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§ 86 Dnr 2018/00111  

Kungörelse 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner kungörelseförfarandet med följande 

ändringar: 

Hans Jonsson (C) yrkar att punkten 6, Val av ledamöter och ersättare till 

tekniska nämnden 2019-2022 

och punkten12, Val av Alfta-Industricenter AB:s styrelse fr.o.m. 

bolagsstämma 2019 t.o.m. bolagsstämma 2023 samt revisorer 

flyttas till efter Budget- och verksamhetsplan 2019 – 2021. 

    

Ärendet 

Sammanträdet har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. 

Kungörelse med föredragningslista finns även på kommunens webbplats 

www.ovanaker.se. Den har även skickats till kommunfullmäktiges ledamöter 

och ersättare. 
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§ 87 Dnr 2018/00112  

Allmänhetens frågestund 

    

Ärendet 

Kommunfullmäktige har den 22 mars 1999 beslutat att införa ”Allmänhetens 

frågestund” på kommunfullmäktiges sammanträden. 

Det var allmänhet närvarande men det fanns inga frågor och det hade inte 

heller kommit in några frågor i förväg.  
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§ 88 Dnr 2018/00549  

Val av ledamöter och ersättare till kommunstyrelsen 2019-

2022 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige väljer följande ledamöter och ersättare till 

kommunstyrelsen för perioden 2019-2022: 

Ledamöter Ersättare 

Håkan Englund (S)  Jan-Åke Lindgren (S) 

Mikael Jonsson (M)  Maria Unborg (M) 

Ylva Ivarsson (S)  Tina Märges (S) 

Tomas Bolen (S) Adelaida Gomes (S) 

Kent Olsson (L)  Ingemar Ehn (L) 

Hans Jonsson (C) Elisabeth Eriksson (C) 

Gun-Marie Swessar (C) Karin Leanders (C) 

Björn Mårtensson (C) Anna Rudman (C) 

David Parhans (C) Claes Häggblom (KD) 

Jennie Forsblom (KD) Bertil Eriksson (KD) 

Inge Eriksson (SD) Per Rytkönen (SD) 

 

2. Kommunfullmäktige väljer Håkan Englund (S) till ordförande, 

Mikael Jonsson (M) till 1:e vice ordförande och Ylva Ivarsson (S) till 

2:e  vice ordförande. 
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Förslag till beslut 

Inge Eriksson (SD) gör följande ändringsyrkande: Ersättare för 

Sverigedemokraterna är Per Rytkönen (SD). 

    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Kristoffer Baas, 2018-10-31 

Kommunfullmäktiges valberedning 2018-12-07, § 14 

 

Skickas till 

För kännedom: Kommunsekreterare för registrering samt löner 
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§ 89 Dnr 2018/00554  

Val av ledamöter och ersättare till socialnämnden 2019-2022 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige väljer följande ledamöter och ersättare till 

socialnämnden för perioden 2019-2022: 

Ledamöter Ersättare 

Einar Wängmark (S)  Patrik Bossen (S) 

Carina Nordkvist (S)  Elin Wängmark (S) 

Lars Jingåker (S) Kent Olsson (L) 

Ulla Mortimer (M) Maria Öst-Backa (M) 

Nils-Erik Falk (C) Lena Westling (C) 

Anne Landar-Olsson (C) Monica Hansson (C) 

Isa Wallmyr (KD) Ing-Britt Fredriksson (KD) 

 

2. Kommunfullmäktige väljer Einar Wängmark (S) till ordförande och 

Carina Nordqvist (S) till 1:e vice ordförande. 

 

Förslag till beslut 

Inge Eriksson (SD) gör följande yrkande: 

Ledamot, Pär Rytkönen (SD) 

Ersättare Inge Eriksson (SD). 

 

Håkan Englund (S) gör följande yrkande: 

Kent Olsson (L) blir ersättare i socialnämnden. 
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Beslutsgång 

Kommunfullmäktiges ordförande informerade att valsedelsgrupp 

Socialdemokraterna, Moderaterna och Liberalerna och valsedelsgrupp 

Sverigedemokraterna hamnar på samma delningstal när det gäller mandat sju 

vilket gör att valet om det sjunde mandatet kommer att beslutas genom 

lottning. 

Omröstningsresultat 

Lotten tillföll Socialdemokraterna, Moderaterna och Liberalerna därmed blir 

Lars Jingåker (S) ledamot sju. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse: Monica Jonsson 2018-11-02 

Kommunfullmäktiges valberedning 2018-12-07, § 17 

 

Skickas till 

För kännedom: Kommunsekreterare, socialnämnd och löner 
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 § 90 Dnr 2018/00555  

Val av ledamöter och ersättare till barn- och 

utbildningsnämnden 2019-2022 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige väljer följande ledamöter och ersättare till barn- 

och utbildningsnämnden för perioden 2019-2022: 

Ledamöter Ersättare 

Jan-Åke Lindgren (S)  Carl Bopparmark (S) 

Tomas Bolen (S)  Alexander Wigren (SD) 

Maria Unborg (M) Lars Bro (M) 

Ingrid Björklund (L) Anna Söroms (L) 

Hans Jonsson (C) Karl-Gunnar Landar (C) 

Marie Vedin (C) Joakim Guvelius (C) 

Maria Jonsson (KD)  Andreas Kissner (KD) 

  

2. Kommunfullmäktige väljer Jan-Åke Lindgren (S) till ordförande och 

Tomas Bolén, till 1:e vice ordförande (S). 

Förslag till beslut 

Inge Eriksson (SD) yrkar att Alexander Wigren (SD) blir ersättare i barn- 

och utbildningsnämnden. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse: Monica Jonsson 2018-11-02 

Kommunfullmäktiges valberedning 2018-12-07, § 18 

Skickas till 

För kännedom: Kommunsekreterare, barn- och utbildningsnämnd och löner 
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§ 91 Dnr 2018/00559  

Val av ledamöter och ersättare till miljö- och byggnämnden 

2019-2022 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige väljer följande ledamöter och ersättare till miljö- 

och byggnämnden för perioden 2019-2022: 

Ledamöter Ersättare 

Per Helgesson (S)  Fredrik Frelin (S) 

Ylva Ivarsson (S)  Patrik Bossen (S) 

Uno Andersson (M) Tomas Nilsson (M) 

Björn Schols (C) Johan Mittjas (C) 

Karin Leanders (C) David Elofsson (KD) 

 

2. Kommunfullmäktige väljer Per Helgesson (S) till ordförande, Ylva 

Ivarsson (S) till 1:e vice ordförande 

Förslag till beslut 

Allan Olsson (SD) ordinarie ledamot och Robert Harrysson ersättare. 

    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Monica Jonsson 2018-11-02 

Kommunfullmäktiges valberedning 2018-12-07, § 20 

 

Skickas till 

För kännedom: Kommunsekreterare, miljö- och byggnämnd och löner 
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§ 92 Dnr 2018/00562  

Val av revisorer 2019-2022 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige väljer revisorer för perioden 2019-2022: 

Revisorer 

Ulf Odenmyr (C)  

Eije Jonsson (S) 

Tommy Henriksson (M) 

Carl Ringbo (C) 

Kerstin Näslund (KD) 

 

2. Kommunfullmäktige väljer Ulf Odenmyr (C) till ordförande, Eije 

Jonsson (S) till 1:e vice ordförande  

 

 

    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse: Monica Jonsson 2018-11-02 

Kommunfullmäktiges valberedning 2018-12-07, § 22 

 

Skickas till 

För kännedom: Kommunsekreterare, revisorer samt löner 
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§ 93 Dnr 2018/00548  

Val av oppositionsresurs 2019-2022 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige väljer följande oppositionsresurs 2019-2022 

 

 

 

 

 

Förslag till beslut 

Susan K Persson (V) nominerar Susan K Persson (V) till oppositionsresurs. 

Beslutsgång 

Kommunfullmäktiges ordförande frågar om kommunfullmäktige antar Susan 

K Persson (V) till oppositionsresurs. 

Kommunfullmäktiges ordförande frågar om kommunfullmäktige antar Hans 

Jonsson (C) till oppositionsresurs. 

Kommunfullmäktiges ordförande finner att kommunfullmäktige väljer Hans 

Jonsson (C) till oppositionsresurs. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse: Monica Jonsson 2018-11-02 

Kommunfullmäktiges valberedning 2018-12-07, § 13 

 

Skickas till 

För kännedom: Kommunsekreteraren och oppositionsresurs 

 

 

 

Oppositionsresurs 

Hans Jonsson (C) 
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§ 94 Dnr 2018/00552  

Val av ledamöter och ersättare till valnämnden 2019-2022 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige väljer följande ledamöter och ersättare till 

valnämnden för perioden 2019-2022: 

Ledamöter Ersättare 

Åke Jonsson (S)  Christer Karlsson (S) 

Ulla Mortimer (M)  Carina Nordkvist (S) 

Jonas Frost (S)  Åsa Olsson (L) 

Bertil Höglund (L) Suzanne Johansson (M)  

Lena Arnells (C) Lennart Alfredsson (C) 

Nils-Erik Falk (C) Erik Ohlsson (C) 

Sture Hansson (C) Annelie Östling (KD) 

Per-Erik Jonsson (KD) Lars-Erik Häggblom (KD) 

Inge Eriksson (SD) Pär Rytkönen (SD) 

 

2. Kommunfullmäktige väljer Åke Jonsson (S) till ordförande, Ulla 

Mortimer (M) till 1:e vice ordförande 

Förslag till beslut 

Inge Eriksson (SD) gör följande ändringsyrkande, ersättare för 

Sverigedemokraterna Pär Rytkönen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse: Monica Jonsson 2018-11-02 

 

Skickas till 

För kännedom: Kommunsekreterare, valnämnd och löner 
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§ 95 Dnr 2018/00551  

Inkallelseordning för ersättare i styrelse och nämnder 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige antar följande regler att gälla vid inkallande av 

ersättare i nämnder och styrelse för mandatperioden 2019-2022 

För ledamot tillhörande 

nedanstående partigrupp 

Inträder ersättare i nedan angiven 

partigruppsordning 

S S, M, L, KD, C, V. SD 

M M, L, S, KD, C, V, SD 

L L, M, S, KD, C, V, SD 

C C, KD, L, M, S, SD, V 

KD KD, C, L, M, S, SD, V 

SD SD, KD, C, M, L, S, V 

V V, S, M, L, KD, C, SD 

 

Detta tillvägagångssätt ska tillämpas, såvida det inte i lag eller författning 

föreskrivs något annat vad gäller ersättares inkallande till tjänstgöring. 

Bakgrund  

Kommunfullmäktige ska enligt kommunallagen 6 kap, 9 §, bestämma den 

ordning i vilken ersättare ska kallas in till tjänstgöring. 

Förslag till beslut 

Susan K Persson (V) gör följande tilläggsyrkande: 

V - V, S, M, L, KD, C, SD. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Monica Jonsson 2018-11-23 

Kommunfullmäktiges valberedning 2018-12-07, § 24 

Skickas till 

För kännedom: Kommunsekreterare och styrelser och nämnder 
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§ 96 Dnr 2018/00510  

Val av Alfta-Edsbyns Fastighets AB styrelse fr.o.m. 

bolagsstämma 2019 t.o.m. bolagsstämma 2023 samt revisorer 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige väljer följande ledamöter och ersättare till 

Alfta-Edsbyns Fastighets AB styrelse fr.o.m. bolagsstämma 2019 

t.o.m. bolagsstämma 2023 samt revisorer: 

Ledamöter Ersättare 

Mikael Jonsson (M)  Mattias Lennartsson (S) 

Bengt Forsen (S) Bertil Eriksson (KD) 

Ingemar Ehn (L)   

Björn Mårtensson (C)  

Ola Östergrens (C)   

   

2. Kommunfullmäktige väljer Mikael Jonsson (M) till ordförande och 

Ingemar Ehn (L) till vice ordförande. 

 

3. Kommunfullmäktige väljer följande lekmannarevisorer och 

lekmannarevisorsersättare för perioden. 

Lekmannarevisor Lekmannarevisorsersättare 

Ulf Odenmyr (C) Carl Ringbo (C) 

Eije Jonsson (S) Tommy Henriksson (M) 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Monica Jonsson 2018-11-23 

Kommunfullmäktiges valberedning 2018-12-07, § 3 

Skickas till 

För kännedom: Kommunsekreteraren och Alfta-Edsbyns Fastighets AB 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

20(78) 

Sammanträdesdatum 

2018-12-17 
 

 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 97 Dnr 2018/00514  

Val av Bollnäs-Ovanåkers Renhållnings AB:s styrelse fr.o.m. 

bolagsstämma 2019 t.o.m. bolagsstämma 2023 samt revisorer 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige väljer följande ledamöter och ersättare för 

mandatperioden 2019-2023:   

Ledamöter 

Mikael Jonsson (M)  

Ingemar Ehn (L)  

David Parhans (C) 

 

2. Kommunfullmäktige väljer Mikael Jonsson (M) till vice ordförande 

3. Kommunfullmäktige väljer följande lekmannarevisorer och 

lekmannarevisorsersättare för perioden. 

 

 

Lekmannarevisor Lekmannarevisorsersättare 

Ulf Odenmyr (C)  Eije Jonsson (S)  

 

 

Förslag till beslut 

Maria Unborg (M) gör följande ändringsyrkande Mikael Jonsson (M) till 

vice ordförande. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Kristoffer Baas 2018-10-31 

Kommunfullmäktiges valberedning 2018-12-07, § 4 

Skickas till 

För kännedom: Kommunsekreteraren och BORAB 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

21(78) 

Sammanträdesdatum 

2018-12-17 
 

 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 98 Dnr 2018/00512  

Val av Helsinge Net Ovanåkers AB:s styrelse fr.o.m. 

bolagsstämma 2019 t.o.m. bolagsstämma 2023 samt revisorer 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige väljer följande ledamöter och ersättare till 

Helsinge Net Ovanåkers AB:s styrelse 2019-2023: 

Ledamöter Ersättare 

Kent Olsson (L)  Christer Karlsson (S)  

Åke Jonsson (S)  Hans Jonsson (C) 

Anna Rudman (C)  

Helen Ringbo-Widoff (C)  

Lars Göllas (M)  

 

2.  Kommunfullmäktige väljer Kent Olsson (L) till ordförande och till 

Åke Jonsson (S) 1:e vice ordförande. 

3. Kommunfullmäktige väljer följande lekmannarevisorer och 

lekmannarevisorsersättare för perioden 

 

Lekmannarevisor Lekmannarevisorsersättare 

Ulf Odenmyr (C)  Carl Ringbo (C) 

Eije Jonsson (S) Tommy Henriksson (M) 

  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse: Kristoffer Baas. 2018-10-31 

Kommunfullmäktiges valberedning 2018-12-07, § 5 

 

Skickas till 

För kännedom: Kommunsekreteraren och Helsinge Net AB 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

22(78) 

Sammanträdesdatum 

2018-12-17 
 

 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 99 Dnr 2018/00513  

Val av Helsinge Vatten AB:s styrelse fr.o.m. bolagsstämma 

2019 t.o.m. bolagsstämma 2023 samt revisorer 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige väljer följande ledamöter till Helsinge Vatten 

AB:s styrelse för perioden 2019-2023  

Ledamöter 

Hans Gradin (S) 

Ingemar Ehn (L)  

Gun-Marie Swessar (C) 

 

2. Kommunfullmäktige väljer Hans Gradin (S) till 1:e vice ordförande 

 

3. Kommunfullmäktige väljer följande lekmannarevisorer och 

lekmannarevisorsersättare för perioden 

Lekmannarevisor Lekmannarevisorsersättare 

Ulf Odenmyr (C) Eije Jonsson (S) 

Förslag till beslut 

Håkan Englund (S) gör följande ändringsyrkande, vice ordförande Hans 

Gradin (S) 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Monica Jonsson 2018-11-01 

Kommunfullmäktiges valberedning 2018-12-07, § 6 

 

Skickas till 

För kännedom: Kommunsekreteraren och Helsinge Vatten AB 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

23(78) 

Sammanträdesdatum 

2018-12-17 
 

 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 100 Dnr 2018/00515  

Val av ledamöter och ersättare till den gemensamma 

företagshälsovårdsnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige väljer följande ledamöter och ersättare till 

företagshälsovårdsnämnden 2019-2023 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Monica Jonsson 2018-11-01 

Kommunfullmäktiges valberedning 2018-12-07, § 7 

 

Skickas till 

För kännedom: Kommunsekreteraren och företagshälsovårdsnämnden 

 

  

 

 

Ledamöter   Ersättare 

Hans Gradin (S) Jonas Frost (S)  

Björn Mårtensson (C) Ing-Britt Fredriksson (KD) 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

24(78) 

Sammanträdesdatum 

2018-12-17 
 

 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 101 Dnr 2018/00517  

Val av ledamöter och ersättare till Hälsingerådet 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige väljer följande ledamöter och ersättare till 

Hälsingerådet 

Ledamöter Ersättare 

Håkan Englund (S)  Mikael Jonsson (M) 

Hans Jonsson (C) Jennie Forsblom (KD) 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse: Monica Jonsson 2018-11-01 

Kommunfullmäktiges valberedning 2018-12-07, § 9 

 

Skickas till 

För kännedom: Kommunsekreteraren och Hälsingerådet 

 

  

 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

25(78) 

Sammanträdesdatum 

2018-12-17 
 

 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 102 Dnr 2018/00516  

Val till Gemensam nämnd för hjälpmedelsverksamheten, 

FOU - Välfärd, mellan Gävleborgs läns landsting och 

kommunerna i Gävleborgs län 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige väljer följande ledamöter och ersättare till Gemensam 

nämnd för hjälpmedelsverksamheten, FOU - Välfärd, RegNet och HelGe 

2019-2023: 

Ledamot Ersättare 

Einar Wängmark (S) Bertil Eriksson (KD) 

 

     

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse: Monica Jonsson 2018-11-01 

Kommunfullmäktiges valberedning 2018-12-07, § 8 

 

Skickas till 

För kännedom: Kommunsekreteraren och Gemensam nämnd för 

hjälpmedelsverksamheten, FOU - Välfärd, RegNet och HelGe 

  

 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

26(78) 

Sammanträdesdatum 

2018-12-17 
 

 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 103 Dnr 2018/00560  

Val av revisorer till kommunens fonder och stiftelser 2019-

2022 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige väljer följande revisorer för perioden 2019-2022: 

Revisorer 

Ulf Odenmyr (C) 

Eije Jonsson (S) 

 

 

 

 

 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse: Monica Jonsson 2018-11-02 

Kommunfullmäktiges valberedning 2018-12-07, § 21 

 

Skickas till 

För kännedom: Kommunsekreterare och revisorer 

 

  

 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

27(78) 

Sammanträdesdatum 

2018-12-17 
 

 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 104 Dnr 2018/00545  

Styrelse, Ljusnan-Voxnan Vattenvårdsförbund, fr.o.m. 

förbundsmöte 2019 t.o.m. förbundsmöte 2023 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Kommunfullmäktige väljer följande ombud och ersättare till Styrelse, 

Ljusnan-Voxnan Vattenvårdsförbund 2019-2023:  

 

Ombud Ersättare 

Einar Wängmark (S) Gun-Marie Swessar (C) 

   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse: Monica Jonsson 2018-11-01    

 

Skickas till  

För kännedom: Kommunsekreteraren och Styrelse, Ljusnan-Voxnan 

Vattenvårdsförbund 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

28(78) 

Sammanträdesdatum 

2018-12-17 
 

 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 105 Dnr 2018/00546  

Val av ledamot och ersättare till förbundsdirektionen Inköp 

Gävleborg 2019-2022 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige väljer följande ledamot och ersättare till Inköp 

Gävleborg 2019-2022: 

Ledamot Ersättare 

Bertil Eriksson (KD) Mikael Jonsson (M) 

 

 

     

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse: Monica Jonsson 2018-11-01 

Kommunfullmäktiges valberedning 2018-12-07, § 11 

 

Skickas till 

För kännedom: Kommunsekreteraren och Inköp Gävleborg 

  

 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

29(78) 

Sammanträdesdatum 

2018-12-17 
 

 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 106 Dnr 2018/00547  

Val av ledamöter och ersättare till förbundsdirektionen 

Kommunalförbundet Hälsingland 2019-2022 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige väljer följande ledamöter och ersättare till 

Kommunalförbundet Hälsingland 2019-2022 

3. Kommunfullmäktige väljer följande lekmannarevisorer och 

lekmannarevisorsersättare för perioden 

Lekmannarevisor Lekmannarevisorsersättare 

Ulf Odenmyr (C) Eije Jonsson (S)  

 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse: Monica Jonsson 2018-11-02 

Skickas till 

För kännedom: Kommunsekreteraren och Kommunalförbundet Hälsingland 

  

 

 

Ledamöter Ersättare 

Håkan Englund (S) Ylva Ivarsson (S) 

Gun-Marie Swessar (C) Hans Jonsson (C) 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

30(78) 

Sammanträdesdatum 

2018-12-17 
 

 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 107 Dnr 2018/00550  

Val av ledamöter och ersättare till krisledningsnämnden 

2019-2022 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Kommunfullmäktige väljer följande ledamöter och ersättare till 

krisledningsnämnden för perioden 2019-2022: 

Ledamöter Ersättare 

Håkan Englund (S) Jan-Åke Lindgren (S) 

Mikael Jonsson (M)  Kent Olsson (L) 

Ylva Ivarsson (S) Tomas Bolen (S) 

Hans Jonsson (C) Gun-Marie Swessar (C) 

Jennie Forsblom (KD) Bertil Eriksson (KD) 

 

 Kommunfullmäktige väljer Håkan Englund (S) till ordförande, Mikael 

Jonsson (M) till 1:e vice ordförande 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse: Monica Jonsson 2018-11-02 

Skickas till 

För kännedom: Kommunsekreterare och krisledningsnämnden 

   

 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

31(78) 

Sammanträdesdatum 

2018-12-17 
 

 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 108 Dnr 2018/00561  

Val av ledamöter och ersättare till den gemensamma 

överförmyndarnämnden 2019-2022 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige väljer följande ledamöter och ersättare till 

gemensamma överförmyndarnämnden för perioden 2019-2022: 

Ledamöter Ersättare 

Åsa Olsson (L)  Maria Rens (S) 

Bertil Eriksson (KD) Deisy Hellsén (C) 

    

2. Kommunfullmäktige väljer Åsa Olsson (L) som 1:e vice ordförande 

 

Förslag till beslut 

Kent Olsson (L) gör följande tilläggsyrkande: 

vice ordförande Åsa Olsson (L). 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse: Monica Jonsson 2018-11-02 

 

Skickas till 

För kännedom: Kommunsekreterare och överförmyndarnämnden 

 

 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

32(78) 

Sammanträdesdatum 

2018-12-17 
 

 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 109 Dnr 2018/00564  

Val av Gode män för fastighetsbildningsförrättningar m.m., 

mandatperioden 2019-2022 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige väljer följande gode män mandatperioden 2019-2022: 

Tätortförhållanden Jord- och skogsbruksfrågor 

Abner Englund (S) Abner Englund (S)  

Eva Holm (S) Jonas Frost (S) 

Bertil Höglund (L) Anders Göllas (M) 

Hans Jonsson (C) Björn Schols (C) 

Andreas Kissner (KD) David Parhans (C) 

 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Monica Jonsson 2018-11-23 

 

Skickas till 

För kännedom: Kommunsekreteraren och Gode män för 

fastighetsbildningsförrättningar m.m.  

 

  

 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

33(78) 

Sammanträdesdatum 

2018-12-17 
 

 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 110 Dnr 2018/00638  

Val av ersättare till det finansiella samordningsförbundet 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige väljer följande kommunrepresentant 

 

 

  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse: Monica Jonsson 2018-12-06 

 

Skickas till 

För kännedom: Kommunsekreteraren och ersättare 

 

 

Ersättare 

Einar Wängmark (S)  



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

34(78) 

Sammanträdesdatum 

2018-12-17 
 

 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 111 Dnr 2018/00459  

Nyupplåning och omsättning av lån 2019 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunstyrelsen har under 2019 rätt att nyupplåna, dvs. öka kommunens 

skulder under 2019, med totalt 200 mnkr. 

2. Kommunstyrelsen har under 2019 rätt att omsätta lån, dvs. låna upp 

belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under 2019. 

Förslag till beslut 

Susan K Persson (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt kommunens finanspolicy ska kommunfullmäktige årligen fatta beslut 

om nyupplåning samt omsättning av lån under kommande år. Kommunen 

har beslutat om en investeringsplan för 2019-2023, i den planen finns det 

med tre större investeringar, samlad F-9 Celsiusskola (170 mnkr), 

ombyggnad Alftaskolan (47,5 mnkr) och demensboende (100 mnkr). 

Genomförs alla beslutade investeringar i den takt som investeringsplanen 

anger så kommer kommunen under perioden 2019-2023 som mest att behöva 

uppta lån på ca: 300 mnkr. Bedömningen är, utifrån de planerade 

investeringsutgifterna och övriga likviditetspåverkande poster 2019, att 

upplåningen under 2019 som mest blir 200 mnkr. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Magnus Haraldsson, 2018-10-02 

 

Skickas till 

Ekonomikontoret 

 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

35(78) 

Sammanträdesdatum 

2018-12-17 
 

 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 112 Dnr 2018/00140  

Budget- och verksamhetsplan 2019 - 2021 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige med justeringar som blir 

utefter budgetbeslutet. 

1. Kommunfullmäktige antar kommunstyrelsens förslag till mål och 

budget 2019-2021 med tillägget:  

Tekniska nämndens ram utökas för 2020 och 2021 med 70 tkr för 

moduler vid Alftaskolan.  

Kommunstyrelsens ram utökas fr.o.m. 2020 med 114 tkr för e-

tjänstplattform.  

2. Kommunfullmäktige antar anpassningsåtgärdsbilaga 2019-2021. 

3. Kommunfullmäktige antar den gemensamma budgetskrivelsen från 

S, M, L, C, KD enligt bilaga. 

 

4.  Kommunfullmäktige beslutar om följande uppdrag  

 Ger socialnämnden i uppdrag att kostnaderna för placeringar inom 

socialtjänsten måste ses över och minskas. En plan för detta arbete 

ska presenteras till socialnämnd och kommunstyrelse senast under 

mars månad. Inom ramen för detta arbete ska Hälsingerådets uppdrag 

till kommuncheferna att hitta samverkansformer mellan kommunerna 

i Hälsingland beaktas. 

 

 Det är angeläget för Ovanåkers kommun att verksamheten på 

bandyarenan Ön kan fortsätta vad avser barn och ungdomar men 

även övrig verksamhet måste kunna bedrivas inom ramen för 

anläggningen. 

Vi föreslår därför att kommunfullmäktige beslutar att reservera 1 

mnkr för ökade driftskostnader för Bandy Arenan Ön och att 

förvaltningen därför ges följande uppdrag.  

Samtalen med Edsbyn IF Bandy och Edsbyn Arena AB ska fortsätta 

med målsättningen att åstadkomma en lösning på frågan om det nu 

uppsagda avtalet för Bandy Arenan Ön.  



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

36(78) 

Sammanträdesdatum 

2018-12-17 
 

 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Förvaltningen ska lämna förslag på en långsiktig lösning beträffande 

kostnader för driften, förutsättningar för energieffektiviseringar och 

miljöförbättringar. 

Uppdraget ska redovisas senast på kommunstyrelsens sammanträde 

februari. 

Kommunen erbjuder bandyföreningen att bistå med ekonomisk kunnig 

personal för att klara ut några eventuella oklarheter och frågetecken i 

relation mellan kommunen och föreningen. Det är av stor vikt för ett 

förnyat driftsavtal att alla frågetecken och tidigare genomförda insatser 

blir tydliggjorda och klara för alla inblandade parter.    

 Kommunfullmäktige beslutar att Tekniska nämnden läggs ner så snart 

som möjligt dock senast den 1 april 2019 och överförs då till 

kommunstyrelsen. 

 

Förslag till beslut under sammanträdet 

Håkan Englund (S), Hans Jonsson (C), Jennie Forsblom (KD), Mikael 

Jonsson (M) och Susan K Persson (V), Kent Olsson (L), Björn Mårtensson 

(C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med följande tillägg och 

uppdrag. 

Den gemensamma budgetskrivelsen från S, M, L, C, KD enligt bilaga. 

Kommunfullmäktige ger socialnämnden i uppdrag att kostnaderna för 

placeringar inom socialtjänsten måste ses över och minskas. En plan för 

detta arbete ska presenteras till socialnämnd och kommunstyrelse senast 

under mars månad. Inom ramen för detta arbete ska Hälsingerådets uppdrag 

till kommuncheferna att hitta samverkansformer mellan kommunerna i 

Hälsingland beaktas. 

 

Hans Jonsson (C) gör följande tilläggsyrkande:  

Driftsbidraget till bandyarenan på ÖN ökas med 1 mnkr/år, med ambitionen 

att träffa en ny överenskommelse som resulterar i en fortsatt föreningsdrift 

av bandyarenan. Det är viktigt att verksamheten upprätthålls främst för barn 

och ungdomar i ett folkhälsoperspektiv, men även för kommunens 

varumärke i elitsatsning. 

Samtal med fastighetsägaren och övriga inblandade angående investeringar 

för energieffektiviseringar och miljövänligare alternativ för energiproduktion 

ska fortsätta. 

Bifall från Jennie Forsblom (KD) och Björn Mårtensson (C) 

 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

37(78) 

Sammanträdesdatum 

2018-12-17 
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Håkan Englund (S) gör följande tilläggsyrkande:  

Det är angeläget för Ovanåkers kommun att verksamheten på bandyarenan 

Ön kan fortsätta vad avser barn och ungdomar men även övrig verksamhet 

måste kunna bedrivas inom ramen för anläggningen. 

Vi föreslår därför att kommunfullmäktige beslutar att reservera 1 mnkr för 

ökade driftskostnader för Bandy Arenan Ön och att förvaltningen därför ges 

följande uppdrag.  

Samtalen med Edsbyn IF Bandy och Edsbyn Arena AB ska fortsätta med 

målsättningen att åstadkomma en lösning på frågan om det nu uppsagda 

avtalet för Bandy Arenan Ön.  

Förvaltningen ska lämna förslag på enlångsiktig lösning beträffande 

kostnader för driften, förutsättningar för energieffektiviseringar och 

miljöförbättringar. 

Uppdraget ska redovisas senast på kommunstyrelsens sammanträde februari. 

Kommunen erbjuder bandyföreningen att bistå med ekonomisk kunnig 

personal för att klara ut några eventuella oklarheter och frågetecken i relation 

mellan kommunen och föreningen. Det är av stor vikt för ett förnyat 

driftsavtal att alla frågetecken och tidigare genomförda insatser blir 

tydliggjorda och klara för alla inblandade parter. 

Bifall från Mikael Jonsson (M), Kent Olsson (L) och Inge Eriksson (SD) 

 

 

Hans Jonsson (C) gör följande tilläggsyrkande:  

Tekniska nämnden läggs ner den 1 januari 2019, samt att verksamheten 

överförs till kommunstyrelsen från 1 januari 2019. 

Bifall från Jennie Forsblom (KD) och Björn Mårtensson (C) 

 

 

Håkan Englund (S) gör följande tilläggsyrkande:  

Tekniska nämnden läggs ner så snart som möjligt dock senast den 1 april 

2019 och yrkar avslag till Hans Jonssons (C) tilläggsyrkande. 

Bifall från Mikael Jonsson(M) och Kent Olsson (L) 

 

 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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38(78) 

Sammanträdesdatum 

2018-12-17 
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Hans Jonsson (C) gör följande tilläggsyrkande:  

Det finns nu två olika styrelser i de helägda bolagen AEFAB samt AICAB. 

Bolagen har möten på olika tider men det är samma personal från AEFAB 

som sköter all verksamhet och bolagen har samma verkställande direktör. 

För att samordna verksamheterna och effektivisera arbetet så yrkar vi därför 

att bolagens styrelser ska ha samma personunion och sammanträda vid 

samma tillfälle. 

Bifall från Jennie Forsblom (KD) och Björn Mårtensson (C) 

 

Håkan Englund (S) yrkar att det ska fortsätta att vara separata styrelser för 

AEFAB och AICAB och yrkar därför avslag till Hans Jonssons förslag:  

Bifall från Mikael Jonsson (M) och Kent Olsson (L) 

 

Susan K Persson (V) gör följande ändringsyrkande, uppräkningen av 

arvodesuppräkningen ska frysas för förtroendevalda under mandatperioden.  

 

 

Beslutsgång 

Kommunfullmäktiges ordförande frågar om kommunstyrelsens förslag 

bifalls eller avslås. Ordförande finner att förslaget bifalls. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige med justeringar som blir 

utefter budgetbeslutet. 

1. Kommunfullmäktige antar kommunstyrelsens förslag till mål och budget 

2019-2021 med tillägget: 

Tekniska nämndens ram utökas för 2020 och 2021 med 70 tkr för 

moduler vid Alftaskolan.  

Kommunstyrelsens ram utökas fr.o.m. 2020 med 114 tkr för e-

tjänstplattform.  

2. Kommunfullmäktige antar dokumenterad anpassningsåtgärdsbilaga 2019-

2021.  

3. Kommunfullmäktige antar den gemensamma budgetskrivelsen från S, M, 

L, C, KD enligt bilaga. 
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Kommunfullmäktige beslutar om följande uppdrag. 

 Kommunfullmäktige ger socialnämnden i uppdrag att kostnaderna för 

placeringar inom socialtjänsten måste ses över och minskas. En plan för 

detta arbete ska presenteras till socialnämnd och kommunstyrelse senast 

under mars månad. Inom ramen för detta arbete ska Hälsingerådets uppdrag 

till kommuncheferna att hitta samverkansformer mellan kommunerna i 

Hälsingland beaktas. 

Håkan Englund (S), Hans Jonsson (C), Jennie Forsblom (KD), Mikael 

Jonsson (M) och Susan K Persson (V), Kent Olsson (L), Björn Mårtensson 

(C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med följande tillägg och 

uppdrag. 

 

Sverigedemokraterna avstår att delta i beslutet. 

 

Hans Jonsson (C) gör följande tilläggsyrkande:  

Driftsbidraget till bandyarenan på ÖN ökas med 1 mnkr/år, med ambitionen 

att träffa en ny överenskommelse som resulterar i en fortsatt föreningsdrift 

av bandyarenan. Det är viktigt att verksamheten upprätthålls främst för barn 

och ungdomar i ett folkhälsoperspektiv, men även för kommunens 

varumärke i elitsatsning. 

Samtal med fastighetsägaren och övriga inblandade angående investeringar 

för energieffektiviseringar och miljövänligare alternativ för energiproduktion 

ska fortsätta. 

Bifall från Jennie Forsblom (KD) och Björn Mårtensson (C) 

 

 

Håkan Englund (S) gör följande tilläggsyrkande:  

Det är angeläget för Ovanåkers kommun att verksamheten på bandyarenan 

Ön kan fortsätta vad avser barn och ungdomar men även övrig verksamhet 

måste kunna bedrivas inom ramen för anläggningen. 

Vi föreslår därför att kommunfullmäktige beslutar att reservera 1 mnkr för 

ökade driftskostnader för Bandy Arenan Ön och att förvaltningen därför ges 

följande uppdrag.  

Samtalen med Edsbyn IF Bandy och Edsbyn Arena AB ska fortsätta med 

målsättningen att åstadkomma en lösning på frågan om det nu uppsagda 

avtalet för Bandy Arenan Ön.  
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Förvaltningen ska lämna förslag på enlångsiktig lösning beträffande 

kostnader för driften, förutsättningar för energieffektiviseringar och 

miljöförbättringar. 

Uppdraget ska redovisas senast på kommunstyrelsens sammanträde februari. 

Kommunen erbjuder bandyföreningen att bistå med ekonomisk kunnig 

personal för att klara ut några eventuella oklarheter och frågetecken i relation 

mellan kommunen och föreningen. Det är av stor vikt för ett förnyat 

driftsavtal att alla frågetecken och tidigare genomförda insatser blir 

tydliggjorda och klara för alla inblandade parter.  

Bifall från Mikael Jonsson (M), Kent Olsson (L) och Inge Eriksson (SD) 

 

 

Kommunfullmäktiges ordförande ställer Hans Jonssons (C) tilläggsyrkande 

mot Håkan Englunds (S) tilläggsyrkande och finner att komunfullmäktige 

beslutar enligt Håkan Englunds (S) tilläggsyrkande 

Votering begärd och ska utföras. 

De som beslutar enligt Håkan Englunds förslag rösar ja. 

De som beslutar enligt Hans Jonssons förslag röstar nej. 

 

Omröstningsresultat 

Med 21 röster på ja mot 14 röster nej, avslås Hans Jonssons (C) 

tilläggsyrkande. Komunfullmäktige beslutar enligt Håkan Englunds (S) 

yrkande. 

Namn Ja  Nej 

Yoomi Renström (S) Ordf  x  

Einar Wängmark (S) 1:e v. ordf x  

Anna Rudman (C) 2:e v. ordf  x 

Hans Jonsson (C)  x 

Håkan Englund (S) x  

Gun-Marie Swessar (C)  x 

Pär Rytkönen (SD) x  

Jennie Forsblom (KD)  x 

Mikael Jonsson (M) x  
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Ylva Ivarsson (S) x  

Björn Mårtensson (C)  x 

Hans Gradin (S) x  

Inge Eriksson (SD) x  

Andreas Kissner (KD)  x 

David Parhans (C)  x 

Maria Unborg (M)  x  

Jan-Åke Lindgren (S)  x  

Marie Vedin (C)  x 

Susan Kangosjärvi Persson (V) x  

Ann Christine Märges (S)  x  

Karin Leanders (C)  x 

Carl Bopparmark (S)  x  

Alexander Wigren (SD) x  

Bertil Eriksson (KD)  x 

Kent Olsson (L) x  

Elin Wängmark (S)  x  

Björn Schols (C)  x 

Ulla Mortimer (M) x  

Per Helgesson (S) x  

Elisabeth Eriksson (C)  x 

Mattias Lennartsson (S) x  

Allan Olsson (SD) x  

Karl-Gunnar Landar (C)  x 

Claes Häggblom (KD)  x 

Tomas Bolén (S) x  

Reservation 

Partireservationer från Centerpartiet och Kristdemokraterna till förmån för 

egna förslag. 
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Hans Jonsson (C) gör följande tilläggsyrkande: Det finns nu två olika 

styrelser i de helägda bolagen AEFAB samt AICAB. 

Bolagen har möten på olika tider men det är samma personal från AEFAB 

som sköter all verksamhet och bolagen har samma verkställande direktör. 

För att samordna verksamheterna och effektivisera arbetet så yrkar vi därför 

att bolagens styrelser ska ha samma personunion och sammanträda vid 

samma tillfälle.  

Bifall från Jennie Forsblom (KD) Björn Mårtensson (C) 

 

Håkan Englund (S) tilläggs yrkar att det ska fortsätta att vara separata 

styrelser för AEFAB och AICAB och yrkar därför avslag till Hans Jonssons 

förslag.  

Bifall från Mikael Jonsson (M) och Kent Olsson (L) 

 

Kommunfullmäktiges ordförande ställer Hans Jonssons (C) tilläggsyrkande 

mot Håkan Englunds (S) avslagsyrkande och finner att komunfullmäktige 

beslutar enligt Håkan Englunds (S) avslagsyrkande. 

 

Votering begärd och ska utföras. 

De som beslutar enligt Håkan Englunds förslag rösar nej. 

De som beslutar enligt Hans Jonssons förslag röstar ja. 

Med 17 röster på nej mot 14 på ja och 4 avstår, avslås Hans Jonssons 

tilläggsyrkande. Komunfullmäktige beslutar enlig Håkan Englunds (S) 

avslagsyrkande. 

Namn Ja  Nej Avstår 

Yoomi Renström (S) Ordf   x  

Einar Wängmark (S) 1:e v. ordf  x  

Anna Rudman (C) 2:e v. ordf x   

Hans Jonsson (C) x   

Håkan Englund (S)  x  

Gun-Marie Swessar (C) x   

Pär Rytkönen (SD)   x 

Jennie Forsblom (KD) x   
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Mikael Jonsson (M)  x  

Ylva Ivarsson (S)  x  

Björn Mårtensson (C) x   

Hans Gradin (S)  x  

Inge Eriksson (SD)   x 

Andreas Kissner (KD) x   

David Parhans (C) x   

Maria Unborg (M)   x  

Jan-Åke Lindgren (S)   x  

Marie Vedin (C) x   

Susan Kangosjärvi Persson (V)  x  

Ann Christine Märges (S)   x  

Karin Leanders (C) x   

Carl Bopparmark (S)   x  

Alexander Wigren (SD)   x 

Bertil Eriksson (KD) x   

Kent Olsson (L)  x  

Elin Wängmark (S)   x  

Björn Schols (C)   x 

Ulla Mortimer (M)  x  

Per Helgesson (S)  x  

Elisabeth Eriksson (C) x   

Mattias Lennartsson (S)  x  

Allan Olsson (SD)   x 

Karl-Gunnar Landar (C)   x   

Claes Häggblom (KD) x   

Tomas Bolén (S)  x  

 

Hans Jonsson (C) gör följande tilläggsyrkande 

Tekniska nämnden läggs ner den 1 januari 2019, samt att verksamheten 

överförs till kommunstyrelsen från 1 januari 2019. 
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Bifall från Jennie Forsblom (KD) Björn Mårtensson (C) 

 

Håkan Englund (S) gör följande tilläggsyrkande:  

Tekniska nämnden läggs ner så snart som möjligt dock senast den 1 april 

2019. Håkan Englund (S) och yrkar avslag till Hans Jonssons (C) 

tilläggsyrkande.  

Bifall från Mikael Jonsson(M) och Kent Olsson (L) 

 

Kommunfullmäktiges ordförande ställer Hans Jonssons (C) tilläggsyrkande 

mot Håkan Englunds (S) tilläggsyrkande och finner att komunfullmäktige 

beslutar enligt Håkan Englunds (S) tilläggsyrkande.  

Sverigedemokraterna avstår att delta i beslutet. 

 

Susan K Persson (V) gör följande ändringsyrkande, uppräkning av 

arvodesuppräkning för förtroendevalda ska frysas för förtroendevalda under 

mandatperioden. 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige avslår eller bifaller detta 

ändringsyrkandeyrkande och finner att kommunfullmäktige avslår det. 

 

 

Sammanfattning av ärendet   

Kommunfullmäktige fastställer följande budgetposter för 2019-2021 

Budgetpost 2019 2020 2021 

Kommunfullmäktige, 

revision och valnämnd 

-1264 -1164 -1164 

Kommunstyrelsen -84185 -83476 -82776 

Miljö och byggnämnden -5052 -5052 -5052 

Tekniska nämnden -56694 -55951 -54743 

Vatten och avlopp 0 0 0 

Barn och 

utbildningsnämnden 

-244046 -239962 -239962 

Socialnämnden -266788 -260931 -258931 

Projekt 0 0 0 

Övriga kostnader/intäkter +123 -17759 -36267 

Avskrivningar -30800 -38735 -39290 

Skatter och generella bidrag 695098 711704 725956 

Finansnetto -2423 -4579 -5190 
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Förändringar från tidigare budgetbeslut (kommunfullmäktige §26 2018-05-

07) 

Kommunfullmäktige 

Budgetpost 2019 2020 2021 

Tidigare budget  -1 256 -1 156 -1 156 

Politikerarvoden uppräkning -8 -8 -8 

Ny budget -1264 -1164 -1164 

 

Kommunstyrelsen 

Budgetpost 2019 2020 2021 

Tidigare budget -74690 -73177 -72902 

Kapitaltjänst 2018, inkl.IT 1937 1937 1937 

Kapitaltjänst 2019, inkl. IT -2148 -2148 -2148 

Löneöversyn 2018 

helårseffekt, inkl. IT 

tekniska (givet separat 

beslut avseende 2018 och 

2019) 

-1033 -1033 -1033 

Politikerarvoden 

uppräkning 

-81 -81 -81 

Omflytt IT budget från 

tekniska nämnden (enligt 

beslut kf § 50 2018-06-18) 

-5575 -5575 -5575 

Omflytt IT budget från barn 

och utbildnings nämnden 

(enligt beslut kf § 50 2018-

06-18) 

-1858 -1858 -1858 

Äskande enl. 

anpassningsbilaga 

 -1382 -1007 

Flytt IT tekniker och 

plattform för e-tjänster från 

tekniska nämnden 

-704   

Ol-Anders hyreshöjning -38 -38 -38 

Revidering 

varuförsörjningsplan 

-90 -90 -90 

Justering internhyror -490 -490 -490 

Anpassning 90 610 610 

Sommarjobb 150 150 150 

Kulturkonsulent (2019 

finansierad 75 % via 

investering) 

 -488 -488 

Utveckling leader  -88 -88 
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hälsingebygden tom 2021 

(tidigare kommunstyrelsens 

förfogande) 

Fjällvägens fortsättning tom 

2021 (tidigare 

kommunstyrelsens 

förfogande) 

 -20 -20 

Projekt hälsingeskogen 

(tidigare kommunstyrelsens 

förfogande) 

 -50  

Kommunstyrelsens 2e vice 

ordförande 

345 345 345 

Ny budget -84185 -83476 -82776 

 

 

Miljö och byggnämnden 

Budgetpost 2019 2020 2021 

Tidigare budget  -4 837 -4 837 -4 837 

Kapitaltjänst 2018 92 92 92 

Kapitaltjänst 2019 -82 -82 -82 

Löneöversyn 2018 

helårseffekt (givet separat 

beslut avseende 2018 och 

2019) 

-217 -217 -217 

Politikerarvoden 

uppräkning 

-8 -8 -8 

Ny budget -5052 -5052 -5052 

 

 

Tekniska nämnden 

Budgetpost 2019 2020 2021 

Tidigare budget  -60 289 -57 312 -56 889 

Kapitaltjänst 2018,exkl.IT 23591 23591 23591 

Kapitaltjänst 2019,exkl.IT -26557 -26557 -26557 

Löneöversyn 2018 

helårseffekt, inkl. IT tekniska 

(givet separat beslut avseende 

2018 och 2019) 

-365 -365 -365 

Politikerarvoden uppräkning -9 -9 -9 

Omflytt IT budget till 

kommunstyrelsen (enligt beslut 

5575 5575 5575 
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kf § 50 2018-06-18) 

Uppräkning 

fastighetsförvaltningsuppdraget 

-250 -250 -250 

Anpassning 

förvaltningsuppdraget enl. 

anpassningsbilaga 

1000 1000 1000 

Äskande enl. 

anpassningsbilaga 

 -2090 -1305 

Flytt IT tekniker och plattform 

för e-tjänster till 

kommunstyrelsen 

704   

Justering internhyror 786 786 786 

Anpassning  520 520 

Tekniska nämndens ordförande 

från 1 april 2019 

120 160 160 

Reservation Bandy Arenan Ön -1000 -1000 -1000 

Ny budget -56694 -55951 -54743 

 

 

 

Barn och utbildningsnämnden 

Budgetpost 2019 2020 2021 

Tidigare budget -244 408 -240 324 -240 324 

Kapitaltjänst 2018 2444 2444 2444 

Kapitaltjänst 2019 -2995 -2995 -2995 

Löneöversyn 2018 

helårseffekt (givet separat 

beslut avseende 2018 och 

2019) 

0 0 0 

Politikerarvoden 

uppräkning 

-15 -15 -15 

Omflytt IT budget till 

kommunstyrelsen (enligt 

beslut kf § 50 2018-06-

18) 

1858 1858 1858 

Äskande två förskollärare 

separat skrivelse (tidigare 

beslutad anpassning) 

-900 -900 -900 

Justering internhyror -530 -530 -530 

Äskande* (kvarvarande 

från våren) 

 -1051 -1051 

Anpassning 500 1551 1551 
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Ny budget 244046 239962 239962 

 

 

 

Socialnämnden 

Budgetpost 2019 2020 2021 

Tidigare budget  -252 907 -249 050 -249 050 

Kapitaltjänst 2018 374 374 374 

Kapitaltjänst 2019 -434 -434 -434 

Löneöversyn 2018 

helårseffekt (givet separat 

beslut avseende 2018 och 

2019) 

-5241 -5241 -5241 

Politikerarvoden 

uppräkning 

-14 -14 -14 

Äskande placeringar 

vuxen BoU enligt 

presentation 

budgetberedning 

-8200 -8200 -8200 

Justering internhyror 234 234 234 

Äskande* (kvarvarande 

från våren) 

 -3656 -4727 

Anpassning 1200 6856 9927 

Satsning  -1800 -1800 -1800 

Ny budget -266788 -260931 -258931 

 

 

 

 

 

Övriga kostnader/intäkter 

Budgetpost 2019 2020 2021 

Tidigare budget  -9 672 -29 023 -47 680 

Kostnadsökningar 7241 7241 7241 

Pensionskostnader, 

simulering KPA 2018-08-

10 

-1762 -1676 -1730 

Kapitalkostnader 4316 4674 4877 

Kommunstyrelsens  1025 1025 
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förfogande 

Ny budget 123 -17759 -36267 

 

 

 

Avskrivningar 

Budgetpost 2019 2020 2021 

Tidigare budget  -29 151 -34 211 -35 541 

Avskrivningar -1649 -4524 -3749 

Ny budget -30800 -38735 -39290 

 

 

Skatter och generella bidrag 

Budgetpost 2019 2020 2021 

Tidigare budget 685 113 699 955 712 593 

Skatteunderlag 2018-02-

15 

-677649 -695475 -712593 

Skatteunderlag 2018-09-

28 

687186 706757 725956 

Välfärdsmiljarderna 

flyktingvariabel prognos 

15/3 2018 

-7464 -4480  

Välfärdsmiljarderna 

flyktingvariabel prel 

fördelning 

finansdepartement 2018-

06-29 

7416 4451  

Statsbidrag 

långtidsarbetslösa 

496 496  

Ny budget 695098 711704 725956 

 

 

Finansnetto 

Budgetpost 2019 2020 2021 

Tidigare budget -1 212 -2 998 -2 999 

Finansiell kostnad 

pensionsskuld 

1131 1560 1847 

Finansiell kostnad 

pensionsskuld, 

-1392 -1403 -2064 
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simulering KPA 2018-

08-10 

Finansiella kostnader 1756 3113 2827 

Finansiella kostnader, ny 

beräkning sept 2018 

-2706 -4851 -4801 

Ny budget -2423 -4579 -5190 

Kommunfullmäktige fastställer följande finansiella mål för 2019-2021 

• 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. 

 

• Investeringsnivåer och finansiering av dessa 

- Grundprincipen är att investeringar ska finansieras med egna medel. 

Inlåning kan ske när en investering beräknas ha ett positivt driftnetto, 

dvs. inga ytterligare skattemedel behöver tillföras driftbudgeten 

- Inlåning till kommunen, exklusive kommunägda bolag, får maximalt 

uppgå till 30 000 kr per invånare. 

 

• Förmögenhetsutveckling 

- Soliditeten i Ovanåkers kommun ska vara positiv. 

 

Ärendet 

Kommunfullmäktige fastställde vid sammanträde 2018-05-07 § 26 

planeringsförutsättningarna för 2019-2021. Årets resultat och 

balanskravsresultat fastställdes då enligt nedan. 

År 2019 2020 2021 

Årets resultat  6 691 7 867 1 215 

Årets balanskravsresultat 7 261 7 867 1 215 

 

Anpassningsbilaga 2019-2021 

Vid sammanträdet den 2018-05-07 § 26 utökades nämndernas ramar med 

totalt 6 319 tkr  

Äskanden 2019 2020 2021 

Kommunstyrelsen 900 0 0 

Tekniska nämnden 1 500 0 0 
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Barn och 

utbildningsnämnden 

1000 0 0 

Socialnämnden 2 919 0 0 

 

Vid sammanträdet avslogs även äskanden vilket resulterat i anpassningar på 

respektive nämnd. Nedan kan ni se de belopp som avslogs. Hanteringen för 

att nå ram för år 2019 beskrivs i anpassningsbilagan.  

 

 

Äskanden 2019 2020 2021 

Kommunstyrelsen 525 907 407 

Miljö och byggnämnden 300 300 300 

Tekniska nämnden 1 869 2 949 1 379 

Barn och 

utbildningsnämnden 

759 1 889 1 507 

Socialnämnden 7 650 11 306 12 377 

 

Äskanden m.m. 

I anpassningsbilagan och i nämndernas protokoll framgår att 

kommunstyrelsen och tekniska nämnden har äskat medel för 2020 och 2021, 

vilket har att göra med att ramtillskott, 2018-05-07, gavs endast för 2019. I 

normalfallet hanteras merparten av äskanden då planeringsförutsättningarna 

tas på kommunfullmäktiges sammanträde april/maj. Detta är en trolig orsak 

till att inga äskanden lyfts av barn och utbildningsnämnden och 

socialnämnden i detta skede. För att hantera även dessa nämnder har en 

sammanställning gjorts med utgångspunkt i äskanden som gjordes av barn 

och utbildningsnämnden och socialnämnden i samband med 

planeringsförutsättningarna 2018-05-07. Sammanställningen har 

kompletterats med åtgärder som presenterats för att nå ram 2019 av vilka 

flertalet har effekt även på 2020 och 2021. Utöver detta har tillkommit två 

separata äskanden från kommunstyrelsen för hyreshöjning Ol-Anders och 

revidering av varuförsörjningsplan. Ett äskande från revisionen. En 

konsekvensbeskrivning från barn och utbildning för två förskolelärare 

(tidigare beslutad anpassning) och en presentation placeringskostnader från 

socialnämnden för placeringar BoU och vuxen. 

Äskanden 2019 2020 2021 

Kommunfullmäktige, 

revision och valnämnd 

198 198 198 

Kommunstyrelsen 128 1510 1135 

Tekniska nämnden  2090 1305 

Barn och utbildning 869 1951 1951 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

52(78) 

Sammanträdesdatum 

2018-12-17 
 

 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Socialnämnden 8200 11856 12927 

 

 

Ramtillskott (beviljat) 2019 2020 2021 

Kommunfullmäktige, 

revision och valnämnd 

0 0 0 

Kommunstyrelsen 38 900 525 

Tekniska nämnden  1570 785 

Barn och utbildning 400 400 400 

Socialnämnden 7000 5000 3000 

 

Anpassningsbehov, d v s 

skillnad mellan äskande 

och ramtillskott 

2019 2020 2021 

Kommunfullmäktige, 

revision och valnämnd 

198 198 198 

Kommunstyrelsen 90 610 610 

Tekniska nämnden  520 520 

Barn och utbildning 469 1551 1551 

Socialnämnden 1200 6856 9927 

 

 

Förtydligande av äskanden ovan 

Äskanden 2019 2020 2021 

    

Kommunfullmäktige m.m.    

Revision 198 198 198 

Summa 198 198 198 

    

Kommunstyrelsen    

Ny försäkring, 

Cyberförsäkring 

 66 66 

Modul i Stratsys för 

målstyrning samt utökning av 

användare 

 43 43 

Framtidens Arkiv e-arkiv  221 221 

Nytt arkiv – flytt av arkiv  375 0 

Flytt av budget för Stratsys 

från Sn till Ks 

 43 43 

Ol-Anders hyreshöjning 38 38 38 
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Revidering 

varuförsörjningsplan 

90 90 90 

IT-tekniker  520 520 

Plattform för e-tjänster  114 114 

Licenser för hantering mobila 

enheter 

 0 0 

Summa 128 1510 1135 

    

Tekniska nämnden    

Fysisk planerare  520 520 

Moduler Alftaskolan  1570 785 

Summa  2090 1305 

    

Barn och utbildning    

Införande av 

verksamhetssystem, 

systematiska kvalitetsarbetet 

(Stratsys). 

120   

Nybyggnation av förskola 

centrala Edsbyn. Evakuering 

Fölet och Myran 

120 

 

120 120 

Prao åk 8-9 114 114 114 

Modersmålsundervisning i 

minoritetsspråket – Finska 

133 133 133 

Elevökning 1-9 grundskolan 200 200 200 

Modul Celsius F-6 336 336 336 

Tillfällig verksamhet på 

Södra skolan pga 

ombyggnation av 

Celsiusskolan 

382 382  

Obligatorisk lovskola för år 8 

och 9 

104 104 104 

En elevassistent till 

träningsskoleelev som börjar 

gy-särskola ht-19, från 

Celsiusskolan 

250 500 500 

Införande av 

verksamhetssystem, 

systematiska kvalitetsarbetet 

(Stratsys). Finansiering via 

statsbidrag 

-120   

Tillfällig verksamhet på 

Södra skolan pga 

-382 -382  
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ombyggnation av 

Celsiusskolan 

Nybyggnation av förskola 

centrala Edsbyn. Evakuering 

Fölet och Myran 

-120 

 

-120 -120 

Modul Celsius F-6 -137 -336 -336 

Två tjänster förskolan 

(tidigare beslutad 

anpassning) 

900 900 900 

Summa 1869 1951 1951 

Beviljat äskande våren 2018 1000 0 0 

Summa exkl. äskande 869 1951 1951 

    

Socialnämnden    

Enhetschef BoU 670 670 670 

Enhetschef Vuxen 650 650 650 

Volymförändring ÖPV 850 850 850 

Volymförändring BoU 970 970 970 

Volymökning 

institutionsvård Vuxen 

1 700 1 700 1 700 

Volymökning 

institutionsvård BoU 

1 200 1 200 1 200 

Volymökning familjehem 

BoU 

3 900 3 900 3 900 

Hemtjänsten volymökning 629 1 366 2 437 

Vakanshålla chef öppenvård -600 -600 -600 

1,0 tjänst Åa natt 

Sunnangården 

-650 -650 -650 

4,0 Åa samordnare -2000 -2000 -2000 

Volymminskning externa 

placeringar omsorgen 

-3200 -3200 -3200 

Anhörigvård -620 -620 -620 

Ohanterad anpassining -580 -580 -580 

Placeringar BoU och Vuxen 8200 8200 8200 

Summa 11119 11856 12927 

Beviljat äskande våren 2018 2919 0 0 

Summa exkl. äskande 8200 11856 12927 

Nedan beskrivs de stora skillnaderna i jämförelse med när ramarna 

fastställdes 2018-05-07 beskrivna. 
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• Löneöversynen 2018 har flyttats från kostnadsökningar till nämnderna. 

Ännu inte gjort för barn och utbildning eftersom löneöversynen inte är 

klar. (ingen resultatpåverkan) 

 

• Ny kapitaltjänstberäkning är gjord, innefattande även de 55 mnkr som 

beviljades i ökat anslag för celsiusskolan, vilket ökat avskrivningarna. 

Den nya kapitaltjänstberäkningen är en del av nämndernas ökade 

ramar. (negativ resultatpåverkan 1,5 mnkr 2019) 

 

 

2020 är det en stor skillnad i avskrivning jämfört med 2019. De större 

förändringarna är: 

 

 

 

 

• IT är flyttad från tekniska och barn och utbildning till 

kommunstyrelsen. (ingen resultatpåverkan) 

 

• KPA har gjort en ny prognos för pensionskostnaderna som visar på att 

kostnaderna blir högre. (negativ resultatpåverkan 2 mnkr 2019) 

 

• Ny skatteunderlagsprognos som visar på ökade skatteintäkter för 2019 

med 10 mnkr, vilket till största del har med kostnadsutjämningen att 

göra. Förändringen har att göra med att nya befolkningssiffrorna i olika 

åldersintervall presenterades. I kostnadsutjämningen är det 
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delmodellerna för äldreomsorg +460 kr/invånare och IFO +240 

kr/invånare som bidrar positivt. (positiv resultatpåverkan 10 mnkr) 

• Statsbidrag långtidsarbetslösa (extratjänster) antas för 2019 och 2020 

(positiv resultatpåverkan 0,5 mnkr)  

• Finansiella kostnader har justerats med hänsyn till ett ökat 

upplåningsbehov, även det till följd av (negativ resultatpåverkan 1 

mnkr). 

 

 

 

 

 

 

Årets resultat/balanskravsresultat 

Antagande av de nya planeringsförutsättningarna innebär att årets resultat 

och balanskravsresultat budgeteras enligt nedan. 

År 2019 2020 2021 

Årets resultat  3969 4095 2581 

Årets balanskravsresultat 4539 4095 2581 

 

 

 

 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse; Johan Brodin 2018-09-21 

Konsekvensbeskrivning för neddragning av två tjänster på kommunens 

förskolor 

Revisorernas budgetäskande för år 2019 

Presentation placeringskostnader 2018 m.m., socialförvaltningen 

Revidering av varuförsörjningsplan- komplettering med servicepunkter 

Renovering av Hälsingegård Ol-Anders 

Resultatbudget 2019-2021 

Budget och verksamhetsplan 2019-2021 
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Anpassningsåtgärdsbilaga 2019-2021 

  

Skickas till 

För kännedom: Ekonomiavdelningen och samtliga nämnder 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga – Socialdemokraterna, Moderaterna,  Liberalerna Centerpartiet, 

Kristdemokraterna,  

 

Budgetskrivelse 

 

Mål och budget 2019-2021 för Ovanåkers kommun   

  

Inledning 

 

Vår grund för Ovanåkers kommun är:  

 

• En välfärd av högsta kvalitet 

· En ekonomi i balans 

· Medborgarnas bästa i form av god samhällsservice 

· Personal som mår bra 

 

 Vårt budgetförslag syftar till att stimulera medborgare, företag och 

föreningsliv, och vi vill göra kommunen attraktivare genom utveckling och 

framtidstro.  

En tydlig politik för utveckling, välfärd och företagsamhet ger goda 

möjligheter för kommunen att garantera välfärdens kärna och kvaliteten i 
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verksamheterna. Kommunen gör stora investeringar i skolor och 

demensboende. Detta innebär en påfrestning på driftbudgeten de kommande 

åren.  

 Medborgarna ska känna förtroende för Ovanåkers kommun och man ska 

som boende i Ovanåker känna att varje skattekrona används effektivt. Vår 

ambition är att hela kommunen, både landsbygd och tätorter ska leva och 

utvecklas. 

 

Ovanåker ställs inför stora utmaningar i framtiden. Inte minst handlar detta 

om förmågan att rekrytera personal och motsvarande utmaning finns också 

för det privata näringslivet. Kommunen måste samarbeta lokalt och regionalt 

med näringslivet och andra kommuner om bl.a. rekrytering. Ovanåkers 

kommun måste också stärka sitt fokus på att vara en attraktiv arbetsgivare 

och erbjuda en god arbetsmiljö. Vi tror att genom nytänkande i kombination 

med prioriteringar kan vi klara utmaningarna. 

 

Vi vill ge våra elever möjlighet att nå sådana resultat att de kan studera 

vidare eller stå väl rustade för att komma in på arbetsmarknaden. Vi 

förtroendevalda måste ha fokus på resultatutveckling och ta ansvar för att det 

är ordning och reda både i kommunens finanser och i verksamheterna.  Vi 

måste utveckla samarbetet med det lokala näringslivet och föreningslivet. 

Tillsammans ska vi skapa ett gott näringslivsklimat och goda förutsättningar 

för nya företag att etableras i vår kommun. Kommunens egen verksamhet 

och service måste inriktas på att alla invånare oavsett ålder känner sig 

välkomna och vill flytta hit och bo kvar. Ombyggnad av de båda 

centralskolorna, Celsiusskolan som är påbörjat och Alftaskolan som ligger i 

investeringsplanen, är två investeringar i positiv riktning för personalen och 

elevernas arbetsmiljö. Valfrihet i barnomsorgen, kvalitén i skolan, och 

trygghet för våra äldre samt väl fungerande service i de båda större tätorterna 

Alfta och Edsbyn är viktigt. 

 

 

Socialnämnden 

Vi ser med stor oro på att nämnden redovisar ett stort underskott i 

förhållande till tilldelade resurser för kalenderår 2018. Åtgärder måste 

prioriteras som stabiliserar socialnämndens ekonomi. Vi vill därför stärka 

upp ekonomin för socialnämnden med 1,8 miljoner de kommande tre åren 

men även omgående inleda arbetet med att hitta åtgärder för förbättrad 

ekonomi för socialnämnden. Se särskilt uppdrag. 
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Kommunstyrelsen 

Näringslivspolitik 

Vi anser att kommunen ska prioritera utvecklingen med en god relation till 

kommunens företag och en ständigt pågående dialog. Vi behöver fokusera 

mer på nyföretagande, näringslivsfrågor och bl.a. då näringslivets behov av 

mark. Även insatser som behövs för småföretagare innefattande 

turismutveckling och de gröna näringarna ska uppmärksammas mer.  

 

Sommarjobb 

I budgeten för 2018 har alla ungdomar upp till viss ålder getts möjlighet till 

sommarjobb. Detta är en viktig faktor för att ge ungdomar 

arbetslivserfarenhet och ska fortsätta men utifrån utfallet för 2018 så kan 

budgeten minskas till 850 000 kr för 2019 och framåt. 

 

Kultur och fritid som utvecklingsfaktor 

Vi anser att kulturkonsulenttjänsten skall återbesättas vid kommande 

pensionering. Detta för att säkerställa ett väl fungerande kulturliv i 

Ovanåkers kommun, samarbetet med museiverksamheten, 

utställningsverksamheten och även för våra barn och ungas rätt till ett 

kulturutbud i skolan. 

Vårt föreningsliv har historiskt spelat stor roll i kommunens utveckling och 

vi vill att detta ska fortsätta och då måste vi som kommun stödja våra 

föreningar.  

Samtal med fastighetsägaren och övriga inblandade angående investeringar 

för energieffektiviseringar och miljövänligare alternativ för energiproduktion 

vid idrottsarenan Ön ska fortsätta. Detta gäller även diskussionen kring det 

framtida driftbidraget för att komma fram till en nivå som är rimlig för både 

kommun och driftansvariga.  

Se särskilt uppdrag. 

 

 

Växtkraft/kommunstyrelsens förfogande 

Vi anser det vara rimligt att minska det årliga beloppet för Växtkraft till 500 

000 kr för 2019 och till 250 000 för 2020 och 2021. 

Även om beloppet minskas är det angeläget att det finns ett utpekat belopp 

fria medel till kommunstyrelsens förfogande för att kunna klara att snabbt 

komma till beslut för t.ex. projekt som dyker upp under ett år som rör 
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kommunsamverkan eller samverkan med regionen. Att vid varje sådant 

tillfälle ta frågan till fullmäktige innebär en besvärlig fördröjning och kan 

äventyra nödvändiga beslut. De redan nu beslutade projekten som sträcker 

sig till efter 2019 ska om möjligt föras in i den ordinarie resultatbudgeten. 

 

 

 

Bredbandsutbyggnad 

Vi är angelägna att Helsinge Net Ovanåker AB ges de ekonomiska förut-

sättningar som behövs för att säkerställa den fortsatta bredbandsutbyggnaden 

i hela Ovanåkers kommun, dvs. möjlighet för att kunna ta del av det digitala 

samhället. När det gamla kopparnätet stängs ner, finns det behov av att höja 

ambitionsnivån i vår egen utbyggnation. Ansvarsfulla ägare ska då 

säkerställa bolagets finansiella styrka med ett aktieägartillskott. Målet om att 

90 % av kommunens hushåll ska erbjudas uppkoppling via fiber ska i ett 

första steg höjas till 95 %. 

 

 

Politisk organisation 

Med det ekonomiska läge och de utmaningar som nu kommunen står inför 

anser vi det motiverat att ändra i nuvarande politiska organisation. Detta för 

att frigöra resurser för kommunal verksamhet.  

Vi förslår därför följande ändringar i den politiska organisationen.  

Vi föreslår att årsarvodet för kommunstyrelsens andre vice ordförande tas 

bort. 

Kommunen har numera både ett personalutskott samt ett arbetsutskott. 

Genom samordning av dessa utskott kan verksamheten effektiviseras. Vi 

föreslår därför att personalutskottet läggs ner och att all dess verksamhet 

överförs till arbetsutskottet, som därmed framöver blir personalorgan. Det är 

dock viktigt att personalfrågorna ges den tid och utrymme som är nödvändigt 

för att kommunen ska kunna fullgöra sin uppgift som arbetsgivare på bästa 

sätt. Kommunstyrelsen ges i uppdrag i att se över erforderliga 

arbetsordningar eller andra dokument för att genomföra sammanläggningen. 

 

 

Tekniska nämnden bildades för bara två mandatperioder sedan genom att 

verksamheter från andra nämnder fördes över till den. Innehållet i nämndens 

möten har dock under innevarande mandatperiod varit ganska litet varför vi 
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därför anser att en inbesparing på den politiska organisationen är motiverat 

med hänsyn taget till kommunens ekonomiska läge. Ändringen av politisk 

organisation stödjer också planer på ändring i tjänstemannaorganisationen. 

Vi föreslår därför att tekniska nämnden läggs ned så snart det är möjligt, 

dock senast den 1 april 2019 och ansvarsområdena överförs till 

kommunstyrelsen. Eventuella ändringar i tjänstemannaorganisation får 

hanteras fortlöpande under nästa år. 
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§ 113 Dnr 2018/00558  

Val av ledamöter och ersättare till tekniska nämnden 2019-

2022 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Kommunfullmäktige beslutar att Tekniska nämnden läggs ner så snart 

som möjligt dock senast den 1 april 2019 och överförs då till 

kommunstyrelsen. 

Ledamöter Ersättare 

Ylva Ivarsson (S)  Peter Grip (S) 

Ingemar Ehn (L)  Andre Olsson (L) 

Mikael Sundell (M) Maria Unborg (M) 

Elisabeth Eriksson (C) Erik Ohlsson (C) 

Gun-Marie Swessar (C) Hans Berbres (KD) 

 

1. Kommunfullmäktige väljer Ylva Ivarsson (S) som ordförande och 

Ingemar Ehn (L) som 1:e vice ordförande. 

 

   

Förslag till beslut 

Håkan Englund (S) yrkar att mandatperioden sträcker sig fram till att 

kommunfullmäktige slutgiltigt bestämt om nedläggning av nämnden. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Monica Jonsson 2018-11-23 

 

Skickas till 

För kännedom: Kommunsekreteraren och tekniska nämnden  
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§ 114 Dnr 2018/00511  

Val av Alfta-Industricenter AB:s styrelse fr.o.m. 

bolagsstämma 2019 t.o.m. bolagsstämma 2023 samt revisorer 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige väljer följande ledamöter och ersättare till 

Alfta-Industricenter AB:s styrelse 2019-2023 samt revisorer. 

 

 

 

 

 

2. Kommunfullmäktige väljer Mikael Jonsson till ordförande och 

Håkan Englund till 1: vice ordförande. 

3. Kommunfullmäktige väljer följande lekmannarevisorer och 

lekmannarevisorsersättare för perioden 

Lekmannarevisor Lekmannarevisorsersättare 

Ulf Odenmyr (C) Carl Ringbo (C) 

Eije Jonsson (S) Tommy Henriksson (M) 

 

    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Kristoffer Baas, 2018-10-31 

Skickas till 

För kännedom: Kommunsekreteraren och AICAB 

    

 

 

Ledamöter Ersättare 

Mikael Jonsson (M)  Bengt Forsen (S) 

Håkan Englund (S)  Hans Jonsson (C) 

Björn Mårtensson (C)  
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§ 115 Dnr 2016/00483  

Revidering av Reglemente och tillämpningsanvisningar för 

internkontroll 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige antar revidering av Reglemente och 

tillämpningsanvisningar för intern kontroll. 

Sammanfattning av ärendet 

Revidering av Reglemente och tillämpningsanvisningar för intern kontroll 

har skett. Justeringar och förtydliganden har gjorts utifrån begrepp och 

faktiskt processflöde. Laghänvisningar har uppdaterats i 

tillämpningsanvisningarna.      

Ärendet 

I del 1 Reglemente för intern kontroll har en ändring gjorts i avsnitt 3.1 och 

3.3 beträffande tidpunkt för antagande av plan och uppföljning för att 

anpassas till nämndernas sammanträden kring årsskiftet. 

I del 2 Tillämpningsanvisningar för intern kontroll har hänvisningar till 

Kommunallagen och andra lagrumshänvisningar uppdaterats i enlighet med 

gällande lagar. 

I övrigt har justeringar och förtydliganden utifrån begrepp och faktiska 

rutiner i den nuvarande processen för intern kontroll. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Jenny Eriksson 2018-11-06 

Reglemente och tillämpningsanvisningar för intern kontroll 

 

Skickas till 

För kännedom: Ekonomiavdelningen, Socialnämnden, Barn- och 

utbildningsförvaltningen, Tekniska nämnden, Miljö- och byggnämnden 
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§ 116 Dnr 2018/00525 003 

Regler för kommunal representation 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige antar revidering av regler för kommunal representation. 

Sammanfattning av ärendet 

En revidering av Regler för kommunal representation har skett och detta har 

lett till flertalet ändringar. Strukturen i dokumentet har ändrats till tre 

delavsnitt som tar upp allmänt om representation, extern representation och 

intern representation. Den reviderade upplagan beskriver mer utförligt vad 

som definierar intern respektive extern representation och exempel på de 

olika slagen. Det omnämns också vad som gäller om lunchkuponger/häften 

används som betalmedel och att aktuella lagar ska följas vad gäller 

momsavdrag och eventuell förmånsbeskattning med mera.  

        

Vid revideringen av dokumentetet Regler för kommunal representation har 

följande uppdaterats. Reglerna har delats in i tre delavsnitt: allmänt om 

representation, extern representation och intern representation.  

Avsnittet allmänt om representation beskriver regler som är tillämpliga på 

både intern och extern representation. Här ges en definition av vad 

representation innebär samt exempel på vad som kan anses vara 

representation. Det omnämns också i avsnittet att all kommunal 

representation ska vara alkoholfri samt vilka underlag som krävs för 

kostnader som avser representation och att Skatteverkets regler för 

momsavdrag och eventuell förmånsbeskattning med mera ska beaktas. 

Avsnittet omnämner också hur hantering ska gå till om 

lunchhäften/kuponger används som betalmedel.   

I avsnittet extern representation ges en definition av vad som avses med 

extern och vad som kan vara tänkbara anledningar till att representera 

externt. Den nämnda beloppsgränsen för när beslut bör finnas från nämnd 

eller kommunstyrelsens arbetsutskott gällande representation har uppdaterats 

från 5 000 kr till 20 000 kr och begränsats till att gälla endast extern 

representation.  
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Intern representation är det sista avsnittet och ger en definition och exempel 

av vad som kan anses vara internt samt vad som kan vara anledningar till 

intern representation.  

Ytterligare förändringar från tidigare version av dokumentet är att ordvalet 

ska har ändrats till bör gällande att extern representation ska/bör ske på ett 

värdigt sätt och gärna vara knuten till bygden. Punkten ”Rätt att representera 

har ordförande och förvaltningschefer eller de som på delegation av 

ordförande eller förvaltningschef fått uppdrag att representera” har strukits 

helt.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Martina Eriksson, 2018-11-06 

Regler för kommunal representation ks § 76, 1998-05-07 

 

Skickas till 

För kännedom: Ekonomikontoret, Socialnämnden, Barn och 

utbildningsnämnden, Tekniska nämnden, Miljö och byggnämnden 
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§ 117 Dnr 2018/00170  

Revidering investeringsplan 2019-2023 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beviljar tekniska nämnden 300 tkr/år perioden 2019-

2023 för ospecificerade investeringar i fastigheter. 

Sammanfattning av ärendet 

Övergång till komponentavskrivning för Ovanåkers kommun genomfördes 

årsskiftet 2014/2015. Komponentavskrivning innebär att ett hus delas upp i 

ett antal delar (komponenter) där respektive komponent bedöms ha ett större 

värde och där komponenten har en egen nyttjandeperiod. I Ovanåkers 

kommun används ett cirka 30-talet komponenter t ex. betongtakpannor 30 år, 

betongfasad 40 år, fönster och dörrar 30 år, stomme 50-70 år m.m. Är 

åtgärden som utförs av sådan karaktär att det förlänger nyttjandeperioden 

utöver ursprunglig tid och beloppet överstiger ½ prisbasbelopp kan det tas 

upp som investering i annat fall är det att betrakta som en underhållsåtgärd. 

Att göra bedömningen är inte alltid enkelt vilket gör att en del åtgärder som 

tas upp som reparation eller underhåll vid slutet av varje år bedömts som 

investering istället. Idag finns inte några medel avsatta för det i 

investeringsplanen. 2015 bokades 1,1 mnkr om från underhåll till 

investering, 2016 1,0 mnkr och 2017 0,9 mnkr. En ombokning av 300 tkr 

kanske är i det mindre laget men det är en läroprocess där vanan att redan i 

investeringsplanen ta upp investeringar blir bättre och bättre. En del åtgärder 

bedöms ändå hamna i investeringsplanen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse: Johan Brodin 2018-11-06  

Investeringsplan 2019-2023 

 

Skickas till 

För kännedom: Ekonomiavdelningen, Tekniska nämnden  

Fastighetsavdelningen 
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§ 118 Dnr 2018/00493  

Laddningspunkter för icke-publik laddning av el-bilar - 

Bilpool - Kommunkontoret, Edsbyn 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att revidera 

investeringsplanen för 2018 – 2022 med tillägg för objektet ”Två 

laddningspunkter för icke publik laddning av elfordon avseende bilpool vid 

kommunkontoret, Edsbyn, 42 tkr” under 2018. 

.  

Sammanfattning av ärendet 

Som ett led att uppnå kommunens antagna ”Lokala miljömål 2020” punkt 6, 

föreslås utbyte av 2 st fordon i kommunens bilpool till el. 

En kostnadsberäkning har upprättats och därefter har pengar sökts från 

Naturvårdsverket för investering av två laddningspunkter för icke-publik 

laddning av elfordon. 

Naturvårdsverket har i beslut 2 oktober 2018 (Ärendenr: KKL-03703-2018) 

beslutat att bevilja Ovanåkers kommun klimatinvesteringsstöd från 

Klimatklivet med 42 000 kronor för uppförande av två laddningspunkter för 

icke-publik laddning av elfordon i Gävleborgs län, vilket är 50 % av den 

upprättade kostnadsberäkningen (enligt ansökan 84 000,- kronor exkl. 

moms). 

 

Ärendet 

Kommunen vill kunna gå före och genom att använda elbilar så bidrar 

kommunen till att elbilen kan bli en mer allmän tillgänglig teknik. För att 

kommunen ska kunna använda elbilar så krävs investering i laddboxar vid 

bilarnas ”hemmaparkering”. 

Åtgärden bidrar till att uppnå mål i Ovanåkers lokala miljömål (mål 6: 

Koldioxidutsläppen från kommunens verksamhetsrelaterade resor ska 

minska.) 
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Med anledning av detta är det av vikt att kommunen är föregångare och 

medverkar till att uppnå målet ”Fossilfritt Gävleborg 2030”. Detta kan vara 

en början för Ovanåkers kommun att i bilpoolen möjliggöra fossilfria 

alternativ vid resor. 

Konsekvensbeskrivning barn och unga 

Att påvisa för barn och unga att kommunen tänker ”miljösmart” ger positiva 

signaler. 

 

Konsekvensbeskrivning hållbarhet 

Minskade koldioxidutsläpp bidrar positivt för hälsan.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse: Klas-Åke Säll 2018-10-09 

Kostnadsberäkning, 2018-04-09 

Ansökan till Naturvårdsverket, mail 2018-05-14. 

Beslut från Naturvårdsverket, 2018-10-02. 

 

Skickas till 

För kännedom: Johanna Sjölund, klimat- och energirådgivare 

Klas-Åke Säll, service- och info avd 
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§ 119 Dnr 2017/00563  

Verksamhetsplan för lokalt folkhälsoarbete 2018 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige antar verksamhetsplan för folkhälsoarbete 2019. 

Sammanfattning av ärendet 

Beredande och ansvarig tjänsteman för folkhälsofrågor är 

folkhälsosamordnaren som även ansvarar för förankring och återkoppling till 

kommunledningsgruppen. Folkhälsosamordnaren är anställd inom 

Utvecklingsavdelningen som ligger under Kommunstyrelseförvaltningen. I 

det politiskt renodlade folkhälsorådet samordnas folkhälsofrågorna som är 

rådgivande i hälsofrämjande och förebyggande folkhälsofrågor.   

Utvecklingsavdelningen upprättar årligen en verksamhetsplan för folkhälsa. I 

verksamhetsplanen finns kommunens prioriterade folkhälsomål samt 

aktiviteter kopplade till dessa beskrivet. 2019 föreslås ett extra fokus på att 

förebygga barn- och ungdomars fetma/övervikt samt att intensifiera det andt-

förebyggande arbetet och dessa områden finns med i förslaget till 

åtgärdsplan för folkhälsoarbetet i Ovanåkers kommun.  

 

Konsekvensbeskrivning barn och unga 

Något som har en särskild prioritet gällande folkhälsa är barn och ungdomar 

som är berörda av samtliga prioriterade folkhälsomål. 

 

Konsekvensbeskrivning jämställdhet 

I folkhälsoplanen ingår en beskrivning av kommunens hbtq-arbete som går i 

linje med den europeiska jämställdhets deklarationen CEMR (Council of 

European Municipalites and Regions) som Ovanåkers kommun skrev under 

2009. Ett jämställdhetsperspektiv finns även med i samtliga prioriterade 

folkhälsomål. 
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Konsekvensbeskrivning hållbarhet 

I samverkan med Regionen ingår Social hållbarhet i kommunens 

folkhälsoarbete. 

Beslutsunderlag 

Verksamhetsplan för lokalt folkhälsoarbete 2019.  

Tjänsteskrivelse, Ulla-Marie Nilsson 2018-11-27 

 

Skickas till 

För kännedom: Folkhälsorådet, Christer Engström, Tomas Larsson  

Ulla-Marie Nilsson 
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§ 120 Dnr 2018/00449  

Samverkansavtal och reglemente för gemensam nämnd för 

FoU Välfärd och hjälpmedel 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige antar förslag till samverkansavtal och reglemente för 

gemensam nämnd för hjälpmedelsverksamheten och FOU – Välfärd, mellan 

Region Gävleborg och kommunerna i Gävleborgs län f o m 2019-01-01.  

Sammanfattning av ärendet 

I samband med att Region Gävleborg bildades den 1 januari 2015 bildades 

en gemensam nämnd mellan kommunerna och Region Gävleborg för 

verksamheterna inom FoU Välfärd, Hjälpmedels SAM, Regnet och Helge-

biblioteken. 

Samtliga fullmäktigeförsamlingar godkände samverkansavtal och 

reglemente för nämnden och verksamheten påbörjades vid halvårsskiftet 

2015. 

Under vinterhalvåret 2017/18 har en översyn av hjälpmedelsverksamheten 

vid Hjälpmedels SAM genomförts och förslag till vissa förändringar 

presenterats. 

Inför kommande mandatperiod har ett förslag till nytt samverkansavtal 

arbetats fram ensidigt av Region Gävleborg och reglementet för den 

gemensamma nämnden genomgått smärre justeringar.  

I korthet innebär det nya samverkansavtalet att verksamheterna Regnet och 

Helge-biblioteken lyfts ut ur nämndens verksamhet.  

Helge-biblioteken utgörs av ett samarbete mellan folkbiblioteken och 

länsbiblioteksfunktionen inom Region Gävleborg och att den gemensamma 

nämndens roll uppfattas endast vara av informativ karaktär. Ansvaret för 

verksamheterna övergår från årsskiftet till kommunerna. Noteras att det inte 

föreligger förslag kring hur detta samarbete ska fungera mellan kommunerna 

i framtiden och inte heller hur relationen till länsbiblioteket ska utformas.  

Regnet som avsett avskrivningar på IT-nätet i länet är avslutat och 

bredbandsfrågor hanteras numera av andra i organisationen framgår av 

skrivningarna. Kvarstår gör dock ett fysiskt nät och av beskrivningen 

framgår inte vad som händer i framtiden. 
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Vid Regionsamrådet den 28 september 2018 har de politiska ledningarna i 

länets kommuner och Region Gävleborg tagit ställning till följande 

inriktning avseende den gemensamma nämnden: 

• ”Helge utgår ur gemensam nämnd. 

• Helge kan komma att förvaltas av Gävle kommun under 

förutsättning att kommunerna ställer sig bakom det. Frågan 

kommer att regleras genom ett mellankommunalt avtal. 

• Regnet är avskrivet och klart och ingen fråga för gemensam 

nämnd. 

• FOU välfärd ska organiseras från gemensam nämnd till 

Regionstyrelsen men kommer även fortsättningsvis att fungera 

på samma sätt och rapportera till gemensam nämnd.” 

 

Mot bakgrund av ovan så lämnas förslaget att Ovanåkers kommun ställer sig 

bakom förslag till nytt samverkansavtal och reglemente för den 

gemensamma nämnden att gälla från och med 1 januari 2018.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse; Christer Engström, 2018-11-22  

Samverkansavtal och reglemente för gemensam nämnd för 

hjälpmedelsverksamheten och FOU – Välfärd, mellan Region Gävleborg och 

kommunerna i Gävleborgs län. 

 

Skickas till 

För kännedom: Region Gävleborg, Länets kommuner 
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§ 121 Dnr 2018/00487  

Sammanträdesplan 2019 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige antar följande sammanträdesplan för 2019 

Sammanträdsplanen antas med revidering av datum. Kan eventuellt komma 

att justeras. 

    

 

Ärende-

beredning 

tis 

Yttrande 

in 

tis 

Kallelse 

KsAu 

to 

KsAu 

 

tis 

kl. 8.30 

Utskick 

kallelse  

tis 

Ks 

tis 

kl. 9.00 

22 jan 23 jan 24 jan 29 jan 5 feb 12 feb 

19 feb 20 feb 21 feb 26 feb 5 mars 19 mars 

14 mars 19 mars 21 mars 26 mars 2 april 9 april 

16 april 23 april 25 april 2 maj 7 maj 14 maj 

21 maj 28 maj 29 maj 

Ons 

4 juni 11 juni 18 juni 

6 aug 13 aug 15 aug 20 aug 27 aug 3 sep 

10 sep 17 sep 19 sep 24 sep 1 okt 8 okt 

7okt 8 okt 9 okt 15 okt  22 okt 29 okt 

28 okt 5 nov 7 nov 12 nov 19 nov 26 nov 
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Personalutskott 2019 

   

Yttrande in 

 

tis 

Kallelse 

Pu 

to 

Pu 

tis 

kl. 14.00 

12 mars 14 mars 19 mars 

7 maj 9 maj 14 maj 

27 aug 29 aug 3 sep 

19 nov 21 nov 26 nov 

 

 

Kf presidie 

mån 

kl. 15.00 

Utskick 

kallelse kf 

to 

Kf 

mån 

kl. 18.30 

18 feb 21 feb 4 mars 

29 april 2 maj 13 maj 

20 maj 23 maj 3 juni 

9 sep 12 sep 23 sep 

11 nov 14 nov 25 nov 

2 dec 5 dec 16 dec 

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunens sekreterare sätter sig varje år i oktober för att skapa en samsyn 

kring sammanträdesdagarna för nästkommande år. Arbetet bör påbörjas 

tidigare för att mötena inte ska krocka i slutändan. 

Ärendet 

Varje år antas en sammanträdesplan för kommunens nämnder. 

Sekreterargruppen träffas och diskuterar vilka förslag de har. För kommande 

år bör träffarna ske tidigare och även inbegripa bolagens styrelseförfarande. 
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I kommunstyrelsens process har det tillkommit en ärendeberedning som 

hålls en vecka innan yttranden ska vara inne, målsättningen är att det ska 

finnas en träffpunkt mellan sekreterare och presidium för att hantera vilka 

ärenden som ska tas upp. 

Det är enligt kommunstyrelsens reglemente ordförande som ansvarar för 

kallelsen vilket blir svårt att uppfylla om det inte har föregåtts av ett möte 

innan utskick. Genom att införa ärendeberedningen minskar tjänstemännens 

makt i förhållande till politikernas. 

 

Förslag till beslut under sammanträdet 

Sammanträdsplanen antas med revidering av datum. Kan eventuellt komma 

att justeras. 

 

Sammanträdesplan 2019 

Kl Kf/Ks/Nämnder/Utsk

ott 

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Aug Sep Okt Nov Dec 

09.00 Barn- och 

utbildningsnämnden 

 

 5 12  21  27  15  10 

             

18.30 Kommunfullmäktige 

 

  4  13 3  23  25 16 

             

09.00 Kommunstyrelsen 

 

 12 12 9 14 18  3 8,29  26  

             

08.30 

 

Kommunstyrelsens 

arbetsutskott 

29 26 26  2 4 20 24 15 12  

             

14.00 

 

Personalutskott  12   14   3  26  

             

09.00 Tekniska nämnden 

 

 13 13 10 22 19 21 25 23 20 11 

             

09.00 Miljö- och 

byggnämnden 

 

 7  4 23 27 29  3  12 

             

09.00 Socialnämnden 

 

16 20 20 17 15 19 21 18 16 20 11 

             

08:30 Överförmyndarnämnd 

 

 13  3  4  4 30  12 

             

09.00 Helsinge Vatten AB 

 

 21  25  13 29  24  12 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Kristoffer Baas, 2018-10-15 

Sammanträdesplan kommunstyrelse och kommunfullmäktige 2019 

Sammanträdesplan övergripande 2019 

 

Skickas till 

För kännedom: Samtliga sekreterare 
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§ 122 Dnr 2018/00036  

Information till kommunfullmäktige för kännedom 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige har tagit del av redovisningen.      

     

Beslutsunderlag 

Utvecklingsdagar för fullmäktigepresidier. 

Inbjudan presidiekonferens. 

Rapportering av ej verkställda beslut och avbrott, LSS och SoL 2018 2018-

11-14 

Inför nämndemannavalet 2019 

Utbildning för förtroendevalda revisorer och fullmäktiges presidier 

God revisionssed i kommunal verksamhet 2018 

God revisionssed i kommunal verksamhet 2018 (bok) 

 

 

  

 

 


