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Plats och tid Sammanträdesrum A, kl. 08:30-09:30 

Beslutande Ledamöter 

Håkan Englund (S), Ordförande 
Mikael Jonsson (M), 1:e vice ordförande §§ 114-117, § 119 
Hans Jonsson (C) 
Kent Olsson (L) 
Andreas Kissner (KD) 

 Tjänstgörande ersättare 

Maria Unborg (M) ersätter Mikael Jonsson (M) § 118 

Övriga närvarande Tjänstemän och övriga 
Marita Lindsmyr, kommunchef 
Yanina Westergren, kommunsekreterare 
Maria Kihlström, HR-chef § 118 
Carina Ulfsdotter, Kultur- och fritidschef §§ 116-117 

 

Justerare  

Justeringens plats och tid Kommunhuset  
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 114-119 
 Yanina Westergren  

 Ordförande 

  

 Håkan Englund  

 Justerare 

  

 Andreas Kissner  
 

 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 2022-09-13 

Datum då anslaget sätts upp  Datum då anslaget tas ned  

Förvaringsplats för protokollet Kommunsekreterarens kontor 
 

Underskrift 

  

 Yanina Westergren  
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§ 114 Dnr 2022/00057 

Godkännande av dagordning 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Dagordningen godkändes. 
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§ 115 Dnr 2022/00511 

Samverkansavtal/reglemente för gemensam nämnd för 
hjälpmedelsverksamheten 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsens arbetsutskott: 

1.  Att godkänna samverkansavtal och reglemente för gemensam nämnd för 

hjälpmedelsverksamheten mellan Region Gävleborg och kommunerna i 

Gävleborgs län, Dnr RS 2022/909 

 

 

Sammanfattning av ärendet 

I den Gemensamma nämnden ingår idag FoU Välfärd och 

hjälpmedelsverksamheten. Det finns ett behov och värde i att ge FoU Välfärd 

möjlighet att agera, samverka, initiera, förankra och arbeta bredare inom 

välfärdsområdet genom att använda FoU Välfärd som en plattform för Nätverk 

Välfärd, Länsledning, där alla kommuner finns representerade. Den gemensamma 

nämndens uppdrag koncentreras till hjälpmedelsfrågorna. 

 

Beslutsunderlag 

Missiv till kommunerna om nya avtal om gem 

Samverkansavtal 2023 med ändringar Gemensamma nämnden 

Reglemente_Gemensam nämnd justerat 2020 

 

Skickas till 

Region Gävleborg rg@regiongavleborg.se 

mailto:rg@regiongavleborg.se


 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

5(10) 

Sammanträdesdatum 

2022-09-13 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 116 Dnr 2022/00841 

Edsbyns ridklubb begär extra medel till årets budget 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Ärendet lämnas utan förslag till beslut. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Edsbyns Ridklubb begär ett extra utökat bidrag för innevarande år med 300 000 kr. 

Kostnaderna för att driva verksamheten har ökat samtidigt som intäkter har sjunkit i 

år. Intäkterna i form av elevavgifter sjönk i fjol på grund av pandemin och 

föreningen har inte åter hämtat detta. Tillika har intäkterna för stallhyror sjunkit då 

flera hästägare hyr in hästarna privat. Intäkter sponsorer och reklam har också 

sjunkit rejält. De största utgifterna är löner för personal samt att foder, särskilt hö 

där har priset stigit från 1 kr kg till 3 kr kg en häst äter mellan 10-15 kg, 11 

ridskolehästar mellan 5-8 privata hästar ska utfodras. Med inflationen har alla övriga 

utgifter som hovslagare och veterinärkostnader också ökat för Edsbyns Ridklubb. 

 

Konsekvensbeskrivning barn och unga 

Edsbyns Ridklubb är sedan länge en etablerad förening som erbjuder barn och 

unga arr lära sig rida och sköta om hästar. Ridklubben är en aktiv förening där flera 

unga har blivit etablerade ryttare i större sammanhang. 

 

Konsekvensbeskrivning jämställdhet 

Edsbyns Ridklubb är ett alternativ till övriga sportaktiviteter där främst pojkar deltar. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2022-08-29 

 

Skickas till 

Verksamhetschef Carina Ulfsdotter 

Enhetschef Monica Liljemark 
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§ 117 Dnr 2022/00354 

Medborgarförslag - Förslag till utsmyckning av Alfta 
Skola 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsens arbetsutskott:  

1. Medborgarförslaget avslås. 

 

 

Ärendet 

Förslaget innebär att taket över entrén till Alfta Bibliotek och Ovanåkers Kulturskola 

byggs om till formen av en öppen bok. Skyltning till biblioteket utgörs av bokryggens 

text. Se dokument. Vidare innehåller förslaget utsmyckning av ”Hälsingsk karaktär” 

på intilliggande gavelfasad.  

 

Idag finns ett befintligt, fungerande tak över entrén och ny, enhetlig skyltning för 

både bibliotek och kulturskola har satts upp. Verksamheten är nöjd med dessa nya 

skyltar. Förslaget innebär en försämring av tillgängligheten, dvs. en otydligare 

skyltning.  

 

När det gäller förslaget att ändra på fasaden måste kulturhistoriska värden tas i 

åtanke. 

Att respektera arkitekturen och det formspråk som tillhör dess ursprung är viktigt 

utifrån ett kulturhistoriskt perspektiv. Det blir därmed främmande att applicera ett 

dekorativt element som spelar an på det sena 1800-talets snickarglädje på en 

byggnad med sitt ursprung i efterkrigstidens modernistiska arkitektur. Se dokument. 

 

Om det finns önskemål om en förändring av den här delen av byggnaden vore det 

tänkbart att använda gavelfasaden som bakgrund för någon form av konstnärlig 

utsmyckning. 

 

Det finns idag inga medel för något av dessa förslag. 

 

Konsekvensbeskrivning barn och unga 

En otydligare entréskyltning till bibliotek och kulturskola. 
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Konsekvensbeskrivning hållbarhet 

Förändringar i en arkitektur som har sitt kulturhistoriska värde. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2022-09-20 

Arkitekturanalys 

E-förslag_1814 

Bild från förslagsställare gällande utsmyckning Alftaskolan 

 

Skickas till 

Carina Ulfsdotter 
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§ 118 Dnr 2022/00855 

Tolkning pensionsmyndighet 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att Mikael Jonssons arvode för 

uppdraget i AEFAB ska medräknas som underlag för pensionsgrundande 

inkomst. Arvodet för uppdraget i BORAB utgör ej underlag för 

pensionsgrundande inkomst då det inte behandlas i kommunens 

arvodesbestämmelser. 

 

Mikael Jonsson (M) anmäler jäv och ersätts av Maria Unborg (M). 

 

Sammanfattning av ärendet 

Mikael Jonsson har begärt besked om tolkning gällande frågan om Jonssons 

styrelseuppdrag i kommunala bolag ska inräknas som pensionsgrundande inkomst 

vid beräkning av pension. 

 

Ärendet 

Mikael Jonsson har begärt besked om tolkning gällande om arvode för 

styrelseuppdrag i kommunala bolag ska inräknas som pensionsgrundande inkomst i 

samband beräkning av pension. Pensionsbestämmelserna som gäller för Jonsson 

är det gamla reglementet för förtroendevalda, PBF.  

 

Aktiebolagslagen och Kommunallagen utgör två separata regelverk och det är i 

grunden ovanligt att styrelseuppdrag i aktiebolag ingår i underlaget för PBF, dock är 

det upp till varje kommun att besluta vilka arvoden som ska ingå i den 

pensionsgrundande inkomsten. Pensionsgrundande inkomst beräknas enligt PBF § 

7 för kalenderår och utgörs av den förtroendevaldes årsarvode samt sådana andra 

under kalenderåret i det pensionsgrundande uppdraget (uppdragen) utgivna 

kontanta ersättningar, som inte utgör traktamente eller kostnadsersättning.  

 

Att tolkningsfrågan uppkommer beror på att kommunens arvodesreglemente anger 

att ”Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda som avses i kap 4§ 1 

kommunallagen (1991:900). Bestämmelserna gäller även uppdrag i kommunala 

bolagsstyrelser.” På sidan 7 i samma reglemente står sedan följande i punkt 4: 
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”Tillförsäkras pensionsförmåner enligt särskilt beslut av fullmäktige.” i fotnot 

hänvisas även till beslut i kommunfullmäktige 2003-02-24, § 7.  

 

Jonsson har haft uppdrag både i AEFABs styrelse samt i BORABs styrelse. Noteras 

görs att i kommunens lokala arvodesbestämmelser hanteras enbart arvodet för 

AEFAB, inte för BORAB som utgår från Bollnäs kommuns reglemente.  

 

Pensionsmyndigheten (KSAU) har att ta ställning till om arvodet för uppdragen i 

bolagen ska inräknas eller ej. Förvaltningen tar ej ställning i tolkningsfrågan utan 

överlämnar den till pensionsmyndigheten.  

 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2022-09-02 

Arvodesbestämmelser för förtroendevalda   

Beslut i kommunfullmäktige 2003-02-24, § 7 

PBF, 2003-01-01 (se §§ 7-8) 

 

Skickas till 

Mikael Jonsson, Helena Jonsson, HR-avdelningen 
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§ 119 Dnr 2022/00869 

Delårsrapport 2022 Kommunstyrelsen  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunchef Marita Lindsmyr berättar att det i dagsläget inte finns något underlag i 

ärendet. 

 


