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§ 76

Dnr 2021/00010

Kungörelse 2021-11-08
Sammanträdet har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala
anslagstavla på www.ovanaker.se och med annons i tidningen WoxnadalsNytt.
Den har även skickats till kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare.
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§ 77

Dnr 2021/00003

Allmänhetens frågestund 2021-11-08
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige har den 22 mars 1999 beslutat att införa ”Allmänhetens
frågestund” på kommunfullmäktiges sammanträden.
Det fanns en person från allmänheten närvarande.

Ärendet
Det fanns frågor kring utredningen kring Knåda och Rotebergs skolor gällande
konsekvensanalyser samt budget för de mest akuta åtgärderna.
Barn- och utbildningsnämndens ordförande Jan-Åke Lindgren (S)
besvarade frågorna. Ytterligare inlägg gjordes av Hans Jonsson (C).
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§ 78

Dnr 2021/01100

Fråga till kommunstyrelsens ordförande vid
kommunfullmäktiges sammanträde 8 november 2021Jämställdhet i beslutande organ
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att frågan får ställas.

Fråga till kommunstyrelsens ordförande
Med anledning av den senaste tidens offentliga debatt, gällande anställning av
kommunchef, har en av frågorna gällt hur vårt beslutande organ, vid
rekryteringsprocessen, kunnat bestå av en helt homogen grupp. Det vill säga en
grupp som bestått av personer med liknande bakgrund, liknande ålder och med
samma könstillhörighet.
Kommunfullmäktige har bestämt att verksamheterna och politiken ska arbeta utefter
CEMR-deklarationen och Agenda 2030. Kommunens verksamheter och politiker
ska alltså aktivt arbeta för en jämlik och jämställd kommun.
CEMR-deklarationen omfattar alla delar av verksamheten, både i det politiska
arbetet som arbetsgivarfrågor och servicen till våra invånare.
I Agenda 2030 står det: ”Jämställdhet handlar om en rättvis fördelning av makt,
inflytande och resurser.” Vidare står det i delmål 5.5: ”Tillförsäkra fullt och faktiskt
deltagande och lika möjligheter till ledarskap på alla beslutsnivåer i det politiska,
ekonomiska och offentliga livet.”
Jag kan inte se att det politiska beslutande organet, det vill säga politikerna som
anställer kommunchefen, har gjort som kommunfullmäktige har bestämt.
I egenskap av kommunal verksamhet, med myndighetsutövning, ska vi förhindra
diskriminering och främja jämställdheten systematiskt och målmedvetet.
Vi ska se till att vår personalpolitik är jämlik och jämställd, därför ska även de som
anställer kommunchefen vara ett organ som har en jämlik och jämställd
representation.
En jämn könsfördelning anses nås när andelen kvinnor respektive män i en grupp
är 40/60 procent eller jämnare.

Fråga från Susan Kangosjärvi Persson (V):
•
•

Hur valdes de politiska representanterna ut till det beslutande organet inför
rekryteringsprocessen?
Blev det någon diskussion kring att det beslutande organet var en homogen
grupp politiska representanter, det vill säga att alla var män med liknande
bakgrund och ålder?

/Susan Kangosjärvi Persson (V)
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Svar från Håkan Englund (S):
Kommunstyrelsens arbetsutskott är också personalutskott och därmed ansvarigt
arbetsgivarorgan för Ovanåkers kommun. Det är naturligtvis angeläget att sträva
efter en jämn fördelning av män och kvinnor i personalutskottet för att kunna få olika
perspektiv och utgångspunkter på arbetsgivarfrågor och självklart även vid
rekryteringar där personalutskottet är ansvarigt. Detta är framförallt en fråga för
partierna. Det är partierna som nominerar till olika uppdrag och det är där som
jämställdhetsperspektiv måste finnas.
För tillfället finns fyra män och en kvinna i personalutskottet. Ambitionen måste
naturligtvis vara att detta viktiga personalorgan är så jämställt som möjligt. Detta
ansvar ligger på partierna efter nästa val.
/Håkan Englund (S)
Kommunstyrelsens ordförande
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§ 79

Dnr 2021/01009

Redovisning av uppdrag: Försörjningsstöd och
samverkan mellan Socialnämnd,
Arbetsmarknadsenheten och SFI/Vux
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av redovisningen.

Ärendet
Verksamhetschef för individ och familjeomsorg (IFO) Sara Karsbo, rektor för
Svenska för invandrare och vuxenutbildningen Åke Lind och arbetsmarknadschef
Stefan Jonsson redovisar uppdraget om försörjningsstöd och samverkan mellan
socialtjänst, arbetsmarknadsenhet och SFI/Vux.
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§ 80

Dnr 2021/01010

Redovisning av uppdrag: Platser på särskilt boende
och framtida utveckling
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av redovisningen.

Ärendet
Socialchef Marita Lindsmyr redovisar uppdraget om särskilda platser på särskilt
boende och framtida utveckling.
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§ 81

Dnr 2021/01011

Redovisning av uppdrag: Hur kan vi utveckla arbetet
med svenska språket?
Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet utgår på grund av sjukdom.
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§ 82

Dnr 2020/01382

Verksamhetsplan med aktiviteter för folkhälsa 20212022
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige antar bilaga till Verksamhetsplan för folkhälsa 2021-2022 –
Arbetsordning för Folkhälsorådet.
Beslutet gäller under förutsättning att beslut fattas enligt förslag i ärende
2017/00127.

Ärendet
Vid en översyn av reglementet för folkhälsa framgick att innehållet i stora drag är
detsamma som innehållet i Verksamhetsplanen med aktiviteter för lokalt
folkhälsoarbete 2021-2022.
Arbetsordning för folkhälsorådet som bilaga till verksamhetsplanen föreslås ersätta
reglementet för folkhälsoarbetet i Ovanåkers kommun. Innehållet som finns i både
reglemente och verksamhetsplanen är en beskrivning av kommunens prioriterade
folkhälsomål och aktiviteter kopplade till dessa.
Konsekvensbeskrivning barn och unga
Folkhälsoområdena det tidiga livets villkor samt kontroll, inflytande och delaktighet
är prioriterade i verksamhetsplanen för folkhälsa och hänsyn till dessa tas i samtliga
inplanerade aktiviteter.
Konsekvensbeskrivning jämställdhet
I NSFG (Nätverket för Strategisk Folkhälsa i Gävleborg) finns en politisk
representant från Ovanåkers kommun. Regionens avdelning för folkhälsa och
hållbarhet är sammankallande. För närvarande pågår ett arbete med ”Ett jämlikt
Gävleborg” och det sker i samverkan med länets kommuner. Målen inom Region
Gävleborgs folkhälsoprogram är en god hälsa för alla, oberoende av social position,
kön, funktionsförmåga, etnicitet, sexuell läggning, könsidentitet och ålder. I
Ovanåkers kommuns verksamhetsplan för folkhälsa ingår en beskrivning av
samverkan inom länet samt att ett jämställdhetsperspektiv ska beaktas inom allt
folkhälsoarbete i Ovanåkers kommun som 2009 undertecknade
jämställdhetsdeklarationen CEMR (Council of European Municipalites and
Regions).
Konsekvensbeskrivning hållbarhet
Folkhälsoarbete syftar till att stärka hälsan i en hel grupp eller i hela befolkningen.
En god folkhälsa är centralt för en hållbar samhällsutveckling och för människors
välbefinnande. De prioriterade folkhälsomålen i Ovanåkers kommun syftar till att
uppnå en god och jämlik hälsa, där skillnaderna i hälsa mellan olika grupper
minskar. En god och jämlik hälsa är också en central utgångspunkt och
förutsättning för att nå FN:s globala hållbarhetsmål genom Agenda 2030.

Justerandes sign
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2021-08-13
Skickas till
För kännedom: kulturchef, folkhälsostrateg, folkhälsosamordnare, folkhälsorådet
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§ 83

Dnr 2017/00127

Reglemente och organisation för folkhälsoarbetet i
Ovanåkers kommun
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige ersätter Reglemente och organisation för folkhälsoarbetet i
Ovanåkers kommun med Arbetsordning för Folkhälsorådet som en bilaga till
Verksamhetsplan för Folkhälsa.

Förslag till beslut under sammanträdet
Jennie Forsblom (KD) yrkar på att det i arbetsordningen för Folkhälsorådet ska stå
minst fyra gånger per år avseende mötesfrekvens för Folkhälsorådet.

Beslutsgång
Ordförande Yoomi Renström (S) frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt
yrkande från Jennie Forsblom (KD) och finner att yrkandet bifalls.

Sammanfattning av ärendet
Vid en aktualitetskontroll av Reglemente och organisation för folkhälsa i Ovanåkers
kommun utförd av folkhälsostrateg, folkhälsosamordnare och chef för Kultur- och
fritidsavdelningen. Det framgick då att innehållet i stora drag är detsamma som
innehållet i Verksamhetsplanen med aktiviteter för lokalt folkhälsoarbete 2021-2022.
Det som inte finns med i verksamhetsplanen är arbetsordning för folkhälsorådet.
Förslaget är att reglemente och organisation för folkhälsoarbetet i Ovanåkers
kommun ersätts av bilaga till verksamhetsplan där arbetsordning för Folkhälsorådet
finns beskrivet.

Ärendet
Ovanåkers kommun antog 2017 reglemente och organisation för folkhälsoarbetet. I
reglementet finns kommunens prioriterade folkhälsomål och organisationen för
folkhälsa beskrivet, vilket också finns med i verksamhetsplanen med aktiviteter som
är kopplade till dessa mål för folkhälsa 2021-2022. Vidare finns också
arbetsordningen för folkhälsorådet beskrivet i reglementet.
Kultur- och fritidsavdelningen upprättar verksamhetsplanen för folkhälsa. I
verksamhetsplanen finns i likhet som i reglementet kommunens prioriterade
folkhälsomål samt aktiviteter kopplade till dessa beskrivna. Det som är beslutat i
reglementet men inte i verksamhetsplanen är en arbetsordning för folkhälsorådet.
Arbetsordning Folkhälsorådet
• Folkhälsorådet består av samtliga nämnders ordförande samt företrädare
från oppositionen och leds av kommunstyrelsens ordförande.
Folkhälsorådet ska fungera som ett forum för dialog och samverkan. Rådet
är rådgivande i hälsofrämjande och andts-förebyggande frågor.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

14(43)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-11-08
Kommunfullmäktige

•
•

Folkhälsorådet sammanträder tre-fyra tillfällen/år.
Externa parter kan vid behov bjudas in, exempelvis polis eller medverkande
från någon av samverkansgrupperna.

Konsekvensbeskrivning barn och unga
Folkhälsoområdena det tidiga livets villkor samt kontroll, inflytande och delaktighet
är prioriterade i verksamhetsplanen för folkhälsa och hänsyn till dessa tas i samtliga
inplanerade aktiviteter
Konsekvensbeskrivning jämställdhet
I NSFG (Nätverket för Strategisk Folkhälsa i Gävleborg) finns en politisk
representant från Ovanåkers kommun. Regionens avdelning för folkhälsa och
hållbarhet är sammankallande. För närvarande pågår ett arbete med ”Ett jämlikt
Gävleborg” och det sker i samverkan med länets kommuner. Målen inom Region
Gävleborgs folkhälsoprogram är en god hälsa för alla, oberoende av social position,
kön, funktionsförmåga, etnicitet, sexuell läggning, könsidentitet och ålder. I
Ovanåkers kommuns verksamhetsplan för folkhälsa ingår en beskrivning av
samverkan inom länet samt att ett jämställdhetsperspektiv ska beaktas inom allt
folkhälsoarbete i Ovanåkers kommun som 2009 undertecknade
jämställdhetsdeklarationen CEMR (Council of European Municipalites and
Regions).
Konsekvensbeskrivning hållbarhet
Folkhälsoarbete syftar till att stärka hälsan i en hel grupp eller i hela befolkningen.
En god folkhälsa är centralt för en hållbar samhällsutveckling och för människors
välbefinnande. De prioriterade folkhälsomålen i Ovanåkers kommun syftar till att
uppnå en god och jämlik hälsa, där skillnaderna i hälsa mellan olika grupper
minskar. En god och jämlik hälsa är också en central utgångspunkt och
förutsättning för att nå FN:s globala hållbarhetsmål genom Agenda 2030.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2021-08-13
Arbetsordning för folkhälsorådet, bilaga till verksamhetsplan för folkhälsa 20212022.
Skickas till
För kännedom: kulturchef, folkhälsostrateg, folkhälsosamordnare, Folkhälsorådet
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§ 84

Dnr 2021/00928

Revidering kart-taxa
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige reviderar taxa för karttjänster enligt beslutsunderlag.

Sammanfattning av ärendet
I Ovanåkers kommun finns det sedan 2011 en beslutad taxa för kart- och GIStjänster. I takt med utvecklingen av digitala lösningar och öppna data kan privata
och statliga aktörer idag erbjuda liknande tjänster, kostnadsfritt.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därför en anpassning av taxan för att
stimulera utbudet av kommunens tjänster för de som behöver.

Ärendet
I Ovanåkers kommun finns det sedan 2011 en beslutad taxa för kart- och GIStjänster. Dessa tjänster tillhandahåller kartmaterial till medborgare och företag. I takt
med utvecklingen av digitala lösningar och öppna data kan privata och statliga
aktörer idag erbjuda liknande tjänster, kostnadsfritt.
Dessa fria tjänster har utvecklats i en sådan grad att de nu uppfyller kraven för
exempelvis en situationsplan som används i vissa bygglovsansökningar.
Vid tidpunkten för beslutet om taxan 2011 såg utbudet på marknaden annorlunda
ut. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därför en anpassning av taxan för att
stimulera utbudet av kommunens tjänster för de som är i behov det.
Denna anpassning har redan genomförts i omkringliggande kommuner i länet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2021-09-30
Förslag till ny taxa
Skickas till
För handläggning: gatuavdelningen, bygg- och miljönämnden, ekonomiavdelningen
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§ 85

Dnr 2021/00916

Revidering investeringsplan 2021-2025:
kommunstyrelsen - Pistmaskin Edsbybacken
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beviljar ytterligare 395 tkr för investering i ny pistmaskin till
Edsbybacken.

Ärendet
Investeringsreglementet anger att investeringen ska upp till omprövning av
kommunfullmäktige om det visar sig att anbudet avviker mer än 5% och mer än 200
tkr jämfört med budget. I övrigt överlåts till förvaltning och nämnd att se till att
investeringen genomförs i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.
Enligt investeringsplanen för 2021-2025 som antogs av kommunfullmäktige den
2020-05-04 beslutades att bevilja 3 mkr till ny pistmaskin med tillhörande vinsch.
Utifrån upphandlingen har två bud inkommit varav samtliga överstiger de 3 mkr som
beviljats. Det alternativet som motsvarar förfrågningsunderlaget överstiger 3 mkr
med 395 tkr och är det bästa och lägsta alternativet. Godtas äskandet om 395 tkr
kan den gamla pistmaskinen gå till försäljning.
Konsekvensbeskrivning barn och unga
Skidbacken i Ovanåkers kommun är en välbesökt fritidsanläggning för barn och
unga med deras familjer. En pistad backe är en förutsättning för ett hållbart
underlag och som klarar av många besökare.
Konsekvensbeskrivning hållbarhet
Den gamla pistmaskinen kommer att säljas och kan återanvändas av annan ägare.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2021-09-21
Skickas till
För kännedom: enhetschef fritid, ekonomiavdelningen
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§ 86

Dnr 2021/00929

Revidering investeringsplan 2021-2023:
kommunstyrelsen - Angöring parkering för att hämtaoch lämna vid Alftaskolan
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige utökar investeringsbudgeten 2021-2025 med 150 tkr för
ombyggnad av Skolgatan i Alfta.

Sammanfattning av ärendet
Trafikverket har sedan tidigare planerat att flytta busshållplatserna vid Alfta
busstorg till Långgatan under år 2022. I samband med flytten har planen varit att
tillgänglighetsanpassa hållplatserna samt stärka attraktiviteten i det kollektiva
resandet.
På grund av ändrade förutsättningar i ett anslutande projekt hos Trafikverket kunde
flytten och ombyggnationen av hållplatserna påbörjas redan sommaren 2021.
På grund av att Trafikverket kunde genomföra sitt projekt redan 2021 har inte
kommunen hunnit projektera för det framtida busstorget. Kommunens ambition är
att göra en säkrare bussangöring för eleverna (skolbussar hämtar och lämnar
fortfarande vid busstorget).

Ärendet
Trafikverket har sedan tidigare planerat att flytta busshållplatserna vid Alfta
busstorg till Långgatan under år 2022. I samband med flytten har planen varit att
tillgänglighetsanpassa hållplatserna samt stärka attraktiviteten i det kollektiva
resandet.
På grund av ändrade förutsättningar i ett anslutande projekt hos Trafikverket kunde
flytten och ombyggnationen av hållplatserna påbörjas redan sommaren 2021. I
beslutat ärende 2021/00530 ställde sig Ovanåkers kommun positiv till detta.
I samband med att Trafikverket planerade för flytten av hållplatsen, planerade
också Ovanåkers kommun för att göra om busstorget. Men på grund av att
Trafikverket kunde genomföra sitt projekt redan 2021 har inte kommunen hunnit
projektera för det framtida busstorget. Kommunens ambition är att göra en säkrare
bussangöring för eleverna (skolbussar hämtar och lämnar fortfarande vid
busstorget).
I samband med det planerar kommunen också för att inrätta en ny ”hämta och
lämna-sträcka” vid Skolgatan då den befintliga sträckan togs bort i samband med
att Trafikverket flyttade sina hållplatser till Långgatan.
En medborgardialog för Alfta centrumplan planeras att genomföras i oktober 2021. I
dialogen kommer busstorget lyftas upp för att ge kommunens medborgare möjlighet
att tycka till om helheten för Alftas framtida busstorg.
Konsekvensbeskrivning barn och unga
En säkrare färdväg till och från skolan.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2021-09-29
Layout/skiss Skolgatan
Skickas till
För kännedom: gatuavdelningen, ekonomiavdelningen
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§ 87

Dnr 2021/00927

Revidering investeringsplan 2022-2024:
kommunstyrelsen - Kylanläggning Alfta ishall
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beviljar 3 660 000 kr för ny kylanläggning vid Alfta ishall.

Sammanfattning av ärendet
En fortsatt investering i Alfta ishall med ny kylanläggning bedöms uppgå till
3 660 000 kr.
Befintlig kylanläggning har brister och ett nytt kylsystem behöver installeras för
fortsatt säker drift samt lägre driftkostnader.
Ett belopp för oförutsedda kostnader bör också budgeteras. För installationer av det
här slaget är det rimligt att anta ca 10 % av investeringsbeloppet. Om ytterligare
osäkerheter bedöms finnas kan ett högre belopp för oförutsedda kostnader
budgeteras.

Ärendet
Befintlig kylanläggning vid Alfta ishall har brister. En av de två kompressorerna
används inte alls idag. Det innebär större risk för driftstopp under is-säsongen med
allvarliga konsekvenser för verksamheten i ishallen. Samtidigt betyder det att
driftkostnaden är onödigt hög då den enda fungerande kompressorn körs på högre
effekt under längre del av säsongen än med två fungerande aggregat.
Med en ny kylanläggning kommer helt nya kylaggregat att installeras. Köldmedium i
det nya systemet blir koldioxid. Återvinning av värme från kylprocessen kommer att
göras för bland annat värme till omklädningsrummen och tjälskydd under is-pisten.
Det kommer att sänka driftkostnaderna i anläggningen framöver.
Befintlig kompressor som installerades i anläggningen 2015 har ett restvärde som, i
alla fall delvis, kommer att kunna kompenseras vid en försäljning.
Investeringsbeloppet för den nya kylanläggningen med återvinning bedöms till 3
300 000 kr. Åtgärden bör utföras under säsongsuppehållet 2022. Leveranstider för
kylaggregat är i dagsläget mycket lång, enligt uppgift 40 veckor. Därför är beslutet
tidskritiskt.
Konsekvensbeskrivning barn och unga
Barn och unga får en större möjlighet att ha en aktiv fritid med säker tillgång till is i
Alfta ishall.
Konsekvensbeskrivning hållbarhet
Kylanläggningen blir mer driftsäker och driftkostnaderna sänks genom val av
kylaggregat samt att värmeåtervinning byggs in i hela anläggningen.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2021-09-28
Beslut Dnr 2020/00787
Skickas till
För kännedom: Kultur- och fritidsavdelningen
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§ 88

Dnr 2021/00961

Antagande av ny upphandlingspolicy
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige antar ny upphandlingspolicy som tagits fram gemensamt i
Inköpssamverkan Mitt.

Sammanfattning av ärendet
Enligt avtalet för inköpssamverkan ska kommunerna, enligt § 8 Parters åtaganden,
ta fram en gemensam upphandlingspolicy. Arbetet med att ta fram en gemensam
upphandlingspolicy är nu klart och samtliga kommuner som ingår i
inköpssamverkan Mitt kan nu i respektive kommun anta ny upphandlingspolicy.
Tidigare antagen upphandlingspolicy – Inköp Gävleborg, antagen kf 2016-03-07,
§11, ersätts av denna nya upphandlingspolicy.

Ärendet
Från 1 januari 2020 fick kommunerna ta över ansvaret för upphandlingar i och med
att Inköp Gävleborg avvecklades. Alla kommuner i Hälsingland byggde upp
inköpsorganisationer med upphandlare och inköpssamordnare och ett avtal ingicks
mellan kommunerna i Hälsingland där Inköpssamverkan Mitt skapades. Våren 2021
anslöts Älvkarleby kommun till Inköpssamverkan Mitt.
Syftet med inköpssamverkan är att gemensamt nyttja resurser som stödjer och
kompletterar respektive parts eget arbete att uppnå effektiva inköp. Samverkan
syftar även till att minska sårbarheten hos respektive samverkanspart. Som mål för
inköpssamverkan sattes att inköpssamverkan ska:
* genom samverkan i inköpsprocesserna uppnå lägre kostnader och högre
verksamhetsutveckling
* öka samarbetet i inköpsprocessen
* öka avtalstroheten inom samverkanskommunerna
Som ett åtagande ska alla parter i samverkan, enligt § 8 i avtalet, tillämpa en
gemensam upphandlingspolicy. Det har varit många frågor att hantera i uppstarten
av den egna inköpsorganisationen i respektive kommun men också i
Inköpssamverkan. En frågeställning som har behandlats under en tid är den
gemensamma upphandlingspolicyn. Nu finns ett förslag till gemensam
upphandlingspolicy som kan antas i alla kommuner som ingår i Inköpssamverkan
Mitt.
Policyn bygger på den nationella upphandlingsstrategin för att medverka till
utvecklingen av ett hållbart samhälle och bidra till att nå målen i Agenda 2030.
Policyn gäller all upphandling av varor, tjänster och entreprenader och ska främja
en hållbar utveckling, bästa hushållning med kommunala medel samt bidra till att
resurser frigörs inom kommunens förvaltningar och övriga kommunala
verksamheter. Policyn fastställer de principer som utöver lagstiftning gäller för
kommunens egna upphandlingar samt de gemensamma upphandlingsprocesserna
som gäller för Inköpssamverkan Mitt.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2021-09-29
Upphandlingspolicy
Skickas till
För kännedom: ekonomiavdelningen, upphandlingsenheten
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§ 89

Dnr 2021/00959

Nyupplåning och omsättning av lån 2022
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunstyrelsen har under 2022 rätt att nyupplåna, dvs. öka kommunens
skulder under 2022, med totalt 50 mnkr.
2. Kommunstyrelsen har under 2022 rätt att omsätta lån, dvs. låna upp belopp
motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under 2022.

Ärendet
Enligt kommunens finanspolicy ska kommunfullmäktige årligen fatta beslut om
nyupplåning samt omsättning av lån under kommande år. Kommunen har i
dagsläget lån på 320 mnkr. Med det resultat som budgetförutsättningarna för 20222024 ger och beslutade investeringar för 2021-2024 så bedöms upplåningsbehovet
under 2022 att uppgå till totalt 380 mnkr. Under återstoden av 2021 kommer lån på
20 mnkr troligen att upptas, totalt kommer kommunens lån då att uppgå till 340
mnkr vid årsskiftet, detta innebära då att det kvarstår ett behov av nyupplåning på
40 mnkr under 2022. Eftersom det faktiska resultatet för 2022 kan bli lägre och att
det eventuellt kan tillkomma revideringar av investeringsplanen under året så
föreslås ett något högre investeringstak för 2022, 50 mnkr.
Om budgetförutsättningarna för perioden 2022-2024 inte ändras i framtiden och om
det inte tillkommer några ytterligare investeringar till investeringsplanen under
samma period, så kan det finnas möjlighet att amortera på lånen med 20 mnkr 2023
och 20 mnkr 2024. Det skulle i så fall innebära att i slutet på planeringsperioden,
2024, så kommer det totala lånebeloppet vara 340 mnkr.
Grundprincipen kommunen följer är att investeringar ska finansieras med egna
medel, självfinansiering, detta utrymme består av resultatet och avskrivningar för
perioden. En prognos på självfinansieringen för 2022 är 46 %, 2023 177 % och
2024 212 %. Kommunen har också ett mål att inlåningen maximalt får uppgå till 30
tkr per invånare. Detta mål kommer inte att uppnås under 2022 med de beslutade
förutsättningarna, inlåningen kommer då var ca 32 tkr per invånare. Om amortering
sker under 2023 och 2024 enligt förutsättningarna kommer inlåningen i slutet på
2024 att vara 29 tkr per invånare.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2021-09-29
Skickas till
För kännedom: ekonomiavdelningen
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§ 90

Dnr 2021/00957

Delårsrapport Ovanåkers kommun 2021
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige fastställer Delårsrapport Ovanåkers Kommun 2021.

Sammanfattning av ärendet
Resultatet för perioden januari – augusti 2021 är 21,9 mnkr, budgeten för perioden
är 7,1 mnkr, vilket blir en positiv avvikelse mot periodens budget med 14,8 mnkr.
Den största avvikelsen jämfört med periodens budget är skatter och generella
bidrag som redovisar ett budgetöverskott på 14,4 mnkr. Verksamhetens
nettokostnader redovisar en negativ budgetavvikelse med 7,3 mnkr, en av de
kostnader som avviker mest är pensionskostnader som är 7,7 mnkr högre än
periodens budget. Finansnettot är 7,7 mnkr bättre än periodens budget tack vare
värdeökning på kommunens avsatta pensionsmedel.
Helårsprognosen för 2021 är -5,2 mnkr, budgeten för året är -8,8 mnkr, vilket
innebär en positiv budgetavvikelse med 3,6 mnkr. Prognosen för
balanskravsresultatet är 0 eftersom vi använder medel från
resultatutjämningsreserven samt åberopar synnerliga skäl för del som avser
förändring i pensionsskuld.
Av kommunens verksamhetsmål som är av betydelse för god ekonomisk
hushållning så prognostiseras 9 mål bli uppfyllda, 3 mål bedöms bli delvis uppfyllda
och 2 mål bedöms inte bli uppfyllda under året.
Helårsprognosen för kommunens finansiella mål för 2021 är att resultatmålet inte
blir uppfyllt, investeringsmålet blir delvis uppfyllt och soliditetsmålet inte blir uppfyllt.

Ärendet
Resultat för perioden
Januari - Augusti

Budget

Resultat

Avvikelse

106,7

93,3

-13,4

-555,1

-548,7

6,4

-27,3

-27,6

-0,3

Verksamhetens nettokostnad

-475,7

-483,0

-7,3

Skatteintäkter och statsbidrag

483,6

498,0

14,4

-0,8

6,9

7,7

7,1

21,9

14,8

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar

Finansnetto
Resultat

Resultatet för perioden januari till augusti är 21,9 mnkr, budgeten för perioden är
7,1 mnkr, vilket blir en positiv avvikelse mot periodens budget med 14,8 mnkr. Den
enskilt största avvikelsen jämfört med periodens budget är skatter och generella
bidrag som redovisar ett budgetöverskott på 14,4 mnkr. Verksamhetens
nettokostnader är 7,3 mnkr högre än periodens budget. En av de kostnader som

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

26(43)

Sammanträdesdatum

2021-11-08
Kommunfullmäktige

avviker mest mot periodens budget är pensionskostnader som är 7,7 mnkr högre
pga ett förändrat livslängdsantagande. Avskrivningarna följer budgeten för perioden
väl. Skatter och generella bidrag är 14,4 mnkr högre än budgeten för perioden.
Enligt den senaste skatteprognosen från den 26 augusti så ökar kommunens
skatteintäkter, även kostnadsutjämningen och LSS utjämningen påverkar positivt.
Skatteavräkningen från föregående år är även den positiv, 2,3 mnkr. Budgeten för
skatter och generella bidrag byggde på skatteprognosen som SKR tog fram i
augusti 2020 och det var i ett läge med stor osäkerhet pga pandemin. Finansnettot
budgeterades till -0,8 mnkr för perioden men utfallet blev 6,9 mnkr, totalt är det en
positiv budgetavvikelse för perioden på 7,7 mnkr. Ett orealiserat resultat för
kommunens pensionsplaceringar förbättrar resultatet med 6,7 mnkr för perioden
tack vare en fortsatt återhämtning på aktiemarknaden under första delen av 2021.
Nämndernas resultat
Januari - Augusti

Budget

Resultat

Avvikelse

-0,8

-0,4

0,4

-98,2

-96,8

1,4

0,2

1,0

0,8

-3,3

-2,6

0,7

Barn- och utbildningsnämnden

-175,1

-177,7

-2,6

Socialnämnden

-189,9

-189,2

0,7

18,7

10,4

-8,3

Kommunfullmäktige, revision,
valnämnd
Kommunstyrelsen
VA
Miljö- och byggnämnden

Gemensamma kostnader och intäkter

Kommunstyrelsen gör för perioden ett budgetöverskott på 1,4 mnkr. Flertalet
verksamheter inom kommunstyrelsen gör överskott för perioden, största enskilda
överskottet gör förvaltningen på väghållningen p.g.a. den milda vintern och
underhåll som inte hunnit genomföras (2 mnkr). Utöver detta gör man också större
överskott på arbetsmarknadsinsatser pga färre deltagare första halvåret (1 mnkr)
samt vakanser och lägre kostnader för tjänster än budget (1 mnkr), dels till följd av
covid. Förvaltningen har också högre intäkter än budgeterat (1,2 mnkr) pga
försäljning av fastigheter och tjänster. Förvaltningen har också obudgeterade
kostnader som sänker överskottet; kostnader kopplade till Alftaskolans
ombyggnation (3,7 mnkr), kostnader kopplade till obudgeterade beslut (1 mnkr).
Miljö- och byggnämnden redovisar ett budgetöverskott på 0,7 mnkr för perioden.
Barn och utbildningsnämnden redovisar ett underskott på 2,6 mnkr. Grundskolan
har ett totalt underskott för perioden på 3,7 mnkr, huvudorsaken till detta är att
personalkostnaderna är högre än periodens budget samt ökade kostnader för
material och inventarier.
Socialnämnden redovisar totalt sett ett budgetöverskott för perioden på 0,7 mnkr.
För Individ och familjeenheten redovisas ett budgetunderskott med 2,7 mnkr.
Underskottet förklaras främst av högre försörjningsstödskostnader än budgeterat,
budgetunderskott på 2,9 mnkr. För perioden redovisas ett budgetöverskott på 1,4
mnkr för Omsorgsenheten Omvårdnadsenheten redovisar ett budgetöverskott med
ca 0,9 mnkr för perioden.
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Kommunen har ett antal kostnader och intäkter som redovisas centralt, bland annat
pensionskostnader. Den totala budgetavvikelsen för perioden är negativ med 8,3
mnkr. Den enskilt största orsaken till detta är ökade pensionskostnader, 7,7 mnkr
högre än periodens budget. Ett förändrat livslängdsantagande för
pensionsavsättningen belastar resultatet med en skuldförändring på 3,3 mnkr.
Resten av avvikelsen beror till största del på att det även har varit ett högre
intjänande av den förmånsbestämda pensionen än vad som budgeterats.
Kommunen har kompenserats för ökade sjuklönekostnader med totalt 1,6 mnkr, för
detta fanns det ingen budget. Semesterlöneskulden har ökat och påverkar
resultatet för perioden med 1,4 mnkr.
Prognos för helår
Prognos 2021

Budget

Prognos

Avvikelse

160,0

160,0

0

-853,1

-877,4

-24,3

-40,9

-40,9

0

Verksamhetens nettokostnad

-734,0

-758,3

-24,3

Skatteintäkter och statsbidrag

725,8

745,2

19,4

Finansnetto

-0,6

7,9

8,5

Resultat

-8,8

-5,2

3,6

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar

Prognosen för kommunens resultat 2021 är -5,2 mnkr. Det budgeterade resultatet
är -8,8 mnkr. Det budgeterade resultatet för 2021 var -3,9 mnkr inför året men
under året har det beslutats om budgetförändringar med ytterligare kostnader på
4,9 mnkr. Avvikelsen mot aktuell årsbudget är alltså 3,6 mnkr.
Verksamhetens nettokostnader bedöms bli 24,3 mnkr högre än budgeterat medan
verksamhetens intäkter och avskrivningar bedöms följa årsbudgeten. Orsakerna till
det prognostiserade underskott på verksamhetens nettokostnader är flera, men en
stor orsak är prognosen för pensionskostnaderna som enligt aktuell prognos från
KPA blir 10,2 mnkr sämre än budgeterat. Övriga större budgetavvikelser är
kostnader för Alftaskolans ombyggnation, 3,7 mnkr, utrangeringar, 4,6 mnkr, högre
försörjningsstödskostnader, 4,3 mnkr samt ökade kostnader för
grundskoleverksamheten, 4,1 mnkr.
Enligt den senaste skatteprognosen från den 26 augusti så fortsätter ökningen av
kommunens skatteintäkter, även kostnadsutjämningen och LSS utjämningen
påverkar positivt. Totalt är prognosen för skatter och generella bidrag 19,4 mnkr
högre än årsbudgeten.
Finansnettot budgeteras till -0,6 mnkr för perioden men utfallet bedöms bli 7,9 mnkr,
totalt är alltså prognosen 8,5 mnkr bättre än budget. Den största orsaken till
budgetavvikelsen är ett orealiserat resultat på kommunens pensionsplaceringar
som förbättrar de finansiella intäkterna med 7,5 mnkr för året.
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Balanskravsresultat
Prognos
2021

2020

2019

-5 651

20 749

29 850

-822

-952

-1 503

+ Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet

0

0

0

+ Realisationsförluster enligt
undantagsmöjlighet

0

0

0

-7 500

0

-7 173

0

4 792

0

-13 973

24 589

21 174

-13 522

-14 174

10 687

0

0

0

0

565

3 286

0

0

0

11 067

7 565

Årets resultat enligt resultaträkningen
- Samtliga realisationsvinster

-/+ Orealiserade vinster och förluster i
värdepapper
+/- Återföring av orealiserad vinst/förlust i
värdepapper
Årets resultat efter balanskravsjusteringar
- Reservering av medel till
resultatutjämningsreserv
+ Användning av medel från
resultatutjämningsreserv
+ Användning av medel för flyktingsituationen
Synnerliga skäl
Årets balanskravsresultat

Prognosen för balanskravsresultatet är 0. Årets resultat före balanskravsjusteringar
är 14,0 mnkr. Med hänvisning till synnerliga skäl exkluderas den förändring som
görs på kommunens pensionsavsättning med anledning av förändrade
livslängdsantaganden. Motiveringen till hänvisningen synnerliga skäl är att det
förändrade livslängdsantagandet påverkar kommunen på lång sikt och därför görs
bedömningen att detta inte ska kräva ett återställande av negativt
balanskravsresultat inom tre år. Kommunen har heller inte några negativa resultat
att återställa sedan tidigare och har en god ekonomisk ställning. 10,7 mnkr används
av resultatutjämningsreserven (RUR).
Investeringar
Årets investeringar antas i delårsbokslutet uppgå 94,9 mnkr exkl. leasingbilar (146,0
mnkr). För investeringarna totalt sett (de som inte tidigare redovisats som
avslutade) prognostiseras ett budgetunderskott med 36,6 mnkr. De större
budgetavvikelserna är Näskullen (demensboende 48 platser) för vilken det
prognostiseras ett budgetunderskott på 20 mnkr och Celsiusskolan F-9 där det
prognostiseras ett budgetunderskott med 13,0 mnkr. För båda dessa antas inga
ytterligare nettoutgifter.
De investeringsprojekt som antas vara de största 2021 är ombyggnation av
Alftaskolan 24,5 mnkr och Ispist Alfta ishall 7,5 mnkr. Utöver det prognostiseras
även större nettoutgifter avseende Inredning och teknik till Alftaskolan, reinvestering
gator enl. plan och marklösen.
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Kommunens fem största investeringsobjekt
Utgifter sedan projektets start
Budget
aggreger
at

Nettoinv
aggreger
at

Alla
investeringspro
jekt

457 402

Alftaskolan:
Ombyggnad F-9,
inkl. projektering

Varav: Årets investeringar

Progn
os

Avvikels
e

Budge
t

Nettoi
nv

Progn
os

420 756

494 03
8

-36 636

132 9
59

61 98
5

94 853

55 165

53 395

54 826

339

24 83
9

23 06
8

24 500

Forsparken:
Ispist

8 500

5 040

8 500

0

8 500

5 040

7 500

Alftaskolan
inredning och
teknik

4 885

0

4 885

0

4 885

0

4 885

Reinvestering
gator enl. plan
2021

4 500

472

4 500

0

4 500

472

4 500

Marklösen

5 955

2 594

5 955

0

3 361

0

3 361

Utvärdering av god ekonomisk hushållning
Det koncernövergripande styrkortets mål följs upp av berörda nämnder och bolag.
Deras analyser sammanfattas och bedöms utifrån ett koncernperspektiv. Vid
delåret 2021 prognostiseras 9 mål bli uppfyllda, 3 mål bedöms bli delvis uppfyllda
och 2 mål bedöms inte bli uppfyllda under året.
Ovanåkers kommun har fastställt finansiella mål för 2021 inom tre områden som
anses vara av betydelse för god ekonomisk hushållning. Helårsprognosen för dessa
tre mål är att resultatmålet inte blir uppfyllt, investeringsmålet blir delvis uppfyllt och
soliditetsmålet inte blir uppfyllt.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2021-10-04
Delårsrapport Ovanåkers kommun 2021
Delårsrapport 2021 del 2
Styrkortsbilaga delår 2021
Investeringsuppföljning delår 2021
Revisorernas bedömning av delårsrapport
Skickas till
För handläggning: kommunfullmäktige
För kännedom: ekonomikontoret, revisionen
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§ 91

Dnr 2021/00960

Rapportering enligt kommunens finanspolicy
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner rapport avseende kommunens finansverksamhet

Ärendet
Ovanåkers kommuns finanspolicy antogs i kf 2017-11-20 § 79. Policyn ska ange
ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten inom kommunen skall bedrivas. Med
finansverksamhet avses likviditetsförvaltning och finansiering. I finanspolicyn anges
att kommunstyrelsen skall två gånger per år, vid delårs- och årsbokslut, lämna
rapport till fullmäktige avseende kommunens finansverksamhet.
Kommunen hade 2021-08-31 tillgängliga likvida medel på kassa och bank på totalt
32,9 mnkr samt en kredit på 30 mnkr. Lånen uppgår till 320 mnkr med en
genomsnittlig kapitalbindning på 4,23 år och en genomsnittlig räntebindning på 3,73
år samt en snittränta de senaste 12 månaderna på 0,33 %. Samtliga lån är
upptagna i Kommuninvest.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2021-09-29
Rapport avseende kommunens finansverksamhet delårsrapport 2021
Skickas till
För kännedom: ekonomiavdelningen
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§ 92

Dnr 2021/00958

Skattesats 2022
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige fastställer 2022 års skattesats till 21,86 kr/skattekrona.

Ärendet
21,86 kr/skattekrona är samma skattesats som gällt för 2021. Enligt
kommunallagen, 11 kap § 8, ska styrelsen före oktober månads utgång föreslå
skattesatsen för den kommunalskatt som ingår i den preliminära inkomstskatten
under det följande året. Enligt § 11 ska skattesatsen fastställas av fullmäktige före
november månads utgång.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2021-09-29
Skickas till
För kännedom: ekonomiavdelningen
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§ 93

Dnr 2021/00907

Budget- och verksamhetsplan 2022-2024 inklusive
anpassningsbilaga
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige antar dokumentet budget och verksamhetsplan 2022-2024 och
beslutar därmed bland annat om finansiella mål, budgetramar och borgensavgift för
bolagen.
Kommunfullmäktige antar dokumentet anpassningsbilaga 2022-2024.

Förslag till beslut under sammanträdet
Håkan Englund (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med tilläggsyrkande:
• att fullt ut tillmötesgå barn- och utbildningsnämndens äskanden för
förskoleplatser i Alfta som motsvarar 1, 066 mnkr.
Mikael Jonsson (M) och Ingemar Ehn (L) yrkar bifall till Håkan Englund (S) förslag.
Ingemar Börjesson (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med ett
ändringsyrkande:
• att arvode för förtroendevalda fortsättningsvis ska vara fryst i avvaktan på
utredning av arvodesreglementet.
Hans Jonsson (C) och Bertil Eriksson (KD) yrkar bifall till förslag från C och KD.
Hans Gradin (S) och Jan-Åke Lindgren (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång
Ordföranden Yoomi Renström (S) ställer frågan om kommunfullmäktige kan besluta
enligt förslag från kommunstyrelsen och finner att kommunfullmäktige begär
votering.
Propositionsordning blir att den som röstar för förslag från S, M och L röstar Ja och
den som istället röstar för förslag från C och KD röstar Nej. Propositionsordningen
godkänns.
Ordföranden finner att omröstningen utfaller så att förslag från S, M och L bifalls.
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige avslår eller antar tilläggsyrkande från
Håkan Englund (S) och finner att tilläggsyrkandet bifalls.
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige avslår eller antar ändringsyrkande från
Ingemar Börjesson (V) och finner att ändringsyrkandet avslås.
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Omröstningsresultat
Med resultatet 17 röster på Ja (S, M, L) mot 14 röster på Nej (C och KD) samt 4
som Avstår finner ordföranden att förslag från S, M och L bifalls.
Ledamot/tjänstgörande
ersättare
Yoomi Renström
Einar Wängmark
Anna Rudman
Hans Jonsson
Håkan Englund
Gun-Marie Swessar
Pär Rytkönen
Jennie Forsblom
Mikael Jonsson
Ylva Ivarsson
Björn Mårtensson
Hans Gradin
Inge Eriksson
Isa Wallmyr
David Parhans
Maria Unborg
Jan-Åke Lindgren
Monica Hansson
Ingemar Börjesson
Åke Jonsson
Karin Leanders
Carl Bopparmark
Lennart Englund
Bertil Eriksson
Ingemar Ehn
Elin Wängmark
Björn Schols
Ulla Mortimer
Jonas Frost
Elisabeth Eriksson
Carina Nordqvist
Stefan Emtretzén
Karl-Gunnar Landar
Claes Häggblom
Tomas Bolén
Summa:

JA

NEJ

AVSTÅR

JÄV

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
17

14

4

0

Reservation
Sverigedemokraterna inte deltar i beslutet.
Ingemar Börjesson (V) reserverar sig mot beslutet, skriftlig reservation lämnas
under sammanträdet och tas till protokollet.
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”Reservation 2021-11-08:
Vänsterpartiet reserverar sig för beslutet att reglera politikerarvoden för 2021”
Centerpartiet och Kristdemokraterna reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Planeringsförutsättningar beslutades på kommunfullmäktige i juni 2021. Därefter
har nämnderna och de helägda bolagen inkommit med en verksamhetsbeskrivning
och nämnds- och bolagsmål. Nämnderna har även upprättat en anpassningsbilaga
där åtgärder för att nå budgetram framgår.
Kommunen budgeterar ett positivt resultat på ca 1,0 mnkr 2022, 6,3 mnkr 2023 och
13,3 mnkr 2024.
Kommunen budgeterar en självfinansieringsgrad för investeringarna på 44% 2022,
175% 2023 och 211% 2024.
Kommunen budgeterar en soliditet (inklusive ansvarsförbindelsen för pensioner) på
20,8% 2022, 22,3% 2023 och 24,3% 2024.
Planeringsförutsättningar beslutades på kommunfullmäktige i juni 2021. I enlighet
med de då fastställda budgetramarna har nämnderna beslutat om en budget och
verksamhetsplan (inkl. styrkort) samt en anpassningsbilaga med åtgärder för att nå
budgetramen.
Efter beslutet i juni har ändringar som rör de nämndernas budgetar och de centrala
budgetposterna gjorts däribland:
• ny skatteunderlagsprognos
• ny beräkning av pensionskostnader (KPA)
• ny beräkning av kapitaltjänstkostnader (avskrivningar och internränta) enligt
senaste beslut
• ny beräkning av utrymme för löneöversyn enligt senaste (PKV- prisindex
kommunal verksamhet)
• ramökning för nämnderna och en försämring av resultatet kopplat till att
löneöversyn för 2021 blev högre än vad som fanns budgeterat (beslut tas i
kommunfullmäktige september)
• kommunstyrelsens ram har utökats då räddningstjänsten fått ett utökat
anslag via kommunalekonomisk utjämning som inte hanterats i tidigare
beslut
• omflyttning av budget för personal, livsmedel m.m. gällande förskolans
måltider från barn- och utbildningsnämnden till kommunstyrelsens
kostavdelning i enlighet med beslut i bun.
• utökning av skatteintäkterna med anledning av budgetproposition 2022
• beräkning av internhyror 2022
• kommunstyrelsen har fått en utökning för Hälsingesamverkan
• kommunstyrelsen har fått en utökning för vuxna ute bland ungdomar
• kommunstyrelsen har fått en utökning för utvecklingsplan Ol-Anders
• kommunstyrelsen har fått en utökning för översyn Forsparken
• nämndernas ramar har utökats för fossilfria fordon
• kommunstyrelsen ges ingen utökning av ram för Hittaut. Ärendet får
hanteras inom kommunstyrelsens befintliga ram.
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•

barn- och utbildningsnämnden har fått en utökning för förskoleplatser

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2021-09-24
Budget och verksamhetsplan 2022-2024
Anpassningsbilaga 2022-2024
Tilläggsäskande- ”Öppna ny förskoleavdelning” (ordförandebeslut bun)
Resultatbudget 2022-2024
Tjänsteskrivelse Hitta Ut
BudgetCKD 2022-2024 okt2021
Resultatbudget C och KD 2022-2024
Skickas till
För kännedom: ekonomiavdelningen, samtliga nämnder
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§ 94

Dnr 2021/00963

Ljusdals kommun ansöker om medlemskap i BOÖN
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner Ljusdal kommuns ansökan om att ingå i
gemensamma överförmyndarnämnden med start 1 januari 2023.

Ärendet
Bollnäs, Ovanåker och Ljusdals kommuner samarbetar sedan 2011 i
överförmyndarfrågor och har en gemensam handläggarenhet i Bollnäs. Politiskt
samverkar Bollnäs och Ovanåkers kommuner sedan 2015 genom en gemensam
överförmyndarnämnd.
Ljusdals kommuns överförmyndarnämnd har genom beslut hemställt att Ljusdal
ansluter sig till Bollnäs och Ovanåkers gemensamma överförmyndarnämnd.
Nämnden pekar på det ökade kravet på kompetens, strukturell styrning samt
effektivisering och minskad sårbarhet som argument för att Ljusdal ska ansluta sig
även politiskt.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Ljusdals kommuns kommunfullmäktige 2021-09-27 § 100
Skickas till
För kännedom: BOÖN, Ljusdals kommun, Bollnäs kommun
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§ 95

Dnr 2020/00114

Förvaltningsplan Världsarvet Hälsingegårdar
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige antar Förvaltningsplan Världsarvet Hälsingegårdar.

Ärendet
En femårig plan för hur Världsarv Hälsingegårdar ska förvaltas har tagits fram av
Länsstyrelsen. Det är ett dokument som berör Länsstyrelsen Gävleborg, Region
Gävleborg, Hälsinglands kommuner, Kommunalförbundet Hälsingland, Länsmuseet
Gävleborg, Hälsinglands museum samt de enskilda Världsarvsgårdsägarna.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2020-01-23
Förvaltningsplan Världsarvet Hälsingegårdar
Skickas till
För kännedom: kulturchef, Länsstyrelsen Gävleborg
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§ 96

Dnr 2021/01012

Avsägelse och fyllnadsval uppdrag som ersättare
kommunstyrelsen
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen av Ann-Christine Märges (S)
som ersättare i kommunstyrelsen.
2. Kommunfullmäktige utser Patrik Bossen (S) till ny ersättare i
kommunstyrelsen.

Ärendet
Ann-Christine Märges (S) har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i
kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2021-10-23
Avsägelse
Nomineringsförslag
Skickas till
För kännedom: kommunsekreterare, avsagd ersättare, ny ersättare
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§ 97

Dnr 2021/00881

Avsägelse och fyllnadsval uppdrag som ersättare i
socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen av Lisbeth Dehlin (S) som
ersättare i socialnämnden.
2. Kommunfullmäktige utser Carl Bopparmark (S) till ny ersättare i
socialnämnden.
3. Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen av Lisbeth Dehlin (S) som
ersättare i barn- och utbildningsnämnden.
4. Kommunfullmäktige utser Emma Madueme (S) till ny ersättare i barn- och
utbildningsnämnden.

Ärendet
Lisbeth Dehlin (S) har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i socialnämnden och
barn- och utbildningsnämnden.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2021-10-23
Avsägelse
Nomineringsförslag
Skickas till
För kännedom: kommunsekreterare, avsagd ersättare, ny ersättare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

39(43)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-11-08
Kommunfullmäktige

§ 98

Dnr 2021/01093

Avsägelse och fyllnadsval uppdrag som ersättare i
miljö- och byggnämnden samt ersättare i
kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen av David Elofsson (KD) som
ersättare i miljö- och byggnämnden samt som ersättare i
kommunfullmäktige.
2. Kommunfullmäktige utser Felix Karsbo (KD) till ny ersättare i miljö- och
byggnämnden.

Ärendet
David Elofsson (KD) har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i miljö- och
byggnämnden samt som ersättare i kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2021-11-02
Avsägelse, 2021-10-26
Nomineringsförslag, 2021-11-02
Skickas till
För handläggning (avseende ersättare i kommunfullmäktige): Länsstyrelsen
För kännedom: kommunsekreterare, avsagd ersättare, ny ersättare
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§ 99

Dnr 2021/00728

Sammanträdesplan 2022
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige antar sammanträdesdagar 2022 enligt nedan:
Kommunfullmäktiges
presidieberedning
Måndag kl.15.00

Utskick av kallelse för
KF
Torsdag

Kommunfullmäktige
sammanträder
Måndag kl.18.30

14 februari

17 februari

28 februari

19 april (tisdag)

21 april

2 maj

7 juni (tisdag)

9 juni

20 juni

12 september

15 september

26 september

24 oktober

27 oktober

7 november

28 november

1 december

12 december

Budgetberedningen planeras till 14 mars och 19 september. Kommunstyrelsens
uppsiktsdag planeras till 17 augusti.

Ärendet
Varje år antas en sammanträdesplan för kommunens nämnder. Sekreterargruppen
träffas och diskuterar vilka förslag de har.
Listan nedan kommer kompletteras med hel- och delägda bolag samt
överförmyndarnämnden. En förändring i planeringen är att även budgetberedningen
och uppsiktsdag tas med vid beslut om sammanträdesdagar.
Kl

Kf/Ks/Nämnder/Utskott

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Aug Sep Okt Nov

09.00 Barn- och
utbildningsnämnden

2

18.30 Kommunfullmäktige

28

09.00 Kommunstyrelsen

8

08.30 Kommunstyrelsens
arbetsutskott

25

09.00 Miljö- och byggnämnden
09.00 Socialnämnden
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08:30 Överförmyndarnämnd
AEFAB
AICAB
BORAB
HelsingeNet Ovanåker AB
Helsinge Vatten AB

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2021-07-07
Sammanträdesplan 2022
Sammanträdesplan 2022 – Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
Skickas till
För kännedom: samtliga nämnder, hel- och delägda bolag
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§ 100

Dnr 2021/00009

Information till kommunfullmäktige för kännedom
2021-11-08
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av informationen.

Beslutsunderlag
•
•
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Protokollsutdrag 2021-09-28 § 203 Medborgarförslag - Lekplats i Viksjöfors

Utdragsbestyrkande

43(43)

