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§ 151 Dnr 2022/00057 

Godkännande av dagordning 

Kommunstyrelsens beslut 

Dagordningen godkändes. 
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§ 152 Dnr 2022/00095 

Allmänhetens frågestund 2022 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen anser frågorna besvarade. 

 

 

Ärendet 

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. 

 

Frågorna kan ställas till ledamöterna muntligt eller skriftligt direkt på sammanträdet 

eller lämnas in till kommunkontoret i förväg. Frågeställarens namn ska framgå och 

frågorna ska begränsas att gälla den kommunala verksamheten. 

 

Politikerna har möjlighet att antingen svara direkt på frågan eller återkomma med 

svar på senare möte i de fall det behövs. 

 

 

Beslutsunderlag 

Susan Kangosjärvi Persson frågar, i egenskap av allmänhet, om personalkulturen 

på AEFAB och hur de arbetar med den. AEFAB:s HR- och miljöchef svarar att 

bolaget har kontakt med Företagshälsan, där ett projekt med att genomlysa 

arbetsmiljön på AEFAB pågår. Vidare att den senaste medarbetarenkäten såg 

väldigt bra ut och att en sådan görs en gång per kvartal. 

 

Susan Kangosjärvi Persson frågar om AEFAB arbetsbefriat ytterligare en chef? 

Tillförordnad VD Per Wiklander säger att det inte är något de kan svara på, men att 

en omorganisation har gjorts. 
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§ 153 Dnr 2022/00949 

Uppsiktsplikt AEFAB 2021 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att den verksamhet som bedrivits i Alfta 

Edsbyns Fastighets AB under 2021 har varit förenlig med det kommunala 

ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att föreslå att kommunfullmäktige beslutar att 

notera informationen.  

 

 

Beslutsgång 

Mikael Jonsson (M) deltog inte vid handläggningen av ärendet på grund av jäv. 

Mikael deltog i ärendet i egenskap av ordförande i bolagsstyrelsen. 

 

Ärendet 

Kommunstyrelsen ska en gång per år, i första hand i samband med beslut om 

årsredovingen, i beslut pröva om den verksamhet som bedrivits i de aktiebolag som 

kommunen helt eller delvis äger under föregående kalenderår har varit förenlig med 

det fastställda kommunala ändamålet och utförs inom ramen för de kommunala 

befogenheterna. För de delägda bolagen ska detta samordnas med övriga ägare. 

 

För AEFAB har tillförordnad VD Per Wiklander samt ordförande Mikael Jonsson 

inbjudits. Verkställande direktören går igenom vilka styrande dokument bolaget har, 

affärsplan, delårsbokslut samt vilka frågor de ser för framtiden. Elin Lindberg, HR- 

och miljöchef på AEFAB, deltar i presentationen. 
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§ 154 Dnr 2022/00950 

Uppsiktsplikt AICAB 2021 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att den verksamhet som bedrivits i Alfta 

Industricenter AB under 2021 har varit förenlig med det kommunala 

ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

2. Kommunstyrelsen beslutar föreslå att kommunfullmäktige beslutar att 

notera informationen. 

 

 

Beslutsgång 

Mikael Jonsson (M) deltog inte vid handläggningen av ärendet på grund av jäv. 

Mikael deltog i ärendet i egenskap av ordförande i bolagsstyrelsen.  

 

Ärendet 

Kommunstyrelsen ska en gång per år, i första hand i samband med beslut om 

årsredovingen, i beslut pröva om den verksamhet som bedrivits i de aktiebolag som 

kommunen helt eller delvis äger under föregående kalenderår har varit förenlig med 

det fastställda kommunala ändamålet och utförs inom ramen för de kommunala 

befogenheterna. För de delägda bolagen ska detta samordnas med övriga ägare. 

  

För AICAB har tillförordnad VD Per Wiklander, samt ordförande Mikael Jonsson, 

inbjudits. Verkställande direktören går igenom vilka styrande dokument bolaget har, 

affärsplan, delårsbokslut samt vilka frågor de ser för framtiden. Anders Olofsson, 

fastighetsansvarig på AICAB, deltar i presentationen. 
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§ 155 Dnr 2022/00951 

Uppsiktsplikt Kommunalförbundet Hälsingland 2021 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att den verksamhet som bedrivits i 

Kommunalförbundet Hälsingland under 2021 har varit förenlig med det 

kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 

befogenheterna. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att föreslå att kommunfullmäktige beslutar att 

notera informationen. 

 

 

Ärendet 

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt innebär att man med uppmärksamt ska följa de 

frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Vidare 

ska styrelsen hos övriga förbund göra de framställningar som behövs. Styrelsen får 

från övriga förbund och beredningar begära in de upplysningar som de behöver för 

att fullgöra sitt uppdrag.  

  

För Kommunalförbundet Hälsingland har förbundschef Mats Hildebrand bjudits in. 
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§ 156 Dnr 2022/00952 

Uppsiktsplikt Helsinge Vatten 2021 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att den verksamhet som bedrivits i Helsinge 

Vatten AB under 2021 har varit förenlig med det kommunala ändamålet och 

utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att föreslå att kommunfullmäktige beslutar att 

notera informationen. 

 

 

Ärendet 

Kommunstyrelsen ska en gång per år, i första hand i samband med beslut om 

årsredovingen, i beslut pröva om den verksamhet som bedrivits i de aktiebolag som 

kommunen helt eller delvis äger under föregående kalenderår har varit förenlig med 

det fastställda kommunala ändamålet och utförs inom ramen för de kommunala 

befogenheterna. För de delägda bolagen ska detta samordnas med övriga ägare. 

  

För Helsinge Vatten AB har VD Ylva Jedebäck Lindberg inbjudits, samt vice 

ordförande Christina Ungh. Verkställande direktören går igenom vilka styrande 

dokument bolaget har, affärsplan (utbyggnadsplan), ekonomiskt resultat samt vilka 

frågor de ser för framtiden. 
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§ 157 Dnr 2022/00953 

Uppsiktsplikt BORAB 2021 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att den verksamhet som bedrivits i Bollnäs 

Ovanåker Renhållning AB under 2021 har varit förenlig med det 

kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 

befogenheterna. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att föreslå att kommunfullmäktige beslutar att 

notera informationen. 

 

 

Ärendet 

Kommunstyrelsen ska en gång per år, i första hand i samband med beslut om 

årsredovingen, i beslut pröva om den verksamhet som bedrivits i de aktiebolag som 

kommunen helt eller delvis äger under föregående kalenderår har varit förenlig med 

det fastställda kommunala ändamålet och utförs inom ramen för de kommunala 

befogenheterna. För de delägda bolagen ska detta samordnas med övriga ägare. 

 

För BORAB har VD Marie Törrö inbjudits, samt ordförande Mona Thoresson. 

Verkställande direktören går igenom vilka styrande dokument bolaget har, 

affärsplan, delårsbokslut samt vilka frågor de ser för framtiden. 
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§ 158 Dnr 2022/00954 

Uppsiktsplikt socialnämnden 2021 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att den verksamhet som bedrivits i 

socialnämnden under 2021 har varit förenlig med det kommunala 

ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att föreslå att kommunfullmäktige beslutar att 

notera informationen. 

 

 

Ärendet 

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt innebär att man med uppmärksamt ska följa de 

frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Vidare 

ska styrelsen hos övriga nämnder göra de framställningar som behövs. Styrelsen 

får från övriga nämnder och beredningar begära in de upplysningar som de behöver 

för att fullgöra sitt uppdrag.  

  

För socialnämnden har socialchef Sara Karsbo och ordförande Carina Nordqvist 

bjudits in.  
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§ 159 Dnr 2022/00955 

Uppsiktsplikt överförmyndarnämnden 2021 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att den verksamhet som bedrivits i 

Gemensamma överförmyndarnämnden, Bollnäs och Ovanåker, under 2021 

har varit förenlig med det kommunala ändamålet och utförts inom ramen för 

de kommunala befogenheterna. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att föreslå att kommunfullmäktige beslutar att 

notera informationen. 

 

Ärendet 

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt innebär att man med uppmärksamt ska följa de 

frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Vidare 

ska styrelsen hos övriga nämnder göra de framställningar som behövs. Styrelsen 

får från övriga nämnder och beredningar begära in de upplysningar som de behöver 

för att fullgöra sitt uppdrag. 

 

För Bollnäs-Ovanåker gemensamma överförmyndarnämnd har enhetschef Sofia 

Holm och ordförande Britt-Inger Dobbrown bjudits in. 
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§ 160 Dnr 2022/00956 

Uppsiktsplikt Helsingenet 2021 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att den verksamhet som bedrivits i HelsingeNet 

Ovanåker AB under 2021 har varit förenlig med det kommunala ändamålet 

och har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att föreslå att kommunfullmäktige beslutar att 

notera informationen. 

 

 

Ärendet 

Kommunstyrelsen ska en gång per år, i första hand i samband med beslut om 

årsredovingen, i beslut pröva om den verksamhet som bedrivits i de aktiebolag 

som kommunen helt eller delvis äger under föregående kalenderår har varit förenlig 

med det fastställda kommunala ändamålet och utförs inom ramen för de 

kommunala befogenheterna. För de delägda bolagen ska detta samordnas med 

övriga ägare. 

 

För Helsinge Net Ovanåker AB har VD Johan Sigfridsson och ordförande Kent 

Olsson inbjudits. Verkställande direktören går igenom vilka styrande dokument 

bolaget har, affärsplan, fiberutbyggnadsprojekt, ekonomiskt resultat samt vilka 

frågor de ser för framtiden. 
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§ 161 Dnr 2022/00957 

Uppsiktsplikt miljö- och byggnämnden 2021 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att den verksamhet som bedrivits i miljö- och 

byggnämnden under 2021 har varit förenlig med det kommunala ändamålet 

och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att föreslå att kommunfullmäktige beslutar att 

notera informationen. 

 

 

Beslutsgång 

Ylva Ivarsson (S) deltog inte i handläggningen av ärendet, på grund av jäv. Ylva 

Ivarsson deltog i ärendet i egenskap av vice ordförande i nämnden. 

 

Ärendet 

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt innebär att man med uppmärksamt ska följa de 

frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Vidare 

ska styrelsen hos övriga nämnder göra de framställningar som behövs. Styrelsen 

får från övriga nämnder och beredningar begära in de upplysningar som de behöver 

för att fullgöra sitt uppdrag.  

  

För miljö- och byggnämnden har miljö- och byggchef Mattias Bergström och vice 

ordförande Ylva Ivarsson bjudits in. 
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§ 162 Dnr 2022/00958 

Uppsiktsplikt barn- och utbildningsnämnden 2021 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att den verksamhet som bedrivits i barn- och 

utbildningsnämnden under 2021 har varit förenlig med det kommunala 

ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att föreslå att kommunfullmäktige beslutar att 

notera informationen. 

 

 

Beslutsgång 

Jan-Åke Lindgren (S) deltog inte vid handläggningen av ärendet på grund av jäv. 

Jan-Åke deltog i ärendet i egenskap av ordförande i nämnden. 

 

Ärendet 

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt innebär att man med uppmärksamt ska följa de 

frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Vidare 

ska styrelsen hos övriga nämnder göra de framställningar som behövs. Styrelsen 

får från övriga nämnder och beredningar begära in de upplysningar som de behöver 

för att fullgöra sitt uppdrag.  

  

För barn- och utbildningsnämnden har skolchef Christer Andersson och ordförande 

Jan-Åke Lindgren bjudits in. Christer Andersson deltar på distans via Teams. 

 

 


