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§ 79 Dnr 2022/00057 

Godkännande av dagordning 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Dagordningen godkändes 
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§ 80 Dnr 2022/00551 

Beslut om uppdrag att utreda ett eventuellt köp av mark 
med ödehus 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Att ge planeringsavdelningen i uppdrag att undersöka möjligheten att köpa 

fastighet Norra Edsbyn 9:31. 

 

Sammanfattning av ärendet 

I december 2018 drabbades bostadshuset på fastigheten Norra Edsbyn 9:31 av en 

brand. Huset har inte rivits nämnvärt sedan branden. I februari 2022 stod huset i 

lågor igen. 

 

Fastigheten är detaljplanerad som område för småindustri- och bostadsändamål 

och skulle kunna klassas in som en del i kommunens strategiska markinköp.  

 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen ger 

planeringsavdelningen i uppdrag att undersöka möjligheten att köpa marken på 

fastigheten. Fastigheten som ärenden rör är markerat med gult. 

 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2022-05-30 
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§ 81 Dnr 2022/00576 

Investeringsuppföljning 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen. 

 

Ärendet 

Kommunchef Marita Lindsmyr informerar om hur det går med byggnadsprojektet 

Nya förskolan i Alfta. 
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§ 82 Dnr 2022/00579 

Planering av kommunstyrelsens uppsiktpliktsdag 
gällande nämnder och bolag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Datum och tid för kommunstyrelsens uppsiktspliktdag gällande kommunens 

nämnder och bolag sätts till tisdagen den 11 oktober 2022 kl 08.30. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Datum och upplägg för kommunstyrelsens uppsiktpliktsdag gällande kommunens 

nämnder och bolag behöver fastställas. 
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§ 83 Dnr 2022/00580 

Information om arbetet inför valet 2022 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen har tagit del av informationen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunsekreterare tillika valsamordnare Yanina Westergren ger en lägesrapport 

om arbetet inför valet 2022. 

 

Beslutsunderlag 

Protokoll valnämnden 2022-05-04 
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§ 84 Dnr 2022/00494 

Ny byadressplats: Kalven 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Att anta Kalven som ett nytt adressområde. 

 

Sammanfattning av ärendet 

En privatperson som arrenderar en stuga på en fastighet i kommunen har kontaktat 

oss med en förfrågan om vi kan sätta en adress på stugan så att räddningstjänst 

kan hitta dit. 

 

Befintliga adresser i området har utretts, men då stugan ligger mellan 

adressområdena ”Karsbo” och ”Öjung” är ingen av dessa lämplig om man ska följa 

adresseden i området. Därför föreslår avdelningen att man antar det nya 

adressområdet ”Kalven”. 

 

Redogör kort för vad ärendet i huvudsak handlar om och vem som har initierat 

ärendet. Maximalt en kvarts sida. 

 

Ärendet 

En privatperson har kontaktat kommunen med en förfrågan om att sätta en adress 

på stugan denne arrenderar. Stugan är belägen vid sjön Kalven, ca 3,5 km från 

Öjung. Den används som fritidsbostad. 

 

Enligt Lag (2006:378) ska alla bostadslägenheter (även fritidshus) ha en 

belägenhetsadress. Detta är framförallt viktigt för att underlätta för räddningstjänst 

att hitta till en plats. 

 

En utredning av de belägenhetsadresser som finns i området har gjorts (se bilaga). 

Eftersom stugan ligger långt från befintliga områden föreslår avdelningen att ett nytt 

adressområde skapas. Detta för att inte skapa förvirring för den som ska hitta till 

adressen. Det nya namnet föreslås bli ”Kalven”. 

 

Namnet Kalven kommer från den närliggande sjön. Namnet följer den 

adresseringssed som finns i området, där adressområdena är döpta efter naturen i 

närheten (e. Öratjärn, Bobergsmyra). 
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Konsekvensbeskrivning 

Det finns inga närliggande adressplatser som påverkas. 

 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2022-05-11 
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§ 85 Dnr 2022/00510 

Ändring av avtal/reglemente för gemensamma 
nämnden för företagshälsovård - dnr RS 2022/849 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Att anta nytt avtalsreglemente för gemensamma nämnden för 

företagshälsovård med avtalsstart 1 januari 2023.  

 

Ärendet 

Ovanåkers kommun har tillsammans med Bollnäs, Gävle, Hofors, Hudiksvall, 

Nordanstig, och Sandvikens kommer samt Region Gävleborg en gemensam 

företagshälsovårdsnämnd. Region Gävleborg är värdkommun för nämnden. Enligt 

gällande reglemente utser varje medlem två ordinarie ledamöter och två ersättare, 

vilket innebär att nämnden idag består av 20 ordinarie ledamöter och lika många 

ersättare. 

 

Sedan företagshälsovårdsnämnden bildades 2014 har antalet medlemmar ökat och 

idag är Region Gävleborg samt samtliga länets kommun (exklusive Ljusdal) 

medlemmar i den gemensamma nämnden. I och med att antalet medlemmar har 

blivit fler så ses nämndens organisation över.  

 

Förslaget är att minska antalet ledamöter till en per medlem och en ersättare per 

medlem. Vidare innehåller förslaget en förändring i att Region Gävleborg ska utse 

ordförande och att vice ordförande utses av fullmäktige i Gävle kommun. Tidigare 

skiftade ordförandeskapet mellan Region Gävleborg och Gävle kommun varje 

mandatperiod.  

 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2022-06-02 

Förslag till nytt avtalsreglemente för företagshälsovårdsnämnden för 2023 

Missiv till kommunerna om nya avtal gällande gemensamma nämnder 

 

Skickas till 

HR-avdelningen, Region Gävleborg; rg@regiongavleborg.se 
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§ 86 Dnr 2022/00578 

Delegeringsbeslut avseende attestförteckning för 
kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Härmed antas reviderad attestförteckning för kommunstyrelsen att gälla från och 

med 2022-05-23. 

 

Klicka eller tryck här för att ange text. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Delegeringsbeslut avseende attestförteckning för 

kommunstyrelsen, 2022-06-02 

Attestregister gällande från och med 2022-05-23 

 

Skickas till 

Ekonomiavdelningen 

Löneenheten 

 

 


