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Kommunfullmäktige 
 

 
 

Plats och tid Celsiusskolans Aula, Edsbyn, måndag 23 november, kl. 18.30 – 21.00. 

 Ajournering 20.05 – 20.25 
 

 

Beslutande  Se särskild förteckning, sid 3. 

 

   
 

Övriga närvarande 

 

Ersättare  Åke Jonsson (S) 

  Jonas Frost (S) 

  Sture Hansson (C) 

  Monica Hansson (C) 

  Ingemar Ehn (LIB) 

  Tord Berbres (KD) 

  Birgitta Bomark (MP) 

  Uno Andersson (M) 

     

Tjänstemän  Kommunchef Christer Engström 

  Kommunsekreterare Kristoffer Baas 

  Sekreterare Monica Jonsson 

 

Övriga  Kommunens utsedda revisorer §§ 88-102 

   

Justering   

Justerare  Mattias Lennartsson och Claes Häggblom 

 

Plats och tid  Kommunkontoret 2015-11-26, klockan 16.00 

 

Justerade paragrafer 88-114 
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Underskrifter 
 

 

 

Sekreterare __________________________________________   

Kristoffer Baas 
 

 

 

Ordförande  ___________________________________________ 

Bertil Eriksson  

 

 

Justerare  ___________________________________________ 

  Mattias Lennartsson 

   

 

    

  Claes Häggblom 

   

 

  

ANSLAG PÅ KOMMUNENS OFFICIELLA ANSLAGSTAVLA 

 

Kommunfullmäktige i Ovanåkers kommun har haft sammanträde 23 

november 2015. 

 

Protokollet har justerats, d v s godkänts av ordförande och justerande. 

 

Protokollet finns på kommunstyrelsekontoret och på kommunens webbplats 

www.ovanaker.se. 

 

 Överklagande 

Anslaget sätts upp på anslagstavlan den 27 november 2015 och tas ned 20 

december 2015. Mellan 27 november och 18 december 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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Beslutande vid kommunfullmäktiges sammanträde 23 

november 
 

Bertil Eriksson (KD) ordf. 

Maria Unborg (C) tjänstgörande ersättare för Anna Rudman (C) 1:e v. ordf. 

Einar Wängmark (S) 2:e v. ordf. 

Yoomi Renström (S) 

Hans Jonsson (C) 

Håkan Englund (S) 

Gun-Marie Swessar (C) 

Inge Eriksson (SD) 

Jennie Forsblom (KD) 

Mattias Lennartsson (S) tjänstgörande ersättare för Ylva Ivarsson (S) 

Mikael Jonsson (M) 

David Parhans (C) 

Carina Nordqvist (S) 

Fredrik Engh (SD) §§ 88-102 

Jan-Åke Lindgren (S) 

Elisabeth Eriksson (C) 

Lena Woxberg (S) 

Lennart Alfredsson (C) 

Ulla Mortimer (M) tjänstgörande ersättare för Åke Ahl (M) 

Stig Hedlund (V) 

Lindvi Forsberg (MP) 

Carl Bopparmark (S) 

Carl Ringbo (C) 

Claes Häggblom (KD) 

Åsa Söder (S) 

Deisy Hellsén (C) 

Per Helgesson (S) 

Eva Holm (S) 

Björn Schols (C) 

Kent Olsson (LIB) 

Anette Mårtensson (S) tjänstgörande ersättare för Lars Jingåker (S) 

Lennart Englund (SD) 

Isa Wallmyr (KD) 

Pär Johansson (M) 
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Kf § 88  

Kungörelse av sammanträdet 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner kungörelseförfarandet. 

 

Ärendet 

Sammanträdet har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 

och genom annons i tidningen Ljusnan. Kungörelse med föredragningslista 

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

skickats till kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare. 

 

http://www.ovanaker.se/
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Kf § 89 Dnr 2015/79   

Allmänhetens frågestund 

Kommunfullmäktige har den 22 mars 1999 beslutat att införa 

”Allmänhetens frågestund” på kommunfullmäktiges sammanträden. 

 
Ingen av åhörarna ställde några frågor vid sammanträder. Det hade inte heller 

inkommit några frågor i förväg. 
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Kf § 90 Dnr 2015/499 

Interpellation om äldreboende - ställd till socialnämndens 

ordförande 

Kommunfullmäktiges beslut 

Interpellationen får ställas. 

 

Ärendet 

”Nybyggnation äldreboende 

 

I tidningen Ljusnan kunde vi nyligen läsa att socialnämnden planerar för 

byggnation av 48 stycken nya boendeplatser.  

 

Vår fråga är följande: 

1. Hur har behovet av boendeplatser beräknats? 

2. Är det fråga om särskilda boenden eller närboenden som avses? 

  

Hans Jonsson   Jennie Forsblom 

Centerpartiet    Kristdemokraterna” 

 

Svar på interpellation: 

”Jag har fått två frågor av Hans Jonsson och Jennie Forsblom.  

1. Hur har behovet av boendeplatser beräknats? 

Socialförvaltningen har under lång tid följt befolkningsutvecklingen vad 

gäller 80 år och äldre i vår kommun. Statistiken hämtas från SCB och 

Kolada. 

Tack vare den statistiken så har det varit möjligt att anpassa antalet 

lägenheter efter behovet.  

2007 hade vi i kommunen 853 personer som var 80 år och äldre. Då räckte 

det med 147 lägenheter för att täcka behovet.  

2015 har vi ca 830 personer i det åldersspannet. Behovet täcks av 119-121 

lägenheter för särskilt boende. 

2020-2025 stiger antalet till 1020 och behovet beräknas då av förvaltningens 

chefsgrupp till ca 170 lägenheter. 

 

2. Är det fråga om särskilda boenden eller närboenden som avses? 

Den byggnation som planeras med i dagsläget med 48 platser är till för 

särskilt boende. Förvaltningen tror dock att behovet av närboenden kommer 

att öka och har därför inlett en dialog med Aefab om vilka lösningar som är 

möjliga. Där finns dock inga konkreta planer i dagsläget. 

 

Jan-Åke Lindgren Ordförande i socialnämnden.” 
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Kf § 91 Dnr 2015/501 

Information från arbetsgruppen Blåst på Alfta Finnskog 

Ärendet 

En representant från arbetsgruppen Blåst på Alfta Finnskog informerade om 

arbetsgruppens åsikter kring Bergvik Skogs planer på att etablera vindkraft i 

”Alfta Finnskog”, nedan följer ett utdrag ur informationen: 

 

Det redovisades en mängd områden där arbetsgruppen ”Blåst på Alfta 

Finnskog” anser att Bergvik Skog gjort fel. Huvudinriktningen gällde 

undersökningar gällande olika rödlistade fågelarter. 
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Kf § 92 Dnr 2013/227 

Felparkeringsavgifter i Ovanåkers kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige, beslutar med stöd av lagen om felparkeringsavgift 

(1976:206) och förordningen SFS 1976:1128, att anta de nya nivåerna 

400 kr och 700 kr för felparkeringsavgifter med tillhörande 

tillämpningsspecifikationer. 

2. De nya avgifterna ska börja gälla 1 januari 2016. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Felparkeringsavgifter används som styrmedel för att skapa bättre 

möjligheter till korttidsparkeringar samt för att trygga framkomligheten för 

t.ex. sjukvård, räddningstjänst och renhållning. Nivån på Ovanåkers 

felparkeringsavgifter har inte ändrats på 18 år. Det minskade penningvärdet 

under den tiden har gjort att avskräckningseffekten har avtagit och 

parkeringsmoralen har sjunkit i samma omfattning. Även utformningen av 

gamla beslut som är tagna om felparkeringsavgifter behöver fräschas upp 

beroende på förändringar i Trafiklagstiftningen. Både avgifternas storlek 

och tidigare beslutsutformning behöver ses över. Ärendet var uppe i 

kommunstyrelsen 2013 men återremitterades för att utreda köpmännens 

behov av parkeringsövervakning samt förutsättningarna för 

parkeringsövervakning i egen regi. 

 

Ärendet 

Felparkeringsavgifter i kombination med lokala trafikföreskrifter används 

för att förbättra tillgången på parkeringsplatser där efterfrågan är stor, 

förbättra säkerhet och framkomlighet samt underlätta för samhällsfunktioner 

som ambulans, räddningstjänst och snöröjning. 

 

Grunden för kommunens nuvarande hantering lades 1989 genom ett beslut i 

kommunfullmäktige. Parkeringsanmärkningsavgifterna har sedan höjts en 

gång, år 1997. I Ovanåker finns två nivåer på avgifterna, 200 kr respektive 

300 kr. I kort kan sägas att 200 kr gäller för brott mot lokala 

trafikföreskrifter och 300 kr avser brott mot bestämmelser i 

trafikförordningen. Beloppen har sedan 1997 genom inflation tappat i värde 

och den avskräckande effekten har minskat. Redan år 2006 hade Gävle 

beloppen 500 - 700 kr, Hudiksvall 500 kr, Bollnäs 300 - 500 kr samt 

Söderhamn 300 - 400 kr. 2015 har Söderhamn 300 - 1000 kr och Bollnäs 

och Hudiksvall har 500 - 1000 kr. 

 

 

 

forts 

 
Skickas till 

För kännedom: Tekniska nämnden och Polismyndigheten 
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Kf § 92 forts 

 

Det är bra om man kan ha ett fåtal nivåer på bötesbeloppen så 

parkeringsövervakaren har färre typer av blanketter att hantera. Önskemål 

från köpmännen har varit att kunna styra vilken veckodag och tid som 

parkeringsövervakning ska ske för att kunna utnyttja våra parkeringsplatser 

på bästa sätt. Kommunen har under våren 2015 omförhandlat avtalet med 

parkeringsövervakningsföretaget som löper 36 månader framåt. I det nya 

avtalet får kommunen dubbelt så mycket tid som tidigare men mot samma 

avgift. Kommunen är numera med i planeringen när denna övervakning ska 

ske, den kan då ske även på kvällar eller helger. 

 

Kommunen ser ett behov av parkeringsövervakning i snitt 6 timmar per 

månad och för att utföra övervakningen behövs utbildning och uppdatering 

av bestämmelserna och kommunen ser ingen ekonomisk vinning i att sköta 

övervakningen i egen regi. Om felparkeringsavgifterna höjs till de 

föreslagna kommer kommunen att kunna finansiera en större del av 

avtalsavgiften. Nuvarande avgifter bör höjas till 400 kr respektive 700 kr. 

Var de skilda beloppen bör tillämpas framgår av nedanstående specifikation:  

 

Felparkeringsavgift på 400 kr ska gälla för överträdelser av 

bestämmelser i lokala trafikföreskrifter:  

 

Stannat eller parkerat fordon 

 

Inom område med förbud att stanna eller parkera 

På plats med förbud att stanna eller parkera 

Enligt antecknad överträdelse 

 

Parkerat fordon 

 

Inom område med förbud att parkera 

På plats med förbud att parkera 

På fel sida av vägen enligt bestämmelser om datumparkering 

Längre än tillåten tid 

Utan att visa att avgift eller motsvarande är betald 

Utan att giltig parkeringsbiljett eller motsvarande är synlig 

Utan att tiden när parkering påbörjats har angetts med en parkeringsskiva 

eller annan anordning och att denna är synlig 

Enligt antecknad överträdelse 

 

 

 

 

 

 

 

 

forts 
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Kf § 92 forts 

 

Felparkeringsavgift på 700 kr ska gälla för överträdelser av 

bestämmelser i trafikförordningen (1998:1276): 
 

Stannat eller parkerat fordon 
 

På allmän plats inom tättbebyggt område som är terräng (3 kap. 48 §) 

På en gång- eller cykelbana (3 kap. 48§) 

Mot färdriktningen (3 kap. 52§) 

På eller inom ett avstånd av 10 m före ett övergångsställe (3 kap. 53§) 

I en vägkorsning eller inom ett avstånd av 10 m från korsande vägbanans 

närmaste ytterkant (3 kap. 53§) 

I ett körfält eller en körbana för fordon i linjetrafik m.fl. (3 kap. 53§) 

För annat ändamål än på- och avstigning på plats för viss trafikantgrupp 

eller visst fordonsslag (3 kap. 54§) 

På plats reserverad för rörelsehindrade utan giltigt parkeringstillstånd Enligt 

antecknad överträdelse 

 

Parkerat fordon 
Med något hjul utanför en uppställningsplats (3 kap. 49§) 

Framför en infart till en fastighet eller så att fordonstrafik till eller från 

fastigheten väsentligen försvåras (3 kap. 54§) 

På en huvudled (3 kap.55§) 

På en gågata eller inom ett gångfartsområde (8 kap. 1§) 

På allmän plats längre än 24 timmar i följd (3 kap.49a§) 

Enligt antecknad överträdelse 

 

Beslutsunderlag 

Sammanträdesprotokoll från 2013-08-27 Ks § 142 

Denna tjänsteskrivelse 

Tekniska nämnden § 75, 2015-08-26  

KsAu 2015-09-15, § 67 

Kommunstyrelsen 2015-09-29, § 158 
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Kf § 93 Dnr 2015/380 

Sammanträdesdagar 2016 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige sammanträder följande måndagar: 

7 mars, 2 maj, 13 juni, 26 september, 21 november och 19 december. 

 

Ärendet 

Sammanträdesplan för kommunstyrelsen ska fastställas. Hänsyn har tagits 

till röda dagar. 

 

Beslutsunderlag 

Förslag till sammanträdesplanering 2015-09-09, Kristoffer Baas 

Tjänsteskrivelse Kristoffer Baas, 2015-09-09 

KsAu 2015-09-15, § 66 

Kommunstyrelsen 2015-09-29, § 162 
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Kf § 94 Dnr 2015/381 

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 

Kommunfullmäktiges beslut 

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. 

 

Rapportering av ej verkställda beslut för kvartal 2 så fanns inget att 

rapportera in. 

 

Beslutsunderlag 

Socialnämnden § 107, 2015-08-26 

KsAu 2015-09-15, § 69 

Kommunstyrelsen 2015-09-29, § 164 
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Kf § 95 Dnr 2014/122 

Besvarande av motion – Bygg i trä 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Att Ovanåkers kommun ska företrädesvis bygga i trä vid entreprenader i 

det egna fastighetsbeståndet. 

2. Att ett träbyggnadsprogram inte behöver tas fram för kommunens 

entreprenader. 

3. Att via SKL framställa önskemål om skärpta energi- och klimatkrav i 

byggreglerna. 

 

Därmed anses motionen besvarad. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Ylva Ivarsson, Socialdemokraterna i Ovanåker, har lämnat in en motion om 

byggande i trä i kommunen. I motionen yrkas bland annat att kommunens 

framtida byggande skall utföras i trä. 

 

Ärendet 

Ovanåkers kommun fick 2014-03-27 in motionen och i delegeringsbeslut 

från kommunfullmäktige ombeds tekniska nämnden att lämna synpunkter. 

 

I motionen poängteras att träbyggandet ökar i världen och i Sverige. 

Motionären anser att: 

Ovanåkers kommun beslutar att kommunen företrädesvis själv bygger i trä. 

Ovanåkers kommun tar fram ett träbyggnadsprogram för hur vi själva skall 

främja träbyggande. 

Ovanåkers kommun driver på Boverket att införa energi- och klimatregler 

även för byggprocessen. 

 

Ovanåkers kommun har agerat byggherre mycket sällan de senaste 20 åren. 

Den senaste nybyggnaden var Voxnadalens gymnasium 1995. De närmaste 

åren kommer flera nybyggnader och större ombyggnader att utföras. 

Nu pågår en nybyggnad av en förskola i Edsbyn. Tanken med byggandet av 

förskolan är att det ska vara giftfritt, för en energieffektiv drift och med 

kända material. Bygget utförs huvudsakligen i trä. 

Den inriktningen bör vara något som återkommer vid varje kommande 

nybyggnation i Ovanåkers kommuns regi. 

Det ses inte som nödvändigt att ta fram ett träbyggnadsprogram för 

kommunen, men kommer att följas om ett sådant program tas fram. 

Energi- och klimatkrav ställs i Boverkets byggregler (BBR). Ovanåkers 

kommun kan ställa en skrivelse till SKL för att få Boverket att skärpa 

gällande krav. 

 

 

forts 
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Kf § 95 forts 

 

Beslutsunderlag 

Motion angående träbyggande från Ylva Ivarsson, socialdemokraterna i 

Ovanåker inkommen 2014-03-27 

Delegeringsbeslut 2014-04-28 från kommunfullmäktige 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-03-20 

Tekniska nämnden 2015-08-26, § 72 

KsAu 2015-09-15, § 70 

Kommunstyrelsen 2015-09-29, § 165 
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Kf § 96 Dnr 2014/069 

Besvarande av motion – Ekologiskt byggande 

Kommunfullmäktiges beslut 

Ovanåkers kommun ska företrädesvis ska bygga ekologiskt vid 

entreprenader i det egna fastighetsbeståndet. Med ekologiskt byggande 

avses i det här fallet giftfritt, energieffektivt och hållbart. 

 

Därmed anses motionen besvarad. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Miljöpartiet de Gröna i Ovanåker har lämnat in en motion om ekologiskt 

byggande i kommunen. I motionen yrkas att kommunens framtida byggande 

skall vara ekologiskt med tanke på resurshushållning, sunda hus och slutna 

kretslopp samt de pågående klimatförändringarna. 

 

Ärendet 

Tekniska nämnden fick 2014-08-15 in motionen från kommunfullmäktige 

för synpunkter. 

 

I motionen poängteras att det idag finns flera olika former av hållbart 

byggande. Motionärerna anser också att det offentliga kan vara förebilder 

vad gäller byggande, men att ansvaret vilar på alla. 

 

Ovanåkers kommun har agerat byggherre mycket sällan de senaste 20 åren. 

Den senaste nybyggnaden var Voxnadalens gymnasium 1995. De närmaste 

åren kommer flera nybyggnader och större ombyggnader att utföras. 

Nu pågår en nybyggnad av en förskola i Edsbyn. Tanken med byggandet av 

förskolan är att det ska vara giftfritt, för en energieffektiv drift och med 

kända material. 

Den inriktningen bör vara något som återkommer vid varje kommande 

byggnation i Ovanåkers kommuns regi. 

Ett sådant byggande måste anses vara hållbart och resurseffektivt. 

 

Beslutsunderlag 

Motion angående ekologiskt byggande från Miljöpartiet de gröna i 

Ovanåker inkommen 2014-02-17 

Delegeringsbeslut 2014-03-03 från kommunfullmäktige 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-03-19 

Tekniska nämnden § 73, 2015-08-26 

KsAu § 71, 2015-09-15  

Kommunstyrelsen 2015-09-29, § 166 

 

 
Skickas till 

För kännedom: Miljöpartiet 
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Kf § 97 Dnr 2014/043 

Framtida senior och trygghetsboende i Ovanåkers kommun – 

svar på medborgarförslag  

Kommunfullmäktiges beslut 

 Socialförvaltningen och kommunens fastighetsbolag Aefab utreder, 

arbetar och samverkar hur man ska möta boendebehovet av fler äldre i 

kommunen. 

 Socialnämnden har gett socialförvaltningen i uppdrag att börja planera 

för att bygga särskilt boende år 2018 för att möta de behov som 

prognostiseras mellan åren 2020-2025. I planering bör även ingå andra 

kompletterande boendeformer. Arbetet har inletts och en plan för 

genomförande håller på att tas fram genom en styrgrupp med deltagare 

från socialförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen. Till detta 

arbete kopplas en referensgrupp, med chefer från särskilt boende, 

larmansvarig, representanter från Alfta Edsbyns fastighets AB, 

demensombud från de olika verksamheterna, både natt och dag personal, 

deltagare från kommunal, chef för hälso-och sjukvården medicinskt 

ansvarig, kost, IT och städ samt ekonomi ingår också. Deltagare från 

pensionärsråd så som PRO, SPF och från SKPF ingår också i 

referensgruppen. 

 Alfta Edsbyns Fastighets AB sammarbetar med socialförvaltningen i 

dessa frågor och är beredda att tillsammans med socialförvaltningen 

arbeta för att långsiktigt utveckla fastighetsbestånd både vad gäller 

befintliga fastigheter och nyproduktion. Tillsammans diskuteras olika 

lösningar och funktioner inom t.ex. teknik, tillgänglighet, tillgång till 

sociala mötesplatser. 
 
Därmed anses medborgarförslaget besvarat. 

 

Bakgrund  

Medborgarförslag från socialdemokraternas seniorgrupp om framtida 

senior/trygghetsboende. Medborgarförslaget tar upp behov och förslag på  

Boende som hamnar mittemellan egenboende och särskilt boende. Ett 

boende för äldre som kan ge mer trygghet och social samvaro än befintliga 

boenden. Där man föreslår tillgängliga boenden med möjlighet till 

gemensamhetsutrymmen och tillgång till diverse service och utbud.  

 

 

 

 

 

forts 

 
Skickas till  

För kännedom: Socialchef, Alfta Edsbyns Fastighets AB och Socialdemokraternas seniorgrupp, 

Ovanåkers kommun  



L hem 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
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Kommunfullmäktige 
 

Kf § 97 forts 

 

Ärendet  

Socialförvaltningen och Aefab utreder, arbetar och samverkar hur man ska 

möta boendebehovet av fler äldre i kommunen, bland annat hur målgruppen 

äldre och deras behov och efterfrågan förändras jämfört med tidigare 

generationer. Det utreds just nu också nybyggnation för särskilt boende 

inför 2020-2025 utifrån att det kommer vara fler äldre år 2020 än idag. I det 

arbetet ingår det kompletterande boendeformer för äldre. I socialnämndens 

uppdrag med boendeplanering för äldre år 2020-2025 är en referensgrupp 

tillsatt. I den ingår bland annat deltagare från lokala pensionärsråd vilket kan 

fånga upp preferenser och behov. Allt detta är i nära samerbete med Aefab 

som tittar på behov och anpassande utifrån den målgruppen äldre.  

 

Yttrande från socialnämnden  

Socialnämnden har gett socialförvaltningen i uppdrag att börja planera för 

att bygga särskilt boende år 2018 för att möta de behov som prognostiseras 

mellan åren 2020-2025. I planering bör även ingå andra kompletterande 

boendeformer. Arbetet har inletts och en plan för genomförande håller på att 

tas fram genom en styrgrupp med deltagare från socialförvaltningen och 

samhällsbyggnadsförvaltningen. Till detta arbete kopplas en referensgrupp, 

med chefer från särskilt boende, larmansvarig, representanter från Alfta 

Edsbyns fastighets AB, demensombud från de olika verksamheterna, både 

natt och dag personal, deltagare från kommunal, chef för hälso-och 

sjukvården medicinskt ansvarig, kost, IT och städ samt ekonomi ingår 

också. Deltagare från pensionärsråd så som PRO, SPF och från SKPF ingår 

också i referensgruppen.  
 
Den nya generationen äldre kan komma att efterfråga alternativa 

boendeformer i större utsträckning än tidigare generationer. Högre 

inkomster och utbildning har medfört bättre hälsa, ökad medellivslängd. 

Samtidigt finns det också grupper med äldre som har stort behov av stöd och 

hjälp. Det är därför viktigt att undersöka och analysera hur morgondagens 

äldre bor idag samt hur de ser på sitt framtida boende. För att kunna möta 

behoven hos en åldrande befolkning behöver tillgängligheten i det befintliga 

bostadsbeståndet förbättras. Dessutom behövs boendeformer som 

kompletterar och erbjuder alternativ till såväl det ordinariebostadsbeståndet 

som särskilda boendeformen. Detta kan exempelvis vara seniorboende, eller 

trygghetsboenden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

forts 
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Kommunfullmäktige 
 

Kf § 97 forts 

 

Yttrande från Aefab 

Alfta Edsbyns Fastighets AB sammarbetar med socialförvaltningen i dessa 

frågor och är beredda att tillsammans med socialförvaltningen arbeta för att 

långsiktigt utveckla fastighetsbestånd både vad gäller befintliga fastigheter 

och nyproduktion. Tillsammans diskuteras olika lösningar och funktioner 

inom t.ex. teknik, tillgänglighet, tillgång till sociala mötesplatser.  

 

Alfta Edsbyns Fastighets AB ska också utveckla dess olika tjänster som idag 

huvudsak är fastighetsskötsel inne, ute och lokalvård.  

 

Tillsammans med socialförvaltningen ska vi utreda alternativa 

boendeformer för att långsiktigt hitta bra lösningar för alla målgrupper. Där 

exempelvis seniorboende, eller trygghetsboenden kan vara några alternativ. 

Aefab ska se över om målgruppen har förändats från 55+ till 70+. 

Ur Bostadspolitisk strategi, 2012-12-18 

I Bostadspolitisk strategi är en av strategierna att boendeplanering ska ske 

utifrån befolkningsstrukturen. ”Bostadsbehovet kommer att förändras och 

behovet av goda bostäder för äldre hushåll kommer att öka. Ovanåkers 

kommun behöver anpassa fler bostäder utifrån åldersstrukturen och skapa 

utrymme av fler bostäder utifrån ett till växtperspektiv. Det krävs fler goda 

och anpassade boenden både ur ett tillväxtperspektiv och för ökad 

tillgänglighet och trygghet i hemmet för de äldre. Kommunens ansvar är att 

skapa möjligheter för de äldre som vill eller behöver flytta till ett anpassat 

boende.  

 

”Kommunens befolkningsstruktur med allt fler äldre i Ovanåkers kommun 

påverkar boendeförutsättningarna i stor utsträckning och det är viktigt att 

bostadsbeståndet till viss del anpassas och planeras utifrån att vi blir fler 

äldre. Attraktiva och tillgängliga bostäder för äldre främjar också rörligheten 

på bostadsmarknaden. Kommunen ansvarar för att skapa förutsättning för 

trygga bostäder i trivsam miljö, tillgängliga bostäder, fler bostäder (utifrån 

behov) och attraktiva bostäder med ett varierat utbud och tekniskt smarta 

lösningar.”   

 

Beslutsunderlag  

Medborgarförslag från socialdemokraternas seniorgrupp, om ett framtida 

senior/trygghetsboende i Ovanåkers kommun, 2014-01-30.  

Socialnämnden § 60 2015-05-26  

Tjänsteskrivelse Sofia Wetterholm, 2015-09-08 

KsAu 2015-09-15, § 73 

Kommunstyrelsen 2015-09-29, § 167 



L hem 
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Kommunfullmäktige 
 

Kf § 98 Dnr 2015/132 

Taxor och avgifter Kulturavdelningen  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige antar reviderad version av Taxor och avgifter 

Kulturavdelningen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Musikskolans utökade verksamhet i form av Konstskolan beläggs med en 

avgift för material, i samma storleksordning som instrumenthyran. 

 

Ärendet 

Nuvarande avgifter på musikskolan: 

Elevavgift 350 kr/termin (fr. o m 3:e syskonet gratis) 

Elevavgift suzukiundervisning 500 kr/termin (fr. o m 3:e syskonet gratis) 

Hyra av musikinstrument 150 kr/termin 

 

Föreslagna avgifter på musikskolan: 

Elevavgift 350 kr/termin (fr. o m 3:e syskonet gratis) 

Elevavgift suzukiundervisning 500 kr/termin (fr. o m 3:e syskonet gratis) 

Hyra av musikinstrument 150 kr/termin 

Materialavgift Konstskolan 150 kr/termin 

 

Förslaget ger en intäkt på 4-6000 kr per år. 

 

Beslutsunderlag 

Taxor och avgifter Kulturavdelningen 

Tjänsteskrivelse Carina Isaksson, 2015-09-21 

KsAu 2015-10-13, § 76 

Kommunstyrelsen 2015-11-03, § 177 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Skickas till 

För kännedom: Carina Isaksson 
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Kommunfullmäktige 
 

Kf § 99 Dnr 2014/319 

Besvarande av medborgarförslag - Bredbandsanslutning 

Viksjöforsbaletten  

Kommunfullmäktiges beslut 

 Vid utbyggnad av fibernät i Viksjöfors som preliminärt planeras under 

2016 kan fastigheten föreningen hyr av kommunen ingå i den 

bredbandsutbyggnaden. Ärendet tas upp i investeringsberedningen för 

Ovanåkers kommuns investeringar 2016. 

 Vill föreningen ha bredband tidigare än så får föreningen själva stå för 

finansiering av bredbandsanslutningen.  

 Underlag har inhämtats från Helsinge Net Ovanåker AB har inhämtats. 

 

Därmed anses medborgarförslaget besvarat.  

 

Ärendet  

Viksjöforsbaletten, en verksamhet som riktar sig mot barn och unga önskar 

bredbandsanslutning för sin verksamhet. Viksjöforsskolan har idag 

bredband. Medborgarförslaget gäller möjligheterna att koppla på sig på detta 

för föreningens verksamhet.  

 

Viksjöfors är sedan tidigare planerat att byggas 2016 men oklarheter kring 

bidragssystemen gör att inget ännu kan beslutas. I det fallet erbjuds alla 

inom utbyggnadsområdet en anslutning till fast kostnad, just nu 6 250 kr + 

eventuellt 2 000 kronor för grävning på egen tomt. Investeringen av 

bredbandsanslutning i denna fastighet tas upp vid investeringsberedningen 

då fastigheten ägs av Ovanåkers kommun.   

 

Vill föreningen ha bredband tidigare än så får föreningen själva stå för 

finansiering av bredbandsanslutningen. I det fallet krävs det en offert från 

Helsinge Net för kostnaden att dra fiberkabel från befintlig teknik (skåp), 

d.v.s. en dragning mellan Viksjöforsskola och baletten är inte aktuellt 

alternativ.   

 

Månadskostnad/hyra för bredbandet betalas av den som hyr lokalen.  

 

Beslutsunderlag  

Medborgarförslag från Viksjöforsbaletten, Bredband Viksjöforsbaletten 

2014-10-08 

Tjänsteskrivelse Sofia Wetterholm, 2015-09-18 

KsAu 2015-10-13, § 81 

Kommunstyrelsen 2015-11-03, § 180 

 

 
Skickas till 

För kännedom: Viksjöforsbaletten och Sofia Wetterholm 
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Kommunfullmäktige 
 

Kf § 100 Dnr 2014/113 

Besvarande av medborgarförslag - Hyreshus Fallrisgatan 2  

Kommunfullmäktiges beslut 

Fallrisgatan 2, Edsbyn är idag hyreslägenheter. Målgruppen är inte 

pensionärer, dock arbetar Alfta Edsbyns Fastighets AB tillsammans med 

Socialförvaltningen med planering och utveckling av bostäder för att möta 

behovet hos den äldre delen av befolkningen. 

 

Yttranden har inhämtas från Aefab. 

 

Därmed anses medborgarförslaget besvarat.  

 

Ärendet 

Medborgarförslag från Lars B Johansson angående att göra fastigheten på 

Fallrisgatan 2 till hyreshus.  

 

Yttrande från Aefab 

Alfta Edsbyns Fastighets AB sammarbetar med socialförvaltningen hur man 

kan möta boendebehovet av fler äldre i kommunen. Tillsammans arbetas det 

för att långsiktigt utveckla fastighetsbestånd både vad gäller befintliga 

fastigheter och nyproduktion. Man utreder alternativa boendeformer för att 

långsiktigt hitta bra lösningar för alla målgrupper. Där exempelvis 

seniorboende, eller trygghetsboenden kan vara några alternativ. Aefab ser att 

målgruppen har förändats från 55+ till 70+ boende.  

 

Beslutsunderlag  

Medborgarförslag, Hyreshus Fallrisgatan 2, Edsbyn, 2014-03-17 

Tjänsteskrivelse Sofia Wetterholm, 2015-10-08 

KsAu 2015-10-13, § 83 

Kommunstyrelsen 2015-11-03, § 181 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Skickas till  

För kännedom: Alfta Edsbyns Fastighets AB 
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Kommunfullmäktige 
 

Kf § 101 Dnr 2013/378 

Besvarande av motion - Ge hyresgästerna inflytande i 

kommunens bostadspolitik  

Kommunfullmäktiges beslut 

Alfta Edsbyns Fastighet AB arbetar idag aktivt med hyresgästers 

boendeinflytande på olika sätt och samarbetar med hyresgästföreningen. 

Yttranden har inhämtas från Aefab. 

 

Därmed anses motion besvarat.  

 

Ärendet  

I motion från Vänsterpartier Ovanåker föreslås hyresgästerna ha inflytande i 

kommunens bostadspolitik.  

 

Alfta Edsbyns Fastighets AB arbetar aktivt med att ge hyresgästerna 

inflytande på olika sätt. Bland annat genom både samarbete med 

hyresgästföreningen och dialogmöten med hyresgäster.  

 

Yttrande från Aefab 

Boendeinflytande finns idag bland annat via överenskommelse med ett avtal 

med hyresgästföreningen med regelbundna träffar och där styrelsen bjuds 

in.  

 

Beslutsunderlag  

Motion, Ge hyresgästerna inflytande i kommunens bostadspolitik. 2013-12-

12 

Tjänsteskrivelse Sofia Wetterholm, 2015-10-08 

KsAu 2015-10-13, § 84 

Kommunstyrelsen 2015-11-03, § 182 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Skickas till  

För kännedom: Jan Wahlman och Alfta Edsbyns Fastighets AB 
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Kommunfullmäktige 
 

Kf § 102 Dnr 2015/473 

Delårsrapport Ovanåkers kommun januari-augusti 2015 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige fastställer Delårsrapport Ovanåkers kommun januari-

augusti 2015. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Resultat 

Ovanåkers kommun redovisar för perioden januari – augusti 2015 ett 

resultat på 29,5 mnkr, för samma period 2014 var resultatet 22,4 mnkr. 

Verksamhetens nettokostnader är 4,8 mnkr högre än föregående år. I år har 

en ”AFA” återbetalning intäktsförts med 5,4 mnkr, föregående år var det 

ingen sådan återbetalning. Skatteintäkter och generella bidrag är 13 mnkr 

högre än föregående år. Finansnettot är 1,2 mnkr lägre än föregående år. 

 

Budget och prognos 

De budgeterade nettokostnaderna för 2015 är -594,9 mnkr, prognosen för 

nettokostnaderna är -593,4 mnkr, en skillnad med 1,5 mnkr. Avvikelserna 

jämfört med budget är -4,5 mnkr för nämnderna. Projekt visar en avvikelse 

på 1,4 mnkr. Pensionskostnader -0,9 mnkr jämfört med budget och ”AFA” 

återbetalning 5,5 mnkr som inte budgeterats. 

Skatteintäkter och generella bidrag är budgeterat till 595,2 mnkr och den 

aktuella prognosen är 596,4 mnkr, 1,2 mnkr bättre än budget. 

Finansnetto prognostiseras att bli 0,2 mnkr bättre än budgeterat 2,3 mnkr. 

Periodens resultat är budgeterat till 2,6 mnkr och prognosen för perioden är 

5,5 mnkr. 

 

Placeringar  

Behållningen av de förvaltade pensionsmedlen 31 augusti är 47,3 mnkr och 

ett marknadsvärde på 57,1 mnkr. 

Den övriga kapitalförvaltningen hade vid årets början ett bokfört värde på 

45,1 mnkr och ett marknadsvärde på 45,4 mnkr. Under perioden har hela det 

placerade kapitalet avyttrats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

forts 
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Kommunfullmäktige 
 

Kf § 102 forts 

 

Finansiella mål 

Ovanåkers kommun har fastställt fem finansiella mål som anses vara av 

betydelse för god ekonomisk hushållning. Prognosen visar att vi kommer att 

uppfylla två av dessa. 

-Verksamhetens nettokostnader i förhållande till skatteintäkter och generella 

bidrag ska vara högst 98,0% 2015 – Prognos, 99,5% 

-Resultatet ska överstiga noll – Prognos, 5,5 mnkr 

-Koncernens resultat ska överstiga 3,9 mnkr – Prognos, 18 mnkr 

-Investeringsvolymen i kommunens skattefinansierade verksamhet ska 

understiga 30 mnkr per år sett över en period två år innan och två år efter 

budgetåret – Prognos, 37,4 mnkr 

-Investeringsvolymen i kommunens avgiftsfinansierade verksamhet (VA) 

ska uppgå till ungefär 5 mnkr per år sett över en period två år innan och två 

år efter budgetåret – Prognos, 6,3 mnkr 

 

Investeringar 

Investeringsbudgeten för 2015 uppgår totalt till 75 mnkr. Budgeten är 

fördelad på kommunens skattefinansierade verksamhet 67 mnkr och 

kommunens avgiftsfinansierade verksamhet (VA) 8 mkr. Prognosen för 

2015 års utgifter för den skattefinansierade verksamheten prognostiseras till 

66 mnkr. Kvarvarande medel av investeringsbudgeten 1,5 mnkr. Ytterligare 

2 mnkr kommer behövas för att slutföra pågående investeringar under 2016 

eller senare. Det betyder att prognosen för de pågående investeringarna 

inom den skattefinansierade verksamheten pekar på ett underkott jämfört 

med budget på 2 mnkr.  

 

Beslutsunderlag 

Delårsrapport Ovanåkers kommun januari-augusti 2015 

Tjänsteskrivelse 2015-10-19, ekonom Magnus Haraldsson 

Kommunstyrelsen 2015-11-03, § 183 
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Kommunfullmäktige 
 

Kf § 103 Dnr 2015/455 

Skattesats 2016 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige fastställer 2016 års skattesats till 21,86 kr/skattekrona. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt kommunallagen, 8 kap., § 6, ska styrelsen före oktober månads 

utgång föreslå skattesatsen för den kommunalskatt som ingår i den 

preliminära inkomstskatten under det följande året. 

 

Beslutsunderlag 

KsAu 2015-10-13, § 86 

Kommunstyrelsen 2015-11-03, § 184 
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Kommunfullmäktige 
 

Kf § 104 Dnr 2015/427 

Borgen för Alfta-Edsbyns Fastighets AB - 

Preskriptionsavbrott 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige att, såsom för egen skuld, även fortsättningsvis ingå 

borgen för Alfta-Edsbyns Fastighets AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt 

högsta lånebelopp om 365 000 000 kronor jämte därpå löpande ränta och 

kostnader samt kostander för räntesäkringsåtgärder. 

 

Ärendet 

I samband med byggnationen av Kv Triangeln behandlade 

kommunfullmäktige, 2006-12-18, § 92, frågan om en utökad borgen för 

Alfta-Edsbyns Fastighets AB vilken därefter uppgick till 365 000 000 kr 

jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

 

Ett borgensåtagandes preskription uppgår till 10 år mellan juridiska 

personer. Med anledning av detta önskar bolaget därför ett förnyat 

borgensbeslut från Ovanåkers kommun. 

 

Någon anledning att ompröva borgensåtagandets storlek föreligger ej. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Christer Engström, 2015-10-24 

Kommunstyrelsen 2015-11-03, § 185 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Skickas till 

För kännedom: Ekonomiavdelningen och Alfta Edsbyns Fastighets AB 
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Kommunfullmäktige 
 

Kf § 105 Dnr 2015/397 

Kommunal borgen för rörelsekapital till Hälsingeutbildning 

ekonomisk förening  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar, under förutsättning att Hudiksvalls kommun 

lämnar borgen för en kredit på 3 miljoner kronor åt Hälsingeutbildning 

ekonomisk förening och att övriga kommuner i Hälsingland beslutar om 

underborgen enligt förslaget, att: 

o Ovanåkers kommun gentemot Hudiksvalls kommun tecknar borgen för 

9 % av rörelsekrediten till Hälsingeutbildning ekonomisk förening, d.v.s. 

720 000 kronor.  

o Kommunernas borgensåtagande mot föreningen löper från och med den 

1 januari 2016 och tills krediten avslutas eller sägs upp. 

o Hälsingeutbildning ekonomisk föreningens räntekostnader, vid 

utnyttjande av krediten, skall belasta respektive kommuns 

vuxenutbildningsenhet utifrån utifrån samma fördelningsnyckel som 

borgensåtagandet, dvs. 9 % för Ovanåkers kommun.  

o Beslutet gäller under förutsättning av att Hälsinglands kommuner fattar 

beslut med samma innebörd. 

 

Bakgrund 

Hälsingeutbildning ekonomisk förening (org. nr 769602-5290), nedan kallad 

Hubt, bedriver samarbetsprojekt med vuxenutbildningsenheterna i varje 

kommun i Hälsingland. Kommunernas projektkostnader betalas av Hutb 

som sedan söker medel från EU:s utvecklingsfonder och region Gävleborg. 

Detta förfarande leder till likviditetsbrist i föreningen, då kostnaderna måste 

vara betalda innan medel kan betalas till Hutb för sökta projekt. Behovet av 

rörelsekredit uppkommer därmed. 

 

Sedan 2010 har landskapets kommuner haft en konstruktion med borgen för 

en rörelsekredit från Hudiksvalls kommun och underborgen från landskapets 

kommuner. Borgensbeloppet har varierat mellan åren. Nuläget utgörs av att 

Hudiksvalls kommun för 2015 beviljat Hubt en borgen för en rörelsekredit 

uppgående till 3 mnkr. Landskapets kommuner har sedan lämnat 

underborgen utifrån en fördelningsmall baserad på invånarantal som även 

kallas den Hälsingerådet tillämpade fördelningsnyckeln (Bollnäs 20%, 

Hudiksvall 28%, Ljusdal 15%, Nordanstig 8%, Ovanåker 9% och 

Söderhamn 20%). 

 

 

 

 

forts 

 
Skickas till 

För kännedom: Hälsinglands kommuner samt Hälsingeutbildning ekonomisk förening 
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Kommunfullmäktige 
 

Kf § 105 forts 

 

Ärendet 

Hälsingeutbildning ekonomisk förening har kommit in med en förfrågan om 

att dels få borgen förlängd för en röresekredit uppgående till 3 mnkr, dvs. 

oförändrad nivå, och dels att borgensåtagandets tidsbestämning upphör och i 

stället förlängs tills att krediten sägs upp eller avslutas. Argumentet för det 

senare är att kostnaden för att årligen lägga upp nya krediter inte är 

försumbar. Konstruktionen föreslås också vara oförändrad. Det innebär att 

Hudiksvalls kommun går i borgen för hela krediten och att övriga 

kommuner beslutar om en underborgen i förhållande till kommunernas 

storlek. 

 

Förvaltningens ståndpunkt är att behovet av rörelsekredit består så länge 

verksamhetens ändamål fullföljs eller att Hälsinglands kommuner beslutar 

att den ekonomiska föreningen ska upphöra. Begäran om att borgen ska vara 

utan tidsbestämning förefaller därmed rimlig. Fördelning av underborgen 

enligt kommunernas storlek är rimligt och beprövat sätt att fördela ansvaret. 

 

Förutsättning för ovanstående konstruktion är att Hälsinglands kommuner 

fattar beslut med samma innebörd. 

  

Övrigt 

Kostnaderna för krediten bör belasta respektive kommuns 

vuxenutbildningsenhet utifrån samma fördelningsmodell som för 

borgensåtagande. (Räntekostnader inte får ingå i bidragsansökan till EU). 

 

Motivet till att Hudiksvalls kommun ikläder sig rollen som huvudborgenär 

mot föreningen utgörs av att Hutb har sin administration i Hudiksvall.  

 

Att notera är att frågan om en förändrat ändamål med Hutb verksamhet har 

initierats. Detta skulle kunna påverka förhållandet med kommunernas 

borgensåtagande. Frågan får i så fall prövas i detta sammanhang. 

 

Beslutsunderlag 

Skrivelse 2015-09-16, Hälsingeutbildning ekonomisk förening. 

Borgensförbindelse gentemot Hudiksavall kommun 

Tjänsteskrivelse Christer Engström, 2015-10-25 

Kommunstyrelsen 2015-11-03, § 186 



L hem 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
   
 2015-11-23 29 (39) 
     

Kommunfullmäktige 
 

Kf § 106 Dnr 2015/462 

Slutversion regional kommunikationsstrategi - Samordnad 

kommunikation före, under och efter samhällsstörningar i 

Gävleborgs län 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige samtycker till att arbeta i enlighet med Regional 

kommunikationsstrategi- samordnad kommunikation före, under och 

efter samhällsstörningar i Gävleborgs län. 

2. Kommunchef får i uppdrag att underteckna samtycket och senast 24 

november skicka in det till Länsstyrelsen.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Länsstyrelsen har tillsammans med flera av länets kommunikatörer och 

beredskapssamordnare tagit fram Regional kommunikationsstrategi – 

samordnad kommunikation före, under och efter samhällsstörningar i 

Gävleborgs län.  

När en samhällsstörning inträffar prövas samhällets förmåga att hantera 

påfrestningar. I en sådan situation är det av stor betydelse att 

kommunikationen mellan alla inblandade kommer igång snabbt. 

Aktörernas kommunikation måste vara samordnad. Det minskar risken för 

motstridiga budskap och underlättar hanteringen av samhällsstörningar. En 

samstämmig bild av en händelse ökar förutsättningarna för att kunna 

tillgodose allmänhetens, mediernas och aktörernas behov av information.  

I Gävleborgs län kommer denna regionala kommunikationsstrategi ligga 

som grund för länets samverkan och samordning av kommunikation. 

Dokumentet arbetades fram under 2015 i samverkan mellan länets aktörer. 

 

Ärendet 

Ärendet har handlagts av informationschef i Ovanåkers kommun. 

Ovanåkers kommun har inte deltagit i arbetsgruppen. 

 

Beslutsunderlag 

Slutversion regional kommunikationsstrategi - Samordnad kommunikation 

före, under och efter samhällsstörningar i Gävleborgs län 

Kommunstyrelsen 2015-11-03, § 188 

 

 

 

 

 

 

 

 
Skickas till 

För kännedom. Annica Aneklev Länsstyrelsen Gävleborg 



L hem 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
   
 2015-11-23 30 (39) 
     

Kommunfullmäktige 
 

Kf § 107 Dnr 2014/373 

Revidering av investeringsplan 2015 - 2019 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beviljar 2,8 mnkr, 2015, ytterligare för ombyggnaden 

av Kulturum i biblioteket i Edsbyn. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Kompressor KA 1 på Öns idrottsplats har havererat totalt. För att kunna 

säkerställa driften av idrottsplatsen måste det finnas två kompressorer.  

 

Ärendet 

Kompressor KA 1 på Öns idrottplats har havererat 2015-09-06. Haveriet är 

så omfattande att orsaken till detta ej kan härledas. Förmodligen någon 

detalj som har brustit och slagit sönder kolv och ventiltopp samt 

cylinderfoder. Det är så stora skador att det inte går att renovera befintlig 

kompressor. Bilder, se bilaga till tjänsteskrivelsen. 

Ärendet är anmält till FSFAB (försäkringsbolaget för Ovanåkers kommun) 

för utredning. Tidsplanen för denna utredning är inte känd i dagsläget. 

För att kunna säkerställa driften på Öns idrottsplats måste det finnas två 

kompressorer vid anläggningen. Det är Francks Kylindustri som har 

levererat dessa kompressorer och det är även de som sköter 

service/reparationer på dessa kompressorer. Francks Kylindustri har lämnat 

två alternativ på ny kompressor. Alternativ 1 är en likvärdig kompressor 

som KA 1 fast ny, priset är 670 000 kr inklusive frakt och installation. 

Alternativ 2 är en kompressor med variabelt varvtal och 

frekvensomformare, priset är 870 000 kr. Detta alternativ kommer att 

innebära ca 15% energibesparing på kompressorn. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har börjat diskutera med Edsbyn Arena AB 

och Edsbyn Bandy AB när det gäller alternativ 2 och det skulle då innebära 

att hyran skulle kunna sänkas med motsvarande belopp som 

energikostnadssänkningen. Vinsten för Edsbyn Arena AB blir att få en lägre 

energikostnad på den period som ligger utanför den tid som kommunen 

betalar hyra för. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

forts 

 
Skickas till 

För handläggning: Samhällsbyggnadsförvaltningen 



L hem 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
   
 2015-11-23 31 (39) 
     

Kommunfullmäktige 
 

Kf § 107 forts 

 

Edsbyns bibliotek står inför en rejäl ombyggnad samtidigt som 

bottenvåningen anpassas för att Edsbyns museum, som drivs av Ovanåkers 

hembygdsförening, ska flytta dit. 

Ombyggnaden är totalt budgeterad till 13,2 mnkr. 

Efter anbudsöppning för samhällsbyggnadsförvaltningen bedömningen att 

budgeten måste utökas med 2,8 mnkr för att kunna utföra redovisad om- 

och tillbyggnad. 

 

Beslutsunderlag 

Tekniska nämnden 2015-10-21, § 108 

Tekniska nämnden 2015-10-21, § 109  

Kommunstyrelsen 2015-11-03, § 189 



L hem 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
   
 2015-11-23 32 (39) 
     

Kommunfullmäktige 
 

Kf § 108 Dnr 2015/400 

Val av nämndemän från Ovanåkers kommun perioden 2016-

2019 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige väljer följande nämndemän för perioden 2016-01-01 – 

2019-12-31: 

 

Nämndemän 

Lise-Lotte Olsson (S) 

Maria Rens (S) 

Suzanne Johansson (M) 

Ann-Christin Geholm (C) 

Catharina Wigzell (C) 

Anders Nilsson (KD) 

Åsa Olsson (LIB) 

   

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige har i uppdrag att välja nya nämndemän inför perioden 

2016-2019.       

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Kristoffer Baas, 2015-09-18 

Valberedningen 2015-10-08, § 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skickas till 

För kännedom: Domstolsverket, utsedda nämndemän 



L hem 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
   
 2015-11-23 33 (39) 
     

Kommunfullmäktige 
 

Kf § 109 Dnr 2015/479 

Avsägelse och fyllnadsval - Uppdrag som ersättare i Aefab:s 

styrelse 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige godkänner avsägelse från Christer Bäcklin (V) som 

avser uppdraget som ersättare i Aefab:s styrelse. 

2. Kommunfullmäktige utser Stig Hedlund (V) till ny ersättare i Aefab:s 

styrelse. 

 

Ärendet 

Christer Bäcklin (V) har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i Aefab:s styrelse. 

 

Beslutsunderlag 

Avsägelse från Christer Bäcklin, 2015-10-23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Skickat till  

För kännedom: Aefab och Christer Bäcklin 



L hem 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
   
 2015-11-23 34 (39) 
     

Kommunfullmäktige 
 

Kf § 110 Dnr 2015/486 

Avsägelse av uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen från Åke Ahl (M) som avser 

uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige.  

2. Kommunfullmäktige begär uppgift från länsstyrelsen om ny ledamot för 

Moderaterna i kommunfullmäktige.  

 

Ärendet 

Åke Ahl (M) har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige. 

 

Beslutsunderlag 

Avsägelse från Åke Ahl, 2015-09-28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Skickat till  

För handläggning: Länsstyrelsen  

För kännedom: Åke Ahl 



L hem 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
   
 2015-11-23 35 (39) 
     

Kommunfullmäktige 
 

Kf § 111 Dnr 2015/504 

Avsägelse och fyllnadsval - Uppdrag som ersättare i barn- 

och utbildningsnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige godkänner avsägelse från Åke Ahl (M) som avser 

uppdraget som ersättare i barn- och utbildningsnämnden. 

2. Kommunfullmäktige utser Lars Göllas (M) till ny ersättare i barn- och 

utbildningsnämnden. 

 

Ärendet 

Åke Ahl (M) har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i barn- och 

utbildningsnämnden. 

 

Beslutsunderlag 

Avsägelse från Åke Ahl, 2015-09-28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Skickat till  

För kännedom: Barn- och utbildningsnämnden och Åka Ahl 



L hem 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
   
 2015-11-23 36 (39) 
     

Kommunfullmäktige 
 

Kf § 112 Dnr 2015/503 

Avsägelse och fyllnadsval - Uppdrag som ersättare i 

kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige godkänner avsägelse från Åke Ahl (M) som avser 

uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen. 

2. Kommunfullmäktige utser Pär Johansson (M) till ny ersättare i 

kommunstyrelsen. 

 

Ärendet 

Åke Ahl (M) har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen. 

 

Beslutsunderlag 

Avsägelse från Åke Ahl, 2015-09-28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Skickat till  

För kännedom: Kommunstyrelsen och Åke Ahl 



L hem 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
   
 2015-11-23 37 (39) 
     

Kommunfullmäktige 
 

Kf § 113 Dnr 2015/502 

Information om integrationsarbetet 

Ärendet 

Kommunchef Christer Engström informerade om det pågående 

integrationsarbetet, nedan följer ett utdrag av informationen: 

 

De största utmaningarna för kommunen är framförallt ändamålsenliga 

lokaler och utbildad personal. 

 

Det evakueringsboende som kommunstyrelsen beslutat att öppna, startades 

idag, d.v.s. 2015-11-23, beslutet innebar att erbjuda 30 platser. 

 

En stor andel av flyktingarna som kommer är ensamkommande barn, när det 

gäller ensamkommande barn är det stora krav kring hur dessa ska hanteras 

vilket också är en utmaning. 

 



L hem 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
   
 2015-11-23 38 (39) 
     

Kommunfullmäktige 
 

Kf § 114 Dnr 2015/510 

Överenskommelse om mottagande av asylsökande barn utan 

legal vårdnadshavare, ensamkommande barn/ungdom. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige antar följande överenskommelser; 

1. Teckna en överenskommelse om 55 asylplatser från 31 december med 

målsättning att succesivt öka till 70 asylplatser under 2016. 

2. Teckna överenskommelse om 15 PUT-platser (permanent 

uppehållstillstånd). 

3. Beslut om höjning av antalet asylplatser och platser avseende permanent 

uppehållstillstånd för ensamkommande flyktingbarn delegeras till 

Kommunstyrelsen.  

 

Deltar inte i beslutet  

Inge Eriksson (SD) meddelar att Sverigedemokraterna inte deltar i beslutet. 

 

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 200-400 dagar efter det fattas 

ett besluta om ansökan skall avslås eller om ungdomen beviljas permanent 

uppehållstillstånd s k PUT. 

 

Ovanåkers kommun har sedan juni 2014 haft en överenskommelse med 

Migrationsverket som omfattar 4 asylplatser och 6 PUT-platser. I mars 2015 

utökades överenskommelsen till att utgöra 7 asylplatser och 8 PUT-platser. 

Mottagningen. Det finns en stor diskrepans mellan överenskommelse och 

faktisk mottagning. För närvarande har vi 52 ensamkommande barn i 

kommunen varav ca 40 fortfarande är asylsökande. 

 

Mot bakgrund av de prognoser som upprättats för antalet ensamkommande 

flyktingbarn som förväntas anlända till riket under 2016 har nya 

fördelningstal tagits fram för länen och kommunerna. För Ovanåkers 

kommuns del innebär det att vi ska uppnå 70 asylplatser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

forts 



L hem 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
   
 2015-11-23 39 (39) 
     

Kommunfullmäktige 
 

Kf § 114 forts 

 

Länsstyrelsen förordar att en ny överenskommelse görs snarast. En ny 

överenskommelse ska upprättas så att asylplatserna utökas successivt under 

2016 för att uppgå till 70 stycken i slutet av året. Den successiva 

anpassningen görs för att försöka motverka oönskade effekter beträffande 

antalet anvisade. Det kommer här att krävas en beslutsordning som är mer 

frekvent än kommunfullmäktiges sammanträden varför ett förslag är att 

delegation ges till kommunstyrelsens arbetsutskott att fatta beslut om 

förändrad mottagning upp till högst 70 asylplatser. Vid ingången av 2016 får 

vi utgå från det antal asylsökande barn/ungdomar som vi då har ansvar för.  

 

Ett nytt fjärde boende krävs om kommunen skall tillmötesgå Länsstyrelsens 

krav om 70 asylplatser. Socialnämnden har dagarna startat upp ett andra 

HVB- hem och i början av 2016 startar det tredje boendet upp. 

Uppskattningsvis kommer antalet asylsökande vid årsskiftet och det antal 

asylplatser som det tredje boendet tillföra leda till att den första 

överenskommelse som tecknas uppgår till 55 asylplatser. Behovet av platser 

för permanent uppehållstillstånd bör i så fall uppgå till 15. 

 

Det är stor brådska med beslut. För att en ny överenskommelse ska gälla 

från den 1 januari 2016 ska en undertecknad överenskommelse vara 

Migrationsverket tillhanda senast den 8 december. Detta kräver en 

extraordinär åtgärd så tillvida att kommunfullmäktige behandlar ärendet den 

24 november efter att kommunstyrelsen behandlat frågan förslagsvis samma 

dag.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Monica Liljemark, 2015-11-16 

Socialnämnden 2015-11-17, § 145 

Kommunstyrelsen 2015-11-23, § 194 

 


