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Närvarolista 

Beslutande  

Ledamöter Jan-Åke Lindgren (S), ordförande 
Ulla Mortimer (M), vice ordförande 
Mikael Jonsson (M) 
Maria Unborg (M) 
Thomas  Nilsson  (M) 
Hans Jonsson (C) 
Gun-Marie Swessar (C) 
Björn Mårtensson (C) 
Karin Leanders (C) 
Mari Wintarv (C) 
Andreas Kissner (KD) 
Jennie Forsblom (KD) 
Felix Karsbo (KD) 
Claes Häggblom (KD) 
Bertil Eriksson (KD) 
Ing-Britt Fredriksson (KD) 
Yoomi Renström (S) 
Patrik Bossen (S) 
Emma Mmadueme (S) 
Tomas Bolén (S) 
Susanne Svensson (S) 
Fredrik  Frelin (S) 
Lisbeth Dehlin (S) 
Ann Christine Märges (S) 
Susan Kangosjärvi Persson (V) 
Stefan Embretsén (SD) 
Pär Rytkönen (SD) 
Robert  Harrysson (SD) 
Allan Olsson (SD) 
Robert  Kjaernet Karlstorp (SD) 
Max Granath (SD) 

Tjänstgörande ersättare Lena Westling (C) ersätter David Parhans (C) 
Johan Mittjas (C) ersätter Anna Rudman (C) 
Ingemar Ehn (L) ersätter Kent Olsson (L) 
Bengt Forssén (S) ersätter Carl Bopparmark (S) 

 

Övriga närvarande  

Icke tjänstgörande ersättare Maria Jonsson (KD) 
David Arwe (KD) 
Peter Grip (S) 
Christer Karlsson (S) 
David Persson (V), §§ 16-29 
Tony Sundberg (SD) 
Torulf Andersson (V) 
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§ 12 Dnr 2022/00117 

Kungörelse 2023 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kungörelsen godkänns. 

2. Extraärende Val av revisor med diarienummer 2023/00258 läggs till 

dagordningen. 

 

 

 

Ärendet 

Sammanträdet har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala 

anslagstavla på www.ovanaker.se och med annons i tidningen WoxnadalsNytt. 

Den har även skickats till kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare. 
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§ 13 Dnr 2022/00095 

Allmänhetens frågestund 2023 

Ärendet 

Kommunfullmäktige har den 22 mars 1999 beslutat att införa ”Allmänhetens 

frågestund” på kommunfullmäktiges sammanträden. Inga frågor fanns och inga 

frågor hade inkommit i förväg. 
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§ 14 Dnr 2022/01214 

Interpellation till barn- och utbildningsnämndens 
ordförande om förebyggande insatser för barn och 
unga 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Att anse interpellationen besvarad. 

 

 

 

Beslutsunderlag 

Interpellation förebyggande insatser för barn och unga 

Interpellationssvar 
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§ 15 Dnr 2023/00024 

Rapportering enligt kommunens finanspolicy 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Att godkänna rapport avseende kommunens finansverksamhet 

 

 

 

Ärendet 

Ovanåkers kommun har en finanspolicy som antogs i kf 2017-11-20 § 79, reviderad 

kf 2019-11-25 § 114. Policyn ska ange ramar och riktlinjer för hur 

finansverksamheten inom kommunen skall bedrivas. Med finansverksamhet avses 

likviditetsförvaltning och finansiering. I finanspolicyn anges att kommunstyrelsen 

skall två gånger per år, vid delårs- och årsbokslut, lämna en rapport till 

kommunfullmäktige avseende kommunens finansverksamhet. 

 

Kommunen hade vid årsskiftet tillgängliga likvida medel på kassa och bank totalt 

44,2 mnkr samt en kredit på 30 mnkr. Kommunen har ingen placeringsportfölj för 

närvarande. Kommunens borgensåtaganden är vid årsskiftet 481,1 mnkr. Det finns 

inga avvikelser från finanspolicyns regler. Lånen uppgår vid årsskiftet till totalt 360 

mnkr med en genomsnittlig kapitalbindning på 3,9 år och en genomsnittlig 

räntebindning på 3,4 år samt en snittränta på 0,60 %.  

 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2023-02-07 § 43 Rapportering enligt kommunens finanspolicy 

Tjänsteskrivelse, 2023-01-12 

Rapport avseende kommunens finansverksamhet 2022 

 

Skickas till 

Ekonomikontoret 
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§ 16 Dnr 2023/00025 

Målstyrningsmodellen Ovanåkers kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Att anta målstyrningsmodellen för Ovanåkers kommun. 

2. Att dokumentet ersätter tidigare beslutade målstyrningsmodell som antogs av 

kommunfullmäktige 2017-03-13 § 6. 

 

 

 

Förslag till beslut under sammanträdet 

Yoomi Renström (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Ärendet 

Tidigare målstyrningsmodell byggde på balanserat styrkort för mål, inriktning, 

omfattning och kvalitet. Syftet med styrkortet är att använda verksamhetsstyrning 

som ett medel för att uppnå vision och inriktningsmål.  

 

En ny målstyrningsmodell har tagits fram med utgångspunkt i Agenda 2030 och de 

globala målen för hållbar utveckling. Agenda 2030 har tydliga ambitionsnivåer som 

kommunen har att ta avstamp ifrån i den egna verksamhetsstyrningen. Syftet med 

modellen är att använda verksamhetsstyrning som ett medel för att uppnå vision 

och lokala ambitioner kopplat till de 17 globala målen. De globala målen är 

konstanta över tid och ger långsiktighet i målstyrningen. 

 

I modellen prioriterar kommunfullmäktige de globala mål som är viktiga för hela 

kommunen. Kommunfullmäktige formulerar inriktningsbeskrivningar för de utvalda 

målen som ger en tydlig lokal förankring av målen. Dessa beskrivningar agerar som 

förlängningar av visionen och ska i nästa led ge tydlig riktning för nämnder och 

styrelser i deras arbete med målstyrningen. Kommunfullmäktige väljer ut delmål 

under respektive utvalt globalt mål för nämnder och styrelser.  

 

Nämnder och styrelser väljer ut de delmål som ska styra verksamheten det 

kommande året (utifrån den prioritering kommunfullmäktige redan gjort). Eftersom 

nämnden/styrelsen inte själv formulerar målen är det genom att beskriva delmålet 
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ur ett lokalt nämnd-/styrelseperspektiv som nämnd/styrelse ger riktning för 

verksamheten. 

 

Inom varje förvaltning upprättas därefter en eller flera aktiviteter där det anges vilka 

åtgärder som krävs för att uppnå de mål som nämnden/bolagen bestämt. 

Aktiviteterna ska vara tydligt kopplade till målen och bör innefatta beskrivning av 

önskad effekt, tidsram och ansvarig. Rådet för främjande av kommunala analyser 

(RKA) har tagit fram nyckeltal kopplade till de globala målen. I databasen Kolada 

rapporteras och sammanställs de. Genom att använda dessa nyckeltal som en del 

av analysen av målstyrningen kan vi jämföra oss med andra och se resultat över 

tid. 

 

 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2023-02-07 § 46 Målstyrningsmodellen Ovanåkers kommun 

Tjänsteskrivelse, 2023-01-12 

Målstyrningsmodellen med utgångspunkt i Globala målen för hållbar utveckling 

 

Skickas till 

Ekonomikontoret 
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§ 17 Dnr 2023/00071 

Revidering av investeringsplan 2023-2027 Ventilation 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Att utöka investeringsplan år 2023 med 1 mnkr för utbyte av styrenheter för 

ventilation. 

 

 

 

Förslag till beslut under sammanträdet 

Hans Jonsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Sammanfattning av ärendet 

I kommunens skolor, sim- och sporthallar sitter styrenheter för reglering av 

ventilation. Dessa styrenheter utgår helt 2026 och reservdelspriserna till nuvarande 

enheter har höjts till orimliga nivåer i förhållande till inköp av helt nya styrenheter. 

Av den anledningen bör samtliga styrenheter bytas ut, kostnadsprognos på totalt 3 

mnkr varav 1 mnkr under år 2023. Resterande kostnader hanteras i äskanden för 

kommande investeringsplan. 

 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 223-01-24 § 6 Revidering av investeringsplan 2023-2027 

Ventilation 

Tjänsteskrivelse, 2023-01-09 

 

Skickas till 

Ekonomiavdelningen 

Fastighetsavdelningen 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

11(27) 

Sammanträdesdatum 

2023-02-27 

 

 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 18 Dnr 2023/00072 

Revidering av investeringsplan 2023-2027 Belysning 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Att utöka investeringsplan år 2023 med 1,5 mnkr för utbyte av 

lysrörsarmatur. 

 

 

 

Sammanfattning av ärendet 

I kommunens fastigheter, främst skolor, sitter belysningsarmatur med lysrör (T8) 

som utgår under 2023. Samtliga armaturer bör bytas ut men det är inte praktiskt 

möjligt att genomföra under ett år utan måste fördelas på flera år. 

Kostnadsprognosen för utbyte av samtliga uppgår till ca 5 mnkr, varav 1,5 mnkr 

under år 2023. Resterande kostnader hanteras i äskanden för kommande 

investeringsplan. 

 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2023-01-24 § 7 Revidering av investeringsplan 2023-2027 

Belysning 

Tjänsteskrivelse, 2023-01-09 

 

Skickas till 

Ekonomiavdelningen 

Fastighetsavdelningen 
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§ 19 Dnr 2023/00073 

Revidering av investeringsplan 2023-2027 Leasingbilar 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Att revidera investeringsplan för 2023-2027 gällande leasingbilar 2023, 

investeringsnummer 2729, genom att utöka investeringsbeloppet med 

1 865 tkr. Investering leasingbilar 2023 blir då totalt  3 665 tkr. 

 

 

 

Sammanfattning av ärendet 

Med start 2023 ingår leasingbilarna i investeringsplanen. Detta på grund av att 

finansiell leasing av en bil är att likställa med ett ägande av den och leasingen är 

endast en finansieringsform för investeringen. I befintlig investeringsplan för 2023-

2027 finns ett årligt belopp om 1 800 tkr för leasingbilar.  

 

Kommunen har idag cirka 65 bilar som leasas via Nordea Finans. Vanligtvis leasas 

en bil i 5 år eller tills den gått 15 000 mil, det kan dock ske att bilen leasas längre än 

så.  

 

Det finns en svårighet att förutse vilket årligt behov av bilar som finns. Nuvarande 

angivet nettoinvesteringsbelopp på 1 800 tkr per år är baserat på ett snitt av en 

treårsprognos på vilka bilar som kommer att behöva bytas ut. Under 2022 byttes 

inga leasingbilar ut på grund av nya rutiner gällande avrop för dessa. Detta innebär 

att behovet av att byta ut leasingbilar för 2023 har ökat. Efter att en inventering och 

en prioriteringslista för behovet har skapats är slutsatsen att under 2023 behöver 9 

fordon bytas ut. Totalt belopp för investering av leasingbilar 2023 beräknas således 

bli 3 665 tkr. Priserna som ligger till grund för beräkningen är uppskattningar då det 

först efter den förnyade konkurrensutsättningen blir känt vilka bilmodeller och 

slutliga priser det blir.  

 

I befintlig investeringsplan för leasingbilar 2023 finns 1 800 tkr beslutat, eftersom 

den beräknade investeringen kommer att uppgå till 3 665 tkr behöver investering 

leasingbilar 2023 utökas med  1 865 tkr. Till investeringsplan 2024-2028 kommer 

faktiska behov av årlig investering uppdateras. 
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Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2023-01-24 § 8 Revidering av investeringsplan 2023-2027 

Leasingbilar  

Tjänsteskrivelse, 2023-01-19 

 

Skickas till 

Ekonomiavdelningen 
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§ 20 Dnr 2023/00086 

Pågående investeringar för tilläggsbudgeteringar VA 
2023 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige tilläggsbudgeterar 2 169 000 kr år 2023 för pågående 

investeringar VA. Tilläggsbudgeteringen specificeras nedan. 

 

Specifikation Pågående investeringar VA, 2 169 tkr 

 

Investerings

- nummer Benämning Tilläggsbudgetering 

5522 

Upprustning av befintliga VA-

anläggningar. 2022 2 169 

 

 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2023-01-24 § 9 Pågående investeringar för tilläggsbudgeteringar 

VA 2023 

Tjänsteskrivelse, 2023-01-19 

Investeringsuppföljning helår 2022 

 

Skickas till 

Ekonomiavdelningen 

Samhällsbyggnadsavdelningen 
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§ 21 Dnr 2023/00087 

Pågående investeringar för tilläggsbudgeteringar 2023 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige tilläggsbudgeterar 50 711 000 kr år 2023 för pågående 

investeringar. 

 

Tilläggsbudgeteringen specificeras under rubriken sammanfattning av ärendet. 

 

 

 

Sammanfattning av ärendet 

Vid årsbokslut görs en genomgång av samtliga investeringar. Investeringarna 

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

investeringarna. 

 

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

chefer. Svaren har sammanställts i rapporten ”Investeringsuppföljning helår 2022”. 

Av rapporten framgår att ett antal investeringar bedöms som pågående och 

kommer att slutföras 2023 eller senare. Totalt belopp att tilläggsbudgetera är 50 

711 tkr. 

 

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

ursprungligt budgetanslag. Det belopp där hittills redovisade inkomster och utgifter 

understiger budgetanslaget har positiva belopp. Anledningen till att det ibland 

förekommer tilläggsbudgetering av investeringar där inkomster och utgifter 

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

2023 eller senare. 

 

Specifikation pågående investeringar, 50 711 tkr 

Inv nr Benämning Tilläggsbudgetering 

6440 Ny förskola Alfta inkl. projektering 11 123 

4118 Alfta sporthall: Ridåvägg och golv 6 487 

3199 Ön: Idrottsanläggning Ön 3 795 

4114 Celsius simhall: Bassängrenovering 3 288 

4398 Iordningställande av lokaler för IFO 3 000 
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4344 

Alftaskolan: Byte av ventilationsaggregat 

kök, ventilation kök samt nytt tak över 

matsal 2 971 

6448 Forparken: Ispist 2 951 

6145 

Celsius simhall: Nya rör och 

elinstallationer 1 883 

3198 Forsparken: Omläggning fotbollsplan 1 672 

4117 Celsiusskolan skolgård 1 671 

6144 Gyllengården: Stamrenovering 1 427 

3429 Ön konstgräsmatta 1 374 

6413 Rotebergs skola: takrenov. 1 338 

2329 Övrigt Kommunstyrelsen 2022 833 

4423 

Brandstation i Edsbyn: Om- eller 

tillbyggnad av omklädningsrum för 

ambulansen 700 

4422 Runemo skola: Ventilation kök 700 

6453 

Reinvestering belysningsanläggning, 

stolpar, ledningar och utbyte av 

armaturer enligt plan. 2022 615 

6441 Alfta brandstation: Fönsterbyte 600 

1133 Byte av föråldrade datorer 2022 534 

4119 Forsparken: Kylanläggning ishall 479 

4377 
Ospecificerat förskolor:  Utemiljöer 

förskolor 2018-2020 429 

4361 
Lillboskolan: Ombyggnad Tuvans 

förskola 400 

6425 Alfta brandstn. värmesystem 400 

6451 Gator gång och cykelvägar 2022 320 

4369 Rotebergs skola: fsk ventilation 303 

3430 Alfta Gästis: Nytt låssystem 300 

8316 Marklösen 261 

3428 Forsparken: Uthyrningsstugor 200 

6449 Voxnadalens gymnasium: Belysning 158 

4378 Brandstn. Edsbyn vent.aggregat 150 

2152 

Forsparken: Laddstolpar Alfta 

camping 150 
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6452 

Reinvestering broar enligt. 

specifikation 2022 81 

2328 

Underhåll av fastighetsnät och byte 

av switchar 2022 78 

3423 Forsparken: Ny vattenmätare 40 

4418 

Knåda skola: Gula huset våning 2 

brandsäkra och iordningställa lokaler 0 

 

 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2023-01-24 § 10 Pågående investeringar för tilläggsbudgeteringar 

2023 

Tjänsteskrivelse, 2023-01-19 

Investeringsuppföljning helår 2022 

 

Skickas till 

Ekonomiavdelningen 
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§ 22 Dnr 2022/00992 

Inriktningsbeslut kommunens skogsbruk 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Att besluta om att ställa om kommunens skogsbruk till hyggesfria metoder i 

största möjliga mån. 

 

 

 

Sammanfattning av ärendet 

Ovanåkers kommun äger idag mellan 130-150 hektar skogsmark. Majoriteten av 

kommunens skogsinnehav är bostadsnära skogsområden. Hur kommunen brukar 

skogen har stor påverkan på till exempel biologisk mångfald, ekosystemtjänster och 

möjligheter till friluftsliv och rekreation. Planeringsavdelningen önskar ett 

inriktningsbeslut om att kommunens skogsbruk ska ställas om till hyggesfria 

metoder i största möjliga mån och att skogsbruket därefter ska bedrivas genom 

kontinuitetsskogsbruk så att kommunens skog ges förutsättningar att ha höga och 

långsiktigt hållbara sociala, ekologiska och ekonomiska värden. 

 

Ärendet 

Ovanåkers kommun äger idag mellan 130-150 hektar skogsmark. Majoriteten av 

kommunens skogsinnehav är bostadsnära skogsområden och kommunen har 

väldigt lite så kallad ”produktionsskog”. Hur kommunen brukar skogen har stor 

påverkan på till exempel biologisk mångfald, ekosystemtjänster och möjligheter till 

friluftsliv och rekreation. Kommunens skog ska ges förutsättningar att ha höga och 

långsiktigt hållbara sociala, ekologiska och ekonomiska värden. 

 

Genom en omställning till hyggesfritt skogsbruk skulle kommunens skogar kunna 

bidra till att: 

 

 biologisk mångfald och hotade arter gynnas samt att skyddsvärda träd och 

naturområden bevaras 

 flerskiktade olikåldriga blandskogar återskapas, kantzoner upprätthålls och 

död ved behålls 

 skogen bidrar till hållbar utveckling och anpassning till klimatförändringar 
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 ekosystemtjänster (så som såsom kolbindning och -lagring, vattenkvalitet, 

ostörd jordmån samt rekreation och friluftsliv) främjas 

 Förutsättningar för ett rikt och varierat friluftsliv kan behållas och utvecklas 

 

Kommunen har en pågående upphandling avseende skogsbruksplan för 

kommunens skogsinnehav tillsammans med Nordanstigs kommun via 

Inköpssamverkan Mitt.  

 

Planeringsavdelningen önskar ett inriktningsbeslut om att kommunens skogsbruk 

ska ställas om till hyggesfria metoder i största möjliga mån och att skogsbruket 

därefter ska bedrivas genom kontinuitetsskogsbruk så att kommunens skog ges 

förutsättningar att ha höga och långsiktigt hållbara sociala, ekologiska och 

ekonomiska värden. Ett beslut i denna riktning skulle dessutom återspegla 

viljeinriktningen i Biosfärområde Voxnadalens fokusområde ”Skogen som hållbar 

resurs”. 

 

Konsekvensbeskrivning barn och unga 

Genom beslutet påverkas barn och unga genom att: 

- bostadsnära skog sköts på ett ansvarsfullt sätt med möjlighet till ökad biologisk 

mångfald vilket barn och unga kan ta del av 

- skogen fortsätter vara en hållbar resurs som tillgängliggörs för framtida 

generationer 

- bättre rusta samhället för framtidens utmaningar som kommer gynna framtida 

generationer 

 

Konsekvensbeskrivning hållbarhet 

Beslutet bidrar till att kommunen ökar sin ekologiska hållbarhet, skapar ett mer 

resilient samhälle med bättre förutsättningar att klara framtidens utmaningar.  

 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2023-02-07 § 52 Inriktningsbeslut kommunens skogsbruk 

Tjänsteskrivelse, 2022-10-12 

 

Skickas till 

Hannah Linngård, mark- och exploateringsingenjör 
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§ 23 Dnr 2022/01269 

Upphävande av tätortsplaner för Alfta och Edsbyn 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Att upphäva gällande tätortsplaner för Alfta och Edsbyn i enlighet med det 

ställningstagande som gjorts i översiktsplanen, ÖP 2030. 

 

 

 

Förslag till beslut under sammanträdet 

Hans Jonsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens beslut. 

 

 

Sammanfattning av ärendet 

Tätortsplan för Edsbyn antagen av kommunfullmäktige i februari 1992, Tätortsplan 

för Alfta antagen av kommunfullmäktige i november 1994 samt Fördjupad 

översiktsplan för område Norr om Kyrktjärn i Alfta antagen av kommunfullmäktige i 

juni 1996 togs fram som fördjupande dokument till då gällande översiktsplan. I nu 

gällande översiktsplan, ÖP 2030, gjordes ställningstagandet att de tre 

tätortsplanerna skulle upphävas och ersättas av den nya översiktsplanen.  

 

Ärendet 

Tätortsplaner eller fördjupade översiktsplaner som de även kallas är ett 

planinstrument som kan användas för att utreda samband, åtgärder och 

konsekvenser inom ett mer avgränsat geografiskt område än den kommuntäckande 

översiktsplanen. Detta planinstrument valde man att använda då ÖP- 90 var 

gällande. 

 

De tre tätortsplanerna för Alfta och Edsbyn fortsatte att gälla när nästa 

översiktsplan, ÖP 2000, antogs men de ansågs i samband med arbetet med ÖP 

2030 ha spelat ut sin roll. Därmed gjordes ställningstagandet att de skulle hävas då 

nuvarande översiktsplan behandlar frågorna i tätortsplanerna i tillräcklig omfattning. 

 

Beslut om att upphäva fördjupade översiktsplaner fattas av kommunfullmäktige. 
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Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2023-01-24 § 16 Upphävande av tätortsplaner för Alfta och 

Edsbyn 

Tjänsteskrivelse, 2023-01-27 

 

Skickas till 

Hanna Gäfvert, planarkitekt, planeringsavdelningen 
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§ 24 Dnr 2023/00029 

Taxa för utlämnande av allmän handling 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Att anta taxan för utlämning av allmänna handlingar och upphäva tidigare 

taxa, kommunfullmäktige § 81/08. 

 

 

 

Sammanfattning av ärendet 

Gällande taxa för utlämning av allmänna handlingar från 2008 är föråldrad och 

föreslås ersättas av en ny. 

 

Ärendet 

Gällande taxa för utlämning av allmänna handlingar, kommunfullmäktige §81/08, 

gällande fr.o.m. den 1 december 2008 är föråldrad. Ny lagstiftning och teknisk 

utveckling har gjort en ny taxa nödvändig.  

 

Nytt är bland annat justering av priser, möjligheten att ta ut förskottsbetalning samt 

avgifter för porto. 

 

Den nya taxan föreslås gälla för hantering av kopior, utskrifter och avskrifter av 

allmänna handlingar hos Ovanåkers kommuns nämnder samt helägda bolag. 

 

 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2023-01-24 § 21 Taxa för utlämnande av allmän handling 

Tjänsteskrivelse, 2023-01-09 

Taxa för utlämnande av allmän handling 

 

Skickas till 

Nämnderna 

Bolagen 

Arkivarie 
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§ 25 Dnr 2022/01405 

Utdelning Borab verksamhetsår 2022 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Att utdelningen för BORAB för verksamhetsåret 2022 ska uppgå till 940 kr 

per aktie, totalt 188 000 kr.  

 

 

 

Ärendet 

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

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

äger 400 aktier, totalt 600 aktier. Utdelningen för 2022 föreslås vara på samma nivå 

som den var för 2020, 940 kr per aktie. Den föreslagna utdelningen per aktie 

innebär en total utdelning till Ovanåkers kommun på 188 000 kr. 

 

 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2023-02-07 § 61 Utdelning Borab verksamhetsår 2022 

Tjänsteskrivelse, 2022-12-29 

 

 

Skickas till 

Ekonomikontoret 

Bollnäs kommun 

BORAB 
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§ 26 Dnr 2023/00180 

Avsägelse från uppdrag som kommunrevisor - Lars 
Ekström 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen från Lars Ekström (L). 

 

 

 

Ärendet 

Lars Ekström (L) har inkommit med en avsägelse avseende uppdraget som 

kommunrevisor. 

 

 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2023-02-17 

Avsägelse från uppdrag som revisor 

 

Skickas till 

Kommunsekreteraren 
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§ 27 Dnr 2022/00071 

Information till kommunfullmäktige för kännedom 2023 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige har tagit del av informationen. 

 

 

 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse – Information till kommunfullmäktige för kännedom 

 Protokoll styrelsemöte Samordningsförbund Gävleborg 2023-01-13 

 Beslut Voxkedjan förstudie 

 SKR Inbjudan till Demokratidagen 19 april 2023 

 Protokoll Företagshälsovårdsnämnden 2023-02-02 

 Protokoll Hjälpmedelsverksamheten 2023-02-02 

 Protokollsutdrag 2023-02-08 § 1 Val av ordförande och vice ordförande i 

direktionen för Kommunalförbundet Hälsingland 2023-2024 

 Protokollsutdrag 2023-02-08 § 7 Delegationsordning för 

samhällsbyggnadsnämnden 

 Protokoll BOLÖN 2023-02-15 

 Söderhamns kommun - Beslut KS § 65 230207 - Reviderat avtal 

Inköpssamverkan Mitt 

 2023/00031 Protokollsutdrag 2023-01-24 § 6 Val av 2 ledamöter och 1 

ersättare till Folkhälsorådet 2023-2026 

 BOLÖN beslut 2023-02-15 § 10 - Uppföljning internkontroll 2022 

 BOLÖN beslut 2023-02-15 § 11 -Bokslut 2022 

 Beslut om efterträdarval - ny ersättare för S i kommunfullmäktige 
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§ 28 Dnr 2023/00239 

Extraärende: Enkel fråga till KSO - om kommunens 
styrning 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Att anse frågan besvarad. 

 

 

 

Beslutsunderlag 

Enkel fråga till KSO 20230221 
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§ 29 Dnr 2023/00258 

Extraärende: Val av revisor 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige väljer Jan Berglin (M) till revisor med följande uppdrag: 

- Revisor tillika vice ordförande i revisonen fram till 2026-12-31. 

- Lekmannarevisor i Alfta Edsbyns Fastighets AB fram till 2027-03-31. 

- Lekmannarevisor i Alfta Industricenter AB fram till 2027-03-31. 

 

 

Sammanfattning av ärendet 

Val till uppdrag som revisor efter avgående Lars Ekström (L). 

 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2023-02-27 

 

Skickas till 

Revisionen 

Alfta Edsbyns Fastighets AB 

Alfta Industricenter AB 
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