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Närvarolista 

Beslutande  

Ledamöter Yoomi Renström (S), Ordförande 
Tomas Bolén (S), 1:e vice ordförande 
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Bertil Eriksson (KD) 
Björn Schols (C) 
Elisabeth Eriksson (C) 
Carina Nordqvist (S) 
Karl-Gunnar Landar (C) 
Claes Häggblom (KD) 
Jonas Frost (S) 

Tjänstgörande ersättare Pär Rytkönen (SD) tjänstgör för Emilia Uvagårds (SD) 
Stefan Embretzen (SD) tjänstgör för Inge Eriksson (SD) 
Isa Wallmyr (KD) tjänstgör för Andreas Kissner (KD) 
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Ersättare Christer Karlsson (S) 
 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

3(37) 

Sammanträdesdatum 

2022-02-28 

 

 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Ärendelista 

§ 1 Dnr 2022/00117 5 
Kungörelse 2022-02-28 ....................................................................... 5 

§ 2 Dnr 2022/00095 6 
Allmänhetens frågestund 2022-02-28 ................................................ 6 

§ 3 Dnr 2022/00157 7 
Förvaltningsinformation från Socialförvaltningen .......................... 7 

§ 4 Dnr 2022/00150 8 
VB: Interpellation till Kommunfullmäktige ..................................... 8 

§ 5 Dnr 2021/01257 11 
Pågående investeringar för tilläggsbudgeteringar VA 2022 ......... 11 

§ 6 Dnr 2021/01136 12 
Medborgarförslag - Byggnation av allmän båtplats för uthyrning 

på tomten Norra Edsbyn 10:75 ........................................................ 12 

§ 7 Dnr 2021/01258 15 
Pågående investeringar för tilläggsbudgeteringar 2022 ................ 15 

§ 8 Dnr 2021/00960 20 
Rapportering enligt kommunens finanspolicy ............................... 20 

§ 9 Dnr 2021/01259 21 
Utdelning Borab verksamhetsår 2021 ............................................. 21 

§ 10 Dnr 2021/01279 22 
Ändring taxa beroendemottagnigen, Protokollsutdrag 2021-09-21 

§ 59 ..................................................................................................... 22 

§ 11 Dnr 2021/00444 24 
Reglemente och riktlinjer för investeringar ................................... 24 

§ 12 Dnr 2022/00033 27 
Revidering av investeringsplan 2022-2026: Kommunstyrelsen - 

Inv. 4420 - Lillboskolan: bergvärme ............................................... 27 

§ 13 Dnr 2021/01342 29 
Ändring i livsmedelstaxan för miljö- och byggnämnden .............. 29 

§ 14 Dnr 2022/00013 31 
Revidering av avfallsföreskrifter - miljö- och byggnämnden ....... 31 

§ 15 Dnr 2022/00147 33 
Fyllnadsval av uppdrag som ledamot och ersättare i 

socialnämnden ................................................................................... 33 

§ 16 Dnr 2021/01352 34 
Avsägelse och fyllnadsval uppdrag som ordinarie ledamot i 

kommunfullmäktige och ordinarie ledamot i valnämnden.  

Avsägelse som ledamot i kommunfullmäktige och valnämnden .. 34 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

4(37) 

Sammanträdesdatum 

2022-02-28 

 

 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 17 Dnr 2021/01357 35 
Avsägelse och fyllnadsval uppdrag som ersättare i 

kommunfullmäktige .......................................................................... 35 

§ 18 Dnr 2022/00109 36 
Val av ny ledamot i Samordningsförbund Gävleborgs styrelse 

Finsam ................................................................................................ 36 

§ 19 Dnr 2022/00071 37 
Information till kommunfullmäktige för kännedom 2022 ............ 37 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

5(37) 

Sammanträdesdatum 

2022-02-28 

 

 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 1 Dnr 2022/00117 

Kungörelse 2022-02-28 

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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§ 2 Dnr 2022/00095 

Allmänhetens frågestund 2022-02-28 

Kommunfullmäktige har den 22 mars 1999 beslutat att införa ”Allmänhetens 

frågestund” på kommunfullmäktiges sammanträden. 
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§ 3 Dnr 2022/00157 

Förvaltningsinformation från Socialförvaltningen 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige tackar Marita Lindsmyr för informationen. 

Äendet 

Socialchef, Marita Lindsmyr informerar om socialförvaltningen och hemtjänstens 

arbete 2021–2022. 
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§ 4 Dnr 2022/00150 

VB: Interpellation till Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas. 

Sammanfattning av ärendet 

Interpellation 

Till Barn- och utbildningsnämndens ordförande Jan-Åke Lindgren. 

Hur jobbar Ovanåkers kommun med att väcka intresse hos elever för 

entreprenörskap och företagande? 

 

Vi har en företagstät kommun med både stora och många små företag. De är en 

förutsättning för att vi ska få skatteunderlag till den kommunala verksamheten. 

Det är viktigt för kommunens framtida utveckling att nya företag startas och att 

befintliga utvecklas. Därför är det viktigt att väcka nyfikenhet hos skolans elever 

för entreprenörskap och företagande.  

 

• Har alla elever vid Voxnadalens gymnasium valmöjligheten att driva UF-

företag under studietiden? 

• Hur jobbar grundskolan med entreprenörskap och kontakt mot företag? 

 

Jennie Forsblom 

Kristdemokraterna i Ovanåker 

Svar på Interpellationen 

Hur jobbar Ovanåkers kommun med att väcka intresse hos elever för 
entreprenörskap och företagande?  

 

Vi har en företagstät kommun med både stora och många små företag. De är en 
förutsättning för att vi ska få skatteunderlag till den kommunala verksamheten. Det 
är viktigt för kommunens framtida utveckling att nya företag startas och att befintliga 
utvecklas. Därför är det viktigt att väcka nyfikenhet hos skolans elever för 
entreprenörskap och företagande. 

• Har alla elever vid Voxnadalens gymnasium valmöjligheten att driva UF-företag 
under studietiden?  

 

• Hur jobbar grundskolan med entreprenörskap och kontakt mot företag? Jennie 
Forsblom Kristdemokraterna i Ovanåker 
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 En styrka i vår lilla kommun är att vi har så god interkommunal samverkan i 
kombination med en arbetsmarknadsenhet (AME) med hög legitimitet och god 
samverkan med vårt lokala näringsliv. Inom grundskolan har vi i nära samverkan 
med – och med stort stöd av AME – ett mycket gott samarbete med lokala företag, 
som också är under snabb vidareutveckling. Kontakten med företag skulle ha 
kommit mycket längre redan om inte pandemin hämmat möjligheterna. 

När pandemin drog igång var precis Svenska Fönster på väg att bli en pilot 
gällande nära samverkan med grundskolan. Högstadiernas skolledningar ihop med 
AME hade inlett samverkan med Svenska Fönster för att alla parter såg ett vinn-
vinn i det. Nästa steg i detta samrabete skulle vara att båda högstadiernas elevråd 
skulle besöka Svenska Fönster och träffa dess ledning för att eleverna skulle få lära 
sig om de möjligheter som finns på företaget och samtidigt bistå Svenska Fönster i 
hur de bäst attraherar elever för prao där och för en framtida anställning där då vi 
alla vet att vi är på väg mot arbetskraftsbrist. Tyvärr gjorde pandemin att vi fick 
pausa processen, men förhoppningen är att den inom kort nu kan återupptas. 
Sedan kommer informeras om detta i det lokala näringslivsnätverket för att initiera 
och katalysera fler samarbeten. 

Vidare planerar Celsiusskolan 7–9 och Alftas högstadium ihop med AME samt det 
lokala näringslivet för att införa en företagardag i åk 7 i Alfta och en i Edsbyn. Detta 
sker för att tidigt skapa intresse för och få kännedom om alla framtidsmöjligheter 
hos vårt lokala näringsliv samt på samma gång bidra till arbetskraftsförsörjning till 
vårt näringsliv. 

All prao kommer sedan förläggas till årskurs 8 för att på bästa sätt bidra till 
elevernas val till gymnasiet och det är samtidigt en uppföljning från årskurs 7 där 
våra lokala företagare redan kunnat väcka nyfikenheten hos våra elever. 
Grundskolan och AME här avseende prao ett unikt och nära samarbete som är ett 
verkligt vinn-vinn för alla parter. Jämfört med tidigare samverkan skolan och AME i 
allt tidigare skede istället för att AME tar vid när grundskolan slutar. Vi vet att tidiga 
insatser är värdefullt och bidrar till att undvika onödiga misslyckanden. Vi vet också 
att både grundskolans elever och vårt lokala näringsliv vinner på att inleda 
samarbetet i grundskolan, helst långt innan gymnasievalet. Därav att grundskolan, 
AME och det lokala näringslivet i kommunen tillsammans gör allt tidigare insatser 
och jobbar allt närmare tillsammans. 

I åk 9 kommer också erbjudas olika möjligheter i samverkan med lokala näringslivet 
och AME, som då bygger på de intressen som väckts under praoveckorna i åk 7 
och baserat på möten med företag och arbetsgivare i åk 7. 

Från skolans sida jobbar vi mycket med omvärldsanalys och där tittar vi på goda 
exempel runt om i landet gällande entreprenörskap och samarbete med lokalt 
näringsliv, som ju är mycket viktigt i vår kommun. För grundskolan fungerar AME 
som en unik katalysator och mycket viktig samverkanspart, som möjliggör för oss 
som skolor att ha ett så unikt nära och utvecklande samarbete med det lokala 
näringslivet, som är få andra, kommuner i landet förunnat. 

Grundskolans satsningar – som också i samverkan med AME kontinuerligt 
utvecklas – på samverkan med lokala företagare ger och kommer över tid i ännu 
högre grad ge goda förutsättningar till entreprenörskap och arbete med UF-företag 
på Voxgym. Man kan säga att vi i samarbete med AME och det lokala näringslivet 
här är på väg att utveckla en unik s.k. röd tråd i arbetet från grundskola t.o.m. 
gymnasium till gagn för alla parter. Inom några år är det inte orealistiskt att det 
medför att Voxgym börjar konkurrera ut – just nu mycket framgångsrika 
Hälsingegymnasiet – när det gäller UF-företag. 
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Vidare planerar grundskolan ihop med AME för eventuell utveckling av ämnet 
arbetsmarknadskunskap i grundskolan, som sannolikt då inleds med någon form av 
pilotsatsning utifrån framgångsrika förlagor som finns. 

Samtliga elever på Voxgym har möjlighet att driva UF inom ramen för kurserna, 
entreprenörskap alt. gymnasiearbete. 
Uf har tidigare i huvudsak bedrivits på Ekonomiprogrammet men inför läsåret 22/23 
gör vi en satsning även för Industriprogrammet, Teknikprogrammet och Barn- och 
fritidsprogrammet där lärarna på de aktuella programmen nu utbildas i UF. 
Dessutom kommer samtliga elever i åk2 att få en utbildningsdag, ”UF för en 
dag”, som introduktion till UF-arbetet i åk3.  
Enligt skollagen ska alla elever under hela sin skoltid få möjligheter att utvecklas till 
aktiva, kreativa och kompetenta samhällsmedborgare. 

I läroplan för grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen finns skrivningar 
om att skolan och utbildning ska bidra till att alla elever utvecklar förmågor, 
kunskaper och förhållningssätt som främjar entreprenörskap. 
Entreprenörskap i grundskolan handlar mycket om att lärare i sina ämnen 
planerar och genomför elevaktiv undervisning där eleverna tränar på att lösa 
problem. Eleverna ska arbeta på kreativa sätt, pröva och ompröva sina idéer och ta 
dem till handling. 
  
Jan-Åke Lindgren Ordförande i Barn och Utbildningsnämnden. 
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§ 5 Dnr 2021/01257 

Pågående investeringar för tilläggsbudgeteringar VA 
2022 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar: 

- Att tilläggsbudgetera 3 726 tkr för pågående investeringar VA 2021. 

Tilläggsbudgeteringen specificeras under rubriken sammanfattning av 

ärendet. 

Sammanfattning av ärendet 

Inv nr Benämning Tilläggsbudgetering 

7560 Knåda utbyggnad vht 

område 

2 946 

5521 Upprustning av befintliga 

VA-anläggningar. 2021 

780 

 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2022-01-25 

Tjänsteskrivelse, 2022-01-19 

Pågående investeringar för tilläggsbudgetering 2022 inkl.VA 

 

Skickas till 

För kännedom: Ekonomiavdelningen, Samtliga nämnder 
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§ 6 Dnr 2021/01136 

Medborgarförslag - Byggnation av allmän båtplats för 
uthyrning på tomten Norra Edsbyn 10:75 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget om att bygga en allmän 

båtplats för uthyrning på fastigheten Norra Edsbyn 10:75 avslås.  

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag har inkommit till kommunfullmäktige att bygga en allmän 

båtplats för uthyrning på fastigheten Norra Edsbyn 10:75, se karta i underlag. 

Kommunstyrelseförvaltningen anser att medborgarförslaget ska avslås då 

fastigheten som angivits dels är upplåten med tomträtt till annan part, dels inte är 

lämplig för placering av en allmän båtplats.  

 

Ärendet 

Medborgarförslaget 

Ett medborgarförslag har inkommit till kommunfullmäktige om att bygga en allmän 

båtplats för uthyrning på fastigheten Norra Edsbyn 10:75, se karta i underlag. Ett 

delegationsbeslut har fattats av kommunfullmäktiges ordförande att överlämna 

medborgarbeslutet till kommunstyrelsen för beredning.  

 

Som motivering till medborgarförslaget har angivits: 

”Ovanåkers Kommun marknadsför sin natur och friluftsliv som stora värden och 

fördelar för de som vill flytta till kommunen. Därför är det anmärkningsvärt att det 

inte finns en enda allmän båtplats för uthyrning i hela kommunen.  

 

En allmän båtplats gör det lättare för alla invånare – speciellt de som inte äger en 

bostad eller fritidshus ansluten till en sjö eller vattendrag - att ta del av kommunens 

natur- och fiskeliv.  

 

Fördelarna med placeringen på tomten NORRA EDSBYN 10:75 vid Ullungen är att 

den befinner sig i Edsbyn med den mest koncentrerade mängd människor i 

Kommunen. Tillsammans med redan existerande bussförbindelser inom 5-10 min 

gångavstånd gör det båtplatsen lättillgänglig för så många som möjligt. Därutöver är 

sjön Ullungen ansluten till flera andra sjöar längs Voxnan, vilket gör det möjligt att 

med båt kunna ta sig till Sässman, Vägnan och Viksjön.” 
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Fastighetsrättsliga förutsättningar 

Fastigheten Norra Edsbyn 10:75 är upplåten med tomträtt till AT-Träkomponent AB 

sedan 1964. Nyttjanderättsformen tomträtt är i de flesta avseenden att likställa med 

äganderätten. Tomträtten löper tills vidare med vissa intervall där tomträttsavgälden 

kan omförhandlas och kan endast sägas upp till upphörande vid vissa speciella 

förhållanden. Kommunen har därvid ingen rätt som markägare att ändra 

markanvändningsförhållandena på fastigheten Norra Edsbyn 10:75. 

 

Övriga förutsättningar 

Området är upplåtet med tomträtt för industriändmål som omfattar tunga 

transporter. Att ha allmän trafik inne på området skulle innebära en blandning av 

tunga transporter och personbilar inom ett område avsett för industriverksamhet. 

Det kan leda till trafikfarliga situationer och kan påverka industriverksamhetens 

genomförande. 

 

Till en allmän båtplats behövs även parkeringsplatser anordnas på ett trafiksäkert 

sätt vilket också skulle ta industrimark i anspråk.  

 

En allmän båtplats inne på industriområdet kan innebära ett behov av ökad 

säkerhet för verksamheterna som idag kan avgränsa området vid anslutningen till 

allmän väg.  

 

Generell hållning 

Att bygga en allmän båtplats är inte en prioriterad investering hos kommunen och 

medför även ett juridiskt ansvar för anläggningen. Kommunen anser därför inte att 

en allmän båtplats ska drivas i kommunal regi utan av en sammanslutning av 

intressenter till exempel en båtklubb. Om kommunen har markområden som kan 

passa för en allmän båtplats kan kommunen tänka sig att upplåta mark för 

ändamålet så vida att området är lämpligt för båtplatser. 

 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag – Byggnation av allmän båtplats för uthyrning på tomten Norra 

Edsbyn 10:75, 2021-11-05 

Delegationsbeslut 2021-11-17 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-01-07 

Översikt Norra Edsbyn 10:75 
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Skickas till 

För kännedom: Kommunstyrelsen, Planeringsavdelningen 

Förslagsställaren 
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§ 7 Dnr 2021/01258 

Pågående investeringar för tilläggsbudgeteringar 2022  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget: 

- Att tilläggsbudgetera 44 101 tkr för pågående investeringar 2022. 

Tilläggsbudgeteringen specificeras under rubriken sammanfattning av ärendet. 

- Att raden 6434 Ny sporthall Alfta för projektering tas bort då ärendet är klart. 

- Att raden Investering 4117. Celsiusskolan skolgård läggs till i pågående 

investeringar för tilläggsbudgeteringar 2022 

 

Förslag till beslut under sammanträdet 

Hans Jonsson (C) tilläggsyrkar att projekteringen av Alfta sporthall läggs tillbaka i 

investeringen. Mikael Jonsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Revidering av ärendet angående Celsiusskolans skolgård. 

- Investering 4117. Celsiusskolan skolgård läggs till i pågående investeringar 
för tilläggsbudgeteringar 2022 

 

Beslutsgång 

Ordförande Yoomi Renström (S) frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt 

kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller 

kommunstyrelsens förslag. 

 

Ordförande Yoomi Renström (S) frågar kommunfullmäktige beslutar enligt Hans 

Jonssons (C) tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige avslår 

tilläggsyrkandet. 

 

Votering är begärd och ska verkställas.  

Omröstningsresultat 

De som bifaller tilläggsyrkandet svarar JA och de som är emot svarar NEJ. 

Röstnigsreultatet 17 Nej 12 Ja och 3 som avstår och tilläggsyrkandet avslås. 

 

Ledamöter Ja Nej Avstår 

Yoomi Renström  x  

Tomas Bolén  x  
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Anna Rudman x   

Hans Jonsson x   

Håkan Englund  x  

Gun-Marie 

Swessar 

x   

Pär Rytkönen   X 

Jennie Forsblom x   

Mikael Jonsson  x  

Ylva Ivarsson  x  

Björn Mårtensson x   

Hans Gradin  x  

Stefan Embretzen   x 

Isa Wallmyr x   

Maria Unborg  x  

Jan-Åke Lindgren  x  

Susan 

Kangosjärvi 

Persson 

 x  

Ann Christine 

Märges 

 x  

Karin Leanders x   

Carl Bopparmark  x  

Lennart Englund   x 

Bertil Eriksson x   

Ingemar Ehn  x  

Partik Bossen  x  

Björn Schols x   

Maria Öst-backa  x  

Åke Jonsson  x  

Elisabeth 

Eriksson 

x   

Carina Nordqvist  x  

Karl-Gunnar 

Landar 

x   

Claes Häggblom x   

Jonas Frost  x  

Summa 12 17 3 
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Sammanfattning av ärendet 

Vid årsbokslut görs en genomgång av samtliga investeringar. Investeringarna 

bedöms som avslutade eller pågående. I detta ärende redogörs för de pågående 

investeringarna. 

Fråga om vilka investeringar som är pågående har skickats ut till samtliga berörda 

chefer. Svaren har sammanställts i rapporten ”Investeringsuppföljning helår 2021”. 

Av rapporten framgår att ett antal investeringar bedöms som pågående och 

kommer att slutföras 2022 eller senare. Totalt belopp att tilläggsbudgetera är 44 

101 tkr. 

 

Det belopp som föreslås för tilläggsbudgetering är det belopp som finns kvar av 

ursprungligt budgetanslag. Det belopp där hittills redovisade inkomster och utgifter 

understiger budgetanslaget har positiva belopp. Anledningen till att det ibland 

förekommer tilläggsbudgetering av investeringar där inkomster och utgifter 

överstiger budgetanslag är att det har tagits i anspråk medel där budget avsatts 

2022 eller senare. 

Vid årsbokslut görs en genomgång av samtliga investeringar. Investeringarna 

bedöms som avslutade eller pågående. I detta ärende redogörs för de pågående 

investeringarna. 

Fråga om vilka investeringar som är pågående har skickats ut till samtliga berörda 

chefer. Svaren har sammanställts i rapporten ”Investeringsuppföljning helår 2021”. 

Av rapporten framgår att ett antal investeringar bedöms som pågående och 

kommer att slutföras 2022 eller senare. Totalt belopp att tilläggsbudgetera är 44 

101 tkr. 

 

Det belopp som föreslås för tilläggsbudgetering är det belopp som finns kvar av 

ursprungligt budgetanslag. Det belopp där hittills redovisade inkomster och utgifter 

understiger budgetanslaget har positiva belopp. Anledningen till att det ibland 

förekommer tilläggsbudgetering av investeringar där inkomster och utgifter 

överstiger budgetanslag är att det har tagits i anspråk medel där budget avsatts 

2022 eller senare. 

 

Specifikation pågående investeringar, 44 101 tkr 

Inv nr Benämning Tilläggsbudgetering 

6440 Ny förskola Alfta inkl. projektering 13 636 

4118 Alfta sporthall: Ridåvägg och golv 6 487 
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4114 Celsius simhall: Bassängrenovering 3 380 

4398 Iordningställande av lokaler för IFO 3 000 

6448 Forparken: Ispist 2 985 

6370 Alftaskolan: Ombyggnad F-9, inkl.projektering 2 324 

6145 Celsius simhall: Nya rör och elinstallationer 2 088 

8316 Marklösen 1 736 

6443 Reinvestering gator enl. plan 2021 1 723 

6144 Gyllengården: Stamrenovering 1 481 

4115 Ön Värmeåtervinning 1 324 

4377 Ospecificerat förskolor:  Utemiljöer förskolor 2018-

2020 

1 217 

3707 Larm särskilda boenden 1 088 

6441 Alfta brandstation: Fönsterbyte 600 

1132 Byte av föråldrade datorer 2021 576 

6434 Ny sporthall Alfta förprojektering 435 

4361 Lillboskolan: Ombyggnad Tuvans förskola 400 

6425 Alfta brandstn. värmesystem 400 

4369 Rotebergs skola: fsk ventilation 350 

4111 Fönsterbyte 300 

3193 Akustiktak 3 klassrum 200 

6413 Rotebergs skola: takrenov. 200 

3192 Kompakthyllor Edsbyns bibliotek 200 

4378 Brandstn. Edsbyn vent.aggregat 150 

2152 Forsparken: Laddstolpar Alfta camping 150 

2722 Välfärdsteknik socialförvaltningen 2021 102 

2142 Datanät Gyllengården 87 

4604 Akustikplattor förskolor 46 

3423 Forsparken: Ny vattenmätare 40 

3429 Ön konstgräsmatta -02 

4420 Lillboskola bergvärme -72 

2724 Övrigt socialnämnden 2022 -107 

1692 IT i skolan 2022 -455 

4419 Knåda skola: Ventilation matsal -568 

2621 Övrigt Barn och utbildningsnämnden* -1 400 
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Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2022-02-08 

Protokollsutdrag 2022-01-25 

Tjänsteskrivelse, 2022-01-19 

Pågående investeringar för tilläggsbudgetering 2022 inkl. VA 

 

Skickas till 

För kännedom: Ekonomiavdelningen, Samtliga nämnder 
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§ 8 Dnr 2021/00960 

Rapportering enligt kommunens finanspolicy 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner rapport avseende kommunens finansverksamhet. 

Sammanfattning av 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 2021-12-31 tillgängliga likvida medel på kassa och bank på totalt 

37,2 mnkr samt en kredit på 30 mnkr. Lånen uppgår till 340 mnkr med en 

genomsnittlig kapitalbindning på 4,7 år och en genomsnittlig räntebindning på 4,34 

år samt en snittränta de senaste 12 månaderna på 0,36 %. Samtliga lån är 

upptagna i Kommuninvest.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2022-01-14 

Rapport avseende kommunens finansverksamhet 2021 

 

Skickas till 

Ekonomikontoret 
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§ 9 Dnr 2021/01259 

Utdelning Borab verksamhetsår 2021 

Kommunfullmäktiges beslut 

Att utdelningen för BORAB för verksamhetsåret 2021 ska uppgå till 1 410 kr per 

aktie, totalt 282 000 kr. 

 

Ärendet 

Varje år beslutas om utdelning för BORAB. Bolaget ägs av Ovanåkers kommun och 

Bollnäs stadshus AB, Ovanåkers kommun äger 200 aktier och Bollnäs stadshus AB 

äger 400 aktier, totalt 600 aktier. Föregående år var utdelningen 940 kr per aktie 

och för verksamhetsåret 2021 föreslås en höjning till 1 410 kr per aktie. Den 

föreslagna utdelningen per aktie innebär en total utdelning till Ovanåkers kommun 

på 282 000 kr. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2022-01-13 

 

Skickas till 

Ekonomikontoret 

Bollnäs kommun 

BORAB 
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§ 10 Dnr 2021/01279 

Ändring taxa beroendemottagnigen, Protokollsutdrag 
2021-09-21 § 59  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige antar enligt nedan: 

1. föreslagna avgifter för behandlingar vid beroendemottagning 

2. avgiften ska gälla från 2022-01-01 

Sammanfattning av ärendet 

År 2004 beslutades om avgiftshöjning för behandling vid beroendemottagningen. 

Avgiften höjdes till 25 000 kr efter jämförelser med närliggande kommuners 

behandlingsavgifter. Beslutet gäller för det som kallas kategori 4 och 5. (se 

kategorier nedan). Kategori 1, 2, och 3 är undantagna avgift.  

 

1. De som har socialtjänsten som remittent 

2. De som har Ovanåkers kommun som arbetsgivare 

3. De som saknar remittent och saknar arbetsgivare 

4. De som har kriminalvården som remittent 

5. De som har annan arbetsgivare än Ovanåker Kommun  

 

Vid tidpunkten för beslutet erbjöd/tillämpade beroendemottagningen i Ovanåkers 

kommun, gruppbehandling i stor utsträckning. Gruppbehandling utövas generellt 

under flera månader och dagligen må-fr i flera timmar. 

Idag är behandlingsupplägget vid beroendemottagningen lite annorlunda. I stor 

utsträckning tillämpas/erbjuds behandling individuellt. Detta huvudsakligen utifrån 

att: 

1) Metoder och arbetssätt har förändrats 

2) Individers behov i kombination med socialtjänstens ansvar har förändrats. 

3) Det är svårare att få ihop ett rimligt antal individer för att kunna bedriva 

gruppverksamhet inom ett och samma område.  

Utifrån det finns behov av en ändring av taxa, dels för att behandlingsupplägget är 

annorlunda och dels för att kunna vara mer flexibel och debitera per timme/timmar. 

 

A: att även kategorierna nedan omfattas av avgift: 

2. De som har Ovanåkers kommun som arbetsgivare 

4. De som har kriminalvården som remittent 
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5. De som har annan arbetsgivare än Ovanåker Kommun  

B: att ändra avgifterna för behandling enligt avgifter nedan: 

Avgifterna är baserade på faktiska kostnader för beroendemottagningen och är 

framtagna i dialog med socialförvaltningens ekonom.  

C: att avgifterna räknas upp årligen utifrån OPI. 

 

Avgifter (exkl. moms) 

Bedömning av lämplig behandlingsmetod görs av alkohol- och drogbehandlare 

innan påbörjad behandling. 

• Återfallsprevention  

10 veckor, 10 behandlingstillfällen, 60 - 120 min per tillfälle beroende på antal 

deltagare. Sex månaders eftervård efter avslutad behandling, en träff i månaden. 

Pris: 7 500 tkr 

• Haschavvänjningsprogrammet  

6-8 veckor, 18 behandlingstillfällen, 45 min per tillfälle. 

Pris: 8 000 kr  

• Spelbehandling (spel om pengar) 

12 veckor, 12 behandlingstillfällen, 60 – 120 min per tillfälle beroende på antal 

deltagare.  

Sex månaders eftervård efter avslutad behandling, en träff i månaden. 

Pris: 9 000 kr 

• Motiverande samtal, MI 

60 minuter per behandlingstillfälle 

Bedömning av antal träffar görs innan påbörjad behandling. 

Pris: 500 kr /timme 

• Anhörigstöd - CRAFT 

Åtta till tio behandlingstillfällen eller färre, ca 45–60 min per samtal.  

Pris: 500 kr/timme 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2022-02-08 

Protokollsutdrag 2022-01-25 

Tjänsteskrivelse Marie Sörensen 

Protokollsutdrag 2021-09-21 SN 

 

Skickas till: 

För kännedom: Marie Sörensen 
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§ 11 Dnr 2021/00444 

Reglemente och riktlinjer för investeringar 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige antar dokumentet reglemente och riktlinjer för investeringar. 

Reglemente och riktlinjer för investeringar ersätter tidigare antaget reglemente för 

investeringar. 

Förslag till beslut under sammanträdet 

Tilläggsyrkande från Susan Persson, Vänsterpartiet. 
 
1. På sidan 3, första meningen under Inledning, tillägg av ordet 
"inventarier".   
”Fastigheter, infrastruktur, inventarier och IT utgör en grundläggande 
förutsättning för att kommunens verksamheter ska kunna ge en god 
service till sina invånare.  
 
2. Ny punkt på sidan 6, under Beslutsunderlag. Den nya punkten lyder: 
”Beskrivning av hur investeringen medverkar till social och miljömässig 
hållbarhet.” 
 
Håkan Englund (S) yrkar bifall till tilläggsyrkandet.  

Beslutsgång  

Ordförande Yoomi Renström (S) frågar kommunfullmäktige om tilläggsyrkandena  

bifallas eller avslås och finner att tilläggsyrkandena bifalls. 

Sammanfattning av ärendet 

I dialog med politiker och tjänstemän samt vid granskning av revisorerna har det 

framkommit ett behov av förtydliganden av kommunens investeringsprocess. 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att tidigare antaget dokument reglemente för 

investeringar ersätts med reglemente och riktlinjer för investeringar. 

 

Senaste beslut om investeringsreglemente togs på kommunfullmäktige §61 2014-

09-22. Vid det tillfället var anledningen till ändring av reglemente att 

kommunstyrelseförvaltningen fått i uppdrag att arbeta fram förslag till principer och 

riktlinjer för hantering av avvikelser vid investeringar. Just detta specificerades då i 

ett eget avsnitt i reglementet. Även andra ändringar gjordes då för att 

investeringsreglementet bättre skulle överensstämma med gällande 

rekommendationer, bland annat komponentredovisning. 
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I reglemente och riktlinjer för investeringar beskriver reglementet den 

investeringsprocess som gäller för Ovanåkers kommun för planering, 

genomförande och slutredovisning av investeringar och riktlinjerna hur 

investeringarna/anläggningarna hanteras i kommunens redovisning. Avsikten med 

dokumentet är att det ska tydliggöra och ge stöd i de frågor som gäller kommunens 

investeringar. 

 

Det har under några år gjorts en del större investeringar i kommunen som visat att 

det finns behov att ytterligare specificera hur investeringarna ska hanteras. Bland 

annat har PWC granskat investeringen Celsiusskolan i ”Granskning av 

Celsiusskolan, Pwc, December 2020”. I granskningen rekommenderas 

kommunstyrelsen att: 

 

* Säkerställa att budgetering av investeringsprojekt är realistisk och bygger på 

tillförlitliga beslutsunderlag 

I 1.3 Planera investering framgår hur kommunen ska arbeta med planering av 

investeringar. I avsnittet står bland annat om vilket beslutsunderlag som krävs. Ett 

beslutsunderlag är viktigt för att kommunfullmäktige ska få det som beställts i 

investeringsplanen och för att det sedan ska vara möjligt att göra en uppföljning och 

slutredovisning. Vid både uppföljning och slutredovisning görs jämförelse med 

beslutsunderlaget. 

 

* Tillse att beslutsmandat för investeringsprojekt tydliggörs. Detta avser till exempel 

tillsatt styrgrupps mandat samt vilka funktioner och under vilka förutsättningar som 

dessa har mandat att besluta om ändringar i pågående projekt. 

I 1.4 Genomföra investeringar framgår ett stycke om styrgrupp. I stycket framgår att 

styrgrupp bör tillsättas för investeringar överstigande 5 mnkr. Styrgruppen agerar 

utifrån det beslutsunderlag som ligger till grund för investeringen. Styrgruppens 

uppgift är att säkerställa att investeringen sker enligt plan. Avsteg ska rapporteras 

till kommunstyrelsens arbetsutskott. 

  

* Säkerställa att ändamålsenliga resurser finns för att följa upp pågående 

investeringsprojekt avseende ekonomi, tidplan, utformning och kvalitet. 

Detta är något som är viktigt men inte något som regleras i investeringsreglementet. 

Den nämnd som ansvarar för investeringarna måste säkerställa i driftbudgeten att 

det finns resurser avsatta. 
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* Säkerställa att ekonomisk återrapportering avseende pågående 

investeringsprojekt görs till de politiska instanser som ansvarar för eller berörs av 

projektet. 

* Säkerställa att befintlig delegationsordning och angivelser i styrande dokument 

följs då ekonomiska avvikelser uppstår inom ett investeringsprojekt. 

Förtydliganden av dessa punkter framgår i 1.4 genomföra investeringar och 1.5 

redovisa investeringar. 

 

Utöver punkterna ovan har förvaltningen uppfattat att det finns en vilja att minska 

antalet investeringsprojekt. Redan idag finns några investeringsprojekt i 

investeringsplanen som samlar investeringar där det finns ett samband. Det gäller 

då, liksom i övriga investeringsprojekt, att det är tydligt vad kommunfullmäktiges 

förväntningar är.  

 

När det gäller riktlinjerna i dokumentet har delar av dessa även funnits i tidigare 

antaget investeringsreglemente. I detta dokument har det tillkommit några delar och 

andra har tydliggjorts ytterligare. Meningen här är att det ska ses som ett stöd för de 

tjänstemän som arbetar med investeringar och även underlätta vid granskning av 

vår investeringshantering. Här förs bland annat resonemang om vad som skiljer 

investering och underhåll, anläggningsregister, aktivering, nyttjandeperiod, avyttring 

och redovisningsrutiner med mera 

. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2022-02-08 

Protokollsutdrag 2022-01-25 

Tjänsteskrivelse, 2021-06-11 

Reglemente och riktlinjer för investeringar 

Reglemente investeringar från 2014 

 

Skickas till 

För kännedom: Ekonomiavdelningen och samtliga nämnder. 
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§ 12 Dnr 2022/00033 

Revidering av investeringsplan 2022-2026: 
Kommunstyrelsen - Inv. 4420 - Lillboskolan: bergvärme 

Kommunfullmäktiges beslut 

Att av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige begära ytterligare 900 tkr till 

investering 4420: Lillboskolan: Bergvärme. 

 

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 2022-2026 som antogs av kommunfullmäktige den 

2021-06-01 § 112 beslutades att bevilja 500 tkr till installation av bergvärme i 

Lillboskolan.  

 

Utifrån dialog med medarbetare från AEFAB som bistår 

kommunstyrelseförvaltningen i arbetet med denna investering och har kontakt med 

entreprenören, kommer kostnaderna att vara betydligt högre än den beslutade 

summan. Enbart borrning beräknas kosta cirka 450 – 500 tkr. Sedan tillkommer 

kostnader för slang, isolering och annat material men även kostnader för själva 

arbetet. Enligt uppgift till förvaltningen har kostnader för borrning och material ökat 

markant de senaste åren.  

 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därför att investering 4420 – Lillboskolan: 

bergvärme beviljas ytterligare 900 tkr i investeringsmedel. Hela investeringen 

kommer i sådana fall att ha medel om totalt 1 400 tkr.  

 

Konsekvensbeskrivning barn och unga 

Om ytterligare medel inte kan skjutas till investeringen kommer inte 

bergvärmeanläggningen kunna installeras. I nuläget är det jordvärme som förser 

Lillboskolan med värme och dessa slangar är nergrävd på åkern, vid den västra 

sidan. Slangarna som ligger i marken är idag förbrukade. Slangarna gör också att 

det marken på gården skjuter illa och skolgården blir svårlekt.  
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2022-01-19 

Skickas till 

Fastighetsavdelningen 
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§ 13 Dnr 2021/01342 

Ändring i livsmedelstaxan för miljö- och byggnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar enligt taxeförslag 1. 

Sammanfattning av ärendet 

SKR har uppdaterat underlag och vägledning av taxan utifrån de anpassningar av 

svensk lagstiftning som gjordes i april 2021 efter att EU:s nya kontrollförordning 

2017/625 trätt i kraft. Då infördes bland annat det nya begreppet annan offentlig 

verksamhet i svensk rätt och efterhandsdebitering av livsmedelskontroll gjordes 

obligatorisk. 

 

Underlaget innehåller flera nyheter jämfört med 2019 års underlag, till exempel 

möjliggörs för en succesiv övergång till efterhandsdebitering och helt nya 

avgiftsgrunder för kostnader för inköp under dold identitet och hantering av RASFF-

ärenden har införts. 

 

Fördjupad information kan hittas på SKR hemsida https://rapporter.skr.se/underlag-

for-taxesattning-inom-livsmedelskontrollen.html. 

 

Miljö- och byggförvaltningen har gjort en analys utifrån lokala förutsättningar och 

tagit fram 2 förslag på hur livsmedelstaxan kan anpassas i kommunen. Miljö- och 

byggförvaltningen förordar taxeförslag 1 med anledning av de orsaker som anges i 

konsekvensanalysen. 

 

Lagrum för beslutet 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2017/625 

Livsmedelslagen (SFS 2006:804) 

Livsmedelsförordningen (SFS 2006:813) 

Förordning (2021:176) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa 

jordbruksprodukter 

 

Beslutsunderlag 

Taxeförslag 1 

Taxeförslag 2 

Konsekvensanalys av taxeförslag 1 och 2 
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Protokollsutdrag 2022-01-25 

Protokollsutdrag 2022-02-08 

Skickas till 

För kännedom: Miljö- och byggnämnden 
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§ 14 Dnr 2022/00013 

Revidering av avfallsföreskrifter - miljö- och 
byggnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta miljö- och byggförvaltningens förslag på 

revideringar av avfallsföreskrifter. 

Sammanfattning av ärendet 

Ovanåkers kommun 

För varje kommun ska det enligt 15 kap 41 § Miljöbalken finnas en 

renhållningsordning som ska innehålla de föreskrifter om hantering av avfall som 

gäller för kommunen och en avfallsplan.  

 

I Hälsingland samverkar kommunerna för att bibehålla och utveckla en bra 

avfallshantering där kommuninvånare så långt möjligt ges samma rättvisa 

förutsättningar. Renhållarna i Avfall Hälsingland har reviderat tidigare framtagen 

mall föreskrifter (antagen 2016-04-04).  

Föreskrifter behöver revideras med anledning av ny avfallsförordning (2020:614) 

och övertagandet av kommunalt ansvar för returpapper från 2022-01-01. Dessutom 

tydliggörs en del krav med anledning av främst arbetsmiljöfrågor. Även hantering av 

myndighetsbeslut tydliggörs för att uppnå gällande lagar och krav. Anvisningar är 

uppdaterade främst avseende arbetsmiljökrav. 

 

I korthet föreslås följande revideringar; 

• Hänvisning till ny avfallsförordning (1§) 

• Begreppet hushållsavfall ersätts med avfall under kommunalt ansvar med 

därtill hörande fraktioner (2§) 

• Tydliggörande av fastighetsägarens ansvar gällande innehållet i 

avfallsbehållaren och transportvägar (§11) 

• Rättighet att på renhållarens bekostnad byta avfallsbehållare som 

fastighetsägare åsamkat avfallsbehållare samt rätt att ändra 

abonnemangsform vid upprepad felsortering eller upprepat uteblivet avfall i 

behållare (§12) 

• Tydliggörande av krav på tömningsplats och lock för avfall från enskilda 

avloppsanläggningar (§18) 

• Tydliggörande av regler för nyanläggning slamanläggning (§20) 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

32(37) 

Sammanträdesdatum 

2022-02-28 

 

 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

• Tydliggörande av regler vid installation minireningsverk (§22) 

• Införande av regler för tömning av fettavskiljare (§24) 

• Begränsningar (tid) vad renhållaren kan hantera avseende uppehåll i 

hämtning kärlavfall och slam (§29-30) 

• Tydliggörande generella regler prövningsärenden (§31) 

• Tydliggörande regler eget omhändertagande matavfall (§32) 

• Utvidgning (tid) uppehåll i hämtning kärlavfall (§34) och slam (§35) 

• Uppdatering av sorteringsbilaga (bilaga 1) 

 

Miljö- och byggförvaltningens förslag till beslut; 

Miljö- och byggnämnden beslutar att anta miljö- och byggförvaltningens förslag på 

revideringar för vidare behandling i kommunstyrelsen. 

 

Bilagda dokument; 

• Förslag reviderade föreskrifter för avfallshantering under kommunalt ansvar 

2021-09-16 

• Anvisningar placering kärl avfallsutrymmen och transportvägar 2021-04-13 

• Anvisningar avfall från enskilda avloppsanläggningar och fettavskiljare 

2021-04-13 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2022-02-08 

Protokollsutdrag 2022-01-25 

Avfallsföreskrifter Ovanåkers kommun 2022 

Tjänsteskrivelse revidering av avfallsföreskrifter 

Remiss 

 

Skickas till 

För kännedom: Miljö- och byggnämnden, Borab 
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§ 15 Dnr 2022/00147 

Fyllnadsval av uppdrag som ledamot och ersättare i 
socialnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige godkänner Emma Madueme (S) som ordinarie ledamot i 

socialnämnden. 

2. Kommunfullmäktige godkänner Jimmi Bogg (S) som ersättare i socialnämnden. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Einar Wängmark (S) har avsagt sig uppdraget som ledamot och ordförande i 

socialnämnden.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2022-02-10 

Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2021-12-13 § 115 

Valberedningens förslag 2022-02-10 

Uppdrag som ledamot och ersättare i Socialnämnden 2022-02-14 

 

Skickas till  

För kännedom: Socialnämnden, vald ledamot, vald ersättare, kommunsekreteraren 
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§ 16 Dnr 2021/01352 

Avsägelse och fyllnadsval uppdrag som ordinarie 
ledamot i kommunfullmäktige och ordinarie ledamot i 
valnämnden.  Avsägelse som ledamot i 
kommunfullmäktige och valnämnden                                                                        

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen av Inge Eriksson (SD) som ledamot i 

kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige begär uppgift från länsstyrelsen om ny 

ledamot för Sverigedemokraterna i kommunfullmäktige. 

2. Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen av Inge Eriksson (SD) från hans plats 

i valnämnden. 

3. Kommunfullmäktige godkänner Pär Rytkönen (SD) som ordinarie ledamot i 

valnämnden 

och Stefan Embretzen (SD) som ersättare i valnämnden. 

Sammanfattning av ärendet 

Inge Eriksson (SD) avsäger sig sina politiska uppdrag som ordinarie ledamot i 

kommunfullmäktige och sin plats i valnämnden. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2022-02-10 

Avsägelse 2021-12-23 

Valberedningens förslag 2022-02-15 

 

Skickas till 

För handläggning: Kommunfullmäktige, Länsstyrelsen 

För kännedom: Avsagd ledamot, Valnämnden, kommunsekreteraren  
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§ 17 Dnr 2021/01357 

Avsägelse och fyllnadsval uppdrag som ersättare i 
kommunfullmäktige  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen av Inga-Britt Kling (KD) som ersättare i 

kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige begär uppgift från länsstyrelsen om ny 

ersättare för Kristdemokraterna i kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet 

Inga-Britt Kling (KD) har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2022-02-10 

Avsägelse 

 

Skickas till 

För handläggning: kommunfullmäktige, Länsstyrelsen  

För kännedom: Avsagd ersättare, kommunfullmäktige 
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§ 18 Dnr 2022/00109 

Val av ny ledamot i Samordningsförbund Gävleborgs 
styrelse Finsam 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige utser Carina Nordqvist (S) som ordinarie ledamot i 

Samordningsförbund Gävleborgs styrelse. 

Sammanfattning av ärendet 

Ny ledamot i Samordningsförbund Gävleborgs styrelse efter Einar Wängmark (S) 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2022-02-03 

 

Skickas till 

För kännedom: Kommunsekreteraren, Ledamot, Samordningsförbund Gävleborg 
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§ 19 Dnr 2022/00071 

Information till kommunfullmäktige för kännedom 2022 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige har tagit del av informationen. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2022-02-10 

Nyhetsbrev Småkom februari 2022 

Protokoll 2022-02-03 Uppsiktsplikt Miljö- och byggnämnden  

Beslut om efterträdarval kommunfullmäktige för Socialdemokraterna 

Protokoll BOÖN 2022-02-16  

Tjänsteutlåtande BOÖN 2022-01-13 

Överförmyndarnämnden, Uppföljningsrapport internkontroll helår 2021 

§ 5 Internkontrollplan 2021 - uppföljning beslut 2022-02-16 

SKR-2021 Yttrande Gode män och förvaltare 2021-09-17 

Beslut Överförmyndarnämnd § 6 Budget 2023 

Tjänsteutlåtande BOÖFN 2022-01-21 

Beslut 20200001 BOÖFN § 4 

Bokslutssiffror 2021 Ovanåkers 

Bokslutssiffror 2021 Bollnäs 

Bokslutssiffror 2021 Överförmyndarenheten  

Bokslut 2021 (Överförmyndarnämnden) 

Motioner till årsstämma 2022 SmåKom 

BiodrivMitts Medlemsmöte och Föreningsstämma 16 mars 2022 

 


