekniska nämnden 
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§ 142 Dnr 2016/00639  

Ägardirektiv för BORAB 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta ägardirektiv för 

Bollnäs Ovanåker Renhållnings AB daterad 2016-11-09.  

Ägardirektivet ska för giltighet antas vid nästa genomförda bolagsstämma. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Ägardirektivets syfte är att är att utveckla hur ändamålet med verksamheten 

ska uppnås. Ett ägardirektiv kan omfattat både verksamhetsmål som 

ekonomiska mål.     

Bollnäs och Ovanåkers kommun har via representanter tagit fram förslag till 

ägardirektiv för Bollnäs Ovanåkers Renhållnings AB, BORAB. BORAB 

utgör ett delägt bolag mellan Bollnäs kommun, 67 %, och Ovanåkers 

kommun, 33 %. 

Ägardirektivet har sedan tagits upp vid ägarsamrådet för BORAB den 25 

oktober därifrån inriktningen var att det dels ska tas upp för 

ställningstagande i respektive kommun för att möjliggöra att det antas av en 

kommande bolagsstämma och dels gavs vidare uppdraget att gå igenom 

övriga styrdokument för bolaget, konsortialavtal, bolagsordning och 

förvaltningsavtal för att åstadkomma stringens mellan styrdokumenten. 

Särskilt att notera för detta bolag är att det dels ska uppfylla ett allmännyttigt 

syfte och dels ett affärsmässigt syfte. 

Beslutsunderlag 

Ägardirektiv för Bollnäs Ovanåker Renhållnings AB org.nr 556223-4863 

daterad 2016-11-09. 

 

Beslut skickas till 

För handläggning: Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 

För kännedom: BORAB, Bollnäs Stadshus AB och Bollnäs Kommun 
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§ 143 Dnr 2016/00636  

Tillkommande ärenden till kommunstyrelsen 2016-11-29 

Ärendet 

Kommunsekreterare Kristoffer Baas redovisade vilka ärenden som förväntas 

vara med vid kommunstyrelsens sammanträde 2016-11-29. Nedan följer en 

sammanställning över vilka ärenden som är aktuella: 

Delägaravtal KommunAss Syd 

Arbetsmarknadsprojekt LX 

Fria busskort från åk 7 t o m åk 3 på gymnasiet inom en zon 

Samverkansöverenskommelse mellan Lokalpolisområde Hälsingland och 

Ovanåkers kommun 2017 – 2020 

Säkerhetspolicy med riktlinjer för Ovanåkers kommun 

HBTQ-strategi och handlingsplan för Ovanåkers kommun 

Antagande av dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen 

Revidering av delegeringsordning för kommunstyrelsen 

 


