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§ 62 Dnr 2021/00010 

Kungörelse 2021-09-27 
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. 
 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
5(25) 

Sammanträdesdatum 

2021-09-27 
 
 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 63 Dnr 2021/00003 

Allmänhetens frågestund 2021-09-27 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige har den 22 mars 1999 beslutat att införa ”Allmänhetens 
frågestund” på kommunfullmäktiges sammanträden. 
 
Det fanns allmänhet närvarande och det fanns frågor gällande eventuell 
sammanslagning av skolorna i Knåda och Roteberg. Även frågor kring 
transpararens i ärendeprocessen gentemot kommuninvånarna.  
Frågorna ställdes till barn- och utbildningsnämndens ordförande Jan-Åke Lindgren 
(S). 
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§ 64 Dnr 2021/00793 

Information - Trygg i Ovanåker 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige har tagit del av informationen. 
 

Ärendet 
Folkhälsostrateg Ulla-Marie Nilsson informerar om projektet Trygg i Ovanåker och 
även om ANDTS-arbetet som pågår i kommunen.  
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§ 65 Dnr 2020/00923 

Information - Covid 19 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige har tagit del av informationen. 
 

Ärendet 
Stabschef Mattias Bergström informerar om lägesbild avseende Covid-19 och hur 
arbetet fortskrider. 
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§ 66 Dnr 2021/00558 

Deklaration - Safe Harbours 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Ovanåkers kommun ser det som sitt ansvar att hjälpa människor som har 
lämnat sina hem på grund av krig, förföljelse eller andra nödsituationer och 
söker skydd i EU.  

2. I likhet med många andra städer och kommuner stöder Ovanåkers kommun 
initiativet ”Seebrücke – schafft sichere Häfen!” (Seebrücke – skapa säkra 
hamnar!) från Tyskland och förklarar sig vara en ”säker hamn”. 

3. Ovanåkers kommun ansluter sig till uppropet från ”Städer som säkra 
hamnar” att genom intensivt politiskt arbete främja en human och 
människorättsbaserad behandling av alla asylsökande på de grekiska 
öarna, på Medelhavet, vid Europas gränser och i europeiska 
mottagningsanläggningar. 

4. Ovanåkers kommun stöder användningen av kommunalt erbjuden 
flyktingmottagning som ytterligare en möjlighet att ge asyl åt skyddsökande 
från EU:s yttre gränser. 

5. ”Städer som säkra hamnar” ska vara en symbol för tanken att integration i 
ett modernt samhälle kan lyckas när demokrati, rättsstatsprincipen och en 
levande kultur av öppenhet mot världen och tolerans samverkar.  

 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Susan Kangosjärvi Persson (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 

Beslutsgång 
Ordförande Yoomi Renström (S) frågar kommunfullmäktige om man kan besluta 
enligt yrkande från Susan Kangosjärvi Persson (V) och finner att yrkandet bifalls. 
 

Reservation 
Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet. 
 

Ärendet 
Detta är ett initiativ som startade i Tyskland och som behöver få spridning till fler 
städer och kommuner I Europa.  
”Städer som säkra hamnar” anser att det är en humanitär skyldighet att ta emot 
människor som räddats till havs. Avsaknaden av enighet om en europeisk 
fördelningsmekanism är en skam för Europa. Offren för denna blockad är flyktingar 
som hänvisats till läger där omänskliga förhållanden råder. Våra städer bör vara 
skyddade platser för människor som söker hjälp, skydd och hopp. 
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I linje med vårt humanitära åtagande vill vi genom vårt agerande gemensamt ge 
uttryck för ett solidariskt Europa. Många städer i hela Europa står redo att ta emot 
flyktingar.  
 

Beslutsunderlag 
Uppropet Safe Harbours 
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§ 67 Dnr 2021/00585 

Avgift och taxa för handläggning vid ansökan om 
godkännande att bedriva enskild förskola 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Startavgift 5000 kr 
2. Prövningsavgift 20 000 kr   

 
Avgifterna gäller från om med beslutsdatum. 
 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Bertil Eriksson (KD) ställer frågan om kommunen har beslut om hantering av 
ansökan om enskild grundskola. 
 
Svar på frågan redovisas vid nästkommande kommunfullmäktigesammanträde i 
november under "Information till kommunfullmäktige för kännedom". 
 

Ärendet 
Sedan den 1 januari 2019 gäller nya bestämmelser vid godkännande av huvudmän 
för enskild förskola enligt skollagen (2010:800). Huvudmannaskapet prövas därför 
utifrån nya och skarpare krav. Syftet med den utökade prövningen är att säkerställa 
att blivande huvudmän för enskild förskola har förutsättningar att bedriva en god 
verksamhet av hög kvalitet. 
De nya bestämmelserna innebär att en mer omfattande prövning görs av den som 
ansöker om godkännande. Kommunen har enligt bestämmelserna rätt att ta ut en 
avgift för de kostnader som uppkommer i samband med prövningen. Från och med 
den 1 januari 2021 tar därför Ovanåkers kommun och barn – och 
utbildningsförvaltningen ut en avgift av den som ansöker om godkännande som 
huvudman för enskild förskola. 
 
De ärendetyper som är förenade med avgift är följande: 

• Ansökan om godkännande som huvudman för en enskild förskola  
• Ansökan om godkännande som huvudman för en befintlig enskild förskola. 

Detta gäller alla förändringar av organisationsnummer, oavsett om detta 
sker genom övertagande eller fusion. 

 
Avgiftens storlek 
Startavgift: 5 000 kronor. Avgiften ska vara betald innan prövning påbörjas. 
Prövningsavgift: 20 000 kronor (utöver startavgift) om ansökan efter grundläggande 
prövning är aktuell för fortsatt prövning. Avgiften ska vara betald innan fortsatt 
prövning påbörjas. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
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Handlingsplan och ansökan – ansökan om godkännande at bedriva enskild förskola 
 
Skickas till 
För kännedom: barn- och utbildningsnämnden 
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§ 68 Dnr 2021/00586 

Avgift för arbete med dödsbo 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige antar taxa enligt förslag: 

1. Timtaxa för dödsboförvaltning om 380kr/timme. 
2. Taxan revideras årligen med aktuellt prisbasbelopp. 

 
Taxan gäller från och med beslutsdatum. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden har ansvar för att göra dödsboanmälan och i vissa fall förvalta och 
avveckla dödsbon samt ibland ordna så att en begravning kan komma till stånd. För 
detta föreslås att kommunen ska ta ut en taxa. För närvarande finns ingen antagen 
taxa i Ovanåkers kommun. 
 

Ärendet 
När någon avlidit ska enligt 18 kap 1 § ärvdabalken (ÄB) efterlevande make, 
sambo, arvingar och universella testamentstagare (dödsbodelägare) gemensamt 
förvalta den dödes egendom under boets utredning. 
Om sammanlevande dödsbodelägare, efterlevande make som inte är delägare eller 
annan delägare som kan ta hand om boet saknas är socialtjänsten enligt 18 kap 2 § 
ÄB ansvarig för boets provisoriska förvaltning till dess dödsbodelägare spårats och 
underrättas. 
Utgångspunkten är att socialtjänstens förvaltning av dödsboet ska vara så kortvarig 
som möjligt. 
Kommunen har inte tidigare varken tagit ut någon avgift för tillfällig 
dödsboförvaltning eller för åtgärder enligt begravningslag. Arbetet med tillfällig 
dödsboförvaltning kan vara tidskrävande. I många fall ska kontakter tas med ett 
flertal myndigheter, banker, försäkringsbolag, fordringsägare och fastighetsägare. 
Hembesök görs vanligtvis och ibland finns djur samt en bostad som behöver 
upprätthållas. Enligt Socialnämndens bedömning är det därför lämpligt att ta ut 
ersättning för detta arbete. Flera kommuner i landet har infört en sådan taxa. En 
taxa kan även motivera dödsbodelägare att förvalta den dödes egendom under 
boets utredning. 
 
Vid förslag till summa för egenavgifter har dödsbohandläggare haft andra 
kommuner i Gävleborgs län som underlag. De flesta kommuner tar en taxa 
motsvarande 0,8 % av aktuellt prisbasbelopp för året.  
Tillfällig dödsboförvaltning samt åtgärd enligt begravningslag som kommunen utför 
utgör myndighetsutövning. Av 4 kap mervärdesskattelagen framgår att om en 
omsättning utgör ett led i myndighetsutövning så utgör den inte sådan yrkesmässig 
verksamhet som innebär att mervärdesskatt ska erläggas till staten. Moms ska 
därför inte tas ut i samband med aktuella taxeuttag enligt ärvdabalken och 
begravningslag. Taxan föreslås bygga på en timtaxa utifrån den tid respektive 
handläggare lägger ned på ärendet. Utifrån jämförelse med andra kommuners taxor 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
13(25) 

Sammanträdesdatum 

2021-09-27 
 
 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

föreslås en timtaxa motsvarande 0,8 % av aktuellt prisbasbelopp. (47 600 
prisbasbeloppet 2021) = 380,80 kr per timme avrundat till hela krontal = 380 kr per 
timme. Taxan kommer då att förändras årligen utifrån det aktuella prisbasbeloppet. 
 

Taxa för dödsboförvaltning Avgift 
2021 380 kr per timme 
Taxan förändras årligen  aktuellt prisbasbelopp 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-05-19 
 
Skickas till 
För kännedom: socialnämnden 
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§ 69 Dnr 2021/00199 

Redovisning av partistöd och granskningsrapport för 
2020 - utbetalning år 2022 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige godkänner redovisningarna från samtliga partier 

representerade i kommunfullmäktige. 
2. Utbetalning sker i januari 2022.    

 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige 2018-06-18, § 52 antog ”Reglemente för kommunalt partistöd”. 
Reglementet anger att varje parti som gör anspråk på att ta del av det kommunala 
partistödet årligen ska lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har 
använts för det ändamål som anges i 4 kap. 29 § första stycket kommunallagen. Till 
redovisningen ska fogas ett granskningsintyg.    
 

Ärendet 
Följande utbetalning kommer ske i januari 2022, förutsatt att samtliga partier 
beviljas partistöd. 
  

Partigrupp Partistöd Antal mandat Grundstöd Mandatstöd 
Socialdemokraterna 203 078 12 16646 185 492 

Moderaterna 63 254 3 16646 46 608 

Liberalerna 32 182 1 16646 15 536 

Kristdemokraterna 78 790 4 16646 62 144 

Centerpartiet 172 006 10 16646 155 360 

Vänsterpartiet 32 182 1 16646 15 536 

Sverigedemokraterna 78 790 4 16646 62 144 
Summa 660 282 35 116 522 543 760 

 
 
Konsekvensbeskrivning hållbarhet 
För att partier ska kunna stärka sin ställning i den kommunala demokratin är det av 
vikt att kommunfullmäktiges partier tilldelas partistöd. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-07-06 
Granskningsrapport partistöd 2020 - Socialdemokraterna 
Redovisning av partistöd 2020 – Socialdemokraterna 
Redovisning av partistöd 2020 – Moderaterna 
Granskningsrapport partistöd 2020 – Moderaterna 
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Redovisning av partistöd och granskningsrapport 2020 - Kristdemokraterna 
Redovisning av partistöd och granskningsrapport 2020 - Sverigedemokraterna 
Redovisning av partistöd 2020 – Centerpartiet 
Redovisning av partistöd 2020 – Liberalerna  
Redovisning av partistöd och granskningsrapport 2020 - Vänsterpartiet 
 
Skickas till 
För kännedom: kommunsekreterare 
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§ 70 Dnr 2021/00794 

Tilläggsbudgetering Löneöversyn 2021 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Kommunfullmäktige utökar kommunstyrelsens ram med 1 016 000 kr år 

2021 och med 1 354 000 kr från och med år 2022 för effekt av löneöversyn 
2021 

• Kommunfullmäktige utökar miljö- och byggnämndens ram med 77 000 kr år 
2021 och med 103 000 kr från och med år 2022 för effekt av löneöversyn 
2021 

• Kommunfullmäktige utökar barn- och utbildningsnämndens ram med 3 166 
000 kr år 2021 och med 4 223 000 kr från och med år 2022 för effekt av 
löneöversyn 2021 

• Kommunfullmäktige utökar socialnämndens ram med 4 479 000 kr år 2021 
och med 5 972 000 kr från och med år 2022 för effekt av löneöversyn 2021 

• Kommunfullmäktige finansierar en del via minskning av budgetposten för 
kostnadsökningar med 6 724 000 kr år 2021 och en minskning av 
budgetposten kostnadsökningar med 9 406 000 kr från och med år 2022 för 
effekt av löneöversyn 2021 

• Kommunfullmäktige finansierar en del via minskning av årets resultat med 2 
014 000 kr år 2021 och en minskning av årets resultat med 2 246 000 kr 
från och med år 2022. 
 

• Kommunfullmäktige utökar kommunstyrelsens ram med 10 000 kr år 2021 
för engångsbelopp 2021 enligt överenskommelse med Lärarförbundet och 
Lärarnas riksförbunds samverkansråd 

• Kommunfullmäktige utökar barn- och utbildningsnämndens ram med 653 
000 kr år 2021 för engångsbelopp 2021 enligt överenskommelse med 
Lärarförbundet och Lärarnas riksförbunds samverkansråd 

• Kommunfullmäktige finansierar engångsbelopp 2021 enligt 
överenskommelse med Lärarförbundet och Lärarnas riksförbunds 
samverkansråd via minskning av årets resultat med 663 000 kr år 2021 

 

Ärendet 
Löneöversynen för 2021 kan inte hanteras enbart med omfördelning av 
budgetposten för kostnadsökningar. Detta beror på att löneöversynen 2021 
översteg de 2,0% som budgeterades. 
 
Enligt uppgift från personalavdelningen blev effekten av löneöversyn enligt nedan: 

Nämnd Löneöversyn 2021 
Kommunstyrelsen 1,912 % 
Miljö- och byggnämnden 1,996 % 
Barn- och utbildningsnämnden 2,155 % (inkl. lönesatsningar) 
Socialnämnden 2,702 % (inkl. lönesatsningar) 
  

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
17(25) 

Sammanträdesdatum 

2021-09-27 
 
 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

 
För 2021 finns 6 724 000 kr budgeterat på posten kostnadsökning för löneöversyn 
2021 och från och med 2022 finns 9 406 000 kr budgeterat på posten 
kostnadsökning för löneöversyn 2021. 
 
För 2021 behöver nämnderna kompenseras med 8 738 000 kr och från och med 
2022 behöver nämnderna kompenseras med 11 652 000 kr, för att helt kompensera 
för effekten av löneöversyn 2021. Det innebär att det saknas finansiering 
motsvarande 2 014 000 kr år 2021 och 2 246 000 kr från och med år 2022. 
 
Finansiering kan göras genom att minska årets resultat eller genom att, via någon 
fördelningsnyckel, reducera kompensationen till nämnderna. 
 
Som fördelningsnyckel kan respektive nämnds andel av lönebudget användas eller 
respektive nämnds budget reducerat för kapitalkostnader. 
 
Om lönebudget används som fördelningsnyckel sker reduceringen enligt följande: 

Nämnd 2021 Fr o m. 2022 
Kommunstyrelsen -233 000 kr -261 000 kr 
Miljö- och byggnämnden -18 000 kr -20 000 kr 
Barn- och 
utbildningsnämnden 

-733 000 kr -814 000 kr 

Socialnämnden -1 030 000 kr -1 151 000 kr 
Summa -2 014 000 kr -2 246 000 kr 

 
Om budget reducerat för kapitalkostnader används som fördelningsnyckel sker 
reduceringen enligt följande: 

Nämnd 2021 Fr o m. 2022 
Kommunstyrelsen -357 000 kr -398 000 kr 
Miljö- och byggnämnden -15 000 kr -17 000 kr 
Barn- och 
utbildningsnämnden 

-799 000 kr -891 000 kr 

Socialnämnden -843 000 kr -940 000 kr 
Summa -2 014 000 kr -2 246 000 kr 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-08-11 
 
Skickas till 
För kännedom: ekonomiavdelningen 
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§ 71 Dnr 2021/00805 

Rapportering av ej verkställda beslut och avbrott, LSS 
och SoL 2021 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige har tagit del av rapporteringen. 
 

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 1 (jan-mars 2021) 

Ny inrapportering 

Beslut avseende biträde av kontaktperson enligt 9 § 4 LSS har inrapporterats som 
avbrott i verkställigheten from 2020-11-15. Har därefter inrapporterats som 
verkställt from 210324. 

Beslut avseende biträde av kontaktperson enligt 9 § 4 LSS har inrapporterats som 
avbrott i verkställigheten from 2020-04-30 pga den enskildes egen begäran kopplat 
till Covid-pandemin. 

Beslut avseende daglig verksamhet enligt  9 § 10 LSS har inrapporterats som 
avbrott i verkställigheten from 2020-11-02 pga den enskildes egen begäran kopplat 
till Covid-pandemin.  

Beslut daterat 2020-11-13 avseende Särskilt boende enligt 4 kap 1 § SoL har 
inrapporterats som ej verkställt. Erbjudande som givits inom aktuell period har 
avböjts av enskild. 

 

Tidigare inrapporteringar 

Beslut daterat 2019-12-03 avseende kontaktfamilj enligt 4 kap 1 § SoL där det 
tidigare inrapporterats ett avbrott i verkställigheten har nu inrapporterats som 
verkställt from 2021-02-01. 

Beslut daterat 2019-12-01 avseende korttidsvistelse enligt 9 § 6 LSS i form av 
stödfamilj har inrapporterats som ej verkställt. I detta fall finns en uppdragstagare 
men på grund av Corona har verkställigheten ej kunnat påbörjas. 

Beslut avseende kontaktfamilj enligt 4 kap. 1 § SoL som tidigare inrapporterats som 
avbrott i verkställigheten har nu inrapporterats som avslutad på vårdnadshavares 
begäran. 
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Beslut avseende kontaktfamilj enligt 4 kap. 1 § SoL som tidigare inrapporterats som 
avbrott i verkställigheten har nu inrapporterats som avslutad på vårdnadshavares 
begäran. 

 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag SN 2021-06-22 § 42 
 
Skickas till 
För kännedom: revisionen 
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§ 72 Dnr 2021/00047 

Näringslivspolitiskt handlingsprogram 2022-2024 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige antar Näringslivspolitiskt program 2022-2024. 
 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Susan Kangosjärvi Persson (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag samt 
tilläggsyrkande om enligt:  

• Vara behjälplig med information om vilka stöd som finns för företagare 
gällande utveckling, investeringar och kompetensutveckling angående 
miljö- och klimatomställning (under punkt tre, arbetsområden punkt tre, 
femte meningen). 

• Samt att ”brinnande entreprenörskap” byts ut mot ”starkt entreprenörskap”. 
 
Mikael Jonsson (M) yrkar bifall till Susan Kangosjärvi Persson (V) tilläggsyrkande.  
 

Beslutsgång 
Kommunfullmäktiges ordförande Yoomi Renström (S) frågar om 
kommunfullmäktige kan besluta enligt yrkande från Susan Kangosjärvi Persson och 
finner att kommunfullmäktige bifaller yrkandet. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Näringslivspolitiska programmet ger riktlinjer för hur kommunen strategiskt ska 
arbeta med näringslivsutveckling för att ge bästa förutsättningar att starta, driva, 
samt utveckla företag på vår ort.  
Alla anställda i Ovanåkers kommun har ett gemensamt ansvar för 
näringslivspolitiska programmet och näringslivsfrågor ska inte ses som någon 
isolerad företeelse i kommunen, utan berörs och ska användas av alla kommunens 
förvaltningar och bolag. 
Kommunen ska tillsammans med företagsfrämjare både lokalt och regionalt erbjuda 
relevanta och kompetenshöjande evenemang och utbildningar med möjlighet till 
nätverkande och erfarenhetsutbyte. 
 

Ärendet 
Näringslivspolitiska programmet har initierats av näringslivspolitiskt ansvarige och 
har skrivits fram av näringslivsutvecklaren. Programmet grundar sig på tidigare 
näringslivsprogram 2015-2018 antaget av Kommunfullmäktige. Även samråd har 
gjorts med vårt lokala näringslivsråd.  
 
Konsekvensbeskrivning barn och unga 
Aktiviteter i Näringslivspolitiska programmet stimulerar ungt företagande.  
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Konsekvensbeskrivning jämställdhet 
Aktiviteter i Näringslivspolitiska programmet bidrar till ökad jämställdhet. Aktiviteter 
och information till våra blivande entreprenörer och till vårt näringsliv ska i största 
mån breddas för att nå fler målgrupper.  
 
Konsekvensbeskrivning hållbarhet 
Näringslivspolitiska programmet går i linje med hållbarhetsarbetet genom att 
stimulera att fler startar företag samtidigt som vi stöttar etablerat näringsliv med 
utbildning om ökad hållbarhet, mångfald och digitalisering.  
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-05-25 
Näringslivspolitiskt program 
 
Skickas till 
För kännedom: kulturchef, näringslivsutvecklare 
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§ 73 Dnr 2020/00201 

Översyn av riktlinjerna för verksamhetsstöd och 
föreningsstöd 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige  antar ”Föreningsbidrag/Studieförbundsbidrag inom Kultur- och 
fritidsavdelningen”. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kultur- och fritidsavdelningen har fått i uppdrag att revidera ”Bidragsnormer 
föreningar och organisationer i Ovanåkers kommun”. Vid tidigare föredragning av 
ärendet i Ksau gavs riktlinjer till förändringar i dokumentet. Dessa har nu, 
tillsammans med en generell översyn av disposition, språkbruk och läsbarhet, 
mynnat ut i dokumentet ”Föreningsbidrag/Studieförbundsbidrag inom Kultur- och 
fritidsavdelningen”.  
 

Ärendet 
Dokumentet har genomgått en väsentlig förändring gällande disposition och 
språkbruk med syfte att öka läsbarhet och tillgänglighet.  
Ett nytt krav, i form av registrering i Ovanåkers föreningsregister, ställs på 
föreningar som söker bidrag. 
Som en del av digital utveckling hänvisas samtliga bidragsansökningar till e-
tjänster. 
Normerna för Aktivitetsbidrag följer statliga normer. 
Ett nytt bidrag, Utbildningsbidrag, föreslås. Syftet är att föreningslivet i högre grad 
ska ta del av de utbildningsinsatser i form av föreläsningar och utbildningsdagar 
som Ovanåkers kommun regelbundet arrangerar. Bidraget riktar sig till ledare, 
tränare och styrelsemedlemmar och kan ges till en förening vid två tillfällen per år 
och för max fyra deltagare per tillfälle och förening. Bidraget beräknas kosta 50 000 
kr och finansieras inom befintlig budget med en omdisposition av 25 000 kr vardera 
från Kulturföreningsbidraget och Aktivitetsbidraget. 
 
Konsekvensbeskrivning barn och unga 
De tidigare prioriteringarna gällande barn och unga kvarstår. Genom att i 
Aktivitetsbidraget sänka antalet deltagare i grupp från fem till tre samt ändra 
åldersspannet från 0-20 år till 7-25 år förväntas bidraget förstärka barn och 
ungdomssatsningar. Utbildningsbidraget förväntas också komma barn och unga till 
del i form av ett nutidsorienterat föreningsliv.  
 
Konsekvensbeskrivning jämställdhet 
Ett aktivt och varierat föreningsliv utgör en grund för en jämlik livsmiljö, både på 
individ- och samhällsnivå. 
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Konsekvensbeskrivning hållbarhet 
Ett aktivt och varierat föreningsliv utgör en grund för en social hållbarhet, både på 
individ- och samhällsnivå. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-08-11 
Föreningsbidrag/Studieförbundsbidrag inom Kultur- och fritidsavdelningen 
 
Skickas till 
För kännedom: kulturchef 
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§ 74 Dnr 2021/00941 

Avsägelse och fyllnadsval uppdrag som ersättare i 
socialnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen av Elin Wängmark (S) som 

ersättare i socialnämnden. 
2. Kommunfullmäktige utser Emma Madueme (S) till ny ersättare i 

socialnämnden. 
 

Ärendet 
Elin Wängmark (S) har avsagt sig uppdraget som ersättare i socialnämnden. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-09-23 
Avsägelse 
Nomineringsförslag 
 
Skickas till 
För kännedom: kommunsekreterare, avsagd ersättare, ny ersättare 
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§ 75 Dnr 2021/00009 

Information till kommunfullmäktige för kännedom 2021-
09-27 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige har tagit del av informationen. 
 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse, 2021-09-24 
2. VB: för kännedom till fullmäktige 2021-06-23 
3. Protokollsutdrag 2021-08-18 § 166 Uppsiktsplikt AICAB 2020 
4. Protokollsutdrag 2021-08-18 § 167 Uppsiktsplikt AEFAB 2020 
5. Protokollsutdrag 2021-08-18 § 168 Uppsiktsplikt HVAB 2020 
6. Protokollsutdrag 2021-08-18 § 169 Uppsiktsplikt BORAB 2020 
7. Protokollsutdrag 2021-08-18 § 170 Uppsiktsplikt BOÖN 2020 
8. Protokollsutdrag 2021-08-18 § 171 Uppsiktsplikt BUN 2020 
9. Protokollsutdrag 2021-08-18 § 173 Uppsiktsplikt KFH 2020 
10. Protokollsutdrag 2021-09-07 § 176 Uppsiktsplikt SN 2020 
11. Protokollsutdrag 2021-09-07 § 177 Uppsiktsplikt MBN 2020 
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