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§ 54 Dnr 2017/00136  

Kungörelse av sammanträdet 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner kungörelseförfarandet. 

Ärendet 

Sammanträdet har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 

och genom annons i tidningen Ljusnan. Kungörelse med föredragningslista 

finns även på kommunens webbplats www.ovanaker.se. Den har även 

skickats till kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare. 
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§ 55 Dnr 2017/00137  

Allmänhetens frågestund 

Ärendet 

Kommunfullmäktige har den 22 mars 1999 beslutat att införa ”Allmänhetens 

frågestund” på kommunfullmäktiges sammanträden. 

Ingen av åhörarna ställde några frågor vid sammanträder. Det hade inte 

heller inkommit några frågor i förväg.  
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§ 56 Dnr 2017/00286  

Interpellation - Vad blev slutnotan på ombyggnationen av 

Södra Skolan i Edsbyn, samt hur mycket i bidrag från andra 

håll har kommunen erhållit för ombyggnationerna 

Kommunfullmäktiges beslut 

Interpellationen får ställas. 

Ärendet 

Interpellation: 

Den 23 april i år var det invigning efter ombyggnationen på Södra Skolan.  

Skolan har ju fått en rejäl ansiktslyftning och kommer förhoppningsvis vara 

ett tillskott till våra kommunala verksamheter under många år framöver. Jag 

har fått frågor från några kommuninnevånare som undrar vad 

ombyggnationen kostade. Jag har tyvärr inte möjlighet att sammanställa 

dessa uppgifter, utan det svar jag kan ge är att vi har haft ärendet uppe en 

gång för beslut om investering samt ännu en gång för tilläggsbudgetering då 

alla inkomna anbud översteg vad som tidigare avsatts för investeringen. 

- Jag frågar nu då, vad blev slutnotan på ombyggnationen av Södra 

Skolan samt hur mycket i bidrag från andra håll har kommunen 

erhållit för ombyggnationerna? 

Hans Jonsson (C) 

Interpellationssvar: 

Alla kostnader har ännu inte sammanställts och därmed kan interpellationen i 

dagsläget inte besvaras.  

Jag kan återkomma med ett svar till nästa kommunfullmäktige, 20 

november, om frågeställaren till dess fortfarande vill ha sin fråga besvarad.  

Yoomi Renström (S) 

 

Beslutsunderlag 

Interpellation 

Interpellationssvar  
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§ 57 Dnr 2017/00430  

Information om fiberutbyggnaden från Helsinge Net 

Ovanåker AB 

Ärendet 

Helsinge Net Ovanåker AB:s VD, Johan Sigfridsson informerade om 

Helsinge Net, Nedan följer ett utdrag av informationen 

Kommunfullmäktige har via antagandet av sin bredbandsstrategi 

proklamerat att: 

- 90 % av hushållen ska ha möjlighet till 100 Mbit/s senast 2020. 

- 95 % av företagen ska ha möjlighet till 100 Mbit/s senast 2020. 

Omsättning 

2015: 10,7 mnkr  

2016: 12,3 mnkr 

2017: 12,5 mnkr . 

Efter 2017 års utgång har bolaget erbjudit fiberanslutning till 82 % av 

kommunens hushåll. Ca 69 % har fiberanslutning. 

Telias nedstängning av delar av kopparnätet påverkar bolagets 

utbyggnadsplaner. Under 2018 kommer en mängd byar drabbas av 

nedstängning, vissa av dessa områden har inte någon planerad 

bredbandsutbyggnad. 

Investeringar 

Perioden 2010-2016 har bolaget investerat ca 65 mnkr, av dessa medel är 33 

mnkr lån. 

Investeringar som krävs för perioden 2017-2020 motsvarar 34 mnkr. För att 

klara av investeringarna krävs lån motsvarande ca 15 mnkr. 

Kommunfullmäktige har beviljat en borgensram motsvarande 56 mnkr, 

bolaget behöver inte nyttja hela ramen utan stannar på 48 mnkr av dessa (33 

mnkr + 15 mnkr). 
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§ 58 Dnr 2017/00216  

Utbetalning av partistöd för 2018 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige godkänner redovisningarna från samtliga partier 

representerade i kommunfullmäktige.  

2. Utbetalning kommer ske i januari 2018 (i enlighet med reglemente § 

5).  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 22 september 2014, § 81 om att anta 

”Reglemente för kommunalt partistöd”. Reglementet anger att varje parti 

som vill ta del av det kommunala partistödet ska årligen lämna en skriftlig 

redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i 

2 kap. 9 § första stycket kommunallagen. Till redovisningen ska fogas ett 

granskningsintyg. 

Ärendet 

Prisbasbeloppet enligt socialförsäkringsbalken (2010:110) har för år 2018 

beräknats till 45 500 kronor. Det innebär att prisbasbeloppet för år 2018 är 

700 kronor högre än prisbasbeloppet för år 2017. 
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Det ger följande belopp avseende partistöd 2018: 

Partigrupp 

Antal 

mandat Grundstöd Mandatstöd Partistöd 

 

Socialdemokraterna 12 16 185 181 272 197 457  

Moderaterna 3 16 185 45 318 61 503  

Liberalerna 1 16 185 15 106 31 291  

Kristdemokraterna 4 16 185 60 424 76 609  

Centerpartiet 9 16 185 135 954 152 139  

Vänsterpartiet 1 16 185 15 106 31 291  

Miljöpartiet 1 16 185 15 106 31 291  

Sverigedemokraterna 2 16 185 30 212 46 397  

Summa 33 129 480 498 498 627 978  

 

Beslutsunderlag 

Redovisning och granskningsrapport Socialdemokraterna 

Redovisning och granskningsrapport Moderaterna 

Redovisning och granskningsrapport Kristdemokraterna 

Redovisning och granskningsrapport Sverigedemokraterna 

Redovisning och granskningsrapport Centerpartiet 

Redovisning och granskningsrapport Miljöpartiet de gröna 

Redovisning och granskningsrapport Vänsterpartiet  

Redovisning och granskningsrapport Liberalerna 

Tjänsteskrivelse Kristoffer Baas, 2017-09-18 

 

Skickas till 

För kännedom: Ekonomiavdelningen 
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§ 59 Dnr 2017/00066  

Medel för att klara 2017 och framåt Inköp Gävleborg 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Bevilja utökat verksamhetsbidrag till Inköp Gävleborg med 138 tkr 

per år, enligt Inköp Gävleborgs begäran. 

2. Bevilja utökning av kommunstyrelsens budgetram med 138 tkr från 

och med 2017. 

Sammanfattning av ärendet 

Inköp Gävleborg begär utökat verksamhetsbidrag av medlemskommunerna 

med totalt 3 mnkr för att hantera ett ökat antal upphandlingar och hantering 

av kösituationen för upphandlingar. Ovanåkers kommuns ökade 

verksamhetsbidrag per år, utöver redan satt verksamhetsbidrag, blir enligt 

fördelningsnyckel 138 tkr.  

Ärendet 

Begäran från Inköp Gävleborg om utökat verksamhetsbidrag - Ökande antal 

upphandlingar och hantering av kösituation upphandlingar. 

Nuläge 

Sedan länge har Inköp Gävleborg ett ökat inflöde av upphandlingar till 

verksamheten, en utveckling som skett succesivt och innebär att antalet 

upphandlingar på en femårsperiod har ökat med ca 160 %. En av orsakerna 

är en större önskan från beställarhåll om att genomföra unika upphandlingar 

istället för samordnade och att allt fler separata avtal därmed tecknats. Detta 

har resulterat i att samordningsgraden nu sjunkit från 90% till 84%. 

Ytterligare en orsak till ökningen är uppkomsten av nya 

upphandlingsområden där avtal behöver tas fram.  Målet med verksamheten 

måste vara att skapa samordningseffekter som skapar kostnadsfördelar för 

ägare och dotterbolag och samtidigt producera upphandlingar med hög 

kvalitet. Att tillsammans med kommunerna se över samordningsgraden 

framåt känns därför som en viktig del, även om en ökad samordning endast 

delvis löser situationen inom organisationen i nuläget. 

Som en del i arbetet med att balansera upp ekonomin har Inköp Gävleborg 

idag färre antal anställda än tidigare. Samtidigt har den ökade efterfrågan på 

avtal medfört att produktiviteten per upphandlare stadigt ökat och idag 
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produceras ca 29 upphandlingar per upphandlare och år. Här ser vi att en 

rimlig nivå skulle vara ca 20 upphandlingar per upphandlare och år, ett antal 

som även det är högt vid en jämförelse med övriga landet. Situationen har 

också medfört att alla upphandlingar inte hinns med och upprättandet av en 

prioriteringsordning/kölista för de upphandlingar som inkommit har varit 

nödvändig. Idag finns ca 40 upphandlingar i kö och ingenting tyder på någon 

minskning av efterfrågade uppdrag. Tvärtom ser vi snarare en utökad 

efterfrågan vilket troligtvis kommer att föranleda att ännu fler upphandlingar 

behöver sättas i kö.  

Det höga antalet upphandlingar/upphandlare gör idag att pressen på 

upphandlarna är onormalt hög. Det medför att de tvingas ta risker som både 

kan bli kostsamma samtidigt som arbetsmiljön är ohållbar. 

 

Nyläge 

Om antalet upphandlare ökas från 18 till 23 under åren 2017 och 2018 i 

kombination med att samordningsgraden ökas kommer produktiviteten att 

kunna möta det ökade behovet av antalet avtal samt kvalitets- och 

hållbarhetskrav som ställs från ägare och bolag. Samtidigt ges förutsättningar 

för att göra slut på köläget nu och framåt. Arbetsmiljön blir åter hållbar i 

organisationen och riskerna som det alltför höga produktionstrycket medför 

både för individen och beställarna/ägarna kan minimeras. För detta 

kalkyleras ett resursbehov om 3 msek inom nuvarande förbundsordning. 

 

Förslag till beslut 

Förslaget ”nyläge” förordas kommunerna att ta för att lösa upp kösituationen 

och skapa en grund för hållbar resurssäkring inom befintlig förbundsordning 

vid Inköp Gävleborg. Kommunernas ökade verksamhetsbidrag per år, utöver 

redan satt verksamhetsbidrag, blir enligt fördelningsnyckel följande: 

Org.nr Kommuner 
Relativ andel 
2017 (tertial 3) Frekvens 2017 

212000-2361 Bollnäs 10,6 Årlig      318 000 kr  

212000-2379 Gävle 39,1 Årlig  1 173 000 kr  

212000-2320 Hofors 3,8 Årlig     114 000 kr  

212000-2312 Hudiksvall 14,6 Årlig     438 000 kr  

212000-2304 Ljusdal 7,4 Årlig     222 000 kr  

212000-2353 Nordanstig  3,7 Årlig     111 000 kr  

212000−2338 Ockelbo 2,3 Årlig       69 000 kr  

212000−2296 Ovanåker 4,6 Årlig     138 000 kr  

212000−2288 Söderhamn 10,2 Årlig     306 000 kr  

212000−0258 Älvkarleby 3,7 Årlig     111 000 kr  

  
100 

 
 3 000 000 kr  
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2017-05-17 

Inkommen begäran om utökat verksamhetsbidrag, 2017-03-22 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-23, § 79 

Kommunstyrelsen 2017-06-07, § 96 

 

Skickas till 

För kännedom: Inköp Gävleborg och Ekonomiavdelningen 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

13(36) 

Sammanträdesdatum 

2017-09-25 
 

 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 60 Dnr 2016/00448  

Revidering av investeringsplan 2017-2021 - Renovering hotell 

Edsbyn  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beviljar 1 800 tkr till renovering av Hotell Edsbyn. 

Ärendet 

Investeringskostnaden beräknas uppgå till 1 800 000 kr för nödvändig 

renovering av Hotell Edsbyn. 

Byggnaderna som omfattar Hotell Edsbyn har stora behov av renovering för 

att fungera ändamålsenligt. Dessutom har miljö- och byggnämnden utfärdat 

föreläggande om att åtgärda brister i lokalerna vid Hotell Edsbyn. En 

renovering av dessa lokaler tillsammans med de brister som bör åtgärdas 

under 2017 beräknas kosta 1 800 000 kr. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 11 maj 2017. 

Tekniska nämnden 2017-05-24, § 61 

Kommunstyrelsen 2017-06-07 § 102 

 

Skickas till 

För kännedom: Samhällsbyggnadsförvaltningen och Aefab 
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§ 61 Dnr 2017/00421  

Revidering av investeringsplan 2017-2021- 

Fritidsanläggningar 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Investeringen på 1 mnkr avseende bubbelpool Alfta simhall flyttas 

till 2019. 

2. För färdigställande av pågående investering snöläggningssystem samt 

akuta åtgärder i liftanläggningen Gårdtjärnsberget avsätts 560 tkr för 

2017. 

Yrkanden 

Mikael Jonsson (M) gör följande ändringsyrkande: 

1. Investeringen på 1 mnkr avseende bubbelpool Alfta simhall flyttas 

till 2019 

2. För färdigställande av pågående investering snöläggningssystem samt 

akuta åtgärder i liftanläggningen Gårdtjärnsberget avsätts 560 tkr för 

2017. 

 

Beslutsgång 

Kommunfullmäktiges ordförande frågar om kommunfullmäktige antar eller 

avslår Mikael Jonssons (M) ändringsyrkande och finner att 

kommunfullmäktige antar det. 

Ärendet 

Revidering av investeringsplanen för 2017 - 2021 gäller åtgärder i 

kommunens skidanläggning, Gårdtjärnsberget, och Alfta simhall. De 1000 

tkr som finns anslagna för en ny bubbelpool i Alfta simhall föreslås fördelas 

på andra åtgärder. 
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Gårdtjärnsberget 

Den pågående investeringen i anläggningen som heter Gårdtjärnsberget, 4 

snökanoner, är inte färdigställd. Ytterligare pengar behövs för att den ska 

kunna färdigställas innan säsongen 2017/2018. 

Upprinnelsen till den investeringen var ett stort behov av att öka kapaciteten 

i snötillverkningen för att säkerställa öppethållande av anläggningen. När 

beslutet togs antogs att inköp av 4 nya effektivare snökanoner var den bästa 

lösningen. 

När projektet startade kom kompetens in i projektet som visade att det 

behövdes mer vatten till snötillverkningen för att kunna nyttja de nya 

snökanonerna fullt ut. Det fanns helt enkelt inte tillräckligt mycket vatten till 

systemet för att kunna förse 4 nya snökanoner med tillräcklig mängd vatten. 

Den del som var begränsning för att uppnå ökad kapacitet var själva 

pumpanläggningen. 

Beslut togs då av kommunen i samråd med Edsbyns IF Alpina att byta delar 

och bygga om styrningen av pumpsystemet och då istället köpa enbart två 

nya snökanoner. De kan då samverka med de befintliga snökanonerna som 

kommunen redan äger. 

Under projektets genomförande konstaterades att den befintliga kompressorn 

var i mycket dåligt skick och den byttes mot en ny, vilket då innebar en 

kraftig fördyring. Projektet med att effektivisera snötillverkningen innehöll i 

övrigt åtgärder på flera punkter i anläggningen för att hela anläggningen 

skulle bli optimerad. 

De moment som har utförts är: förbättrad elanslutning, ny kompressor, ny 

pump, ny styrning av hela systemet, en mindre renovering av själva 

rörinfrastrukturen i backen. De här åtgärderna kostade närmare 500 tkr, 

vilket är lika med den budget som är anvisad för projektet. 

För att kunna använda den förbättrade kapaciteten och få effekt av 

investeringarna måste två nya högeffektiva snökanoner köpas in innan 

säsongen 2017/2018 till en kostnad av 320 tkr. 

 

Anläggningens olika delar som till exempel liftarna besiktas varje år. Vid 

senaste besiktningen dömdes vajern till den stora liften ut. Den måste 

ersättas innan den får tas i drift. Kostnad 110 tkr. 

Ytterligare fanns brister på den lilla liften. Dessa behöver också åtgärdas 

innan säsongen 2017/2018. Kostnad 50 tkr. 

Det finns även brister på en intern elkabel i systemet som orsakar skador på 

utrustning. Elkabeln behöver bytas ut. Kostnad 80 tkr. 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

16(36) 

Sammanträdesdatum 

2017-09-25 
 

 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Sammantaget behövs alltså 240 tkr för åtgärder i liftsystemet innan det kan 

tas i drift. 

 

Alfta simhall 

Bubbelpoolen i Alfta simhall är en bubbelpool som är avsedd för 

hemmabruk, inte för bruk i offentlig miljö med kontinuerlig drift. Den är nu 

också föråldrad och det går inte att hitta reservdelar till den längre. 

Kloreringen till bubbelpoolen sköts manuellt och det har nu påtalats som ett 

arbetsmiljöproblem att hantera dessa vätskor manuellt. På grund av detta kan 

inte vattenkvaliten i bubbelpoolen säkerställas. Av den anledningen gjordes 

ett äskande om 1000 tkr till en ny bubbelpool och äskandet beviljades. 

Vid fortsatta utredningar om inköp och montering av en ny bubbelpool 

visade det sig att den summan inte skulle räcka utan en kostnad om 1500 tkr 

behövs till en ny bubbelpool och arbeten runt den. 

 

Samtidigt upptäcktes stora fuktskador i duschutrymmena i Alfta simhall. 

Utredning av skadornas omfattning pågår och de sträcker sig förmodligen 

utanför duschutrymmena. Kommunens försäkringsbolag är inkopplat. Vi ser 

det som en omöjlighet att få till logistiken i utrymmena för att både åtgärda 

fuktskadorna av duschrummen och ett nybygge av bubbelpool ska kunna ske 

samtidigt. 

Förvaltningens förslag är därför att demontera befintlig bubbelpool och 

återställa platsen där den står och göra sittplatser där. Det går då att i 

framtiden installera en ny bubbelpool. På platsen där bubbelpoolen står 

kommer det att görs i ordning sittplatser så att det går att ordna barnkalas 

under simhallens ordinarie öppettider. Detta har inte gått tidigare utan då har 

simhallen fått bokas utanför ordinarie öppettider. 

 

Konsekvensbeskrivning barn och unga 

Edsbybacken är en viktig ”ungdomsgård” i kommunen där många tillbringar 

en aktiv fritid under vinterhalvåret. Det är viktigt att investeringarna 

genomförs för att säkerställa att anläggningen kan ha öppet kommande 

säsong. 

Bubbelpoolen är använd av hela familjer men främst av vuxna. Ett 

iordningställande av platsen med sittplatser för barnkalas gynnar barn och 

unga 
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Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 1 juni 2017 

Besiktningsprotokoll från Gårdtjärnsberget 2016-11-24 

Kommunfullmäktiges beslut 2016-09-26, § 67, Antagande av 

investeringsplan 2017-2021 

Tekniska nämnden § 69, 2017-06-29 

Kommunstyrelsens Arbetsutskott § 91, 2017-08-22 

Kommunstyrelsen § 113, 2017-09-05 

 

Skickas till 

För kännedom: Enhetschef fritidsanläggningar, Gatuchef, Edsbyns IF Alpina 
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§ 62 Dnr 2017/00314  

Tertialuppföljning 2017 Ovanåkers kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige fastställer Tertialuppföljning 2017 Ovanåkers kommun.  

Sammanfattning av ärendet 

Ovanåkers kommun redovisar ett resultat för perioden januari-april 2017 på 

9 mnkr (17,5 mnkr fg år). Årsprognosen för hela 2017 är 11,2 mnkr, 

helårsbudgeten för 2017 är 1,9 mnkr. 

 

Ärendet 

Periodens resultat 

Ovanåkers kommun redovisar för perioden januari-april 2017 ett resultat på 

9 mnkr, för samma period 2016 var resultatet 17,5 mnkr. Budgeten för 

perioden är -8,3 mnkr. Den största avvikelsen för perioden är på nämnderna, 

totalt 9,4 mnkr. Några förklaringar till avvikelsen är överskott på 

ensamkommandeverksamheten och att nämnderna inte fullt ut haft kostnader 

för det som budgeterats för flyktingsituationen. Väghållningen har kostat 

mindre än budgeterat och avskrivningar på fastigheter varit lägre. 

Kommunens skatteintäkter är 2,3 mnkr bättre än budgeten och låga 

finansiella kostnader och en bättre avkastning på pensionsförvaltningen ger 

ett överskott med 3,3 mnkr jämfört med periodens budget. 

(mnkr) Budget Utfall Avvikelse

Nämnder -215,8 -206,4 9,4

Projekt -6,2 -5,4 0,8

Gemensamma 

kostnader och intäkter 3,3 4,3 1,0

Avskrivningar -8,9 -8,4 0,5

Skatter och generella 

bidrag 219,4 221,7 2,3

Finansiella kostnader 

och intäkter -0,1 3,2 3,3

Summa -8,3 9,0 17,3  
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Budget och resultatprognos 2017 

Resultatprognosen för 2017 är 11,2 mnkr, årsbudgeten är 1,9 mnkr.  

(mnkr) Budget Prognos Avvikelse

Nämnder -625,6 -623,3 2,3

Projekt -6,4 -7,6 -1,2

Gemensamma 

kostnader och intäkter 2,9 1,7 -1,2

Avskrivningar -26,7 -25,6 1,1

Skatter och generella 

bidrag 658,3 662,6 4,3

Finansiella kostnader 

och intäkter -0,6 3,4 4,0

Summa 1,9 11,2 9,3  

 

Totalt visar nämndernas prognos ett överskott mot årets budget med 2,3 

mnkr. Skatteintäkter och generella bidrag beräknas ge ett överskott på 4,3 

mnkr. Avkastningen på pensionsförvaltningen och lägre räntekostnader 

förklarar avvikelsen på finansiella kostnaderna och intäkterna. 

 

Finansiella mål 

Ovanåkers kommun har fastställt finansiella mål inom tre områden för 2017 

som anses vara av betydelse för god ekonomisk hushållning.  Kommunen 

bedöms uppfylla två av dessa. 

  Hur mycket den löpande verksamheten får kosta (vilka intäkter har 

vi och vilka kostnader kan vi tillåta oss) 

I Ovanåkers kommun ska det årliga resultatet i skattefinansierad verksamhet 

(inklusive finansnetto) uppgå till 1,0 % av skatter och generella statsbidrag. 

Målet uppnås. Målet på 1 % av skatter och generella statsbidrag motsvarar 

6,6 mnkr för 2017, prognosen är ett resultat på 11,2  mnkr. 

Balanskravsresultatet bedöms bli 23,8 mnkr. 

 Investeringsnivåer och finansiering av dessa 

Grundprincipen är att investeringar ska finansieras med egna medel. Inlåning 

till kommunen, exklusive kommunägda bolag, får maximalt uppgå till  

30 000 kr per invånare. 

Grundprincipen uppnås inte för 2017. Årets avskrivningar + Årets resultat 

prognostiseras till 36,8 mnkr medan Årets investeringar prognostiseras till 

129,4 mnkr. Mellanskillnaden mellan dessa båda poster 92,6 mnkr kan 

behövas finansieras via lån. Självfinansieringsgrad 2017: 28 % 

Självfinansieringsgrad rullande 10 år: 72 %  
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Inlåning till kommunen bedöms uppgå till 8 500 kr per invånare. 

 Förmögenhetsutveckling 

Soliditeten i Ovanåkers kommun ska vara positiv. 

Målet uppnås. 

 

Verksamhetsmål 

Av 15 fastställda koncernövergripande effektmål bedöms 12 mål bli 

uppfyllda, 2 mål delvis uppfyllda och 1 mål ej uppfyllt. 

 

 

Beslutsunderlag 

Tertialuppföljning 2017 Ovanåkers kommun 

Tjänsteskrivelse, Magnus Haraldsson 2017-08-09 

Kommunstyrelsens Arbetsutskott § 86, 2017-08-22 

Kommunstyrelsen § 108, 2017-09-05 

 

Skickas till 

För kännedom: Ekonomiavdelningen 
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§ 63 Dnr 2016/00536  

Ramförändring löneöversyn 2017 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beviljar utökning av nämndernas budgetramar 

för effekterna av löneöversynen 2017 enligt följande: 

Belopp i tkr: 

Nämnd Fr o m 

2017 

Fr o m 2018 

(ytterligare) 

Totalt 

Kommunstyrelsen 810 297 1 107 

Tekniska nämnden 333 124 457 

Miljö- och 

byggnämnden 

80 27 107 

Barn och 

utbildningsnämnden 

2 988 1 036 4 024 

Socialnämnden 3 987 1 803 5 790 

Totalt 8 198 3 287 11 485 

 

2. Kommunfullmäktige finansierar detta, från avsatta medel för 

kostnadsökningar.  

Ärendet 

I tabellen nedan visas hur nämnderna kompenseras. I kompensationen är 

hänsyn tagen till att kommunals avtalsperiod avser 1 maj-31 april. 

Nämnd Årsbudget 

lön 

Utökning varav 

särskilda 

satsningar 

Kommunstyrelsen 36 873 1 107 297 

 3,00% 0,81% 

Tekniska nämnden 17 946 457 45 

 2,55% 0,25% 

Miljö- och 

byggnämnden 

4 884 107  

 2,19%  

Barn och 

utbildningsnämnden 

165 426 4 024 136 

 2,43% 0,08% 

Socialnämnden 195 228 5 790 768 

 2,97% 0,39% 

Totalt 420 357 11 485 1 246 

  2,73% 0,30% 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Johan Brodin, 2017-08-09 

Kommunstyrelsens Arbetsutskott § 95, 2017-08-22 

Kommunstyrelsen § 116, 2017-09-05 

 

Skickas till 

För kännedom: Ekonomiavdelningen  

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

23(36) 

Sammanträdesdatum 

2017-09-25 
 

 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 64 Dnr 2017/00386  

Ansökan om inträde i Kommunassurans Syd Försäkrings AB 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige antar erbjudandet om delägarskap i 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB. 

2. Kommunfullmäktige förvärvar 558 aktier i Kommunassurans Syd 

Försäkrings AB för 782 316 kronor. 

3. Kommunfullmäktige godkänner bolagsordning, aktieägaravtal och 

ägardirektiv för Kommunassurans Syd Försäkrings AB. 

4. Finansiering av aktieköpet sker ur likvida medel. 

 

Ärendet 

Ovanåkers kommun har, tillsammans med ytterligare ett antal kommuner 

inom Förenade Småkommuners Försäkrings AB, FSF, erbjudits möjlighet att 

söka delägarskap i Kommunassurans Syd Försäkrings AB (KSFAB). 

Kommunstyrelseförvaltningen har med anledning av detta studerat 

erbjudandet närmare. 

Slutsats är att Ovanåkers kommun föreslås bli delägare i KSFAB. Enligt 

bilaga framgår tidplan för den vidare processen.  

KSFAB, som är ett s.k. captive, startade sin verksamhet 2005. Bolaget är ett 

helägt kommunalt bolag som ägs av 52 kommuner i framför allt Skåne, 

Småland, Halland och Blekinge. Kretsen av möjliga delägare är hela 

Götaland. Efter särskilt beslut hos KSFAB kommer kommuner inom 

nuvarande FSF att erbjudas delägarskap i KSFAB. 

Ovanåkers kommun, liksom andra kommuner, har flera olika försäkringar. 

De försäkringar som KSFAB erbjuder är egendoms-, ansvars- och 

förmögenhetsförsäkring. Dessa försäkringar går i dagligt tal under 

benämningen ”kommunförsäkring”. Omfattningen av kommunförsäkringen i 

KSFAB är som kommunens gällande kommunförsäkring. Övriga 

försäkringar ligger utanför och kommer att upphandlas på sedvanligt sätt. 

Vid ett delägarskap kommer kommunens försäkring att direktplaceras hos 

KSFAB. 
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KSFAB ger återbäring på för närvarande 25 % av icke förbrukad premie och 

därtill lämnar bolaget avkastning på aktierna. Upplägget förutsätter bl. a. ett 

aktivt och organiserat skadeförebyggande arbete. 

KSFAB erbjuder enbart försäkringslösningar för sina ägare. Det innebär att 

en förutsättning för att Ovanåkers kommun skall få del av KSFAB´s 

erbjudande är att Ovanåkers kommun först blir delägare.  

 

FSFs avtal för kommunförsäkringen löper till den 31 december 2017. Det är 

således först from 1 januari 2018 som kommunen kan ha KSFAB som 

försäkringsgivare.   

För att bli delägare i KSFAB krävs att Ovanåkers kommun förvärvar aktier 

enligt samma princip som de ursprungliga ägarna i bolaget, 48 kr per 

invånare samt tillägg för de vinster i bolaget som genererats sedan start, per 

2017-06-30 uppgående till 40,2 % i övervärde, dvs 1 402 kronor per aktie. 

Se bilaga 1. Enligt beräkningar från KSFAB baserat på antal invånare och 

priset per aktie så kommer Ovanåkers kommun att få betala 782 316 kr för 

aktierna i KSFAB. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-08-31 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-08-31, bilaga 1  

Tidplan för processen 

Bolagsordning för Kommunassurans Syd Försäkrings AB, bilaga 2 

Aktieägaravtal för Kommunassurans Syd Försäkrings AB, bilaga 2 

Ägardirektiv för Kommunassurans Syd Försäkrings AB, bilaga 2 

Tjänsteskrivelse Christer Engström, 2017-08-31 

Kommunstyrelsen § 120, 2017-09-05 

 

Skickas till 

För kännedom: Kommunassurans Syd Försäkrings AB och 

Ekonomiavdelningen 
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§ 65 Dnr 2017/00306  

Valdistrikt val 2018 och framåt 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige överlämnar förslaget till länsstyrelsen och föreslår 

länsstyrelsen att anta ”valdistrikt förslag 1”.    

Sammanfattning av ärendet 

Ett valdistrikt ska omfatta mellan 1 000 och 2 000 röstberättigade. Ett 

valdistrikt får ligga utanför intervallet 1 000-2 000 röstberättigade endast om 

det finns särskilda skäl. Sådana skäl skulle kunna vara att valdistriktet är 

geografiskt svårtillgängligt, t ex en ö med begränsade färjeförbindelser eller 

att valdistriktet väntas öka eller minska sin folkmängd inom kort.       

Ärendet 

I september 2008 beslutade kommunfullmäktige att lämna ett förslag om 

förändrad valdistrikts-indelning till länsstyrelsen. Det resulterade i att 

kommunens tolv valdistrikt minskade till fem. 

Förändringen innebar vidare att valdistrikt Ovanåker Norr fick rösta i 

vallokal Knåda skola, i valdistriktet ingår även delar av Barnängen. Att ha en 

indelning som innebär att ett centralt område i Edsbyn ska ta sig ut till Knåda 

på valdagen upplevs orimligt. Därför har Jens Olsson, GIS-ingenjör fått i 

uppdrag att se över vilka förändringar som är möjliga. Jens har tagit fram två 

förslag, ”Valdistrikt förslag 1” och ”Valdistrikt förslag 2”, varav ”Valdistrikt 

förslag 1” är huvudförslag. 

 

Valdistrikt förslag 1: 

Det pågår en urbanisering inom Ovanåkers kommun vilket gör att 

centralorterna i kommunen växer medan de flesta byarna i övrigt krymper. 

I Alfta är inte detta ett val-problem då samtliga vallokaler ligger i 

centralorten. Då maxgränsen för röstberättigade är 2000 stycken innebär 

förändringen att Barnängen ingår i distrikt Ovanåker Väst och att området 

Skidan bör flyttas till distrikt Edsbyn, då marginalen upp till 2000 

röstberättigade annars blir oroande nära. Skulle det exempelvis öppna ett 
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nytt äldreboende inom distriktets område skulle distriktsindelningen 

eventuellt behöva förändras. 

Vidare flyttas Aefabs bostadsområde ”Bergavägen” från distrikt Ovanåker 

Norr till distrikt Edsbyn. Gammel-Homna flyttas från distrikt Ovanåker Väst 

till distrikt Edsbyn. 

 

Valdistrikt Röstberättigade 

Alfta N 1775 

Alfta S 1784 

Edsbyn 1882 

Ovanåker N 1747 

Ovanåker V 1937 

 

Valdistrikt förslag 2: 

Enda förändringen i valdistrikt förslag 2 är att Barnängen lyfts in i valdistrikt 

Edsbyn, det innebär att om området växer med 19 personer kommer 

valdistrikten behöva ritas om på nytt igen. Det kan alltså bli komplicerat om 

det exempelvis öppnas ett nytt äldreboende inom distriktets område. 

Valdistrikt Röstberättigade 

Alfta N 1775 

Alfta S 1784 

Edsbyn 1981 

Ovanåker N 1755 

Ovanåker V 1830 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Kristoffer Baas, 2017-05-23 

Valdistrikt förslag 1 

Valdistrikt förslag 2 

Valnämnd § 2, 2017-08-29 

Kommunstyrelsen § 117, 2017-09-05 
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Skickas till 

För handläggning: Länsstyrelsen 

För kännedom: Valnämnd, valförrättare, Jens Olsson 
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§ 66 Dnr 2015/00445  

Besvarande av medborgarförslag sänk eller ta bort kostnaden 

för motorvärmarstolparna för anställda 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kostnaden för motorvärmare för kommunens anställda sänks till 

70 kr/månad, subventionen med tre avgiftsfria månader kvarstår. 

2. Den nya avgiften börjar gälla från 2018-01-01. 

Ärendet 

I oktober 2015 lämnade Carina Wedin ett medborgarförslag till kommunen 

om att sänka eller ta bort kostnaden för motorvärmarstolpar för att tänka på 

miljön och sina anställda. Ärendet har blivit fördröjt. 

Vid handläggning av ärendet har Ulla-Marie Nilsson (folkhälsosamordnare) 

och Gunilla Jonsson (strategisk planerare) på Kommunstyrelseförvaltningen 

samrått med Fia Johannessen (energirådgivare).  Det finns flera skäl till att 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kostnaden för motorvärmare 

kvarstår: 

 Kommunen vill i första hand uppmuntra sina anställda att 

gå/cykla/resa kollektivt till och från arbetet.  

 Kommunen gör kontinuerliga satsningar på friskvård för personalen 

och finner att ytterligare subventionering av motorvärmarplatser inte 

ligger i linje med målen för miljö och folkhälsa.  

 I de nya riktlinjerna för resor i tjänsten, finns en tydlig 

prioriteringsordning, där resande med egen bil i tjänsten endast bör 

ske i undantagsfall.  

 

Komplettering av ärendet efter återremiss  

Förslaget återremitterades från Kommunfullmäktige den 24 april 2017. Den 

här skrivelsen har kompletterats med underlag om kostnader för 

elanvändning vid motorvärmarplatserna och möjlighet till faktureringsfri 

hantering. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut kvarstår. 
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Bakgrund 

Hyresavtal för motorvärmare tecknas med Alfta Edsbyns fastighetsbolag. I 

hyresavtalet ingår det egen parkeringsplats med tillgång till ur- och 

temperaturstyrd motorvärmare. Snö och halkbekämpning ingår. 

 

En sammanställning från mars 2017 visar att det finns tillgång till totalt 311 

motorvärmarplatser som kommunens anställda kan hyra. 

Motorvärmarplatserna finns att tillgå vid flertalet arbetsplatser. Knappt 

hälften av platserna (43 procent) var uthyrda under mars månad 2017.  

 

Kostnader 

Kostnaden för motorvärmare är enligt avtal 165 kr per månad för både 

privata hyresgäster och för kommunanställda. Motorvärmarplatserna är dock 

subventionerade för kommunanställda. År 2013 infördes tre avgiftsfria 

månader för kommunanställda. Privata hyresgäster betalar avgift under tolv 

månader.  

I Bollnäs kommun är kostnaden för motorvärmarplatser till anställda 1100 kr 

per år.  

Alfta Edsbyns fastighetsbolag har beräknat att den genomsnittliga kostnaden 

för elanvändning är ca 600 kr per år. Kostnaden är beräknad på användning 

av motorvärmaren 7 månader per år, 20 dagar per månad och 2 timmar per 

dygn. Elanvändningen beräknas till 2,8 kWh per dygn och elpriset är satt till 

1,50 kr per kWh i beräkningarna. 

 

Fakturering 

Hyran regleras i förhandling med Hyresgästföreningen och debiteras av 

Alfta Edsbyns fastighetsbolag. Intäkterna för platserna går till Ovanåkers 

kommun (Samhällsbyggnadsförvaltningen). 

Alfta Edsbyns fastighetsbolag har möjlighet att förenkla för personal som 

hyr motorvärmarplats genom att debitera hyrorna för motorvärmare via 

autogiro alternativt skicka elektroniska fakturor. Att återinföra avdrag på 

lönen för kommunanställda istället för direkt fakturering skulle medföra ett 

merarbete både för Alfta Edsbyns fastighetsbolag och för lönekontoret på 

Ovanåkers kommun. Faktureringen skulle då behöva göras i flera steg av 

flera inblandade. 
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Folkhälsoperspektiv 

Enligt den senaste folkhälsomätningen ”Hälsa på lika villkor” har den 

fysiska aktiviteten minskat bland kommunens invånare de senaste tio åren. 

Samtidigt visar mätningen att allt fler vill öka sin fysiska aktivitet och allt 

fler anser att de behöver hjälp med detta. Indikatorerna för både övervikt och 

fetma visar att det har skett signifikanta försämringar bland våra invånare.  

Ovanåkers kommun har i verksamhetsplanen för folkhälsa valt att lyfta fram 

åtgärder för fysisk aktivitet samt matvanor och livsmedel som viktiga. 

Kommunen vill som arbetsgivare uppmuntra anställda till fysisk aktivitet. 

Personalklubben erbjuder rabatter till sina anställda på olika 

friskvårdsaktiviteter.  

En minskad kostnad för motorvärmarplatser motverkar kommunens antagna 

folkhälsomål. 

Miljöperspektiv 

Kommunen har valt att ha god tillgång till motorvärmarplatser för de 

anställda som pendlar och behöver använda bilen till och från arbetet.  

Användningen av motorvärmare bidrar till att utsläppen av växthusgaser 

minskar. När en bil varmstartas minskar bränsleförbrukningen vid start med 

upp till en deciliter jämfört med en när en bil kallstartas 

(Energimyndigheten).  

I det fall en kommunanställd väljer att låta bilen stå hemma blir dock 

miljövinsten i de flesta fall betydligt större än om motorvärmarplatsen 

används. Vinsten beror på hur lång resvägen är. En minskad kostnad för 

motorvärmarplatser antas därför inte samlat ge minskad miljöpåverkan i 

form av utsläpp av växthusgaser och partiklar. 

 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, 2015-10-19 

Tjänsteskrivelsen har tagits fram av Gunilla Jonsson och Ulla-Marie Nilsson 

i samarbete med Fia Johannessen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 90, 2017-08-22 

Kommunstyrelsen § 112, 2017-09-05 

 

Skickas till 

För kännedom: Förslagsställaren, handläggare av ärendet, 

samhällsbyggnadsförvaltningen och Aefab  
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§ 67 Dnr 2017/00364  

Redovisning av obesvarade medborgarförslag och motioner 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.  

Sammanfattning av ärendet 

I kommunfullmäktiges arbetsordning framgår det att kommunfullmäktige 

ska redovisa obesvarade medborgarförslag och motioner två gånger per år. 

Om beredningen inte avslutats inom ett år, skall detta och vad som har 

kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. 

Fullmäktige får då avskriva motionen eller medborgarförslaget från vidare 

handläggning (KL 5 kap, § 33). I Ovanåkers fall bör de två årliga 

redovisningarna ses som aktuellt tillfälle. 

Ärendet 

Medborgarförslag 

- Äventyrsbad vid Celsiushallen 

Inkommen 2017-09-04. Bereds av tekniska nämnden för beslut i 

fullmäktige. 

- Öppna kanal för genomströmning av vatten mellan Gårdtjärn 

och Voxnan 

Inkommen 2017-08-25. Bereds av tekniska nämnden för beslut i 

fullmäktige. 

- Skapa cykelgenomfart på väg skyltad med "Ej genomfart" 

Inkommen 2017-07-05. Beslut fattas av tekniska nämnden. 

- Vart vill du bo och vart vill du arbeta? 

Inkommen 2017-08-10. Bereds av socialnämnden för beslut i 

fullmäktige. 
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Motion 

- Medlemskap i förening Sveriges ekokommuner 

Inkommen 2016-11-30. Bereds av kommunstyrelsen. 

Konsekvensbeskrivning barn och unga 

Medborgarförslag från barn och unga hör till ovanligheten, i de fall det har 

inkommit förslag från personer under 18 år har inte handläggningen 

påverkats. 

Konsekvensbeskrivning jämställdhet 

Ingen analys över handläggningstid och beslut är gjord avseende kön och 

anses inte heller nödvändig. 

Konsekvensbeskrivning hållbarhet 

Medborgarförslag är ett tydligt och konkret sätt att komma i kontakt med 

kommunen, ur aspekten social hållbarhet är det glädjande att handläggningen 

av medborgarförslag har påskyndats.. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Kristoffer Baas, 2017-09-18 
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§ 68 Dnr 2017/00128  

Rapportering av ej verkställda beslut och avbrott, LSS och 

SoL 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige har tagit del av rapporten. 

Sammanfattning av 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 (januari-mars 2017) 

Ny inrapportering kvartal 1 (januari-mars 2017) 

Beslut daterat 2016-11-28  Kontaktfamilj enlig SoL. 

Verkställt 2017-05-12 

Beslut daterat 2016-11-28  Kontaktfamilj enligt SoL. 

Verkställt 2017-05-12 

Tidigare inrapportering från kvartal 4 (oktober-december 2016) 

Beslut daterat 2016-09-01  Biträde av kontaktperson enligt 9 § 4 LSS. 

Ej verkställt. 

Beslut daterat 2016-09-15  Biträde av kontaktperson enligt 9 § 4 LSS 

Verkställt 2017-01-18. 

Beslut daterat 2016-09-28  Biträde av kontaktperson enligt 9 § 4 LSS. 

Verkställt 2017-04-05. 
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Beslutsunderlag 

Socialnämnden § 35, 2017-05-17 

Kommunstyrelsens Arbetsutskott § 88, 2017-08-22 

Kommunstyrelsen § 110, 2017-09-05 
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§ 69 Dnr 2017/00275  

Fyllnadsval - ersättare i kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige väljer Tomas Bolén (S) till ny ersättare i 

kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 

Jens Jonsson (S) har avsagt sig uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen. 

 

Beslutsunderlag 

Avsägelse Jens Jonsson 2017-05-09 

Kommunfullmäktige § 48, 2017-05-29 

 

Skickas till 

Tomas Bolén 
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§ 70 Dnr 2017/00138  

Information till kommunfullmäktige för kännedom 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige har tagit del av redovisningen.    

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag: Äventyrsbad vid Celsiushallen 

Medborgarförslag: Öppna kanal för genomströmning av vatten mellan 

Gårdtjärn och Voxnan 

Medborgarförslag - Skapa cykelgenomfart på väg skyltad med "Ej 

genomfart" 

Medborgarförslag: vart vill du bo och vart vill du jobba? 

Besvarande av medborgarförslag – Hundrastgård 

Medborgarförslag om gatlyktor i Homnabo 

Besvarande av medborgarförslag gatubelysning i Homnabo-Ryggesbo 

Yttrande Revisionsrapport Grundläggande granskning - Alfta Edsbyns 

Fastighets AB 

Revisionsrapport Grundläggande granskning - Alfta Edsbyns Fastighets AB 

Besvarande av medborgarförslag: Underlätta för personalen genom att 

utnyttja modern teknik på Gyllengården 

  

 

 


