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Öppet sammanträde 

Kommunstyrelsen 
 

 

 

Plats och tid  Kommunkontoret, sammanträdesrum A, tisdag 10 februari, 2015,  

  kl. 09.00 – 14.00, Ajournering 10.25 – 10.45, 12.00 – 13.15 
 

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 (FP) 

Olle Berglund (MP) tjänstgörande ersättare för Joel Henning (MP) 

Hans Jonsson (C) 

Gun-Marie Swessar (C) 

Björn Mårtensson (C) 

Jennie Forsblom (KD) 

Inge Eriksson (SD) 

   

Övriga närvarande 

 

Ersättare   Åsa Söder (S) 

  Carl Ringbo (C) 

  Ingrid Olsson (C) 

  Bertil Eriksson (KD) 

  Lennart Englund (SD) 

  

Tjänstemän   Kommunchef Christer Engström 

  Kommunsekreterare Kristoffer Baas 

   
     

Övriga  Polisen Rolf Ångström, Niklas och Magnus § 4 

  AEFAB Mikael Reijer och ekonom Per Wiklander § 5 
 

Utses att justera  Jennie Forsblom 

 

 

Justering   
 

Justerare  Jennie Forsblom 

Plats och tid  Kommunkontoret 16 februari, klockan 13.00 

 

Justerade paragrafer  1-47 
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Underskrifter 
 

Sekreterare  ____________________________________________ 

 Kristoffer Baas 

 
 
 

Ordförande   ____________________________________________  

   Yoomi Renström  
 

 

 

Justerare   ____________________________________________ 

 Jennie Forsblom 
 

 

 
 

    

________________________________________________________________________________ 

 

Anslag på kommunens officiella anslagstavla 

Kommunstyrelsens i Ovanåkers kommun har haft sammanträde 10 

februari 2015 

Protokollet har justerats, d v s godkänts. 

 

Protokollet finns på kommunstyrelsekontoret och på kommunens webbplats 

www.ovanaker.se. 

 

Överklagande 

Anslaget sätts upp på anslagstavlan 16 februari och tas ned 11 mars 2015. 

Mellan 16 februari och den 9 mars 2015 har du möjlighet att överklaga 

besluten. 

 

Hur man överklagar, se särskild information på anslagstavlan och på 

kommunens webbplats www.ovanaker.se. Behöver du hjälp, kontakta 

kommunsekreteraren. 

 

………………………………………………….. 

Kristoffer Baas 

Kommunsekreterare 

 

Tfn 0271-570 77 

kristoffer.baas@ovanaker.se 
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Ks § 1  

Godkännande av dagordningen 

Kommunstyrelsens Arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens Arbetsutskott godkänner dagordningen 

 Dagordning inför sammanträdet  Dagordning under sammanträdet  

1. Upprop 1. Upprop  

2. Justerare 2. Justerare  

3. Godkännande av dagordningen 3. Godkännande av dagordningen §1 

4. Allmänhetens frågestund 4. Allmänhetens frågestund §2 

5. Rapporter 5. Rapporter §3 

6. Information från Polisen 6. Information från Polisen §4 

7. Revisionsrapport om kommunens delårsrapport 

2014 

7. Samråd angående  nybyggnation §5 

8. Samråd ang. nybyggnation 8. Revisionsrapport om kommunens delårsrapport 

2014 

§6 

9. Val till kommunstyrelsens arbetsutskott 9. Val till kommunstyrelsens arbetsutskott §7 

10. Val till personalutskott 10. Val till personalutskott §8 

11. Ombud, Alfta-Edsbyns Fastighets AB, fr.o.m. 

årsstämma 2015 till stämma 2019 

11. Ombud, Alfta-Edsbyns Fastighets AB, fr.o.m. 

årsstämma 2015 till stämma 2019 

§9 

12. Ombud, Bollnäs-Ovanåkers Renhållnings AB, 

fr.o.m. årsstämma 2015 till stämma 2019 

12. Ombud, Bollnäs-Ovanåkers Renhållnings AB, 

fr.o.m. årsstämma 2015 till stämma 2019 

§10 

13. Ombud, Föreningen Sveriges 

Vattenkraftskommuner, fr.o.m. årsstämma 2015 

till stämma 2019 

13. Ombud, Föreningen Sveriges 

Vattenkraftskommuner, fr.o.m. årsstämma 2015 

till stämma 2019 

§11 

14. Ombud, Förenade Småkommuners Försäkrings 

AB, fr.o.m. årsstämma 2015 till stämma 2019 

14. Ombud, Förenade Småkommuners Försäkrings 

AB, fr.o.m. årsstämma 2015 till stämma 2019 

§12 

15. Ombud, Helsinge Net Ovanåker AB, fr.o.m. 

årsstämma 2015 till stämma 2019 

15. Ombud, Helsinge Net Ovanåker AB, fr.o.m. 

årsstämma 2015 till stämma 2019 

§13 

16. Ombud, Helsingevatten AB, fr.o.m. årsstämma 

2015 till stämma 2019 

16. Ombud, Helsinge Vatten AB, fr.o.m. årsstämma 

2015 till stämma 2019 

§14 

17. Ombud, Kommuninvest ekonomisk förening, 

fr.o.m. årsstämma 2015 till stämma 2019 

17. Ombud, Kommuninvest ekonomisk förening, 

fr.o.m. årsstämma 2015 till stämma 2019 

§15 

18. Ombud, Ljusnan-Voxnan Vattenvårdsförbund, 

fr.o.m. årsstämma 2015 till stämma 2019 

18. Ombud, Ljusnan-Voxnan Vattenvårdsförbund, 

fr.o.m. årsstämma 2015 till stämma 2019 

§16 

19. Ombud, Alfta Industricenter AB, fr.o.m. 

årsstämma 2015 till stämma 2019 

19. Ombud, Alfta Industricenter AB, fr.o.m. 

årsstämma 2015 till stämma 2019 

§17 

20. Ombud, X-Trafik AB, fr.o.m. årsstämma 2015 

till stämma 2019 

20. Länsfolkhälsoråd 2015-2018 §18 

21. Kollektivtrafikberedning 2015-2018 

 

21. Kulturpolitiskt ansvariga ledamöter §19 
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22. Länsfolkhälsoråd 2015-2018 22. Styrelse, Hälsingeutbildning ekonomisk förening, 

fr.o.m. stämma 2015 till stämma 2019 

§20 

23. Tillgänglighetsrådet 2015-2018 23. Ombud, Hälsingeutbildning ekonomisk förening, 

fr.o.m. stämma 2015 till stämma 2019 

§21 

24. Pensionärsrådet 2015-2018 24. Utseende av nytt begravningsombud §22 

25. Kulturpolitiskt ansvariga ledamöter 25. Reviderat konsortialavtal mellan Bollnäs 

Kommun och Ovanåkers kommun och 

bolagsordning avseende Bollnäs Ovanåkers 

Renhållnings AB, BORAB, med anledning av 

förändrat antal ledamöter i styrelsen 

§23 

26. Styrelse, Hälsingeutbildning ekonomisk förening, 

fr.o.m. stämma 2015 till stämma 2019 

26. Reviderat konsortialavtal mellan Bollnäs 

Kommun och Ovanåkers kommun och 

bolagsordning avseende Helsingevatten AB, med 

anledning av förändrat antal ledamöter i styrelsen 

§24 

27. Ombud, Hälsingeutbildning ekonomisk förening, 

fr.o.m. stämma 2015 till stämma 2019 

27. Förslag till bildande av gemensam HR-

organisation mellan Bollnäs, Nordanstigs, 

Ovanåkers och Söderhamns kommun 

§25 

28. Utseende av nytt begravningsombud 28. Bokslut för Kommunstyrelsen 2014 §26 

29. Reviderat konsortialavtal mellan Bollnäs 

Kommun och Ovanåkers kommun och 

bolagsordning avseende Bollnäs Ovanåkers 

Renhållnings AB, BORAB, med anledning av 

förändrat antal ledamöter i styrelsen 

29. Pågående investeringar för tilläggsbudgeteringar 

2015 

§27 

30. Reviderat konsortialavtal mellan Bollnäs 

Kommun och Ovanåkers kommun och 

bolagsordning avseende Helsingevatten AB, med 

anledning av förändrat antal ledamöter i styrelsen 

30. Pågående investeringar VA för 

tilläggsbudgeteringar 2015 

§28 

31. Förslag till bildande av gemensam HR-

organisation mellan Bollnäs, Nordanstigs, 

Ovanåkers och Söderhamns kommun 

31. Inbjudan till nätverk för förtroendevalda som vill 

utveckla medborgardialogen 

§29 

32. Bokslut för Kommunstyrelsen 2014 32. Tillgänglighetsrådet 2015-2018 §30 

33. Pågående investeringar för tilläggsbudgeteringar 

2015 

33. Pensionärsrådet 2015-2018 §31 

34. Pågående investeringar VA för 

tilläggsbudgeteringar 2015 

34. Avsiktsförklaring att bilda bolag Ostkustbanan 

AB 

§32 

35. Inbjudan till nätverk för förtroendevalda som vill 

utveckla medborgardialogen 

35. Remiss – Upphandlingspolicy för Inköp 

Gävleborg 

§33 

36. Avsiktsförklaring att bilda bolag Ostkustbanan 

AB 

36. Överenskommelse mottagande ensamkommande 

barn/ungdom 

§34 

37. Remiss – Upphandlingspolicy för Inköp 

Gävleborg 

37. Remissvar - Begäran om yttrande över ansökan 

om tillstånd till Hallbråns vindkraftpark i Bollnäs 

kommun 

§35 

38. Överenskommelse mottagande ensamkommande 

barn/ungdom 

38. Revidering av kommunfullmäktiges 

arbetsordning 

§36 

39. Remissvar - Begäran om yttrande över ansökan 

om tillstånd till Hallbråns vindkraftpark i Bollnäs 

kommun 

39. Detaljplan för Södra skolan Edsbyn - Södra 

Edsbyn 11:52 m.fl. – Beslut om planuppdrag 

§37 
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40. Revidering av kommunfullmäktiges 

arbetsordning 

40. Skolhälsovårdsjournaler – Överlämnande till 

annan kommun (Bos) 

§38 

41. Detaljplan för Södra skolan Edsbyn - Södra 

Edsbyn 11:52 m.fl. – Beslut om planuppdrag 

41. Skolhälsovårdsjournaler – Överlämnande till 

annan kommun (Gun) 

§39 

42. Skolhälsovårdsjournaler – Överlämnande till 

annan kommun (Bos) 

42. Antagande av övergripande 

Dokumenthanteringsplan för Ovanåkers kommun 

§40 

43. Skolhälsovårdsjournaler – Överlämnande till 

annan kommun (Gun) 

43. Remissvar Folkhälsoprogrammet för jämställd 

och jämlik hälsa för ett hållbart Gävleborg 2015-

2020 

§41 

44. Övergripande Dokumenthanteringsplan för 

Ovanåkers kommun 

44. Krislednings- och kriskommunikationsplan för 

Ovanåkers kommun, att gälla fr o m 2 mars 2015 

§42 

45. Remissvar Folkhälsoprogrammet för jämställd 

och jämlik hälsa för ett hållbart Gävleborg 2015-

2020 

45. Gemensam nämnd Hjälpmedel, FoU, RegNet och 

Helge 

§43 

46. Krislednings- och kriskommunikationsplan för 

Ovanåkers kommun, att gälla fr o m 2 mars 2015 

46. IVO-Rapportering av ej verkställda beslut och 

avbrott enligt 9 § och rapportering enligt 28 F – g 

§§ Lag om stöd och service till vissa 

funktionshindrade, LSS samt enl. 16 kap. 6 f och 

6g§ SoL – sekretess 

§44 

47. Gemensam nämnd Hjälpmedel, FoU, RegNet och 

Helge 

47. Ansökan om uppskov av lån – Edsbyns 

Brukshundsklubb 

§45 

48. IVO-Rapportering av ej verkställda beslut och 

avbrott enligt 9 § och rapportering enligt 28 F – g 

§§ Lag om stöd och service till vissa 

funktionshindrade, LSS samt enl. 16 kap. 6 f och 

6g§ SoL – sekretess 

48. Redovisning av delegeringsbeslut §46 

49. Ansökan om uppskov av lån – Edsbyns 

Brukshundsklubb 

49. Meddelanden §47 

50. Redovisning av delegeringsbeslut    

51. Meddelanden    

Notera att ärendena Kollektivtrafikberedning 2015-2018 och Ombud, X-Trafik AB, fr.o.m. 

årsstämma 2015 till stämma 2019 utgick. 
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Ks § 2 Dnr 2015.43 

Allmänhetens frågestund 

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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Ks § 3 Dnr 2015.44 

Rapporter 

Ordförande – Yoomi Renström 

Hälsingerådet 

Hälsingerådet kan få en mer formell och strategisk roll i och med bildandet 

av Regionkommun Gävleborg. 

  

Kommunalförbundet Södra Hälsingland 

Kommunalförbundet Södra Hälsingland har ett rullande schema över 

ordförandeskapet, denna mandatperiod är Bollnäs ordförandekommun. 

 

Kommunchef – Christer Engström 

Finansiellt samordningsförbund 

Det finansiella samordningsförbundet som bildades vid årsskiftet och 

kommunerna i länet ingår som en part i har haft sitt konstituerande 

styrelsesammanträde fredagen den 6 februari. Jan-Åke Lindgren (S) utgör 

ersättare i denna styrelse. 

 

Regionförbund – Region Gävleborg 

Det juridiska namnet är Gävleborgs läns landsting, Region Gävleborg, kan 

under en tid uppstå begreppsförvirring. 

 

Kommunala bolag 

Hans Jonsson – BORAB 

BORAB:s VD har slutat, finns en ny tillförordnad VD i avvaktan på 

anställandet av en ny VD. En del personal som tidigare slutat har 

återkommit. 

 

Kent Olsson - Helsinge Net  

Det kommer förmodligen inte några EU-medel i år, därför är 

utbyggnadsplanerna sparsamma. Planerar att bygga ut Borgen och 

Kvarnbackarna. 

 

Bertil Eriksson – Inköp Gävleborg 

Har varit en diskussion om vilka rutiner som gäller för utseende av 

ordförande och vice ordförande. Framgent gäller att någon från Gästrikland 

har ordförandeskapet ena mandatperioden och någon från Hälsingland 

kommande mandatperiod. Ny ordförande är från Gävle. 

 

 

 

forts 
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Ks § 3 forts 

 

Övrigt 

Mikael Jonsson – Tekniska nämnden 

Tekniska nämnden har sagt upp fastighetsavtalet med Aefab för 

omförhandling. 

 

Håkan Englund – Kommuninvest Ekonomisk Förening 

Har varit på medlemssamråd. Aktuellt de finansiella problem som EU har 

haft under en längre period. Det är viktigt att Kommuninvest ska vara 

tillräckligt starka vid kommande kriser, därför bör sex miljarder kronor 

tillföras Kommuninvest. Kommuninvest har under en tid gått ekonomiskt 

bra och har via transaktioner fått behålla överskottet. Eventuellt behöver 

kommunerna betala in en mindre del för att klara målet. Detta ska vara klart 

vid slutet av 2017. 

 

Björn Mårtensson - Företagshälsovårdsnämnd 

Ovanåker ingår sedan årsskiftet i en gemensam företagshälsovårdsnämnd. I 

januari har det varit ett första möte.  
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Ks § 4 Dnr 2015.45 

Information från Polisen – Rolf Ångström, Niklas och 

Magnus 

Ärendet 

Tillförordnad polisområdeschef Rolf Ångström och närpoliser Niklas och 

Magnus informerade om sitt arbete, nedan följer ett utdrag ur informationen. 

 

2015 går polisen från 21 polismyndigheter till 1 polismyndighet. 

Målsättningen är att skapa större effektivitet, kvalitet och flexibilitet. 

Det skapas sju bärkraftiga regioner vilket ska ge en tydligare styrning och 

ledning. 

 

I och med den nya polismyndigheten finns det planer på att polisen ska 

komma närmare medborgarna. I Ovanåker finns det två utsedda närpoliser 

som känner att deras arbetssätt är ganska nära det som polismyndigheten vill 

uppnå. 
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Ks § 5 Dnr 2015.46 

Samråd angående nybyggnation – AEFAB, Mikael Reijer och 

Per Wiklander 

Ärendet 

Samråd har ägt rum mellan kommunstyrelsen och AEFAB med anledning 

av att AEFAB planerar nybyggnation i Alfta och Edsbyn. 

 

Det finns ett behov av fler lägenheter i Alfta och Edsbyn, med anledning av 

detta planerar AEFAB att producera 16 lägenheter, 8 lägenheter i Alfta och 

8 lägenheter i Edsbyn. 

  

Kommunstyrelsen tackar för samrådet och finner att inga ytterligare 

åtgärder av ärendet behöver vidtas. 
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Ks § 6 Dnr 2014.369 

Revisionsrapport om kommunens delårsrapport 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen konstaterar att delårsrapporten per 2014-08-31 visar att 

kommunen uppfyller de krav som lagen ställer på en delårsrapport.  

 

Kommunstyrelsen delar uppfattningen att arbetet med att ange finansiella 

mål har blivit otydligt och kan leda till tolkningar. Målet har hela tiden varit 

att uppnå ett tillfredsställande förhållande mellan verksamhetens 

nettokostnader och summan av skatter och bidrag. Inför kommande arbete 

ska ambitionen vara att tydliggöra de finansiella målen på kort respektive 

längre sikt. 

 

Kommunstyrelsen konstaterar att kriteriet för sammanställd 

koncernredovisning är att kommunens bolag kommer upp till minst 30 % av 

omsättningen av kommunens resultat eller balansräkningen. I övrigt är det 

frivilligt. (Enligt RKR rekommendation 22). Resurserna för att hantera 

sammanställd redovisning vid delåret på ekonomiavdelningen finns i 

nuläget inte heller. Det innebär att Ovanåkers kommun inte kommer att ha 

ett delårsbokslut med sammanställd redovisning för koncernen, men kan 

tänka sig ha en mer översiktlig redovisning för koncernen.  

 

Kommunstyrelsen konstaterar att delårsrapporten kommande år ska 

kompletteras med en bedömning av balanskravsresultatet utifrån 

helårsprognosen. 

 

Att rapportens prognos är lägre än redovisat resultat för augusti beror på att 

kostnaderna för verksamheterna är ca 3 mnkr högre än intäkterna för de 

månader som inte är semestermånader. 

 

Kommunstyrelsen delar uppfattningen att arbetet med att ange finansiella 

mål har blivit otydligt och kan leda till tolkningar. Målet har hela tiden varit 

att uppnå ett tillfredsställande förhållande mellan verksamhetens 

nettokostnader och summan av skatter och bidrag. Inför kommande arbete 

ska ambitionen vara att tydliggöra de finansiella målen på kort respektive 

längre sikt. 

 

 

 

 

 

forts 
 

Skickas till 

För kännedom: Kommunrevisorerna i Ovanåkers kommun 
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Kommunstyrelsen konstaterar att kriteriet för sammanställd 

koncernredovisning är att kommunens bolag kommer upp till minst 30 % av 

omsättningen av kommunens resultat eller balansräkningen. I övrigt är det 

frivilligt. (Enligt RKR rekommendation 22). Resurserna för att hantera 

sammanställd redovisning vid delåret på ekonomiavdelningen finns i 

nuläget inte heller. Det innebär att Ovanåkers kommun inte kommer att ha 

ett delårsbokslut med sammanställd redovisning för koncernen, men kan 

tänka sig ha en mer översiktlig redovisning för koncernen.  

 

Kommunstyrelsen konstaterar att delårsrapporten kommande år ska 

kompletteras med en bedömning av balanskravsresultatet utifrån 

helårsprognosen. 

 

Att rapportens prognos är lägre än redovisat resultat för augusti beror på att 

kostnaderna för verksamheterna är ca 3 mnkr högre än intäkterna för de 

månader som inte är semestermånader. 

 

Ärendet 

KPMG har på uppdrag av Ovanåker kommuns revisorer lämnat en 

revisionsrapport över Ovanåkers kommuns delårsrapport per 31 aug 2014. 

I rapporten redogörs för iakttagelser och rekommendationer som noterats i 

samband med granskningen. 

 

Revisionen önskar att kommunstyrelsen lämnar ett yttrande över bifogad 

granskning senast den 16 februari 2015. 

 

Revisionens synpunkter 

”Årets övergripande granskning av delårsrapport per 2014-08-31 med 

årsprognos visar att kommunen uppfyller de krav som lagen ställer på 

innehållet i en delårsrapport.  Vår bedömning är att delårsrapporten i allt 

väsentligt ger en rättvisande bild av resultat och ställning per 31 augusti 

samt att den resultatprognos som redovisas är rättvisande”  

 

”Vår bedömning är således att kommunens måluppfyllelse inte är förenlig 

med kommunfullmäktiges fastställda mål” 

 

”Inför kommande år bör kommunen komplettera delårsrapporten med en 

sammanställd redovisning. Denna kan vara mer översiktlig och behöver inte 

vara lika detaljerad som vid årsbokslutet för att ge läsarna information om 

koncernens resultat och ställning” 

 

 

 

 

forts 
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”Delårsrapporten bör kommande år kompletteras med en bedömning av 

balanskravsresultatet utifrån helårsprognosen även om man kommit fram till 

att det inte finns något negativt balanskravsresultat.” 

 

”Vi bedömer att anvisningar och styrdokument avseende delårsbokslutet 

som ändamålsenliga. I samband med vår granskning har vi inte noterat 

några avvikelser.” 

 

”Av ovanstående tabell går att utläsa att utfallet i delårsbokslutet är mycket 

bättre än vad prognosen utvisar. Detta förhållande inträffade även 

föregående år varför frågan uppstår hur resultatet kan försämras så mycket 

under återstående fyra månader. Någon jämförelse på nämndnivå hur 

resultatet i delårsbokslutet kan ställas mot prognosen kan inte göras varför 

det är svårt att analysera var förändringen mellan ett resultat om 22,4 mkr 

kan minskas till 11,1 uppstår.” 

 

”Punkt 10.5  Budget för 2014 kontra finansiellt mål för nettokostnader i 

förhållande till skatter och bidrag 

Den budget som kommunfullmäktige fastställde för 2014 visade ett resultat 

om 4,3 mkr. I beslutet noteras att man för att uppnå det finansiella målet att 

nettokostnaderna i förhållande till skatter och bidrag skall vara högst 98,5 % 

i budgeten skulle det behövas kostnadsbesparingar med 6,9 mkr.  

Kommentar: I och med att man har ett mål om att verksamhetens 

nettokostnader skall vara högst 98,5 % av skatteintäkter och generella 

bidrag är det märkligt att man redan i budgeten har övergivit detta mål och 

lagt ett förhållande om 99,7 %. Nu pekar prognosen mot att utfallet blir 

bättre än budget men att man skall komma så bra att det finansiella målet 

uppnås är mindre sannolikt. Kommunen bör därför redan i budgeten anpassa 

kostnaderna så att förhållandet kan uppnås. Alternativt får man anpassa 

intäktssidan men spräcker då ett annat finansiellt mål som är oförändrad 

skattesats.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

forts 
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Öppet sammanträde 

Kommunstyrelsen 
 

 

Ks § 6 forts 

 

”Den övergripande granskningen av delårsrapporten visar att kommunen i 

allt väsentligt uppfyller de krav som lagen ställer på innehållet i en 

delårsrapport. Vi skulle dock önska att under nästa år delårsrapporten 

kompletteras med: 

 En bedömning av balanskravsresultatet utifrån helårsprognosen. 

 Jämförelsetal i balansräkningen lämnas för föregående räkenskapsårs 

utgång. 

 Sammanställd redovisning för koncernen.  

 Upplysningar om ändringar eller om inga ändringar skett av 

redovisningsprinciper.” 

 

”Vi har översiktligt granskat dokumentationen av balansposterna i 

delårsbokslutet och konstaterar att de väsentligaste posterna är avstämda och 

dokumenterade.” 

 

Beslutsunderlag 

Revisionsrapport om kommunens delårsrapport 2014-10-28, 

Kommunrevisorerna 

Tjänsteskrivelse 2014-11-27, ekonomichef Nils-Erik Nilsson 
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Öppet sammanträde 

Kommunstyrelsen 
 

 

Ks § 7 Dnr 2015.14  

Val till kommunstyrelsens arbetsutskott mandatperiod 2015-

2018 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen väljer följande ledamöter och ersättare till 

kommunstyrelsens arbetsutskott, mandatperioden 2015-2018: 

 

Ledamöter Ersättare 

Yoomi Renström (S) Jan-Åke Lindgren (S) 

Håkan Englund (S) Kent Olsson (FP) 

Mikael Jonsson (M) Joel Henning (MP) 

Hans Jonsson (C) Björn Mårtensson (C) 

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

 

Kommunstyrelsen väljer Yoomi Renström (S) till ordförande och Håkan 

Englund (S) till vice ordförande. 

 

Centerparitet och Kristdemokraterna meddelar att de avser ha personliga 

ersättare i ordningen ovan. 

 

Ärendet 

Enligt kommunstyrelsens reglemente (kf § 129/14) ska kommunstyrelsens 

utse fem ledamöter och fem ersättare till kommunstyrelsens arbetsutskott. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Kristoffer Baas, 2015-01-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Skickas till 

För handläggning: Kommunsekreteraren 
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Öppet sammanträde 

Kommunstyrelsen 
 

 

Ks § 8 Dnr 2015.14 

Val till personalutskottet mandatperiod 2015-2018 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen väljer följande ledamöter och ersättare till 

personalutskottet, mandatperioden 2015-2018: 

 

Ledamöter Ersättare 

Yoomi Renström (S) Jan-Åke Lindgren (S) 

Håkan Englund (S) Kent Olsson (FP) 

Mikael Jonsson (M) Joel Henning (MP 

Björn Mårtensson (C) Hans Jonsson (C) 

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

 

Kommunstyrelsen väljer Yoomi Renström (S) till ordförande och Håkan 

Englund (S) till vice ordförande. 

 

Centerparitet och Kristdemokraterna meddelar att de avser ha personliga 

ersättare i ordningen ovan. 

 

Ärendet 

Enligt kommunstyrelsens reglemente (kf § 129/14) ska kommunstyrelsens 

utse fem ledamöter och fem ersättare till personalutskottet. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Kristoffer Baas, 2015-01-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Skickas till 

För handläggning: Kommunsekreteraren 
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Öppet sammanträde 

Kommunstyrelsen 
 

 

Ks § 9 Dnr 2015.14 

Ombud, Alfta-Edsbyns Fastighets AB, fr.o.m. årsstämma 

2015 till stämma 2019 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen väljer Mikael Jonsson (M) som ombud och Jennie 

Forsblom (KD) som ersättare. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Kristoffer Baas, 2015-01-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Skickas till 

För handläggning: Kommunsekreteraren 

För kännedom: AEFAB 
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Öppet sammanträde 

Kommunstyrelsen 
 

 

Ks § 10 Dnr 2015.14 

Ombud, Bollnäs-Ovanåkers Renhållnings AB, BORAB, 

fr.o.m. årsstämma 2015 till stämma 2019 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen väljer Håkan Englund (S) som ombud och Björn 

Mårtensson (C) som ersättare. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Kristoffer Baas, 2015-01-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Skickas till 

För handläggning: Kommunsekreteraren 

För kännedom: BORAB 
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Öppet sammanträde 

Kommunstyrelsen 
 

 

Ks § 11 Dnr 2015.14 

Ombud, Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner, fr.o.m. 

stämma 2015 till stämma 2019 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen väljer Håkan Englund (S) som ombud och Hans Jonsson 

(C) som ersättare. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Kristoffer Baas, 2015-01-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Skickas till 

För handläggning: Kommunsekreteraren 

För kännedom: Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner 
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Öppet sammanträde 

Kommunstyrelsen 
 

 

Ks § 12 Dnr 2015.14  

Ombud, Förenade Småkommuners Försäkrings AB, FSF, 

fr.o.m. årsstämma 2015 till stämma 2019 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen väljer Mikael Jonsson (M) som ombud och Hans Jonsson 

(C) som ersättare. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Kristoffer Baas, 2015-01-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Skickas till 

För handläggning: Kommunsekreteraren 

För kännedom: Förenade Småkommuners Försäkrings AB, FSF 
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Öppet sammanträde 

Kommunstyrelsen 
 

 

Ks § 13 Dnr 2015.14 

Ombud, Helsinge Net Ovanåker AB, fr.o.m. årsstämma 2015 

till stämma 2019 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen väljer Håkan Englund (S) som ombud och Bertil 

Eriksson (KD) som ersättare. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Kristoffer Baas, 2015-01-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Skickas till 

För handläggning: Kommunsekreteraren 

För kännedom: Helsinge Net Ovanåker AB 
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Öppet sammanträde 

Kommunstyrelsen 
 

 

Ks § 14 Dnr 2015.14  

Ombud, Helsinge Vatten AB, fr.o.m. årsstämma 2015 till 

stämma 2019 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen väljer Håkan Englund (S) som ombud och Björn 

Mårtensson (C) som ersättare. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Kristoffer Baas, 2015-01-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Skickas till 

För handläggning: Kommunsekreteraren 

För kännedom: Helsinge Vatten AB 
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Öppet sammanträde 

Kommunstyrelsen 
 

 

Ks § 15 Dnr 2015.14 

Ombud, Kommuninvest ekonomisk förening, fr.o.m. stämma 

2015 till stämma 2019 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen väljer Håkan Englund (S) som ombud och Björn 

Mårtensson (C) som ersättare. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Kristoffer Baas, 2015-01-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Skickas till 

För handläggning: Kommunsekreteraren 

För kännedom: Kommuninvest ekonomisk förening 
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Öppet sammanträde 

Kommunstyrelsen 
 

 

Ks § 16 Dnr 2015.14 

Ombud, Ljusnan-Voxnan Vattenvårdsförbund, fr.o.m. 

förbundsmöte 2015 till möte 2019 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen väljer Mikael Jonsson (M) som ombud och Hans Jonsson 

(C) som ersättare. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Kristoffer Baas, 2015-01-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Skickas till 

För handläggning: Kommunsekreteraren 

För kännedom: Ljusnan-Voxnan Vattenvårdsförbund 
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Öppet sammanträde 

Kommunstyrelsen 
 

 

Ks § 17 Dnr 2015.14 

Ombud, Alfta Industricenter AB, AICAB, fr.o.m. årsstämma 

2015 till stämma 2019 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen väljer Jan-Åke Lindgren (S) som ombud och Jennie 

Forsblom (KD) som ersättare. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Kristoffer Baas, 2015-01-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Skickas till 

För handläggning: Kommunsekreteraren 

För kännedom: AICAB 
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Öppet sammanträde 

Kommunstyrelsen 
 

 

Ks § 18 Dnr 2015.14 

Länsfolkhälsorådet 2015-2018 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen väljer Yoomi Renström (S) som ledamot och Gun-Marie 

Swessar (C) som ersättare. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Kristoffer Baas, 2015-01-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Skickas till 

För handläggning: Kommunsekreteraren 

För kännedom: Samhällsmedicin Gävleborg, Länsfolkhälsorådet, 801 87 Gävle 
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Öppet sammanträde 

Kommunstyrelsen 
 

 

Ks § 19 Dnr 2015.38 

Kulturpolitiskt ansvariga ledamöter 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen återkallar uppdraget som kulturpolitiskt ansvariga 

ledamöter enligt § 32, 2014-03-11 

 

Bakgrund 

Kommunstyrelsen beslutade 2014-03-11,§ 32, att tillsätta två kulturpolitiskt 

ansvarig politiker inom Kommunstyrelsen. Bakgrunden till det fanns i 

förhållandet att kulturens betydelse blir allt tydligare, både som grundsten i 

samhällsfundamentet och som tillväxtfaktor i samhällsutvecklingen. Den 

idé som växte fram var att förhållande bättre tillgodosågs av att särskilt 

utsedda politiker bevakade och därmed var särskilt insatta i frågorna. 

 

Ställningstaganden bör prövas och när nu en av de två utsedda ledamöterna 

inte längre återfinns i kommunstyrelsen och det kulturpolitiska programmet 

antagits väcks frågan kring vilken organisation vi önskar framåt. I det fall 

som en fortsatt organisation med kulturpolitiskt ansvariga önskas så är en 

rekommendation att tidsbestämma för hur lång tid det ska gälla innan 

omprövning sker. Alternativt bör en diskussion föras kring hur de 

kulturpolitiska frågorna behandlas inom kommunstyrelsen om man inte har 

dessa särskilt ansvariga politiker.   

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen beslut av den 11 mars 2014, § 38, bilaga 
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Öppet sammanträde 

Kommunstyrelsen 
 

 

Ks § 20 Dnr 2015.14  

Styrelse, Hälsingeutbildning ekonomisk förening, fr.o.m. 

stämma 2015 till stämma 2019 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen nominerar Håkan Englund (S) som ledamot och Gun-

Marie Swessar (C) som personlig ersättare. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Kristoffer Baas, 2015-01-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Skickas till 

För handläggning: Kommunsekreteraren 

För kännedom: Hälsingeutbildning ekonomisk förening 
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Öppet sammanträde 

Kommunstyrelsen 
 

 

Ks § 21 Dnr 2015.14  

Ombud, Hälsingeutbildning ekonomisk förening, fr.o.m. 

stämma 2015 till stämma 2019 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen väljer Mikael Jonsson (M) som ombud och Hans Jonsson 

(C) som ersättare. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Kristoffer Baas, 2015-01-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Skickas till 

För handläggning: Kommunsekreteraren 

För kännedom: Hälsingeutbildning ekonomisk förening 
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Öppet sammanträde 

Kommunstyrelsen 
 

 

Ks § 22 Dnr 2014.353 

Begravningsombud för perioden 2015-2018 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen nominerar Bertil Eriksson (KD), som begravningsombud. 

 
Bakgrund 

Länsstyrelsen uppmanar kommunen att föreslå personer som är lämpliga för 

uppdraget som begravningsombud. 

 

I uppdraget ingår att  

 

 skaffa sig kännedom om hur begravningsverksamheten är organiserad 

och utförs för dem som inte tillhör Svenska kyrkan och om deras 

önskemål, som rör verksamheten. 

 

 informera dem som inte tillhör Svenska kyrkan om sin verksamhet och 

hålla kontakt med företrädare för andra trossamfund än Svenska kyrkan 

och andra berörda parter. 

 

 hos huvudmannen för begravningsverksamheten föreslå de åtgärder som 

behövs för att tillgodose beaktansvärda önskemål som kommer till 

ombudets kännedom. 

 

 skriftligen meddela Kammarkollegiet om han eller hon tillstyrker eller 

avstyrker huvudmannens förslag till begravningsavgift. 

 

 Ombudet ska senast den 31 mars varje år ge in en årsberättelse till 

länsstyrelsen. 
 

Den person som utses som begravningsombud, bör ha kunskap och 

förståelse för olika religioner och deras begravningsseder samt god 

kompetens i ekonomiska och administrativa frågor. 

 

Beslutsunderlag 

Skrivelse, länsstyrelsen 

Tjänsteskrivelse Kristoffer Baas, 2015-01-21 

 

 

 

 

 

 
Skickas till 

För handläggning: Kommunsekreteraren 

För kännedom: sarah.bauer@lansstyrelsen.se 

mailto:sarah.bauer@lansstyrelsen.se
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Öppet sammanträde 

Kommunstyrelsen 
 

 

Ks § 23 Dnr 2015.11 

Reviderat konsortialavtal mellan Bollnäs kommun och 

Ovanåkers kommun och bolagsordning avseende Bollnäs 

Ovanåkers Renhållnings AB, BORAB, med anledning av 

förändrat antal ledamöter i styreslen 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 Kommunfullmäktige beslutar att ändra antalet ledamöter och ersättare i 

styrelsen för bolaget från att utgöra fem ledamöter med lika många 

suppleanter till att utgöra sju ledamöter utan suppleanter och därmed 

anta reviderat konsortialavtal mellan Bollnäs kommun och Ovanåkers 

kommun och reviderad bolagsordning för BORAB 

 Ägardirektiv lämnas till BORAB att vid bolagsstämma för 

verksamhetsåret 2014 anta den reviderade bolagsordningen 

 Ovanstående beslut förutsätter likalydande beslut i Bollnäs kommun och 

Ovanåkers kommun. 

 

Ärendet 

De politiska ledningarna i Bollnäs och Ovanåkers kommun har kommit fram 

till att utöka antalet styrelseledamöter i BORAB från och med 

bolagsstämman 2015 från 5 ledamöter till 7 ledamöter och att suppleanter 

ska utgå. Motivet är huvudsakligen att säkra kontinuiteten i styrelsearbetet. 

Några andra revideringar görs inte i samband med denna förändring. 

 

De två dokument som berör frågan och som behöver ändras är 

bolagsordning och konsortialavtal. Det senare dokumentet beslutas endast 

hos ägarna, dvs. Ovanåkers kommuns och Bollnäs kommun. 

Bolagsordningen behöver för att fastställas även fattas beslut om vid en 

bolagsstämma. Lämpligt är att göra detta i direkt anslutning till valen vid 

den årsstämma som hålls för verksamhetsåret 2014. Därav ingår ett 

ägardirektiv från ägarna under beslutssatserna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

forts 

 
Skickas till 

För kännedom: Bollnäs Kommun, Bollnäs Kommun, BORAB 
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Öppet sammanträde 

Kommunstyrelsen 
 

 

Ks § 23 forts 

 

Konsortialavtal – gammal formulering 

§ 3 Bolagsstyrelse, revisorer 

  Bolagsstyrelse 

Bolagets styrelse skall bestå av minst fem och högst nio ordinarie ledamöter 

och lika många ersättare. Så länge Bollnäs och Ovanåkers kommuner är 

ägare skall från Bollnäs utses tre ordinarie ledamöter och tre ersättare och 

från Ovanåker två ordinarie ledamöter och två ersättare. Vidare utser 

Bollnäs kommun ordförande och Ovanåkers kommun vice ordförande i 

styrelsen. 

Konsortialavtal – ny formulering 

Bolagets styrelse skall bestå av minst fem och högst nio ordinarie ledamöter. 

Så länge Bollnäs och Ovanåkers kommuner är ägare skall från Bollnäs utses 

fyra ordinarie ledamöter och från Ovanåker tre ordinarie ledamöter. Vidare 

utser Bollnäs Kommun ordförande och Ovanåkers kommun vice ordförande 

i styrelsen.  

Anm. 

Valet är här gjort att inte notera att Bollnäs Stadshus AB som part då 

moderbolaget tagit över samtliga avtal från Bollnäs kommun i särskilt 

beslut. 

Bolagsordning – gammal formulering 

§ 7 Styrelse 

”Bolagets styrelse skall bestå av fem ledamöter med lika många 

suppleanter”…… ” Bollnäs kommunfullmäktige utser tre ledamöter 

och tre suppleanter och Ovanåkers kommunfullmäktige utser två 

ledamöter och två suppleanter.  

Bolagsordning – ny formulering 

§ 7 Styrelse 

”Bolagets styrelse skall bestå av sju ledamöter.”…… ” Bollnäs 

Kommun utser fyra ledamöter och Ovanåkers kommunfullmäktige 

utser tre ledamöter. 

 

Övrigt 

Med anledning av att bolagsordningen ska antas vid bolagsstämman har 

även bolagsordningens punkt kring ”Ärenden på bolagsstämman” 

genomgåtts och följande förslag till förändringar föreslås: 

 ”Vinst- och förlusträkning” ändras till ”Resultaträkning” vilket är det 

begrepp som används idag. 

 Beslutspunkter kring fastställande av resultat och balansräkning, 

ansvarsfrihet och disposition av årets resultat läggs samman i en punkt 6 

a – c. 

 

 

forts 



   SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
   

  2011-11-10 2015-02-10 33 (72) 
     

Öppet sammanträde 

Kommunstyrelsen 
 

 

Ks § 23 forts 

 

 En ny punkt lydande ” Anmälan av kommunfullmäktiges i 

Ovanåkers kommun och Bollnäs kommun beslut rörande 

styrelseledamöter och lekmannarevisorer.” har lagts till då även 

bolagsstämman ska hantera valfrågorna. 

 

Beslutsunderlag 

Bolagsordning för Bollnäs Ovanåkers Renhållnings AB daterad 2015-01-07 

Konsortialavtal mellan Bollnäs Kommun och Ovanåkers kommun daterad 

2015-01-07 

Tjänsteskrivelse Christer Engström, 2015-01-05 
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Öppet sammanträde 

Kommunstyrelsen 
 

 

Ks § 24 Dnr 2015.12 

Reviderat konsortialavtal mellan Bollnäs kommun och 

Ovanåkers kommun och bolagsordning avseende Helsinge 

Vatten AB, med anledning av förändrat antal ledamöter i 

styreslen 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 Kommunfullmäktige beslutar att ändra antalet ledamöter och 

ersättare i styrelsen för bolaget från att utgöra fem ledamöter med 

lika många suppleanter till att utgöra sju ledamöter utan 

suppleanter och därmed anta reviderat konsortialavtal, daterad 

2015-01-08, mellan Bollnäs kommun och Ovanåkers kommun 

och reviderad bolagsordning, daterad 2015-01-07, för Helsinge 

Vatten AB 

 Ägardirektiv lämnas till Helsinge Vatten AB att vid bolagsstämma för 

verksamhetsåret 2014 anta den reviderade bolagsordningen 

 Ovanstående beslut förutsätter likalydande beslut i Bollnäs kommun och 

Ovanåkers kommun. 

 

Ärendet 

De politiska ledningarna i Bollnäs och Ovanåkers kommun har kommit fram 

till att utöka antalet styrelseledamöter i Helsinge Vatten AB från och med 

bolagsstämman 2015 från 5 ledamöter till 7 ledamöter och att suppleanter 

ska utgå. Motivet är huvudsakligen att säkra kontinuiteten i styrelsearbetet. 

Ärendet omfattar inte revidering av områden utanför förändrat antal 

ledamöter och följdkorrigeringar med anledningar av detta.  

 

De två dokument som berör frågan och som behöver ändras är 

bolagsordning och konsortialavtal. Det senare dokumentet beslutas endast 

hos ägarna, dvs. Ovanåkers kommuns och Bollnäs kommun. 

Bolagsordningen behöver för att fastställas även fattas beslut om vid en 

bolagsstämma. Lämpligt är att göra detta i direkt anslutning till valen vid 

den årsstämma som hålls för verksamhetsåret 2014. Därav ingår ett 

ägardirektiv från ägarna under beslutssatserna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

forts 

 
Skickas till 

För kännedom: Bollnäs Kommun, Bollnäs Kommun, Helsinge Vatten AB 
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Konsortialavtal – gammal formulering 

§ 3 Bolagsorgan mm 

  Bolagsstyrelse 

Bolagets styrelse skall bestå av minst fem och högst nio ordinarie ledamöter 

och lika många ersättare. Så länge Bollnäs och Ovanåkers kommuner är 

ägare skall från Bollnäs utses tre ordinarie ledamöter och tre ersättare och 

från Ovanåker två ordinarie ledamöter och två ersättare. Vidare utser 

Bollnäs ordförande och Ovanåkers vice ordförande i styrelsen. 

Konsortialavtal – ny formulering 

§ 3 Bolagsorgan mm 

  Bolagsstyrelse 

Bolagets styrelse skall bestå av minst fem och högst nio ordinarie ledamöter. 

Så länge Bollnäs och Ovanåkers kommuner är ägare skall från Bollnäs utses 

fyra ordinarie ledamöter och från Ovanåker tre ordinarie ledamöter. Vidare 

utser Bollnäs ordförande och Ovanåkers vice ordförande i styrelsen. 

Anm. 

Valet är här gjort att inte notera att Bollnäs Stadshus AB som part då 

moderbolaget tagit över samtliga avtal från Bollnäs kommun i särskilt 

beslut. 

Bolagsordning – gammal formulering 

§ 7 Styrelse 

”Bolagets styrelse skall bestå av fem ledamöter med lika många 

suppleanter”…… ” Kommunfullmäktige i Bollnäs utser tre ordinarie 

ledamöter och tre suppleanter och Kommunfullmäktige i Ovanåker 

utser två ordinarie ledamöter och två suppleanter.  

Bolagsordning – ny formulering 

§ 7 Styrelse 

”Bolagets styrelse skall bestå av sju ledamöter.”…… ” Bollnäs 

kommun utser fyra ledamöter och Ovanåkers kommunfullmäktige 

utser tre ledamöter. 

Övrigt 

Med anledning av att bolagsordningarna för såväl BORAB och Helsinge 

Vatten AB ska antas vid samma tillfälle så har dess innehållsmässiga 

struktur likställts. Någon annan än en redaktionell förändring har därvidlag 

inte gjorts.  

 

 

 

 

 

 

forts 
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Kommunstyrelsen 
 

 

Ks § 24 forts 

 

Härutöver så har följande tillägg gjorts: 

 Punkten ”Aktiebelopp” utgår och ersätts med punkten ”Antal aktier” 

enligt en tidigare förändring av aktiebolagslagen där aktiens värde 

numer utgörs av relationen mellan aktiekapitalet och antal aktier. 

 En punkt avseende information till Bollnäs Kommun och 

kommunfullmäktige i Ovanåkers kommun har lagts till. De 

delägda bolagen ska hanteras lika. 

 

Beslutsunderlag 

Bolagsordning för Helsinge Vatten AB daterad 2015-01-07 

Konsortialavtal mellan Bollnäs Kommun och Ovanåkers kommun daterad 

2015-01-07 

Tjänsteskrivelse Christer Engström, 2015-01-07 
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Förslag till bildande av gemensam HR-organisation mellan 

Bollnäs, Nordanstigs, Ovanåkers och Söderhamns kommuner 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen bordlägger ärendet. 

 

Förslag till beslut under sammanträdet 

Yoomi Renström (S) yrkar att kommunstyrelsen bordlägger ärendet. 

 

Förslag till beslut inför sammanträdet 

Kommunfullmäktiges beslutar att: 

 Bilda en gemensam organisation för HR-området från och med 2016-01-

01 och därmed överföra HR-funktionen inklusive löneadministration till 

denna organisation. 

 Organisationen ska ingå som del i Kommunalförbundet södra 

Hälsingland under namnändring till Kommunalförbundet Hälsingland 

 Rekommendera Kommunalförbundet Hälsingland att anta förslag till 

reviderat reglemente att gälla från och med 2016-01-01 

 Uppdrag till kommuncheferna i samverkan bilda en 

genomförandeorganisation. 

 Att via Kommunalförbundet Hälsingland anställa en förvaltningschef för 

HR-området från och med 1 september 2015 och finansiera detta 

proportionellt enligt invånarantalet.  

 

Beslutsgång 

Kommunstyrelsens ordförande frågar om kommunstyrelsen antar eller 

avslår Yoomi Renströms (S) yrkande och finner att kommunstyrelsen antar 

det. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

forts 

 
Skickas till 

För kännedom: Bollnäs kommun, Nordanstigs kommun, Ovanåkers kommun och Söderhamns 

kommun, Hudiksvalls kommun och Ljusdals kommun 
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Bakgrund 

I form att de motiv som ligger till grund för ärendets framväxt. 

 

Välfärdens framtida finansiering 

Finansieringen av vård, skola och omsorg har en dubbel utmaning i 

framtiden. Dels finns det en ökad förväntan hos allmänheten på vad 

välfärdstjänsterna ska åstadkomma, dels ökar försörjningsbördan. I dag 

försörjer 100 arbetande personer 71 personer som inte arbetar. 2030 

kommer motsvarande siffra att vara 86 personer per 100 arbetande. 

 

 

Kalkyler som SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, presenterat 

indikerat på ett betydande gap mellan kommunsektorns tillgängliga resurser 

vid oförändrat skatteuttag och vad som krävs för att den ska klara sina 

åtaganden. 

 

Om kommunerna inte finner former för att rationalisera stödfunktioner inom 

HR, ekonomi, IT etc. så kommer deras relativa andel av kostnaderna öka. 

Uppenbart så behöver resurser föras från stödfunktioner till 

kärnverksamheterna inom vård, skola och omsorg som en del i välfärdens 

framtida finansiering. 

 

 

Rekryteringsmöjligheter/rekryteringsbas 

Tillgången till kvalificerad arbetskraft minskar då arbetskraften som helhet 

minskar pga. åldrande befolkning. Konkurrensen om arbetskraften ökar 

därmed och försvåras förutsättningarna för att både rekrytera och faktiskt 

attrahera olika typer av specialister, framför allt i mindre organisationer. 

En grupp som särskilt utmärker sig som svårrekryterade är cheferna där 

kartläggningar visar att dessa i stor utsträckning kommer att lämna 

arbetsmarknaden och återväxten av unga chefer är dålig då färre unga är 

beredda att axla ansvaret som chef. 

 

En gemensam organisation och personalstrategi ger på sikt möjligheter till 

att specialisera sig och leder till attraktiva arbeten, även i chefsledet, vilket i 

sin tur innebär en konkurrensfördel vid rekryteringar. Ett gemensamt arbete 

minskar också risken att hamna i ett läge där kommunerna sinsemellan 

börjar konkurrera om samma personal på ett icke konstruktivt sätt. 

 

 

 

 

 

 

forts 
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Utveckla kvaliteten 

Varje enskild kommun ansvarar idag för hela HR-området och behöver 

därför i mycket hög grad besitta kompetens inom hela området. För att 

utveckla innehåll och kvalité ytterligare fordras antingen att mer resurser 

tillförs, vilket går i motsatt riktning till resonemanget om välfärdens 

framtida finansiering, eller att vi via en gemensam organisation arbetar 

annorlunda.  De fördelar som kan uppkomma över tiden är främst: 

 

 Möjlighet att bygga bredare kompetens inom HR-området 

 Möjlighet till effektivare användning och lägre driftkostnader för olika 

IT-system genom högre kompetens och delade driftkostnader 

 Möjlighet till att bygga djupare specialkompetens  

 Mindre sårbarhet för olika funktioner  

 Vinster genom att i stor utsträckning samordna processer, riktlinjer 

rutiner etc. 

 

Fördelarna ovan har funnits med i de tidiga diskussionerna och 

”bekräftatas” av den översyn av PA-funktionerna som PwC genomfört för 

samtliga sex Hälsingekommuner under 2012. 

 

Ärendet 

Kommunerna Bollnäs, Söderhamn, Ovanåker, Ljusdal och Nordanstig gav i 

december 2013 direktiv för projektet ”Gemensam HR (PA)-funktion i 

Hälsingland”. Direktivet säger bland annat att projektet ska ta fram underlag 

som gör det möjligt att fatta beslut att inrätta gemensam HR (PA)-funktion, 

inklusive lönefunktion, för de deltagande kommunerna. 

Uppdragets avgränsning är att var och en av kommunerna även 

fortsättningsvis är arbetsgivarpart, vilket innebär ansvar för den egna 

kommunens övergripande frågor som t.ex. policyfrågor, tecknande av 

kollektivavtal, lönepolitik och arbetsmiljö. Frågan om ansvar är inte 

synonym med att utföra uppgiften inom organisationen. 

Den gemensamma organisationen ska ge kommunerna stöd och sakkunskap 

inom HR -området. Funktioner där den gemensamma organisationen ska ge 

stöd är bland annat utformning av personalpolicyer och riktlinjer, 

personalhantering, kompetensförsörjning för medarbetare, introduktion av 

nyanställda, chefsrekrytering och rekrytering av nyckelbefattningar, 

arbetsrätt, arbetsmiljö, ledarutveckling, organisationsutveckling, 

lönebildning, lönehantering, standardisering och utarbetande av policyer och 

riktlinjer, utformande av rutiner för bl.a. rehabilitering, avveckling av 

personal med mera. 

 

 

 

forts 
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Under våren 2014 påbörjades arbetet vilket resulterade i en rapport med 

följande förslag: 

 

Hälsingerådet föreslås avge följande rekommendationer till de i projektet 

medverkande kommunerna: 

1. Samtlig HR-personal i de i projektet medverkande kommunerna går över 

organisatoriskt i ett kommunalförbund och är inledningsvis fortsatt 

placerade i sina respektive kommuner. Ekonomigruppens förslag om 

placering på gemensam ort föreslås beaktas i det fortsatta 

planeringsarbetet. 

2. Varje kommun behåller en arbetsgivarfunktion med HR-kompetens som 

fullgör arbetsgivarrollen inom HR och ansvarar för beställningar mot 

förbundet    

3. Samtliga lönehandläggare i de i projektet medverkande kommunerna går 

över organisatoriskt i ett kommunalförbund och är inledningsvis fortsatt 

placerade i sina respektive kommuner. Ekonomgruppens förslag om 

placering på gemensam ort föreslås beaktas i det fortsatta 

planeringsarbetet. Lönehandläggarna arbetar i sina respektive system 

fram till dess gemensamma IT-system är upphandlade. De föreslås 

inleda förberedelser inför övergång till gemensamma system.   

 

Vid mötet med styrgruppen 20140626, där rapporten med förslag 

presenterades, beslutades att inriktningen fortsättningsvis skulle vara att 

verka för att lägga in den gemensamma HR-organisationen i det befintliga 

Kommunalförbundet Södra Hälsinglands, KFsH, som idag bedriver 

räddningstjänst, alkohol- och läkemedelstillsyn. 

 

Under maj månad beslutade Ljusdals kommunstyrelse att ompröva 

medverkan i utredningen om HR-samverkan. Tolkningen av uttalandet var 

att Ljusdals kommun lämnade projektet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

forts 
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Under hösten har personalcheferna på kommunchefernas uppdrag 

genomfört en bedömning av om förslagen till beslut är realistiska utifrån de 

samlade resurser som finns i kommunerna Ovanåker, Bollnäs, Söderhamn 

och Nordanstig. Resultatet av personalchefernas analys är: 

 det finns kompetens för att lösa de uppgifter förbundet får  

 det finns behov av att tillföra resurser i starten 

 det är av stor vikt att information och förankring sker till chefer 

  lönehanteringen får ske som idag tills vi har ett gemensamt system 

 skulle någon kommun hoppa av faller frågan om gemensam organisation 

Personalchefernas analys bifogas. 

 

Parallellt med denna analys har ekonomicheferna genomfört ytterligare en 

beräkning av vilka medel som ska överföras från respektive kommun till 

den gemensamma organisationen. Det förslag som presenterades för 

kommuncheferna 2014-11-19 bifogas. Konstateras kan dock att området 

torde bli föremål för ytterligare bearbetning i nästa fas om kommunerna 

väljer att besluta om att genomföra den gemensamma HR-organisationen. I 

det fall samtliga berörda kommuner inte ställer sig bakom förslaget får de 

kvarvarande kommunerna i särskild ordning ta ställning till om förslaget till 

gemensam HR-organisation ska fullföljas.  

 

Syftet med den gemensamma organisationen är att långsiktigt säkra att 

kommunerna har tillgång till HR-stöd av hög och jämn kvalitet och en säker 

lönehantering. Givetvis ska medlemskommunerna ställa krav på att 

organisationen fungerar optimalt effektivt. För att skapa denna effektiva 

organisation bestående av personal från fyra kommuner krävs dock initialt 

en förstärkning om en tjänst för att genomföra förändringen att föra samman 

fyra organisationer till en. 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Befintliga resurser kopplade till personal och lokaler förs över till den 

gemensamma organisationen med undantag för en tjänst som ”personalchef” 

i respektive kommun. Tillkommande kostnad för kommunerna blir en ny 

tjänst med uppdrag att leda den nya gemensamma utförarorganisationen. 

Kostnaderna fördelas mellan de ingående kommunerna enligt vedertagen 

fördelningsnyckel, baserad på befolkningsmängd. 

 

Återrapportering/uppföljning  

Efter att respektive kommunfullmäktige tagit ställning till Hälsingerådets 

rekommendation ska kommunernas ställningstagande återrapporteras till 

Hälsingerådet senast 2015-03-31.  

 

 

forts 
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Övrigt att särskilt beakta 

 Kommunikationsstruktur för förankring i de olika organisationerna. 

 Genomförande och aktivitetsplan är ett högt prioriterat område om 

positivt beslut. 

 

Beslutsunderlag 

Gemensam HR(PA)funktion i Hälsingland, utredning och förslag i första 

fasen av projektet, Eles-Marie Nilsson 2014-06-24 

Personalchefernas analys, se bilaga 1 

Ekonomichefernas beräkning inklusive beräknad tillkommande kostnad för 

respektive kommun, se bilaga 3 

Förslag till förbundsordning, se bilaga 2. 

Tjänsteskrivelse Christer Engström, 2014-12-29 
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Bokslut för kommunstyrelsen 2014  

Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen godkänner upprättat årsbokslut avseende 2014 års 

verksamhet inom kommunstyrelsens ansvarsområde. 

 Kommunstyrelsen beslutar att inlämna till ekonomiavdelningen 

sammanfattat underlag inklusive styrkort och måluppfyllelse. 

 

Ärendet 

Ekonomiavdelningen upprättar årligen anvisningar som leder till att en 

årsredovisning upprättas för kommunen. Årsredovisningens syfte är 

huvudsakligen externt vilket innebär att interna förhållanden utelämnas i 

stor utsträckning. Utrymmet för varje nämnd/förvaltning är därutöver 

begränsat vilket leder till att ytterligare prioriteringar av innehållet görs. 

 

I särskild ordning inlämnas ett underlag, bland bilagorna kallad 

förvaltningsberättelse, till ekonomiavdelningen för att utgöra del av 

kommunens årsredovisning. 

 

I syfte att ge en något fylligare bild ges här kommunstyrelsen möjlighet att 

ta del av hela det inlämnade materialet från avdelningscheferna, bland 

bilagorna kallad verksamhetsberättelse 

kommunstyrelsen/kommunstyrelseförvaltningen 2014. Observera att dessa 

inte inlämnas till ekonomiavdelningen för att ingå i årsredovisningen. 

 

Att särskilt notera 
Ekonomiskt resultat 

Det sammanvägda resultatet för Kommunstyrelsens ansvarsområde uppgår 

till ca 2,3 mnkr tkr. Att jämföra med de två prognoser som lämnats under 

året och uppvisat ca 0,4 mnkr är det en betydande avvikelse. 

 

Några enskilda faktorer som orsakat detta är  

 Företagshälsovården har inte utnyttjats i planerad omfattning. Vid 

halvårsuppföljningen var vi i balans. 

 Investeringen i ärendehanteringssystemet aktivers i sin helhet 2015 i st f 

2014. 

 Personalplaneringen har varit svår med olika föräldraledigheter, 

tjänstledigheter och medförande osäkerhet om dessa ska återbesättas 

tillfälligt eller ej. 

 

 

forts 

 
Skickas till 

Ekonomiavdelningen 
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Måluppfyllelse 

Ekonomiperspektivet är rödmarkerat av orsaker som inte är av direkt 

ekonomisk karaktär som framgår enligt ovan utan beror på att önskade 

utvecklingsinsatser fått stå tillbaka då föräldraledigheter och vakanser inte 

återbesatts. I övrigt hänvisas till bilagorna. 

 

Beslutsunderlag 

Förvaltningsberättelse kommunstyrelsen – 2014 

- Bilagor från avdelningarna till ovan 

Styrkort kommunstyrelsen – 2014 

Måluppfyllelse kommunstyrelsen – 2014 
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Pågående investeringar för tilläggsbudgeteringar 2015 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige tilläggsbudgeterar 20 494 tkr för pågående 

investeringar 2015. Tilläggsbudgeteringen specificeras nedan. 

 

Specifikation Pågående investeringar (tilläggsbudgetering TB – totalt 

20 494 tkr) 

 Celsiusskolan: Upprustning aulan, inv.nr. 4108 (TB 11 tkr) 

 Gyllengården: Carport, inv.nr. 4336 (TB 187 tkr) 

 Kommunhuset: Ventilation med kylaggregat, inv.nr. 6360 (TB 342 tkr) 

 Nordanäng förskola: staket, inv.nr. 3375 (TB -67 tkr) 

 Förskola Bäck: fyra avdelningar, inv.nr. 6140 (TB 17 766 tkr) 

 Edsbyns museum-omlokalisering projektering, inv.nr. 4109 (TB 100tkr) 

 Fritidsgård Alfta, inv.nr. 4105 (TB 605 tkr) 

 Celsiusskolan: Byte ventilation hus C, inv.nr. 6138 (TB 55 tkr) 

 Alfta sim och sporthall: Återinvestering, inv.nr. 4327 (TB -2 228 tkr) 

 Celsius sim och sporthall: Friskvårdsutr., inv.nr. 2314 (TB 97 tkr) 

 Forsparken ishallen: Belysning, inv.nr. 3367 (TB 486 tkr)   

 Forsparken: Attraktionshöjande åtgärder, inv.nr. 4335 (TB 143 tkr)   

 Gårdtjärnsberget: Medbringare liften, inv.nr. 3369 (TB 13 tkr)   

 Gårdtjärnsberget: Lillbogården utveckling, inv.nr. 3370 (TB 211 tkr) 

 Folkets hem: Larm, inv.nr. 3376 (TB 45 tkr) 

 Broar återinvestering enl.plan 6364 (TB -78 tkr) 

 Markförsörjning, inv.nr. 7102 (TB 199 tkr) 

 LBC området mark, inv.nr. 8302 Alfta (TB 319 tkr) 

 Mark Norra torget Edsbyn, inv.nr. 8303 (TB 47 tkr) 

 Scen Öjeparken, inv.nr. 3361 (TB -318 tkr) 

 Hänvisningssystem växeln, inv.nr. 2313 (TB 300 tkr) 

 Diariessystem/Ärendehanteringsys., inv.nr. 2129 (TB 1340 tkr)   

 Fastighetslarm (kommunförråd), inv.nr. 3378 (TB 75 tkr) 

 Trygghetslarm, inv.nr. 2708 (TB 80 tkr) 

 RFID automater och larmbågar, inv.nr. 2134 (TB 250 tkr) 

 Lånedisk och tidsskrifthyllor, inv.nr. 3183 (TB 19 tkr) 

 Datasystem MBN, inv.nr. 2205 (TB 150 tkr) 

 Sunnangården: Tilläggsutrustning kall mat, inv.nr. 3182 (TB 346 tkr) 

forts 

Skickas till 

För handläggning: Kommunfullmäktige, Ekonomiavdelningen 
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Sammanfattning av ärendet 

Vid årsbokslut görs en genomgång av samtliga investeringar. 

Investeringarna bedöms som avslutade eller pågående. I detta ärende 

redogörs för de pågående investeringarna. 

 

Fråga om vilka investeringar som är pågående har skickats ut till samtliga 

berörda förvaltningschefer. Svaren har sammanställts av 

ekonomiavdelningen. Av sammanställningen framgår att totalt 27 

investeringar bedöms som pågående och kommer att slutföras 2015 eller 

senare. Totalt belopp att tilläggsbudgetera är 20 494 tkr. 

 

Beslutsunderlag 

Investeringsredovisning 2014 

Tjänsteskrivelse Johan Brodin, 2015-01-26 
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Pågående investeringar VA för tilläggsbudgeteringar 2015 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige tilläggsbudgeterar 2 219 tkr för pågående 

investeringar VA 2015. Tilläggsbudgeteringen specificeras nedan. 

 

Specifikation Pågående investeringar VA (tilläggsbudgetering TB – 

totalt 2 219 tkr) 

 Reningsverk Långhed, inv.nr. 5504 (TB 979 tkr) 

 VV byggnad Svabensverk, inv.nr. 5510 (TB 1084 tkr) 

 Överföringsledning Viksjöfors Alfta, inv.nr. 7526 (TB 156 tkr) 

 

Sammanfattning av ärendet 

Vid årsbokslut görs en genomgång av samtliga investeringar. 

Investeringarna bedöms som avslutade eller pågående. I detta ärende 

redogörs för de pågående investeringarna inom kommuns vatten och 

avloppsverksamhet. 

 

Fråga om vilka investeringar som är pågående har besvarats av ekonom på 

Helsingevatten AB. Svaret har sammanställts av ekonomiavdelningen. Av 

sammanställningen framgår att totalt 3 investeringar bedöms som pågående 

och kommer att slutföras 2015 eller senare. Totalt belopp att 

tilläggsbudgetera är 2 219 tkr. 

 

Beslutsunderlag 

Investeringsredovisning 2014 

Tjänsteskrivelse Johan Brodin, 2015-01-26 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skickas till 

För handläggning: Kommunfullmäktige, Ekonomiavdelningen 
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Öppet sammanträde 

Kommunstyrelsen 
 

 

Ks § 29 Dnr 2015.35 

Inbjudan till nätverk för förtroendevalda som vill utveckla 

medborgardialogen 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att som representanter för Ovanåkers kommun 

anmäla Yoomi Renström (S) och Jennie Forsblom (KD) till nätverk för 

förtroendevalda som vill utveckla medborgardialogen. 

 

Ärendet 

Inbjudan har kommit från Sveriges Kommuner och Landsting till nätverk 

enligt rubrik. Fullständig inbjudan återfinns som bilaga. 

 

Ovanåkers kommun använder medborgardialog som ett verktyg för att bl. a 

stärka demokratin. Nätverket utgör ett kunskapsnätverk där man som 

förtroendevald får ta del av forskning, exempel och erfarenheter från andra. 

Till nätverket har kommunen möjlighet att utse två representanter. 

 

Parallellt med detta nätverk har inbjudan skett till ett nätverk för tjänstemän. 

Till det nätverket avser vi anmäla Tomas Larsson, utvecklingschef. 

 

Former för hur kunskapen som byggs upp hos våra deltagara ska återföras 

till organisationen kan diskuteras nu eller senare. 

 

Kostnader som uppkommer för nätverket är nätverksavgiften med 1200 

kr/person, resor, övernattningar samt ersättning enligt arvodesreglemente. 

 

Anmälan sker efter beslutet av kommunsekreterare. 

 

Beslutsunderlag 

Inbjudan till nätverk för förtroendevalda som vill utveckla 

medborgardialogen 

Tjänsteskrivelse Christer Engström, 2015-02-02 
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Öppet sammanträde 

Kommunstyrelsen 
 

 

Ks § 30 Dnr 2015.14 

Tillgänglighetsrådet 2015-2018 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen väljer följande ledamöter och ersättare: 

 

Ledamöter Ersättare 

Ylva Ivarsson (S) Åsa Söder (S) 

Anna Rudman (C) Jennie Forsblom (KD) 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Kristoffer Baas, 2015-01-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Skickas till 

För handläggning: Kommunsekreteraren 

För kännedom: Monica Larsson 
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Öppet sammanträde 

Kommunstyrelsen 
 

 

Ks § 31 Dnr 2015.14 

Pensionärsrådet 2015-2018 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen väljer följande ledamöter och ersättare: 

 

Ledamöter Ersättare 

Ylva Ivarsson (S) Åsa Söder (S) 

Anna Rudman (C) Jennie Forsblom (KD) 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Kristoffer Baas, 2015-01-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Skickas till 

För handläggning: Kommunsekreteraren 

För kännedom: Monica Larsson 
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Öppet sammanträde 

Kommunstyrelsen 
 

 

Ks § 32 Dnr 2014.154 

Avsiktsförklaring till delägarskap i aktiebolag för att främja 

och påskynda utbyggnaden av dubbelspår på Ostkustbanan 

Kommunstyrelsens beslut 

Ovanåkers kommun avser inte att vara med i delägarskapet. Ovanåkers 

kommun deltar gärna på annat sätt. Med anledning av att kommuner som 

påverkas mer direkt av Ostkustbanan inte kommer delta. Ovanåkers 

kommun tar gärna vara på möjligheten att på annat sätt verka för banans 

utbyggnad. 

 

Förslag till beslut under sammanträdet 

Håkan Englund (S) med bifall från Inge Eriksson (SD) yrkar att Ovanåkers 

kommun inte avser att vara med i delägarskapet. Ovanåkers kommun deltar 

gärna på annat sätt. Med anledning av att kommuner som påverkas mer 

direkt av Ostkustbanan inte kommer delta. Ovanåkers kommun tar gärna 

vara på möjligheten att på annat sätt verka för banans utbyggnad. 

 

Beslutsgång 

Kommunstyrelsens ordförande frågar om kommunstyrelsen antar eller 

avslår Håkan Englunds (S) yrkande och finner att kommunstyrelsen antar 

det. 

 

Ärendet 

Från Region Gävleborg har inkommit med en förfrågan till de kommuner 

som önskar ingå delägarskap att innan den 28 februari 2015 ha antagit 

avsiktsförklaringen, se bilaga. 

 

Delägarskap innebär aktiv medverkan, engagemang och ansvar i utformning 

av bolagets syfte och ändamål, strategisk inriktning, verksamhet och 

uppföljning. Med delägarskapet följer kostnader i form av aktiekapital och 

aktieägartillskott (för den årliga driften). 

 

En fråga är på vilken nivå vi har möjlighet att följa och aktivt medverka i 

detta projekt i förhållande till andra projekt, t ex Atlantbaneprojektet. 

Ambitionsnivån bör anges politiskt. Därför lämnas beslutsförslaget öppet. 

Ställningstagande innebär att Avsiktsförklaring ingås alternativt beslutas att 

inte ingås. Om Avsiktsförklaringen ingås ska ärendet till 

Kommunfullmäktige för slutligt avgörande och finansiering. 

 

 

 

forts 

 
Skickas till 

För kännedom: Region Gävleborg (Gävleborgs läns landsting) 
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Öppet sammanträde 

Kommunstyrelsen 
 

 

Ks § 32 forts 

 

När verksamheten är i full drift bedöms ägartillskottet vara ca 3 mnkr per år. 

Om alla kommunerna går med så innebär det att 25 % av denna årliga 

summa faller på kommunerna i Gävleborg, dvs. ca 750 tkr. För Ovanåkers 

kommun skulle det innebära ca 30 – 35 tkr årligen. Det årliga beloppet blir 

större ju färre kommuner som ingår delägarskap. Förslaget till aktiekapital 

uppgår till 1 mnkr och innebär beräknat på samma sätt som ovan en 

engångsinsats på 10 – 15 tkr och belopp blir även här större om färre 

kommuner deltar. 

 

Beslutsunderlag 

Förfrågan från Region Gävleborg, daterad 2014-11-20 

Avsiktsförklaring att bilda bolag Ostkustbanan AB (OKB AB) 

Kommunstyrelsens beslut § 84, 2014-05-06 

Tjänsteskrivelse Christer Engström, 2015-02-03 
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Öppet sammanträde 

Kommunstyrelsen 
 

 

Ks § 33 Dnr 2015.10 

Remissvar - Antagande av ny upphandlingspolicy 

Kommunstyrelsens beslut 

 Ovanåkers kommun har inget att tillägga eller förändra i förslag till ny 

upphandlingspolicy, daterad 27 oktober 2014 (remissrunda 1). 

 Förslaget överlämnas även till kommunens helägda bolag Alfta 

Edsbyns Fastighets AB (AEFAB) och Helsinge Net Ovanåker AB för 

synpunkter. 

 Bolagens eventuella synpunkter på materialet i remissrunda 1 

överlämnas till kommunstyrelseförvaltningen senast 9 mars 2015. 

Ärendet 

På uppdrag av direktionen för Inköp Gävleborg har ett beredningsunderlag 

tagits fram för beslut i kommunfullmäktige av ny Upphandlingspolicy att 

gälla från och med 1 januari 2016. 

 

Förslaget lämnas nu ut på remiss (remissrunda 1). Kommunens remissvar 

skall vara Inköp Gävleborg tillhanda senast i mitten av mars månad. 

 

Bakgrund till detta är dels utvecklad lagstiftning i den offentliga 

upphandlingen, dels utvecklad rättstillämpning som i högre grad möjliggör 

att ställa hållbarhetskrav. Men det är även en utveckling utifrån en tydlig 

ägarvilja att använda hållbarhetskrav i den offentliga affären som styrmedel.  

 

Underlaget är framarbetat i en arbetsgrupp bestående av 

inköpssamordnare/inköpschef från Gävle, Söderhamn, Hudiksvalls 

kommuner och Inköp Gävleborg.  

 

Styrgrupp har varit delar ur direktionen, Bertil Eriksson Ovanåker, Mats 

Åstrand Ockelbo och Roger Persson Gävle kommun.  

 

Referenspersoner till arbetet har varit miljöstrateger, bolagsrepresentanter 

och sakkunniga från såväl Region Gävleborg som Länsstyrelsen.  

 

Syftet är att med högre grad av ägarvilja använda den offentliga affären som 

ett sätt att öka såväl social/etisk, ekologisk och ekonomisk hållbarhet samt 

att möjliggöra för små och medelstora företag att kunna via offentliga 

kontrakt bidra till ökad sysselsättning och tillväxt. 

 

Beslutsunderlag 

Missiv 2014-12-15 – Beslutsunderlag antagande av ny Upphandlingspolicy. 

Bilaga 1 ”Bilaga 8 Upphandlingspolicy ver 3 2014-10-27”. 

Tjänsteskrivelse Klas-Åke Säll, 2015-01-14 
 

Skickas till 

För kännedom: Alfta-Edsbyns Fastighets AB, Helsinge Net Ovanåker AB, Klas-Åke Säll 
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Öppet sammanträde 

Kommunstyrelsen 
 

 

Ks § 34 Dnr 2015.28 

Överenskommelse mottagande ensamkommande 

barn/ungdom 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att anta följande överenskommelser; 

1. Övergripande överenskommelse enligt bilaga. 

2. Överenskommelse om 7 asylplatser enligt bilaga. 

3. Överenskommelse om 8 platser för barn med uppehållstillstånd (PUT) 

enligt bilaga. 

Samtliga överenskommelser dateras utifrån undertecknandet av 

dokumenten. 

 

Förslag till beslut under sammanträdet 

Håkan Englund (S) med bifall från Jennie Forsblom (KD) yrkar bifall till 

socialnämndens förslag. 

 

Beslutsgång 

Kommunstyrelsens ordförande frågar om kommunstyrelsen antar eller 

avslår Håkan Englunds (S) yrkande och finner att kommunstyrelsen antar 

det. 

 

Reservation 

Inge Eriksson (SD) meddelar att Sverigedemokraterna reserverar sig i 

frågan. 

 

Sammanfattning av ärendet  

Det första steget är att ungdomen är asylsökande när den anländer till 

kommunen. Därefter inleds en utredningsprocess som Migrationsverket är 

ansvarig för. Utredningstiden kan variera från tre till sex månader efter det 

fattas ett besluta om ansökan skall avslås eller om ungdomen beviljas 

permanentuppehållstillstånd d.v.s. PUT.   

Ovanåkers kommun har sedan juni 2014 haft en överenskommelse med 

Migrationsverket som omfattar 4 asylplatser och 6 PUT platser. Nu kräver 

Länsstyrelsen att en ny överenskommelse görs snarast. Överenskommelsen 

innefattar att asylplatserna skall utökas till 10 stycken. Verksamheten för 

ensamkommande barn/ungdomar i kommunen har varit igång sex månader. 

Erfarenheterna utifrån starten av den verksamheten var svårigheterna att 

rekrytera personal, dock blev boende lösningen bra på grund av att ett 

äldreboende upphörde. Samma förutsättningar gällande boende finns inte i 

nuläget. Ett nytt boende krävs om kommunen skall tillmötesgå  

forts 

Skickas till 

För handläggning: Kommunfullmäktige  
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Öppet sammanträde 

Kommunstyrelsen 
 

 

Ks § 34 forts 

 

Länsstyrelsens krav om 10 asylplatser. Att efter sex månaders verksamhet få 

kravet om en utökning på lika många asylplatser är en svår uppgift att lösa.  

Socialnämnden har haft ett boende på förslag men IVO (Institutionen för 

Vård och Omsorg) gav inte sitt godkännande till förslaget. 

Nämndens förslag är att omorganisera i verksamheten och på så sätt 

möjliggöra för 7 asylplatser vilket är en stor ansträngning men anses kunna 

vara realistiskt att verkställa då ingen lämplig lokal finns att tillgå för dylik 

verksamhet. Varje plats återsöks och den ersättning som utgår är 1900 kr per 

plats och dygn, detta gäller oavsett om det är en PUT plats eller asylplats.   

Länsstyrelsens önskan är att beslutet om förändringar kring antalet 

asylplatser skall vara delegerat till socialnämnd eller tjänsteman men då 

denna verksamhet har ekonomiska konsekvenser för all 

kommunalverksamhet anses beslutet fattas av kommunfullmäktige.  

 

Beslutsunderlag 

Övergripande överenskommelse 

Överenskommelse om 7 asylplatser 

Överenskommelse om 8 platser för barn med uppehållstillstånd (PUT) 

Tjänsteskrivelse 2015-01-13 från Monica Liljemark 

Socialnämnden § 10, 2015-01-10 
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Öppet sammanträde 

Kommunstyrelsen 
 

 

Ks § 35 Dnr 2015.2 

Remissvar - Begäran om yttrande över ansökan om tillstånd 

till Hallbråns vindkraftpark i Bollnäs kommun  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Samtliga kommuner som delar världsarvet Hälsingegårdar är sakägare 

och skall få yttra sig i ärendet. 

2. Riksantikvarieämbetet (RAÄ), Länsstyrelsen Gävleborg, Länsmuseet 

Gävleborg och ICOMOS Sweden ska samrådas med inför kommande 

beslut i ärendet. 

3. Stor restriktivitet bör tillämpas vid vindkraftetableringar som kan 

påverka en av Hälsinggårdar negativt, då en förändring vid en gård kan 

påverka hela världsarvet. Försiktighetsprincipen bör därmed tillämpas 

och ansökan avslås om någon av de ovannämnda myndigheter och 

organisationer bedömer att världsarvet Hälsingegårdar kan påverkas 

negativt av Hallbråns vindkraftpark. 

 

Förslag till beslut under sammanträdet 

Håkan Englund (S) gör följande tilläggsyrkande i beslutspunkt 3. 

”Stor restriktivitet bör tillämpas vid vindkraftetableringar som kan påverka 

en av Hälsinggårdar negativt, då en förändring vid en gård kan påverka hela 

världsarvet. Försiktighetsprincipen bör därmed tillämpas och ansökan avslås 

om någon av de ovannämnda myndigheter och organisationer bedömer att 

världsarvet Hälsingegårdar kan påverkas negativt av Hallbråns 

vindkraftpark.”  

 

Beslutsgång 

Kommunstyrelsens ordförande frågar om kommunstyrelsen antar Håkan 

Englunds (S) tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen antar det. 

 

Bakgrund 

Ovanåkers kommun har beretts tillfälle att lämna synpunkter avseende 

ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till uppförande och drift av 

Hallbråns vindkraftpark i Bollnäs kommun, om högst 10 vindkraftverk och 

med maximal höjd av 200 meter, ca 7 km väster om Vallsta. De närmsta 

verken kommer att placeras cirka 2 km från Ovanåkers kommungräns.  

Ovanåkers kommun har under senare tid hanterat frågan om 

vindkraftetableringar (Skaftåsen och Tandsjön i Härjedalens och Ljusdals 

kommun) intill världsarvet Bortom Åa. De närmsta vindkraftverken var då 

placerade ca 4,5 – 5 km och 10 km från vindkraftparken. Ovanåkers 

kommun ställde sig i båda ärenden kritiska till etableringar som kan påverka 

världsarvet Hälsingegårdar negativt.  

 

 

forts 
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Öppet sammanträde 

Kommunstyrelsen 
 

 

Ks § 35 forts 

 

Ärendet 

Tidigare ställningstagande 

Ovanåkers översiktsplan - ÖP 2000 

Ca 5 kilometer sydväst om de närmsta planerade vindkraftverken finns ett 

riksintresse för naturvård, X 54, Andån – Galvsjön och två kommunala 

intresseområden R48 Sjuberget, R47 Sluttningsmyr vid Anders-Jons och 

R88 Galven. 

 

Varken riksintresset för naturvård eller de kommunala intresseområdena 

bedöms bli påverkat negativt av den eventuella etableringen. 

 

Övriga synpunkter 

Rubricerat ärende innehåller en analys av den påverkan Hallbråns 

vindkraftpark skulle kunna få vid Hälsingegården Gästgivars i Vallsta. 

Påverkan på världsarvet bedöms i analysen främst bli visuell men att den är 

så pass minimal att landskapets skala och öppenhet inte kommer att 

förvanskas. 

 

Gästgivars är aktuell med tre skyddsformer: byggnadsminnesstatus, 

riksintresse för kulturmiljövård och världsarvsstatus. UNESCO:s 

skyddsföreskrifter för världsarvet är baserade på gällande svensk 

lagstiftning i Miljöbalken, Kulturmiljölagen och Plan- och Bygglagen samt 

en särskild vindkraftklausul, som understryker betydelsen av landskapets 

skala och öppenhet ska beaktas och bevaras. 

 

Riksantikvarieämbetet (RAÄ) har ett generellt uppdrag från regeringen att 

hantera frågor om hot mot världsarv. RAÄ har tidigare påtalat att 

UNESCO:s hållning till vindkraft i och i närheten av världsarvsområden 

generellt är restriktiv. Länsmuseet Gävleborg har tidigare framhållit vikten 

av att värna viktiga utsikter och siktlinjer från världsarvet. Utgångpunkten 

har varit att världsarvet ska kunna upplevas utan störande inslag på synligt 

avstånd. ICOMOS Sweden som är UNESCO:s expertorganisation i 

världsarvsfrågor har vid tidigare tillfällen, tillsammans med 

världsarvskommittén, haft en striktare syn på den visuella påverkan än 

rådande svensk praxis. 

 

Hälsingegårdar ska ses som en helhet och inte som enskilda geografiska 

enheter. Detta ställningstagande innebär att förändringar vid en av gårdarna 

kan påverka hela världsarvet Hälsingegårdar. Ytterst kan en icke acceptabel 

förändring i en av delarna äventyra hela det samlade världsarvet.  

 

 

forts 
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Öppet sammanträde 

Kommunstyrelsen 
 

 

Ks § 35 forts 

 

Kommunens ståndpunkt 

Med bakgrund av ovanstående så anser Ovanåkers kommun att samtliga 

kommuner som delar världsarvet Hälsingegårdar är sakägare i ärendet. 

Även Riksantikvarieämbetet (RAÄ), Länsstyrelsen Gävleborg, Länsmuseet 

Gävleborg och ICOMOS Sweden bör samrådas med inför kommande beslut 

i ärendet. 

 

Stor restriktivitet bör tillämpas vid vindkraftetableringar som kan påverka 

en av Hälsinggårdar negativt, då en förändring vid en gård kan påverka hela 

världsarvet. Försiktighetsprincipen bör därmed tillämpas och ansökan avslås 

om någon av de ovannämnda myndigheter och organisationer bedömer att 

världsarvet Hälsingegårdar kan påverkas negativt av Hallbråns 

vindkraftpark.  
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Öppet sammanträde 

Kommunstyrelsen 
 

 

Ks § 36 Dnr 2015.8 

Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 Kommunfullmäktige antar revideringen av kommunfullmäktiges 

arbetsordning. 

 Reviderad arbetsordning börjar gälla 1 april. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Inför eller strax efter starten av varje ny mandatperiod är det av vikt att en 

grundlig analys av reglementen och arbetsordningar för nämnder, styrelse 

och fullmäktige gås igenom för att se eventuella ändringar som bör 

genomföras. 

 

fem ändringar i rådande arbetsordning har gjorts, dessa beskrivs närmare 

under rubrik Ärendet. 

 

Ärendet 

Efter en genomgång av rådande arbetsordning bör fem ändringar 

genomföras i arbetsordningen. 

1. Antal ledamöter justeras från 41 till 35. 

2. Ny § 3 angående sittordning vid första sammanträdet efter genomfört 

val. Förslag är att sittordningen följer den ordning som man blivit invald 

i kommunfullmäktige. Med ett tydliggörande att fullmäktiges ordförande 

i samråd med övriga partiers gruppledare beslutar om sittordning under 

resterande del av mandatperioden. 

3. I rådande arbetsordning står det bland annat att ett medborgarförslag ska 

vara skriftligt undertecknat, i dagsläget tar vi emot medborgarförslag 

från kommunens hemsida, varför delen bör utgå. 

4. I arbetsordningen framgår det att ett medborgarförslag bara kan 

sakbehandlas av fullmäktige om det ligger inom fullmäktiges 

befogenhetsområde, enligt kommunallagen måste kommunen behandla 

medborgarförslag även om det inte tillhör den kommunala kompetensen 

varav delen bör utgå. 

 

 

 

 

 

 

forts 

 
Skickas till 

För handläggning: Kommunfullmäktige 

För kännedom: Kristoffer Baas 
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Ks § 36 forts 

 

5. I rådande arbetsordning framgår det att förslagsställaren ska ha rätt att 

yttra sig när beslut i medborgarförslag ska fattas, det bör tilläggas att 

yttrande enbart får göras om medborgarförslaget ligger inom den 

kommunala kompetensen. Detta då medborgarförslag som inte tillhör 

den kommunala kompetensen kan beröra vilket ämne som helst, 

exempelvis med odemokratiska förtecken. Om yttrande inte får göras 

om förslaget är utanför den kommunala kompetensen förhindras det att 

detta sänds ut via kommunens webbplats och lokalradion. 

 

Övriga ändringar är av redaktionell karaktär. 

 

Beslutsunderlag 

Förslag till reviderad arbetsordning för kommunfullmäktiges, 2015-01-14 

Tjänsteskrivelse Kristoffer Baas, 2015-01-14 
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Öppet sammanträde 

Kommunstyrelsen 
 

 

Ks § 37 Dnr 2015.7 

Detaljplan för Södra Skolan Edsbyn-Södra Edsbyn 11:52 

m.fl. – Beslut om planuppdrag 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige godkänner att ett planarbete påbörjas inom 

föreslagen avgränsning. 

2. Innan planförslaget lämnas ut på samråd ska planens intentioner och 

inriktning stämmas av vid kommande nämnd. 

 

Bakgrund 

I investeringsplanen för 2015-2019 finns ett ärende om att rusta och 

omvandla lokalerna i Södra Skolan till fullvärdiga skollokaler. Ärendet har 

godkänts i kommunstyrelsen och kommer att tas upp för beslut i 

kommunfullmäktige 2014-12-15. Intentionen är även att prova 

möjligheterna, att på sikt, kunna omvandla fastigheten till kontors- och 

utbildningslokaler för exempelvis distansstuderande och SFI. 

 

Behovet av undervisningslokaler i centrala Edsbyn är mycket stort. Södra 

skolan har stått tom i många år och har till viss del förfallit. Byggnaden har 

ett centralt läge i Edsbyn och bidrar idag inte till att göra Edsbyn mer 

attraktivt för besökare och invånare. Dock är det centrala läget mycket 

attraktivt för skollokaler och framtida kontors- och utbildningslokaler. 

 

En omvandling av Södra Skolan till skolverksamhet innebär att en ny 

detaljplan krävs för området som tas i anspråk. 

 

Nuvarande förhållande 

Södra skolan ingår i detaljplanen ”Södra Torget” och genomförandetiden för 

detaljplanen gick ut 2007-09-08. Södra Skolan har i gällande detaljplan 

användningen C-centrumändamål i två våningar, med 

egenskapsbestämmelsen q- särskilt värdefull bebyggelse. Området som 

ämnas bli skolgård med lekytor, parkering samt hämtning och lämning av 

barn enligt underliggande utredningsmaterialet ingår i den nuvarande 

detaljplanen i kvartersmark C - centrum, T2 – bussterminal och allmän plats 

för P-plats – parkering och PARK- parkmark. I kvarteret som ingår i Södra 

Skolan finns även område för H- handelsändamål (centrumhuset) och C-

Centrumändamål (Edsbyns hotell). I väster och norr avgränsas kvarteret 

Lokalgatan Gamla Faluvägen/Västergaten och i öster av Huvudgata 

Långgatan. 

 

forts 

 
Skickas till 

För handläggning: Kommunstyrelsen, kommunfullmäktige 

För kännedom: Erik Lundh, fysisk planerare, David Persson, fastighetsstrateg 
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Öppet sammanträde 

Kommunstyrelsen 
 

 

Ks § 37 forts 

 

Flera förhållanden har ändrats sedan tillkomsten av den nuvarande 

detaljplanen: 

 Bussterminalen har i stort försvunnit och trafikeras i nuläget enbart av 

långtursbussar 

 En stor del av parkeringsbehovet för bussterminalen har försvunnit 

 Södra torgets funktion som en samlingsplats i Edsbyn har förändrats. 

 Området är i behov annorlunda attraktivitets höjande åtgärder än vad 

som angavs i nuvarande detaljplan Marken ägs idag av Ovanåkers 

kommun samt en privat fastighetsägare. 

 

Avgränsning och inriktning av ny detaljplan 

Detaljplanen föreslås avgränsas av Västergatan/Gamla Faluvägen i väster 

och av Långgatan i öster och av järnvägsområdet i söder. Planens syfte bör 

vara att: 

 Prova möjligheten av framtida blandad utveckling inom Södra 

Skolans kommande verksamhetsområde. 

 Integrera nuvarande bussterminalsområdet i Södra skolans 

verksamhetsområde 

 Prioritera och samordna säkra trafiklösningar för gång- och 

cykeltrafikanter till och från planområdet 

 Samordna och omstrukturera parkeringsmöjligheter 

 Samordning av sakägarintressena inom planområdet för att åtgärda 

planbrister, vilket innebär att aktualitetspröva och modernisera 

planbestämmelser, markanvändning och verka för attraktivitets 

höjande åtgärder inom planområde 

 

Beslutsunderlag 

Tekniska nämnden 2014-12-10, § 127 
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Kommunstyrelsen 
 

 

Ks § 38 Dnr 2015.5 

Skolhälsovårdsjournaler – överlämnande till annan kommun 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar, med stöd av 15 § 2 st, arkivlagen, att 

skolhälsovårdsjournaler i original för elever som flyttar till annan kommun 

för skolgång i offentlig skola, får överlämnas till elevens nya skola om 

skolan begär det. Detta under förutsättning av att samtycke har inhämtats 

från vårdnadshavare eller elev som uppnått sådan mognad att han eller hon 

ensam kan ta ställning eller tillsammans med vårdnadshavare. 

 

Sammanfattning av ärendet 

När en elev flyttar från Ovanåkers kommun skickas 

skolhälsovårdsjournalen, efter samtycke av vårdnadshavare och/eller elev, 

till mottagande kommuns skolhälsovård. Journalen används och arkiveras i 

fortsättningen av den mottagande kommunen. 

 

För att kunna göra sig av med skolhälsovårdsjournaler för avflyttade elever, 

krävs ett kommunfullmäktigebeslut, med stöd av 15 §, 2 st, arkivlagen. 

Kommunfullmäktige kan inte delegera beslut om att göra sig av med allmän 

handling till tjänsteman eller nämnd. 

 

Arkivlagen 15 §, 2 st. 

”Utöver vad som följer av bestämmelserna i 9, 10 och 14 §§ får en 

kommunal myndighet avhända sig allmänna handlingar endast genom 

sådant återlämnande eller överlämnande som sker med stöd av 

1. lag eller 

2.  särskilt beslut av kommunfullmäktige eller landstingsfullmäktige.” 

 

Från offentlig skolhälsovård till privat skolhälsovård sker överlämnande 

genom kopia av journal. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2014-11-11, barn- och utbildningsförvaltningen Elsy Espes. 

Barn- och skolnämnden 2014-12-11, § 83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Skickas till 

För handläggning: Kommunfullmäktige 
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Kommunstyrelsen 
 

 

Ks § 39 Dnr 2015.6 

Skolhälsovårdsjournaler – överlämnande till annan kommun 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar, med stöd av 15 § 2 st, arkivlagen, att 

skolhälsovårdsjournaler i original för elever som flyttar till annan kommun 

för skolgång i offentlig skola, får överlämnas till elevens nya skola om 

skolan begär det. Detta under förutsättning av att samtycke har inhämtats 

från vårdnadshavare eller elev som uppnått sådan mognad att han eller hon 

ensam kan ta ställning eller tillsammans med vårdnadshavare. 

 

Sammanfattning av ärendet 

När en elev flyttar från Ovanåkers kommun skickas 

skolhälsovårdsjournalen, efter samtycke av vårdnadshavare och/eller elev, 

till mottagande kommuns skolhälsovård. Journalen används och arkiveras i 

fortsättningen av den mottagande kommunen. 

 

För att kunna göra sig av med skolhälsovårdsjournaler för avflyttade elever, 

krävs ett kommunfullmäktigebeslut, med stöd av 15 §, 2 st, arkivlagen. 

Kommunfullmäktige kan inte delegera beslut om att göra sig av med allmän 

handling till tjänsteman eller nämnd. 

 

Arkivlagen 15 §, 2 st. 

”Utöver vad som följer av bestämmelserna i 9, 10 och 14 §§ får en 

kommunal myndighet avhända sig allmänna handlingar endast genom 

sådant återlämnande eller överlämnande som sker med stöd av 

3. lag eller 

4.  särskilt beslut av kommunfullmäktige eller landstingsfullmäktige.” 

 

Från offentlig skolhälsovård till privat skolhälsovård sker överlämnande 

genom kopia av journal. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2014-11-11, barn- och utbildningsförvaltningen Elsy Espes. 

Barn- och skolnämnden 2014-12-11, § 83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Skickas till 

För handläggning: Kommunfullmäktige 
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Ks § 40 Dnr 2015.9 

Antagande av övergripande dokumenthanteringsplan 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige antar den övergripande dokumenthanteringsplanen. 

Dokumenthanteringsplanen börjar gälla omgående. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Ovanåkers kommun har ett nytt dokument och 

informationshanteringssystem, systemet hanterar halvautomatiskt gallring 

av dokument, för att utnyttja den mycket tidsbesparande funktionen krävs 

det att samtliga nämnder hanterar olika dokumenttyper likalydande, som ett 

styrinstrument bör därför en övergripande dokumenthanteringsplan antas 

snarast. 

 

Ärendet 

Det nya dokument och informationshanteringssystemet som börjar/t 

användas vecka 6, 2015 har flertalet funktioner som vi inte har i nuvarande 

system. Som ett led i att effektivisera kommunens processer utvärderas de 

möjligheter som finns. 

 

En funktion som är lätt att implementera och som kommer spara mycket tid 

är en gallringsfunktion. Olika dokumenttyper ska gallras efter olika lång tid, 

i dagsläget har nämnder olika gallringskriterier för likadana dokumenttyper 

och kallar dokumenttyperna olika. För att denna funktion ska fungera måste 

samtliga nämnder förändra sina dokumenthanteringsplaner för att få 

likalydande hantering. Förarbetet är gjort och vi har skapat en övergripande 

dokumenthanteringsplan för kommunen som ska vara vägledande i 

hanteringen av olika dokumenttyper. Givetvis hanterar nämnderna en del 

dokumenttyper som är specifikt för just den nämnden, detta kommer inte 

påverkas av denna plan. Efter att denna dokumenthanteringsplan är antagen 

kommer övriga nämnder och styrelse anta sina respektive 

dokumenthanteringsplaner och funktionen är klar att användas. Till en 

början innebär detta att nämndsekreterare och registratorer får ett 

meddelande om att det är dags att gallra material i ett visst ärende, i 

förlängningen när länets e-arkiv är infört kommer funktionen innebära att 

gallringen blir helautomatisk. 

 

Beslutsunderlag 

Förslag till Övergripande Dokumenthanteringsplan, 2014-10-30 

Tjänsteskrivelse Kristoffer Baas, 2015-01-15 

 

 
Skickas till 

För handläggning: Kommunfullmäktige 

För kännedom: Sekreterarna, Arkivansvarig, Klas-Åke Säll 
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Ks § 41 Dnr 2014.394 

Remissvar: Folkhälsoprogrammet för jämställd och jämlik 

hälsa för ett hållbart Gävleborg 2015-2020 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom Regionens förslag till 

folkhälsoprogrammet för en jämställd och jämlik hälsa för ett hållbart 

Gävleborg 2015-2020. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Den 7 november 2014 skickades en remiss gällande programmet Jämställd 

och jämlik hälsa för ett hållbart Gävleborg 2015-2020 - folkhälsoprogram 

till kommunerna i Gävleborgs län. Synpunkter gällande programmet ska 

vara Region Gävleborg tillhanda senast fredagen den 30 januari 2015. 

Ovanåkers kommuns folkhälsoråd som består av ordföranden och 

representanter från oppositionen i samtliga kommunens nämnder gick 

igenom remissen den 27 november och föreslår att kommunen ställer sig 

bakom detta.  

 

Ärendet 

Gävleborgs regionala utvecklingsstrategi Nya möjligheter 2013-2020 

antogs av regionfullmäktige under våren 2013. I dokumentet ingår att ta 

fram ett folkhälsoprogram för länet. Uppdraget att ta fram ett 

folkhälsoprogram gavs till Nätverket för strategiskt folkhälsoarbete i 

Gävleborg (NSFG). Nätverkets presidium har varit styrgrupp. 

 

Folkhälsoprogrammet är ett inriktningsdokument med syfte att lyfta fram 

prioriterade områden för att främja folkhälsan i Gävleborg. Programmet 

utgår från tre områden delaktighet och inflytande, ekonomiska och sociala 

förutsättningar samt barn och ungas uppväxtvillkor. Det bygger på den 

kunskapssammanställning av livsvillkor och hälsa i länet som genomfördes 

under 2014. Avsikten är att programmet för Jämställd och jämlik hälsa för 

ett hållbart Gävleborg ska ses som ett delat ansvar med länsgemensamma 

möjligheter att stärka och stödja folkhälsoarbetet. 

 

Beslutsunderlag 

Missiv Folkhälsoprogrammet, 2014-11-06 

Folkhälsoprogrammet 

Tjänsteskrivelse, Ulla-Marie Nilsson, 2014-12-03 

 

 

 

 
Skickas till 

För kännedom: Ulla-Marie Nilsson 

För handläggning: Landstinget Gävleborg 
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Ks § 42 Dnr 2015.25 

Krislednings- och kriskommunikationsplan 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige antar revideringen av Krislednings- och 

kriskommunikationsplan för Ovanåkers kommun. 

2. Revideringen ska gälla från och med 2 mars 2015.  

3. Bilagorna 2 och 4-8 uppdateras fortlöpande på förvaltningsnivå.  

 

Sammanfattning av ärendet 

När en kris inträffar uppstår ofta ett stort behov av information både internt 

inom organisationen och externt till allmänhet, media eller andra 

organisationer. Här har vi som kommun ett ansvar gentemot våra olika 

intressenter, som medborgare, anställda och media. Krislednings- och 

kriskommunikationsplanen ska vara ett stöd i kriskommunikationsarbetet. 

Planen revideras en gång per mandatperiod. Bilagorna 2, 4-8 revideras 

fortlöpande på förvaltningsnivå.  

 

Beslutsunderlag 

Krislednings- och kriskommunikationsplan, antagen av 

Kommunfullmäktige 26 september 2011, § 75 

Tjänsteskrivelse Ulrica Persson, 2015-01-29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Skickas till 

För kännedom: Kommunchef, förvaltningschefer, KFSH, Informationschef, Marknads- och 

informationschef Aefab 
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Ks § 43 Dnr 2014.396 

Samverkansavtal och reglemente för gemensam nämnd för 

hjälpmedelsverksamheten, FOU – Välfärd,  RegNet och 

HelGe mellan Gävleborgs läns landsting och kommunerna i 

Gävleborgs län f o m 2015-04-01 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige antar förslag till samverkansavtal och reglemente för 

gemensam nämnd för hjälpmedelsverksamheten, FOU – Välfärd, RegNet 

och HelGe mellan Gävleborgs läns landsting och kommunerna i Gävleborgs 

län f o m 2015-04-01. 

 

Ärendet 

Kommunerna i Gästrikland och Hälsingland; Hofors, Ockelbo, Sandviken, 

Gävle, Ovanåker, Bollnäs, Söderhamn, Ljusdal, Hudiksvall och Nordanstig 

samt Gävleborgs läns landsting har inrättat en gemensam nämnd.  

 

Den gemensamma nämnden tillsätts i Gävleborgs läns landsting och ingår i 

dess organisation. 

 

Utöver vad som följer av lag gäller detta reglemente och ett mellan 

kommunerna och landstinget ingånget samverkansavtal för den 

gemensamma nämnden. 

 

Beslutsunderlag 

Samverkansavtal för gemensam nämnd för hjälpmedelsverksamheten, FOU 

- Välfärd, RegNet och HelGe mellan Gävleborgs läns landsting och 

kommunerna i Gävleborgs län 

Reglemente för gemensam nämnd för hjälpmedelsverksamheten, FOU - 

Välfärd, RegNet och HelGe mellan Gävleborgs läns landsting och 

kommunerna i Gävleborgs län 

Tjänsteskrivelse Christer Engström, 2015-01-27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Skickas till 

För kännedom: Gävleborgs läns landsting och samtliga kommuner i Gävleborgs län 
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Ks § 44 Dnr 2015.29 

IVO – Rapportering av ej verkställda beslut och avbrott 

enligt 9 § och rapportering enligt 28 F – g §§ Lag om stöd och 

service till vissa funktionshindrade, LSS samt enl. 16 kap. 6 f 

och 6g§ SoL – sekretess 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige tar del av socialnämndens rapport. 

 

Bakgrund 

Socialnämnden har att var tredje månad rapportera ej verkställda, 

bifallsbeslut inom SoL/LSS till IVO, kommunfullmäktige och 

kommunrevisionen. 

IVO- Inspektionen för Vård och Omsorg har möjlighet att initiera beslut om 

sanktionsavgift hos Förvaltningsrätten om kommunen inte verkställer 

besluten inom skälig tid. 

Avgiftsskyldigheten bygger på ett strikt ansvar. Utgångspunkten är att 

kommunen i princip ska vidta alla åtgärder som är möjliga för att verkställa 

gynnande beslut. 

 

2014-12-19 Inrapporterade ej verkställda beslut kvartal 4 (oktober-

december 2015): 

 

Tidigare inrapportering: 

Inget att rapportera 

 

Ny inrapportering 

Bostad med särskild service för barn/ungdom i form av elevhemsboende 

under studier enligt 9 § 8 lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade, LSS. 

 

Beslutsunderlag 

Socialnämnden § 10, 2015-01-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Skickas till 

För handläggning: Kommunfullmäktige 
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Ks § 45 Dnr 2015.21 

Ansökan om uppskov av lån  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att ge föreningen uppskov med amorteringen 

ett år. 

2. Ge fritidsavdelningen i uppdrag att under hösten 2015 träffa föreningen 

för en avstämning. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Edsbyns brukshundsklubb har begärt uppskov med amortering, alternativ 

avskrivning, av sitt lån till kommunen. Föreningen uppger att budget för 

2015 kommer att visa på ett underskott på 25 000 kr och ett uppskov med 

lånet skulle underlätta för föreningen under 2015.    

Föreningen har behov av att utbilda nya instruktörer för att kunna utveckla 

verksamheten och behöver något/några år på sig för att få en budget i 

balans.  

 

Ärendet 

I början av år 2010 tog Edsbyns brukshundsklubb kontakt med kommunen 

för att om möjligt hitta en lösning på nya lokaler/mark till föreningens 

verksamhet. Tillgänglig och lämplig mark fanns vid kommunens 

återvinningscentral/gamla landsvägen. Kommunfullmäktige beviljade 

Edsbyns Brukshundsklubb ett lån på maximalt 200 000 kronor, år 2011  

Kf § 47.  

Lånet löper på sju år med en ränta motsvarande kommunens internränta. 

Under åren 2012-2014 har föreningen amorterat av 51 039 kr.  

Kvarstår av lånebeloppet; 148 961 kr exkl. ränta. 

 

Beslutsunderlag 

Mail från EBK/ Maria Lindskog daterat 2014-01-21 

Tjänsteskrivelse Eva Holm, 2015-01- 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Skickas till 

För kännedom: Edsbyns Brukshundsklubb och Fritidsavdelningen 
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Kommunstyrelsen 
 

 

Ks § 46  

Redovisning av delegeringsbeslut 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegeringsbesluten. 

 

Bakgrund 

Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande, 

vice ordförande och tjänstemän enligt av kommunstyrelsen den 10 maj 

2012, § 73 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. 

 

Allmänna ärenden 

Yttrande angående ansökan om tillstånd till allmän kameraövervakning 

Dnr 2014.386 039 

 

Ekonomiärenden 

Placeringar av kommunens likvida medel och pensionsmedel 

Dnr 2015.39, 2014-11-11 

Placeringar av kommunens likvida medel och pensionsmedel 

Dnr 2014.202 002, 2014-11-27 

Placeringar av kommunens likvida medel och pensionsmedel 

Dnr 2014.202 002, 2014-12-08 

Placeringar av kommunens likvida medel och pensionsmedel 

Dnr 2014.202 002, 2014-12-09 

Placeringar av kommunens likvida medel och pensionsmedel 

Dnr 2014.202 002, 2014-12-12 

Placeringar av kommunens likvida medel och pensionsmedel 

Dnr 2014.202 002, 2014-12-18 

Placeringar av kommunens likvida medel och pensionsmedel 

Dnr 2014.202 002, 2014-12-22 

Placeringar av kommunens likvida medel och pensionsmedel 

Dnr 2014.202 002, 2015-01-28 

Placeringar av kommunens likvida medel och pensionsmedel 

Dnr 2014.202 002, 2015-02-03 

 

Personalärenden 

Pensionsbesked period 2014-11-04 – 2015-02-09 
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Kommunstyrelsen 
 

 

Ks § 47  

Meddelanden, kurser och konferenser 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tar del av meddelanden, kurser och konferenser 

 

A Information angående inrättandet av Polismyndigheten 

B Tekniska nämndens beslut § 117/14 

CD Ekonomisk rapport – Överlikviditetsportföljen, 2014-11-30 

E Ekonomisk rapport – Pensionsportföljen, 2014-11-30 

FG Revisionsrapport om riskhantering i kommunens helägda bolag 

H Riktlinjer för flaggning i Ovanåkers kommun 

IJ Sammanträdesprotokoll BORAB, 2014-12-11 

K Tekniska nämndens beslut § 124/14 

L Sammanträdesprotokoll Regionstyrelsen, 2014-12-05 

M KFSH beslut § 58 – Finanspolicy 

N Sammanträdesprotokoll Bollnäs Kommun, 2014-12-18 

O Regionstyrelsen beslut §§ 72 och 83 

PQ Ekonomiskrapport Pensions- och Överlikviditetsportfölj, 2015-01-31 

R Trafikverket – Svar angående Underhållsfönster Norra Stambanan 

 


