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§ 77 Dnr 2018/00021  

Godkännande av dagordning 

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner dagordningen. 
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§ 78 Dnr 2018/00022  

Integrationsfrågor 2018 

Ärendet 

Riksdagen har beslutat om den så kallade "gymnasielagen", ungdomarna 

som berörs i Ovanåkers kommun har uppmanats att göra en ny ansökan. 
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§ 79 Dnr 2018/00051  

Budgetuppföljning 

   

Ärendet 

Ekonomichef Magnus Haraldsson presenterade budgetuppföljning januari-

juli 2018. 
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§ 80 Dnr 2018/00387  

Budget och verksamhetsplan för Kommunstyrelsen 2019 -

2021 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen godkänner förvaltningsberättelse, budget- och 

anpassningsåtgärder och styrkort för 2019-2021. Dessa innebär att för 2020 

äskas ytterligare 748 tkr och för 2021 ytterligare 373 tkr. 

Förvaltningsberättelse, budget- och anpassningsåtgärder och styrkort för 

2019-2021 överlämnas till ekonomiavdelningen/budgetberedningen. 

 

Förslag till beslut under sammanträdet 

Hans Jonsson (C) med bifall från Jennie Forsblom (KD) gör följande 

ändringsyrkande:  

Föreslagen kostnadskalkyl för kulturkonsulenttjänsten utgår 2019 och 

kostnaden kvarstår i sin helhet för kommunstyrelsen från och med 2019 och 

framåt. 

Håkan Englund (S) yrkar bifall till kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

 

Beslutsgång 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts ordförande frågar om arbetsutskottet antar 

eller avslår Hans Jonssons (C) ändringsyrkande och finner att arbetsutskottet 

avslår det. 

    

Sammanfattning av ärendet 

Planeringsprocessen för 2019 och framåt har genomförts i två steg. Det 

första innebar att Kommunfullmäktige tog ställning till vilka 

kostnadsökningar som skulle kompenseras och vilka äskade om ny 

verksamhet som skulle godkännas.  

För kommunstyrelsen så innebar det att samtliga bedömda kostnadsökningar 

kompenserades. 

Av de äskanden som Kommunstyrelsen gjorde, 1 425 mnkr, beviljades 900 

tkr för 2019. Något ställningstagande för 2020 och 2021 gjordes inte. 

Förvaltningen har för respektive år tagit fram ett förslag med dessa 

förutsättningar:  
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Kommunstyrelsen budgetram 

2019 

Ram enl. 

förutsättningar, tkr 

Ram enl. förslag, tkr Ytterligare äskande 

74 690 74 690 0 

 

 

Kommunstyrelsen budgetram 

2020 

Ram enl. 

förutsättningar 

Ram enl. förslag Ytterligare äskande, 

tkr 

73 177 73 925 748 

 

 

Kommunstyrelsen budgetram 

2021 

Ram enl. 

förutsättningar 

Ram enl. förslag Ytterligare äskande 

72 902 73 275 373 

 

Observera att styrkortet för 2019 – 2021 inte är berett utan endast utgör 

2018 års mål. 

Nyckeltal 

Nyckeltalen avser att utgöra ett väsentligt komplement till de mål som 

återfinns i styrkortet. Som ett exempel på hur det skulle kunna se ut är att vi 

tänker oss att budgeten baserar sig på en planerad volym och en planerad 

kostnad per enhet, t ex kostnad per portion. Vi analys av utfall så ska vi 

kunna följa om det är volymen (efterfrågan och därmed färre att fördela de 

fasta kostnaderna på) som förändrats eller kostnaderna (rörliga kostnader). 

På detta område finns fortfarande utvecklingspotential men noteras bör att 

det inte finns så många värdefulla nyckeltal för administrativ verksamhet. 

Några framtidsinriktade nycketal (2019 – 2021 föreligger ej.) 
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Ärendet 

Planeringsprocessen för 2019 och framåt har genomförts i två steg. Det 

första innebar att Kommunfullmäktige tog ställning till vilka 

kostnadsökningar som skulle kompenseras och vilka äskade om ny 

verksamhet som skulle godkännas.  

För kommunstyrelsen så innebar det att samtliga bedömda kostnadsökningar 

kompenserades. 

Av de äskanden som Kommunstyrelsen gjorde, 1 425 mnkr, beviljades 900 

tkr för 2019. Något ställningstagande för 2020 och 2021 gjordes inte. 

Förvaltningen har för respektive år tagit fram ett förslag till disposition under 

de förutsättningar som finns i anmärkningskolumnen. 

 

Äskande 2019  

Ks Äskande tkr Disposition tkr Anmärkning 

Ny försäkring, 

Cyberförsäkring 

66  66 3) 

Modul i Stratsys för 

målstyrning samt 

utökning av användare. 

43 43 3) 

Kulturkonsulenttjänst 488 122 1) 2) 

Framtidens Arkiv, e-

arkiv 

255 221 5) 

Nytt arkiv – flytt av 

arkiv 

500 375 6) 

Kök Fölets förskola – 

utrustningsanpassning 

till mottagningskök 

30 30 4) 

Flytt av budget för 

Stratsys från Sn till Ks 

43 43 3) 

Summa 1425 900  

Att disponera  900  

 

 

Anmärkningar 

1) Åtgärd behöver vidtas så att kostnader inte uppkommer 2020 -. 

2) Del av tjänsten kan finansieras av 1 % - anslaget för konstnärlig 

utsmyckning. Vi antar här 75 % under 2019.  

3) Kostnaderna uppkommer oundvikligen. 

4) Ny bedömning av nödvändighet får göras av ny kostchef. Kvarstår 

tills vidare. 
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5) Beloppet 255 tkr kvarstår från 2014 och projektet ”Framtidens 

Arkiv”. Storleksmässigt osäkert varför beloppet jämkats i 

dispositionen. 

6) Tillfällig omdisposition inom styrelsen/förvaltningen 

 

Äskande 2020  

Ks Äskande tkr Disposition tkr Anmärkning 

Ny försäkring, 

Cyberförsäkring 

66  66 3) 

Modul i Stratsys för 

målstyrning samt 

utökning av 

användare. 

43 43 3) 

Framtidens Arkiv, e-

arkiv 

255 221 5) 

Nytt arkiv – flytt av 

arkiv 

500 375 6) 

Flytt av budget för 

Stratsys från Sn till 

Ks 

43 43 3) 

Summa 907 748  

Att disponera  0  

 

Förklaring till anmärkningar, se 2019. 

 

Förslaget innebär ett förnyat äskande om 748 tkr för 2020. 

 

Äskande 2021  

Ks Äskande tkr Disposition tkr Anmärkning 

Ny försäkring, 

Cyberförsäkring 

66  66 3) 

Modul i Stratsys för 

målstyrning samt 

utökning av 

användare. 

43 43 3) 

Framtidens Arkiv, e-

arkiv 

255 221 5) 

Flytt av budget för 

Stratsys från Sn till 

Ks 

43 43 3) 

Summa 407 373 

 

 

Att disponera  0  
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Förklaring till anmärkningar, se 2019. 

 

Förslaget innebär ett förnyat äskande om 373 tkr för 2021. 

Observera att styrkortet för 2019 – 2021 inte är berett utan endast utgör 

2018 års mål. 

 

Konsekvensbeskrivning hållbarhet 

Att inför framtiden satsa på ett e-arkiv torde leda till minskad 

miljöbelastning bl. a. i form av materialet är tillgängligt utan behov av 

transporter för att ta sig till arkivet och i form av minskad 

pappersförbrukning då materialet kan läsas på bildskärm. 

 

Beslutsunderlag 

Förvaltningsberättelse 

Bilaga Anpassningar 

Styrkort kommunstyrelsen 

Budget och verksamhetsplan 2019 – 2021 Ks 

Samverkansprotokoll 2018-08-xx (ännu ej genomfört) 

Tjänsteskrivelse Christer Engström, 2018-08-02 

 

 

Skickas till 

För kännedom: Ekonomiavdelningen och Budgetberedningen 
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§ 81 Dnr 2018/00308  

Ansökan om ekonomiskt bistånd till Voxna 

hembygdsförenings byggnader 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 

1. Kommunstyrelsen beslutar ställa sig bakom deltagandet i projektet 

”Tillgänglighetsåtgärder m.m. i Voxna smedja, Njupa 1:1, Voxna 

socken, Ovanåkers kommun, Hälsingland, BM 28”. 

2. Ovanåkers kommuns andel av finansieringen uppgår till 10 %, 56 

395 kr och finansieras ur kommunstyrelsens medel till förfogande 

(tidigare kallad Växtkraft). 

3. Ovanåkers kommun förskotterar vid behov ett lån på 366.568 kr som 

återbetalas när föreningen får stödet utbetalt efter granskning av 

Landsbygdsprogrammet. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Länsstyrelsen har beviljat Voxna Hembygdsförening 507 556 kr för 

tillgänglighetsåtgärder m.m. i Voxna smedja, Njupa 1:1, Voxna socken, 

Ovanåkers kommun, Hälsingland, BM 28. Föreningen måste stå för 10 % av 

kostnaden, 56 395 kr, varför man söker bidrag från Ovanåkers kommun. 

 

Konsekvensbeskrivning barn och unga 

Voxna smedja är ett byggnadsminne som genom ombyggnaden 

tillgängliggörs.  

 

Konsekvensbeskrivning jämställdhet 

Voxna smedja är ett byggnadsminne som genom ombyggnaden 

tillgängliggörs. 

 

Konsekvensbeskrivning hållbarhet 

Voxna smedja är ett byggnadsminne som genom ombyggnaden 

tillgängliggörs och bevaras för eftervärlden. 
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Beslutsunderlag 

Ansökan om ekonomiskt bistånd till hembygdsföreningens byggnader 

Länsstyrelsen beslut Dnr 3103-2018 

Tjänsteskrivelse Carina Ulfsdotter 2018-05-15 

 

 

 

Skickas till 

För handläggning: Kommunstyrelsen 

För kännedom: Voxna Hembygdsförening 
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§ 82 Dnr 2018/00336  

Delegationsbeslut anställning 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Delegationsbeslut om nyanställningar presenteras på kommunens officiella 

anslagstavla första vardagen varje månadsskifte. Informationen som 

presenteras är: 

Delegat 

Tjänstetitel 

Anställningsperiod 

Avdelning/enhet  

    

Sammanfattning av ärendet 

Processen för att hantera delegationsbeslut vid anställning bör se likalydande 

ut i samtliga nämnder inom kommunen. Med anledning av att 

kommunstyrelsen saknar process finns det anledning att se över hur rutinen 

ser ut idag och hur den bör se ut i framtiden. 

Ärendet 

Justitieombudsmannen påtalade 2004 att delegationsbeslut om anställningar 

ska presenteras för nämnden, detta för att överklagandetiden ska börja löpa 

(JO Målnr/Dnr: 2003-3965). Kommunstyrelsen har senast 2009 hanterat 

anställningar som delegationsbeslut vilket i praktiken innebär att ingen 

besvärstid har börjat löpa för personer anställda efter det. I förlängningen 

innebär det att alla sökande till en tjänst kan begära en prövning av beslutet 

att anställa. I samma process gallras samtliga handlingar efter två år varför 

detta blir omöjligt att hantera. 

För att hantera detta på ett korrekt och lagligt sätt finns det flera olika 

tillvägagångssätt. Ett är att kommunstyrelsen precis som övriga nämnder 

presenterar nyanställda i ett delegationsbeslut. Antingen som en lista eller 

varje anställningsbevis. 

I nya kommunallagen finns det en reell möjlighet för kommunfullmäktige att 

beslut vilka typer av delegationsbeslut som inte behöver presenteras för 

nämnden (Kommunallag 2017:725, 8 kap, 10§, punkt 3). 

Om vi skapar en process där beslutet presenteras på den digitala 

anslagstavlan blir det enklare för oss och tydligare för sökande att hantera 

besvärstiden/överklagandetiden. 
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Beslutet innebär inte att nämnden får minskad makt i förhållande till 

tjänstemännen då nämnden trots att det är ett delegationsbeslut som ska 

presenteras för nämnden inte har rätt att ändra beslut som drabbar en enskild 

negativt. Presentationen av delegationsbeslutet anses därför vara överflödig 

för nämndernas ledamöter och ersättare att ta del av. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Kristoffer Baas, 2018-06-13 

 

Skickas till 

 

För handläggning: Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 

För kännedom: Nämnderna  
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§ 83 Dnr 2018/00369  

Renovering av Hälsingegård Ol-Anders 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 

1. Kommunstyrelsen äskar medel för hyreshöjningar på Hälsingegård 

Ol-Anders i Alfta för år 2019 utifrån föreslagen renoveringsplan.  

År Äskande avs 

hyreshöjning 

Investeringskostnad i 

Aicab 

2019 38 tkr 410 tkr 

2. Uppföljning av 2019 års investering genomförs vid budgetberedning 

2020-2023. 

3. Uppdrag ges till AICAB att i samverkan med Kulturavdelningen och 

Utvecklingsavdelningen renovera Hälsingegård Ol-Anders under 

åren 2019-2023. 

     

    

Sammanfattning av ärendet 

Hälsingegård Ol-Anders i Alfta är i stort renoveringsbehov varför en femårig 

renoveringsplan med tillhörande budget tagits fram       

Ärendet 

Under 2018 har AICAB lämnat in skrivelse i ärendet som beskriver den 

aktuella upprustningssituationen gällande Hälsingegård Ol-Anders. I 

skrivelsen finns också en utarbetad prioriteringslista. Grunden för detta 

utgörs av den inventering ”Underhålls- och åtgärdsprogram Länsmuseet 

Gävleborg 2012 – Dnr 1072/310 Ol-Anders” som Ulrica Olsson på 

Länsmuseet Gävleborg genomförde 2012. Kulturavdelningen ställer sig 

bakom bägge dokumenten generellt och i beskrivningen av nödvändighet 

och aktualitet specifikt. För att inte betydande värden ytterligare ska 

fördärvas och skapa ännu större, framtida kostnader, så är det av allra största 

vikt att ”Förslag på upprustning av Ol-Andersgården” påbörjas. 

 

Under 2018 har Kulturavdelning drivit Hälsingegård Ol-Anders. Vi har 

tillsammans med AICAB och ett arbetslag från Utvecklingsavdelningen 

redan genomfört upprustningsarbeten inomhus. Det har skett med god 

planering och samverkan från samtliga parter. I förslaget till upprustning 

externt av byggnaderna finns det betydande delar som skulle kunna 

genomföras på samma sätt. AICAB står för expertis, kontrollansvar och 

material. Utvecklingsavdelningen och Kulturavdelning står för arbetskraft, 
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utbildning och arbetsledning. Detta torde kunna minska de beräknade 

kostnaderna tillika hyreshöjningarna. 

 

Konsekvensbeskrivning barn och unga 

Under våren 2018 invigdes Barnens Världsarv som är inrymt i den högra 

byggnaden, också kallad ”vaktmästarbostaden”. I åtagandet av ett världsarv 

ålägger Unesco världsarven att säkerställa informations- och 

kunskapsöverföring mellan generationerna i pedagogisk form. Barnens 

Världsarv är ett första steg i Ovanåkers ambition att uppfylla detta åtagande. 

Miljön inomhus möjliggör för pedagogisk verksamhet året runt och har 

under första sommaren visat sig vara väldigt uppskattad. Byggnaden 

återfinns på prioriteringslistan. 

All övrig verksamhet på gården; Emigrantmuseum, Gammelgården, ÖSA 

museet, konst- och fotoutställningar, djurhållning på sommaren är 

verksamhet som riktar sig till människor i alla åldrar. Barn och unga är 

prioriterad målgrupp på Kulturavdelningen och all övrig verksamhet är 

specifikt av stor betydelse för barn och ungas kunskapsutveckling och 

förståelse för vår historia, nutid och kommande framtid. 

Konsekvensbeskrivning jämställdhet 

I sin funktion som besökscenter och utflyktsmål är Hälsingegård Ol-Anders 

av betydelse för samtliga medborgare. Dess funktion som 

konskapsöverförande, kulturell- och historieskapande samlingspunkt kan 

inte nog poängteras. 

 

Konsekvensbeskrivning hållbarhet 

Fastigheter behöver ett viss mått av underhåll och renovering. Fastigheter av 

historiskt- och kulturellt värde behöver extra mycket omsorg gällande detta. 

Hälsingegård Ol-Anders fastigheter är byggda av material som inte alltid går 

att återfinna längre eller som kräver specialkompetens utöver standard. Det 

som går sönder i en gammal byggnad kan vara omöjligt att återskapa och 

därmed har en bit av byggnaden och historien gått förlorad för alltid. Detta är 

en viktig anledning till varför underhåll och renovering av gamla hus med 

historiskt- och kulturellt värde bör ske i god tid och i just detta fall bör 

prioriteras. 

Ol-Anders byggnader ska också ses som viktiga delar i en historisk- och 

kulturell kunskaps- och kompetensförsörjningsbank som är av stor vikt för 

framtidens hållbarhet. 

Miljömässigt är det en god idé att omsorgsfullt förvalta byggnader som 

redan är uppförda. 
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Beslutsunderlag 

Förslag på upprustning av OL-Andersgården, AICAB 

Underhålls- och åtgärdsprogram Länsmuseet Gävleborg 2012 – Dnr 

1072/310 Ol-Anders, Ulrica Olsson Länsmuseet Gävleborg  

Checklista Ol-Anders 2012 

Åtgärdslista Ol-Anders2012 

 

Skickas till 

 

För handläggning: Kommunstyrelsen 

För kännedom: Kulturavdelningen, AICAB och Utvecklingsavdelningen 
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§ 84 Dnr 2018/00315  

Rapportering av ej verkställda beslut och avbrott, LSS och 

SoL 2018 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige har tagit del av redovisningen. 

 

Ärendet 

Socialnämnden har att var tredje månad rapportera ej verkställda, 

bifallsbeslut inom SoL/LSS till inspektionen för vård och omsorg, 

kommunfullmäktige och kommunrevisionen. 

Inspektionen för vård och omsorg har möjlighet att initiera beslut om 

sanktionsavgift hos Förvaltningsrätten om kommunen inte verkställer 

besluten inom skälig tid.  

Inrapporterade ej verkställda beslut kvartal 4 (okt-dec. 2017) 

Ny inrapportering kvartal 4 

Avbrott i verkställigheten daterat 2017-09-30, avseende Biträde av 

kontaktperson enligt 9 § 4 LSS. 

Tidigare inrapporteringar 

Beslut daterat 2017-04-06 om korttidsvistelse enligt 9 § 6 LSS 

Ärende som ej verkställts, utredning lämplig lokal/personal har ej hittats. 

Beslut daterat 2016-12-06, avseende kontaktfamilj enligt SoL. 

Ärende som verkställts 2017-11-01 

Avbrott i verkställighet 2017-09-30 avseende biträde av kontaktperson enligt 

9 § 4 LSS. 

Ärendet är åter verkställt 2018-02-19 

Inrapporterade ej verkställda beslut kvartal 1 (januari-mars 2018) 

Ny inrapportering  

Beslut daterat 2017-10-01 om biträde av kontaktperson enligt 9 § 4 LSS. 

Beslut daterat 2017-10-17 om biträde av kontaktperson enligt 9 § 4 LSS. 

Beslut daterat 2017-11-08 om biträde av kontaktperson enligt 9 § 4 LSS. 

Beslut daterat 2017-11-25 om biträde av kontaktperson enligt 9 § 4 LSS. 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

19(19) 

Sammanträdesdatum 

2018-08-14 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 

Beslutsunderlag 

Socialnämnden § 43 2018-05-16 

 

Skickas till 

För handläggning: Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 

För kännedom: Revisionen 

 

 

 


