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Jan-Åke Lindgren (S) ersätter Ylva Ivarsson (S) 

Övriga närvarande Ersättare 
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§ 140 Dnr 2022/00057 

Godkännande av dagordning 

Kommunstyrelsens beslut 

Ärende § 143, Presentation av nytt dataombud, med diarienr 2022/00882 utgår på 

grund av sjukdom. I övrigt godkändes dagordningen. 
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§ 141 Dnr 2022/00095 

Allmänhetens frågestund 2022 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens sammanträden är sedan den 6 juni 2002 öppna för 

allmänheten, (helt eller delvis). Besökare har då också möjlighet att ställa frågor på 

Allmänhetens frågestund. 

 

Frågorna kan ställas till ledamöterna muntligt eller skriftligt direkt på sammanträdet 

eller lämnas in till kommunkontoret i förväg. Frågeställarens namn ska framgå och 

frågorna ska begränsas att gälla den kommunala verksamheten. 

 

Politikerna har möjlighet att antingen svara direkt på frågan eller återkomma med 

svar på senare möte i de fall det behövs. 

 

Ingen allmänhet på plats och inga inkomna frågor. 
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§ 142 Dnr 2022/00892 

Information från energiansvarig på AEFAB 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen har tagit del av informationen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Markus Bäckebo, civilingenjör inom energiteknik/energiansvarig AEFAB och Anders 

Olofsson, teknisk chef på AEFAB, berättar hur de arbetar med energieffektivisering 

i fastigheter. 
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§ 143 Dnr 2022/00096 

Rapporter på kommunstyrelsens sammanträden 2022 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen har tagit del av informationen. 

 

Beslutsunderlag 

Håkan Englund (S) angående den före detta VD:ns uppsägning från AEFAB: 

- Håkan har fått löpande information från ordförande i AEFAB om vad som 

hänt och vilket arbete som gjorts kring det hela. 

 

Mikael Jonsson (M) kommenterar detsamma som Håkan ovan: 

- En tragisk historia och en tuff resa för alla inblandade. En stor sorg.  

 

Björn Mårtensson (C) och Håkan Englund (S) rapporterar om Världsarvskonferens i 

Norge, Nordoddens kommun: 

- Mycket ny kunskap och jämförelser av svårigheter gällande exempelvis 

besöksmottagande och tillgänglighet. Nätverkande kring de nordiska 

världsarven. Middag i industrilokal där sprängning av tungvattenbehållare 

tidigare skett. Boende på högfjällshotell. Världsarvsgårdarna i Hälsingland 

fick pris för möjligheten till VR-besök. 
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§ 144 Dnr 2022/00869 

Delårsrapport 2022 Kommunstyrelsen  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Att godkänna kommunstyrelsen delårsrapport 2022 

 

Sammanfattning av ärendet 

I rapporten framgår kommunstyrelsens/kommunstyrelseförvaltningens ekonomiska 

utfall, bedömda måluppfyllnad och ekonomisk prognos för helåret. Det ekonomiska 

resultatet vid delår påvisar ett positivt resultat med ca. 8,3 mkr. Prognosen vid årets 

slut är ett positivt resultat med ca 7 mkr. Den främsta orsaken till det ekonomiska 

utfallet är att avskrivningarna är lägre än budgeterat men även väghållningen och 

arbetsmarknadsavdelningen gör ett överskott. Vakanser, sjukskrivningar, 

föräldraledigheter och sänkt arbetsgivaravgift för anställda under 25 år samt statlig 

kompensation för höga sjuklönekostnader har också bidragit till det positiva utfallet.  

 Av förvaltningens 27 mål bedöms 18 uppfyllas helt, 8 uppfyllas delvis och 1 mål 

bedöms inte uppfyllas alls. 

 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2022-09-20 

Delårsrapport 2022 kommunstyrelsen 

Bilaga: Avdelningarnas delårsrapporter 2022 

 

Skickas till 

Ekonomikontoret 
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§ 145 Dnr 2022/00841 

Edsbyns ridklubb begär extra medel till årets budget 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att bevilja Edsbyns ridklubb 300 000 kr utöver 

budget, att tillföras på innevarande budgetår. 

 

 

Beslutsgång 

Mikael Jonsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

Björn Mårtensson (C) yrkar bifall till kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

 

En enig kommunstyrelse beslutar i enlighet med kommunstyrelseförvaltningens 

förslag. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Edsbyns Ridklubb begär ett extra utökat bidrag för innevarande år med 300 000 kr. 

Kostnaderna för att driva verksamheten har ökat samtidigt som intäkter har sjunkit i 

år. Intäkterna i form av elevavgifter sjönk i fjol på grund av pandemin och 

föreningen har inte åter hämtat detta. Tillika har intäkterna för stallhyror sjunkit då 

flera hästägare hyr in hästarna privat. Intäkter sponsorer och reklam har också 

sjunkit rejält. De största utgifterna är löner för personal samt att foder, särskilt hö 

där har priset stigit från 1 kr kg till 3 kr kg en häst äter mellan 10-15 kg, 11 

ridskolehästar mellan 5-8 privata hästar ska utfodras. Med inflationen har alla övriga 

utgifter som hovslagare och veterinärkostnader också ökat för Edsbyns Ridklubb. 

 

Ärendet 

Edsbyns Ridklubb har gjort en beräkning som visar att föreningen gör ett underskott 

i år vid årsskiftet på 300 000 kr. För att klara åretsbudget behöver kommunen tillföra 

föreningen 300 000 kr.  

 

Konsekvensbeskrivning barn och unga 

Edsbyns Ridklubb är sedan länge en etablerad förening som erbjuder barn och 

unga arr lära sig rida och sköta om hästar. Ridklubben är en aktiv förening där flera 

unga har blivit etablerade ryttare i större sammanhang. 
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Konsekvensbeskrivning jämställdhet 

Edsbyns Ridklubb är ett alternativ till övriga sportaktiviteter, där främst pojkar deltar. 

 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2022-08-29 

Underag – Extra medel till Edsbyns ridklubb 

 

Skickas till 

Verksamhetschef Carina Ulfsdotter 

Enhetschef Monica Liljemark 
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§ 146 Dnr 2022/00511 

Samverkansavtal/reglemente för gemensam nämnd för 
hjälpmedelsverksamheten 

Kommunstyrelsens beslut 

1.  Att godkänna samverkansavtal och reglemente för gemensam nämnd för 

hjälpmedelsverksamheten mellan Region Gävleborg och kommunerna i 

Gävleborgs län, Dnr RS 2022/909 

 

 

Sammanfattning av ärendet 

I den Gemensamma nämnden ingår idag FoU Välfärd och 

hjälpmedelsverksamheten. Det finns ett behov och värde i att ge FoU Välfärd 

möjlighet att agera, samverka, initiera, förankra och arbeta bredare inom 

välfärdsområdet genom att använda FoU Välfärd som en plattform för Nätverk 

Välfärd, Länsledning, där alla kommuner finns representerade. Den gemensamma 

nämndens uppdrag koncentreras till hjälpmedelsfrågorna.  

 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2022-08-30 

Missiv till kommunerna om nya avtal 

Samverkansavtal 2023 med ändringar Gemensamma nämnden 

Reglemente Gemensam nämnd justerat 2020 

 

 

Skickas till 

Region Gävleborg rg@regiongavleborg.se. 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

11(15) 

Sammanträdesdatum 

2022-09-27 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 147 Dnr 2022/00354 

Medborgarförslag - Förslag till utsmyckning av Alfta 
Skola 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

1. Medborgarförslaget avslås. 

 

 

Sammanfattning av ärendet 

Medborgarförslag om ändringar av fasad och entrétak till bibliotek och kulturskola 

på Alftaskolans fastighet, Bengt-Olof Sandberg. 

 

Ärendet 

Förslaget innebär att taket över entrén till Alfta Bibliotek och Ovanåkers Kulturskola 

byggs om till formen av en öppen bok. Skyltning till biblioteket utgörs av bokryggens 

text. Se dokument. Vidare innehåller förslaget utsmyckning av ”Hälsingsk karaktär” 

på intilliggande gavelfasad.  

 

Idag finns ett befintligt, fungerande tak över entrén och ny, enhetlig skyltning för 

både bibliotek och kulturskola har satts upp. Verksamheten är nöjd med dessa nya 

skyltar. Förslaget innebär en försämring av tillgängligheten, dvs. en otydligare 

skyltning.  

 

När det gäller förslaget att ändra på fasaden måste kulturhistoriska värden tas i 

åtanke. Att respektera arkitekturen och det formspråk som tillhör dess ursprung är 

viktigt utifrån ett kulturhistoriskt perspektiv. Det blir därmed främmande att applicera 

ett dekorativt element som spelar an på det sena 1800-talets snickarglädje på en 

byggnad med sitt ursprung i efterkrigstidens modernistiska arkitektur. Se dokument. 

 

Om det finns önskemål om en förändring av den här delen av byggnaden vore det 

tänkbart att använda gavelfasaden som bakgrund för någon form av konstnärlig 

utsmyckning. 

 

Det finns idag inga medel för något av dessa förslag. 
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Konsekvensbeskrivning barn och unga 

En otydligare entréskyltning till bibliotek och kulturskola. 

 

Konsekvensbeskrivning hållbarhet 

Förändringar i en arkitektur som har sitt kulturhistoriska värde. 

 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2022-09-27 

Arkitekturanalys 

Bild från förslagsställare gällande utsmyckning Alftaskolan 

E-förslag_1814 

 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 

Carina Ulfsdotter 
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§ 148 Dnr 2022/00058 

Meddelanden 2022 

Kommunstyrelsens beslut 

1.  Kommunstyrelsen har tagit del av presenterade meddelanden. 

 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2022-09-19 

Inköp Gävleborg E-post: Budget 2023 

Inköp Gävleborg Budget 2023 

Budgetera för Landsbygdsriksdagen 2022 

Sammanträdesprotokoll BORAB 2022-08-25 

Protokoll BOÖN 2022-08-31 

BOÖN Sammanträdesdagar 2023 

Inbjudan temadag - Hur producerar vi mat i en föränderlig omvärld?  

SN Protokollsutdrag 2022-08-23 § 49 Styrkort 2020-2023 

Protokoll Samordningsförbund Gävleborg 2022-09-02 

Protokoll miljö- och byggnämnden 2022-09-08 

2018/00180 Reglemente för socialnämnden 

Fastslagna förbundsmöteshandlingar för 2023 - Ljusnan-Voxnans 

Vattenvårdsförbund 
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§ 149 Dnr 2021/01332 

Delegeringsbeslut 2022 

Kommunstyrelsens beslut 

1.  Kommunstyrelsen har tagit del av informationen. 

 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2022-09-19 

Delegationsbeslut Öjeparken 200922 PRO 

Delegationsbeslut t.f KC 221020-221021 

Delegeringsbeslut omsättning lån i Kommuninvest 

Delegeringsbeslut Placering av kommunens pensionsmedel 
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§ 150 Dnr 2022/00917 

Extraärende: Svar på remiss om Turismstrategi 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag på remissvar till Region Gävleborg 

gällande Regional strategi för turism och besöksnäring antas. 

 

 

Sammanfattning av ärendet 

Remiss gällande Regional strategi för turism och besöksnäring har inkommit från 

Region Gävleborg och ska vara besvarat senast fredag den 30 september 2022. 

 

Beslutsunderlag 

Svar på remiss om Turismstrategi 

Regional strategi för turism och besöksnäring 

 

Skickas till 

Carina Ulfsdotter 

Region Gävleborg, rg@regiongavleborg.se 

 


