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§ 72 Dnr 2019/00124  

Kungörelse 2019-09-23 

Ärendet 

Sammanträdet har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala 

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

Den har även skickats till kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare. 
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§ 73 Dnr 2019/00125  

Allmänhetens frågestund 2019-09-23 

Ärendet 

Kommunfullmäktige har den 22 mars 1999 beslutat att införa ”Allmänhetens 

frågestund” på kommunfullmäktiges sammanträden. 

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

kommit in några frågor i förväg.  
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§ 74 Dnr 2019/00796  

Interpellation till socialnämndens ordförande angående 
Gyllengården 

Kommunfullmäktiges beslut 

Interpellationen får ställas. 

 

Ärendet 

Interpellation ställd till socialnämndens ordförande 

I budgetramar som fastställdes vid kommunfullmäktige den 13 maj 2019 så fanns 

det med i beslutet att ett av kommunens särskilda boenden, Gyllengården, ska få 

driften upphandlad via entreprenad. Målsättningen var i beslutet att driften vid 

boendet ska vara entreprenörutsatt någon gång under kalenderåret 2020. 

 

Med tanke på att upphandlingar av en sådan stor verksamhet inte görs i en 

handvändning utan är förenat med en lång handläggningstid, så gäller det att man 

är ute i tid för att få ett bra anbudsunderlag, men också för att ge de som lämnar 

anbud, möjlighet till att få så bra underlag som möjligt för sina beslut.  

 

Vår fråga lyder därför:  

- Hur har arbetet med att upphandla driften på äldreboendet Gyllengården 

gått, och när förväntas vi här i kommunfullmäktige få rapport om arbetet, 

och när förväntas ärendet komma för beslut i Socialnämnden, i enlighet 

med fullmäktiges beslut? 

 

Edsbyn 2019-09-08 

 

Hans Jonsson Jennie Forsblom 

Centerpartiet Kristdemokraterna 
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Svar på interpellation från Hans Jonsson (C) och Jennie 
Forsblom (KD) 2019-09-08. 

Hans Jonsson och Jennie Forsblom har ställt en interpellation till mig hur arbetet 

fortskrider med att lägga ut Gyllengården på entreprenad och när återrapportering 

av ärendet sker till kommunfullmäktige, samt när frågan ska komma upp för beslut 

på socialnämnden. 

På kommunfullmäktige den 13:e maj 2019 (i år) togs beslutet; att privatisera ett våra 

särskilda boenden, Gyllengården. Förslaget kom från C och KD och röstades 

igenom med stöd av SD. S, M, L och V gjorde samtliga partireservationer och 

röstade nej till förslaget. Socialförvaltningen har i enlighet med kommunfullmäktiges 

beslut därför gjort en konsekvensanalys av ärendet dvs. att Gyllengården ska drivas 

i privat regi. Konsekvensanalysen påtalar ett antal brister. Främst så berör det 

lokalernas beskaffenhet, samt en organisatorisk problematik. Marita Lindsmyr, som 

är chef för socialförvaltningen och ansvarig för konsekvensanalysen, kommer 

föredra ärendet på kommunfullmäktigesammanträdet 23 september 2019. När 

konsekvensanalysen redovisats och kommunfullmäktige fått möjlighet att ta 

ställning till den, kommer socialnämnden få klarhet i hur ärendet ska hanteras 

vidare. 

 

Edsbyn den 20 september 2019 

Einar Wängmark (S) 

 

Beslutsunderlag 

Interpellation till socialnämndens ordförande 

Interpellationssvar Gyllengården 
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§ 75 Dnr 2019/00797  

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande 
angående ägardirektiv för Aefab 

Kommunfullmäktiges beslut 

Interpellationen får ställas. 

 

Ärendet 

Interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande 

När budgetramarna fastställdes vid kommunfullmäktige den 13 maj 2019 

beslutades att ge ett uppdrag till kommunstyrelsen att utforma ägardirektivet till 

AEFAB så att hälften av städningen ska vara utsatt på entreprenad vid utgången av 

år 2020. 

 

Med tanke på att upphandlingar inte görs i en handvändning utan är förenat med en 

viss handläggningstid, så gäller det att man är ute i tid för att få ett bra 

anbudsunderlag, men också för att ge de som lämnar anbud, möjlighet till att få så 

bra underlag som möjligt för sina beslut.  

 

Vår fråga lyder därför:  

- Hur har arbetet med att upprätta de nya ägardirektivet gått, och när 

förväntas de nya ägardirektiven, i enlighet med fullmäktiges beslut, vara 

klara för ett politiskt beslut i kommunstyrelsen? 

 

Edsbyn 2019-09-08 

 

Hans Jonsson Jennie Forsblom 

Centerpartiet Kristdemokraterna 
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Interpellationssvar angående ägardirektiv för Aefab 

Interpellation avseende ägardirektiv till Aefab avseende att en större andel av 

städningen skall upphandlas från extern utförare med målet att med vid utgången 

av år 2020 ska hälften vara entreprenörutsatt.  

 

Syftet med att konkurrensutsätta lokalvården har tolkats som att vi ska söka 

kostnadseffektivaste lösningen för en given kvalitet. Att göra detta på bästa sätt och 

samtidigt ge möjlighet för Aefab, som idag har en organisation för lokalvård, att vara 

med och konkurrera är att Ovanåkers kommun genomför upphandlingen själva. 

Detta kommer att ge svar på hur kostnadseffektiv den nuvarande organisationen är 

i jämförelse med externa utförare. 

 

Tillvägagångssättet som planeras är följande.  I inledningsskedet behöver 

kommunen ta del av den kunskap som finns inom Aefab för att formulera ett 

anbudsunderlag. Detta gör vi genom att ta del av den ansvariges kunskap inom 

området innan denna går i pension. När sedan ny ansvarig kommit på plats 

genomförs upphandlingen. Upphandlingens omfattning påverkas av i vilken 

utsträckning det redan finns upphandlad lokalvård och när så i fall dessa avtal går 

ut.  

Målsättningen är att vid utgången av 2020 ska kommunen ha konkurrensutsatt 

minst hälften av lokalvården. 

 

Håkan Englund 

Kommunstyrelsens ordförande 

 

Beslutsunderlag 

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående ägardirektiv för Aefab 

Interpellationssvar 
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§ 76 Dnr 2019/00798  

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande 
angående investeringar 

Kommunfullmäktiges beslut 

Interpellationen får ställas. 

 

Ärendet 

Interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande 

På kommunfullmäktige den 13 maj 2019 vid § 39 så fanns det beslut om revidering 

av investeringsplan för åren 2019-2023.  

 

En ombyggnation av fd busstorget i Edsbyn om 1 500 000 kr utgick och tre andra 

utredningar och projekteringar tillkom istället, för tillsammans 1 300 000 kr. 

 

Med i beslutet fanns bla ett uppdrag att utreda och projektera 

trafiksäkerhetsåtgärder Järnvägsgatan – Snickarvägen med 500 000 kr. Samma 

belopp avsattes också till en förprojektering av en ny sporthall i Alfta. Slutligen 

fanns 300 000 kr för utredning och projektering av åtgärder i Öjeparken Edsbyn. 

 

Vår fråga lyder därför:  

- Hur har arbetet med att utreda och projektera dessa tre ärenden, i enlighet 

med fullmäktiges beslut, gått? Vad är statusen på dessa arbeten idag?  

 

Edsbyn 2019-09-08 

 

Hans Jonsson Jennie Forsblom 

Centerpartiet Kristdemokraterna" 

 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

12(64) 

Sammanträdesdatum 

2019-09-23 

 

 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Interpellationssvar angående investeringar 

Hur har arbetet med att utreda och projektera dessa tre ärenden, i enlighet med 

fullmäktiges beslut, gått? Vad är statusen på dessa arbeten idag?” 

 

Ny sporthall i Alfta 

Arbetet har framskridit så långt att vi kartlagt anläggningarna och definierat utbud i 

dagens anläggningar, såväl egna som föreningsägda. Den efterfrågan som finns för 

närvarande har dokumenterats. Materialet behöver stuktureras för att på ett enkelt 

sätt bli tillgängligt.  

Samtal pågår med dagens föreningar i syfte att kartlägga behov. Såväl dagens som 

framtida behov avseende tider och krav/önskemål på anläggningarna.  

Syftet med ovan är att presentera resultatet för kommunstyrelsen som ett led i 

beredningen av uppdraget. Så här långt har inga kostnader uppkommit. 

 

Trafiksäkerhetsåtgärder Järnvägsgatan-Snickarvägen 

Projekteringen på Järnvägsgatan-Snickarvägen har startat och första steget är 

framtagande av ett översiktligt material/förslag som sedan ska samrådas med 

Trafikverket, Alupartner, Svenska Fönster och övriga berörda i området för att få så 

bra inblick som möjligt. 

 

Projektering/utredning av Öjeparken 

Är påbörjad och en leverans av förslag till utveckling av parken beräknas vara klar 

innan årsskiftet. 

 

Håkan Englund 

Kommunstyrelsens ordförande 

 

Beslutsunderlag 

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående investeringar 

Interpellationssvar 
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§ 77 Dnr 2019/00811  

Information om Helsinge Vatten 

Ärendet 

Helsinge Vatten AB:s VD Ylva Jedebäck Lindberg informerade om året som gått, 

nutid och framtid. 
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§ 78 Dnr 2019/00810  

Information om AEFAB och AICAB 

Ärendet 

AEFAB och AICAB:s VD Hans-Peter Olsson informerade om bolagen AEFAB och 

AICAB, året som gått, nutid och framtid. 
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§ 79 Dnr 2019/00825  

Information om socialförvaltningen - Entreprenad 
Gyllengården 

Ärendet 

Socialchef Marita Lindsmyr informerade om den konsekvensanalys som genomförts 

rörande entreprenad av Gyllengården. 
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§ 80 Dnr 2018/00291  

Besvarande av motion om gästnätverk 

Kommunfullmäktiges beslut 

Ärendet återremitteras med följande motivering: 

1. Det behövs analyser rörande kostnaden för att ta höjd för 1500 elevers 

privata enheter. 

2. Det behöver förtydligas huruvida det krävs nätverksnyckel eller inte, om det 

krävs nätverksnyckel ska det motiveras. 

 

Förslag till beslut 

Håkan Englund (S) gör följande ändringsyrkande: 

Ärendet återremitteras med följande motivering: 

Det behövs analyser rörande kostnaden för att ta höjd för 1500 elevers privata 

enheter. 

Det behöver förtydligas huruvida det krävs nätverksnyckel eller inte, om det krävs 

nätverksnyckel ska det motiveras. 

 

Beslutsgång 

Kommunfullmäktiges ordförande frågar om kommunfullmäktige antar eller avslår 

Håkan Englunds (S) ändringsyrkande och finner att kommunfullmäktige antar det. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Kent Olsson har inkommit med en motion om att ett trådlöst gästnätverk ska vara 

tillgängligt för alla besökare i lokaler där kommunen har verksamhet. 

 

Ärendet 

Kommunen har idag två parallella plattformar för att hantera trådlösa accesspunkter 

i verksamhetslokaler. Den äldre plattformen är tekniskt sett förlegad och har sedan 

länge passerat den förväntade livslängden. Kommunstyrelsen har beviljat en 

reinvestering på 425 tkr för att slutföra övergången till den moderna plattformen 
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under 2019. Detta krävs för att möta verksamheternas ökade användning och allt 

större beroende av wi-fi. 

I den moderna plattformen ingår funktioner som möjliggör säkrare och mer flexibel 

hantering av gästnät än idag, t ex kan besökare och möteslokaler erbjudas unika 

lösenordsnycklar med individuell livslängd. Tester av dessa funktioner pågår. 

Implementeringen innebär inga ytterligare kostnader. 

I motionen nämns att elever ska ha obegränsad tillgång till wi-fi för sina privata 

enheter i kommunens verksamhetslokaler. För att genomföra detta måste stora 

delar av den grundläggande infrastrukturen (bl a fiber, fastighetsnät, switchar, 

accesspunkter och dataförbindelser) bytas ut och/eller dimensioneras för att 

hantera ytterligare 1500 enheter, vilket är förenat med ökade kostnader för både 

investeringar och drift. Det är inte möjligt att göra en rättvisande kostnadsberäkning 

utan en mer detaljerad kravställning samt en betydande arbetsinsats i form av 

inventeringar av nuvarande verksamhetslokaler (ett 60-tal). 

Kommunstyrelsen har beviljat 370 tkr för byte av switchar och kablage under 2019. 

Den investeringen prioriterar verksamheternas behov genom att åtgärda de mest 

föråldrade delarna i infrastrukturen. I detta projekt ingår även inventering av de 

berörda verksamhetslokalerna. 

 

Konsekvensbeskrivning barn och unga 

Elever kommer inte att ha fri tillgång till besöksnätet på sina privata enheter. 

 

Konsekvensbeskrivning hållbarhet 

Ur aspekten social hållbarhet ökar möjligheten för personer utan eget nätverk att 

kunna utföra ärenden. 

Ur aspekten ekonomisk hållbarhet ökar arbetsinsatsen för administration av 

besöksnätet något. 
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Beslutsunderlag 

Motion från Kent Olsson 

Delegering av motion 

Tjänsteskrivelse Björn Arting, 2018-10-30 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-08-27, § 83 

Kommunstyrelsen 2019-09-10, § 140 

 

Skickas till 

För kännedom: Kent Olsson och Björn Arting 
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§ 81 Dnr 2019/00257  

Val av nämndemän 2020-2023 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige utser följande nämndemän för perioden 2020-2023: 

Lena Arnells 

Helen Forsblom 

Ann-Christine Geholm 

Anders Nilsson 

Åsa Olsson 

Maria Rens 

Pär Rytkönen 

 

Förslag till beslut 

Inge Eriksson (SD) gör följande ändringsyrkande: 

Sverigedemokraterna föreslår Robert Harrysson ersätts av Pär Rytkönen. 

 

Håkan Englund (S) gör följande ändringsyrkande: 

Socialdemokraterna föreslår Maria Rens istället för Carl Bopparmark. 

 

Beslutsgång 

Kommunfullmäktiges ordförande frågar om kommunfullmäktige antar föreslagna 

nämndemän och finner att kommunfullmäktige antar dessa. 

 

Ärendet 

Ovanåker har fått i uppdrag att utse sju nämnden som ska tjänstgöra i Hudiksvalls 

tingsrätt. I Rättegångsbalken 4 kap 7 § sista stycket föreskrivs följande: 

”Vid val av nämndemän ska eftersträvas att nämndemannakåren får en allsidig 

sammansättning med hänsyn till ålder, kön, etnisk bakgrund och yrke. Om det finns 

flera alternativa sätt att uppnå en allsidig sammansättning, bör de personer väljas 

som inte tidigare tjänstgjort som nämndemän eller som tjänstgjort kortast tid.” 
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Till nämndeman får endast den utses som med hänsyn till omdömesförmåga, 

självständighet, laglydnad och övriga omständigheter är lämplig för uppdraget. 

Innan tjänstgöringen måste varje nämndeman genomgå en obligatorisk utbildning. 

Tingsrätten inhämtar också utdrag ur belastningsregistret och bevis om 

förvaltarfrihet och konkursfrihet för respektive nämndeman. Varje nämndeman har 

att tjänstgöra vid ordinarie ting, vanligtvis ca 6 gånger per år under tiden januari – 

mitten av juni samt mitten av augusti – december enligt en i förväg upprättad plan.  

Utöver ordinarie ting förekommer under hela året, således även under 

sommarledighet respektive julledighet, extra ting, varför det är viktigt att de 

personer som väljs till nämndeman är beredda att delta även vid dessa tingsdagar. 

Ofta måste tingsrätten – på grund av givna bestämmelser i lag – kalla till extra ting 

med mycket kort varsel. Det förekommer att såväl ordinarie ting som extra ting 

måste utsträckas att pågå i mer än en dag. Tingsrätten försöker se till att varje 

nämndeman årligen kallas till lika många ting. 

 

Domstolsverket tillhandahåller ett verksamhetsstöd för bl. a. registrering av 

kontaktuppgifter och lottning av tjänstgöringen. Stödet syftar också till att fördela 

tjänstgöringstillfällena rättvist mellan nämndemännen vid domsto-len. Under 2019 

uppdateras nämndemannastödet för att kunna hantera nämndemannens olika 

ersättningar. 

 

Tjänstgöringsplan skickas till nämndemannen för ett halvår i taget.  Att vi inte 

fördelar hela året beror på att de nämndemän som ännu inte genomfört föreskriven 

utbildning i så fall inte lottas på ordinarie tjänstgöring under detta år. 

Tingsrätten använder sig enbart av e-post, sms eller telefon vid kontakt med 

nämndemannen och de måste vara mycket noga med att meddela domsto-len om 

kontaktuppgifterna ändras. 

 

Inför varje tjänstgöringstillfälle kommer domstolen att skicka en kallelse via e-post 

där tid och plats framgår. Nämndemannen får automatiska påminnel-ser via e-post 

och sms inför kommande tjänstgöringsdagar. Om förhandling-en ställs in kommer 

de istället få en avbokning via sms. 
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Beslutsunderlag 

Information om nämndemannavalet 

Notering 

Tjänsteskrivelse Kristoffer Baas, 2019-07-04 

Kommunfullmäktiges valberedning 2019-09-06, § 2 

 

Skickas till 

För kännedom: Hudiksvalls tingsrätt 

  

 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

22(64) 

Sammanträdesdatum 

2019-09-23 

 

 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 82 Dnr 2018/00510  

Fyllnadsval av ersättare till Alfta-Edsbyns Fastighets 
AB styrelse 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige utser Sandra Källström (S) till ny ersättare i Alfta-Edsbyns 

Fastighets AB efter Eva Holm (S). 

 

Ärendet 

Det behöver förrättas fyllnadsval i Eva Holms tidigare uppdrag. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-08-23, Kristoffer Baas 

Kommunfullmäktige valberedning 2019-09-06, § 3 

 

Skickas till 

För kännedom: Aefab 
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§ 83 Dnr 2018/00564  

Fyllnadsval av Gode män för 
fastighetsbildningsförrättningar m.m. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige utser Jonas Frost (S) till gode män för 

fastighetsbildningsförrättningar m.m. efter Eva Holm (S). 

 

Ärendet 

Det behöver förrättas fyllnadsval i Eva Holms tidigare uppdrag. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-08-23, Kristoffer Baas 

Kommunfullmäktiges valberedning 2019-09-06, § 4 

 

Skickas till 

För kännedom: Lantmäteriet 
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§ 84 Dnr 2019/00806  

Redovisning av obesvarade medborgarförslag och 
motioner 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige har tagit emot redovisning av obesvarade 

medborgarförslag och motioner. 

2. Kommunfullmäktige väljer att förlänga tidsfristen för besvarande av följande 

medborgarförslag: 

- Öppna kanal för genomströmning av vatten mellan Gårdtjärn och 

Voxnan 

 

3. Kommunfullmäktige väljer att lämna följande medborgarförslag obesvarade: 

- Byggnation av äldreboende Norra Edsbyn 37:1 

- Äldreboendets placering 

Motiveringen till att avskriva förslagen är, utöver att det tagit över ett år att 

besvara dessa att bygget av äldre-/demensboendet på Näskullen kommit 

så pass långt att det inte finns någon reell möjlighet att bygga någon 

annanstans.  

 

Sammanfattning av ärendet 

I kommunfullmäktiges arbetsordning framgår det att kommunfullmäktige ska 

redovisa obesvarade medborgarförslag och motioner två gånger per år. Om 

beredningen inte avslutats inom ett år, skall detta och vad som har kommit fram vid 

beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva 

motionen eller medborgarförslaget från vidare handläggning (KL 5 kap, § 35). 
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Ärendet 

Medborgarförslag 

Öppna kanal för 

genomströmning av 

vatten mellan Gårdtjärn 

och Voxnan 

Delegerad 

Tekniska nämnden (nu 

kommunstyrelsen) för 

beslut 

Inkommen 

2017-08-25 

Tidplan 

På grund av personalomsättning och hög arbetsbelastning har förslaget blivit 

vilande. Beräknas kunna hanteras vid kommunfullmäktige 16 december. 

 

Medborgarförslag 

Byggnation av 

äldreboende Norra 

Edsbyn 37:1 

Delegerad 

Socialnämnd och teknisk 

nämnd (nu 

kommunstyrelsen) för 

handläggning, beslut i 

kommunfullmäktige 

Inkommen 

2017-10-31 

Tidplan 

Bygget av äldre-/demensboendet på Näskullen kommit så pass långt att det inte 

finns någon reell möjlighet att bygga någon annanstans. 

 

Medborgarförslag 

Äldreboendets placering 

Delegerad 

Socialnämnd och teknisk 

nämnd (nu 

kommunstyrelsen) för 

handläggning, beslut i 

kommunfullmäktige 

Inkommen 

2018-04-26 

Tidplan 

Bygget av äldre-/demensboendet på Näskullen kommit så pass långt att det inte 

finns någon reell möjlighet att bygga någon annanstans. 
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Medborgarförslag 

Plogning av gamla 

landsvägen för att främja 

folkhälsan 

Delegerad 

Tekniska nämnden (nu 

kommunstyrelsen) för 

handläggning, beslut i 

kommunfullmäktige 

Inkommen 

2018-12-12 

Tidplan 

På grund av personalomsättning och hög arbetsbelastning har förslaget blivit 

vilande. Beräknas kunna hanteras av kommunfullmäktige 16 december. 

 

Medborgarförslag 

Bristfällig belysning på 

gång och cykelväg 

 

Delegerad 

Kommunstyrelsen för 

beslut. 

Inkommen 

2018-11-10 

Tidplan 

Beräknas kunna hanteras inom föreskriven tidsram. 

 

Medborgarförslag 

Ändrade regler runt 

frukost-, fritids eller 

kombiklubb 

Delegerad 

Barn- och 

utbildningsnämnden för 

beslut. 

Inkommen 

2019-04-16 

Tidplan 

Beräknas kunna hanteras inom föreskriven tidsram. 

 

Medborgarförslag 

Biologisk mångfald 

Delegerad 

Kommunstyrelsen för 

handläggning, beslut i 

kommunfullmäktige. 

Inkommen 

2019-06-17 

Tidplan 

Beräknas kunna hanteras av kommunfullmäktige innan årsskiftet. 

 

Medborgarförslag 

Utomhusbad i Edsbyn 

Delegerad 

Kommunstyrelsen för 

handläggning, beslut i 

kommunfullmäktige. 

Inkommen 

2019-06-25 

Tidplan 

Beräknas kunna hanteras inom föreskriven tidsram. 
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Medborgarförslag 

Gatubelysning 

Delegerad 

Kommunstyrelsen för 

beslut. 

Inkommen 

2019-07-05 

Tidplan 

Beräknas kunna hanteras av kommunstyrelsen innan årsskiftet. 

 

Medborgarförslag 

Cykelväg mellan Alfta och 

Edsbyn 

Delegerad 

Kommunstyrelsen för 

handläggning, beslut i 

kommunfullmäktige. 

Inkommen 

2019-09-03 

Tidplan 

Beräknas kunna hanteras inom föreskriven tidsram. 

 

Medborgarförslag 

Ta bort de så kallade 

konstverken i 

Nabbabacken 

Delegerad 

Kommunstyrelsen för 

beslut. 

Inkommen 

2019-09-09 

Tidplan 

Beräknas kunna hanteras inom föreskriven tidsram. 

 

 

Beslutsunderlag 

Samtliga omnämnda medborgarförslag 
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§ 85 Dnr 2019/00130  

Redovisning av partistöd och granskningsrapport för 
2018 - Utbetalning av partistöd 2020 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige godkänner redovisningarna från samtliga partier 

representerade i kommunfullmäktige. 

2. Utbetalning sker i januari 2020. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige 2018-06-18, § 52 antog ”Reglemente för kommunalt partistöd”. 

Reglementet anger att varje parti som gör anspråk på att ta del av det kommunala 

partistödet årligen ska lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har 

använts för det ändamål som anges i 4 kap. 29 § första stycket kommunallagen. Till 

redovisningen ska fogas ett granskningsintyg.   

 

Ärendet 

Följande utbetalning kommer ske i januari 2020, förutsatt att samtliga partier 

beviljas partistöd. Kommunfullmäktige 2019-05-13, § 42 beslutade att ingen 

uppräkning av partistödet ska ske under perioden 2020-2021 varför 

ersättningsnivåerna är samma som 2019. 
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Partigrupp Partistöd 

Antal 

mandat Grundstöd Mandatstöd 

Socialdemokraterna 201 797 12 16 541 185 256 

Moderaterna 62 855 3 16 541 46 314 

Liberalerna 31 979 1 16 541 15 438 

Kristdemokraterna 78 293 4 16 541 61 752 

Centerpartiet 170 921 10 16 541 154 380 

Vänsterpartiet 31 979 1 16 541 15 438 

Sverigedemokraterna 78 293 4 16 541 61 752 

Summa 656 117 35 115 787 540 330 

 

Konsekvensbeskrivning hållbarhet 

För att partier ska kunna stärka sin ställning i den kommunala demokratin är det av 

vikt att kommunfullmäktiges partier tilldelas partistöd. 

 

Beslutsunderlag 

Redovisning av partistöd och granskningsrapport för 2018 – Sverigedemokraterna 

Redovisning av partistöd och granskningsrapport för 2018 – Vänsterpartiet 

Redovisning av partistöd och granskningsrapport 2018 – Centerpartiet 

Redovisnings partistöd 2018 – Liberalerna 

Redovisning av partistöd och granskningsrapport 2018 – Kristdemokraterna 

Redovisning av partistöd 2018 – Socialdemokraterna 

Redovisning av partistöd och granskningsrapport 2018 – Moderaterna 

Granskningsrapport 2018 – Socialdemokraterna 

Tjänsteskrivelse Kristoffer Baas, 2019-09-13 

 

Skickas till 

För kännedom: Kommunsekreteraren 
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§ 86 Dnr 2019/00738  

Begäran om tilläggsanslag för 2019 från Ovanåkers 
kommuns revisorer 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige avslår revisionens begäran om tilläggsanslag om 170 tkr. 

 

Ärendet 

Ovanåkers kommuns revisorer har fått stöd i hanteringen om att få en begäran om 

tilläggsanslag för 2019 behandlat. Syftet med tilläggsanslaget är att åstadkomma 

två ytterligare granskningar under hösten 2019. Nedan följer en beskrivning av de 

två granskningarna: 

 Orosanmälning, samverkan kring barn som far illa. 

Denna gransking syftar till att konstatera om kommunens rutiner vid 

orosanmälningar när ett barn far illa är ändamålsenliga. Exempel på områden som 

avses granskas är  

o Om det finns rutiner vid orosanmälningar? 

o Inkluderar rutinerna rådgivning vid osäkerhet? 

o Finns det en löpande utvärdering och utveckling av rutinerna så att 

barn och unga får stöd så tidigt som möjligt? 

o Finns det rutiner för att upptäcka om någon verksamhet inte anmäler 

i den omfattning som bedöms trolig? 

o Görs informationsinsatser för att öka medvetenheten hos 

allmänheten om att anmäla misstankar om att barn far illa? 

o Finns det ett samarbete mellan socialtjänsten och barn och 

utbildningsnämnden för att öka medvetenheten hos medarbetare 

om anmälningsskyldigheten? 

Det anslag som begärs för denna granskning är 80 tkr. 

 

 Värdegrund inom äldreomsorgen 

Denna granskning syftar till att bedöma om det inom socialnämndens 

ansvarsområde för äldreomsorgen finns en tillräckligt god intern kontroll avseende 

att omsorgsarbetet bygger på en gemensam tillämpad värdegrund och ett gott 
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bemötande som ger förutsättningar för ändamålsenlig vård och omsorg. Exempel 

på områden som avses granskas är 

o Om det finns en fastställd värdegrund för äldreomsorgen som är 

känd och tillämpad? 

o Om det finns en policy för bemötande av de äldre som är förankrad 

och tillämpad? 

o Finns det ett ledningssystem för kvalitet implementerat för 

socialnämndens ansvarsområde i enlighet med kraven för SOSFS 

2012:3? 

o Genomförs en tillräcklig uppföljning ur brukarna/anhörigas perspektiv 

för hur verksamheten upplevs? T ex genom brukarenkäter, dialoger 

eller möten? 

o Finns det rutiner för avvikelsehantering, synpunkter och klagomål 

som är känd och tillämpade? 

o Finns det en ändamålsenlig struktur för uppföljning och kontroll av 

verksamhetens mål och krav? Sker det en kontinuerlig och 

tillräcklig återrapportering till nämnden? 

o Vidtar nämnden tillräckliga åtgärder om avvikelser rapporteras? 

Det anslag som begärs för denna granskning är 90 tkr. 

 

Bakgrunden till begäran är att kommunens revisorer bedömera att dessa områden 

behöver granskas under 2019. 

 

Beslutsunderlag 

Förslag till granskningsområden 

Tjänsteskrivelse Christer Engström, 2019-07-23 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-08-27, § 77 

Kommunstyrelsen 2019-09-10, § 143 

 

Skickas till 

För kännedom: Kommunrevisionen 
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§ 87 Dnr 2019/00799  

Revidering av investeringsplan 2019-2023 - Inköp av ny 
licens för databasserver 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige reviderar investeringsplan 2019-2023 med följande tillägg: 

”licens för uppgradering av databasserver, 105 tkr” under 2019. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Socialtjänstens leverantör av verksamhetssystemet Procapita/LifeCare har 

meddelat att stödet för nuvarande version av databasservern kommer att upphöra 

under första halvåret 2019.  

 

Ärendet 

Stödet för nuvarande version av databasservern (MS SQL Server 2014) upphör 

under första halvåret 2019 för Procapita/LifeCare. Uppgradering av databasservern 

är nödvändig för att erhålla support och vidareutveckling av Procapita/LifeCare. 

Flera andra systemleverantörer rekommenderar också ett byte till nyare version 

(MS SQL Server 2017 eller senare), men har det ännu inte som ett krav. Genom 

denna investering kan kommunens samtliga verksamhetssystem byta till en nyare 

version när så krävs, eftersom databasservern är gemensam för alla förvaltningar. 

I och med denna investering tar IT-avdelningen ansvar för livscykelhanteringen för 

databasservern så att förvaltningarna inte drabbas av oförutsedda kostnader som 

påverkar driftsbudgeten. Tidigare har kostnaden tagits av den förvaltning där 

behovet uppstått först. I kostnaden ingår rätten att uppgradera till kommande 

versioner av SQL Server som släpps fram till och med september 2020, vilket 

innebär att nästa planerade investering sker tidigast 2021. 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse IT-chef, 2018-11-07 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-11-13, § 123 

Kommunstyrelsen 2018-11-26, § 165 

 

Skickas till 

För kännedom: Ekonomiavdelningen och IT-chef 
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§ 88 Dnr 2018/00170  

Revidering av investeringsplan 2019-2023 - 
Upphängningsanordning för julbelysning 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige reviderar investeringsplan 2019-2023 med tillägget att 300 tkr 

ska investeras i nya upphängningsanordningar för julbelysning i Edsbyn. 

 

Ärendet 

Ovanåkers kommun investerade i en ny julbelysning till Edsbyn inför julen 2012. 

Julbelysningen har sedan lång tid suttit placerad ovanför Långgatan i Edsbyn. 

Långgatan är en statlig väg och Trafikverket har meddelat till Ovanåkers kommun 

att kommunen inte får sätta upp julbelysning ovanför Långgatan framöver. 

Trafikverket hänvisar till Väglagen § 43 och Ellagen SFS 2007:857 för sitt 

ställningstagande. 

Kommunen har sedan lång tid bidragit till tätorterna med julbelysning och 

gatuavdelningen har undersökt vilka alternativ som finns för att kunna montera upp 

de 15 julslingor som kommunen äger. 

Det förslag som finns är att montera upp julslingorna på kommunala gator och så 

nära Långgatan som möjligt. 

 

Kostnaden för att sätta upp nya fästpunkter som innebär både montage på 

husfasader och nya stolpar kostar 300 tkr. 

 

Beslutsunderlag 

Skrift från Trafikverket ”Dekorationer i vägområdet” 

Tjänsteskrivelse Ulf Stålberg 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-08-27, § 76 

Kommunstyrelsen 2019-09-10, § 145 

 

Skickas till 

För kännedom: Gatuavdelningen   



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

35(64) 

Sammanträdesdatum 

2019-09-23 

 

 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 89 Dnr 2019/00657  

Revidering av investeringsplan 2019-2023 - 
Investeringar i sim- och sporthallar samt utökad 
driftbudget för kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige utökar driftbudget för kommunstyrelsen med 315 tkr för 

2019 för åtgärder för att uppnå Arbetsmiljöverkets krav. 

2. Finansiering sker via årets resultat. 

3. Kommunfullmäktige reviderar investeringsplan 2019-2023 för ytterligare 

renoveringsbehov av Alftabadhus källare med: 

2019: 

 Larm, klor och koldioxid 120 tkr 

4. Investeringen finansieras via rörelsekapitalet. 

 

Förslag till beslut 

Mikael Jonsson (M) gör följande tilläggsyrkande: 

- Transportväg 720 tkr biläggs i investeringsplan 2019-2023. 

- Finansiering av investeringarna sker via rörelsekapitalet. 

 

Hans Jonsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Hans Jonsson (C) yrkar att Mikael Jonssons (M) tilläggsyrkande om transportväg 

ska återremitteras med följande motivering: 

Det behövs ett beslutsunderlag samt att undersöka alternativa lösningar. 

 

Beslutsgång 

Kommunfullmäktiges ordförande frågar om kommunfullmäktige antar eller avslår 

kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige antar det. 
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Kommunfullmäktiges ordförande frågar om Mikael Jonssons (M) tilläggsyrkande om 

transportväg ska avgöras idag eller om det ska återremitteras och finner att 

kommunfullmäktige återremitterar det. 

  

Kommunfullmäktiges ordförande frågar om kommunfullmäktige antar eller avslår 

Mikael Jonssons (M) tilläggsyrkande om att finansiering av investering sker via 

rörelsekapital och finner att kommunfullmäktige antar det. 

 

Ärendet 

Två inspektioner från Arbetsmiljöverket har ägt rum i år, april och juli. Den första 

utifrån arbetsplatsolyckan, vilken vi inte ännu fått något svar på. Den inspektionen 

ledde i sin tur till en övergripande inspektion av hela arbetsmiljön i Alfta badhall. 

Den sista inspektionen resulterade i att Arbetsmiljöverket fann 13 brister som skall 

besvaras och åtgärdas. Bland annat brister i arbetsmiljöansvaret samt säkra upp 

arbetsrutinerna i badhallen. Ytterligare brister var bland annat skydd på maskiner, 

ledningar, upprustning av larm, säkra upp stegar, tydlig göra utrymningsvägar, 

installering av nöddusch mm dessa måste åtgärdas för att säkerställa en god 

arbetsmiljö. Åtgärderna för de brister som arbetsmiljöverket påtalat beräknas till en 

kostnad om 1,2 miljoner kr. 

 

Vi har fått anstånd med vårt svar till Arbetsmiljöverket från den 13 september till den 

30 september. 

 

Celsiusbadhall har en investeringsbudget om 10 miljoner från 2019. Badhuset i 

Alfta saknar motsvarande budget för sina renoveringsbehov. 

Alfta bad- och sporthall byggdes 1967. Badhus byggda slutet -60 början -70 talet 

har börjat renoveras överallt i Sverige. Dessa renoveringar innebär, byte av 

vattenreningssystem samt att det är mycket vanligt att bassängområdet har visst 

läckage som måste åtgärdas. Vissa badhus byter från en kaklad bassäng till en 

rostfri s.k. balja. Alftabadhus stämmer in i bilden på behov av renovering på dessa 

områden. Vattenreningsfiltren sattes in 1967 beräknad livslängd för dessa är 15 år, 

vi har fortfarande samma filter kvar. Vi har även läckage från bassäng ner i källaren 

som, utan professionell undersökning, vi inte vet vidden av just nu. 

2014 gjordes renoveringar på entré plan där ingick duschutrymmen, ny spabassäng 

och bastu. 2017 blev det en vattenskada i duschutrymmet som gjorde att duscharna 

revs och badhuset var stängt för renovering. Totalt har badhuset renoverats för ca 

17 mnkr. Inga renoveringar gjordes i källarutrymmet. De behov av åtgärder de 
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närmaste fem-tio åren kommer att vara följande; byte av vattenreningssystem 1,5 

mnkr, borttagning av bubbelpool samt en undersökning av golvskick i poolområdet 

150 tkr. Är golvet i dåligt skick och behöver renoveras måste vi få ytterligare en 

offert på det. Taket över poolen måste bytas till ett sadeltak, 500 tkr. Yttervägg med 

läckage och inbyggda takrännor 200 tkr. Byte av rör 500 tkr, eldragningar 150 tkr. 

Utjämningstanken bör tillslutas för att förhindra ytterligare rostangrepp på rör 30 tkr. 

Ventilations problem, rost som kontinuerligt flagar upp ur ventilerna 100 tkr.       

 

Konsekvensbeskrivning barn och unga 

Badet i Alfta används i simundervisning för grundskolan. Badet har en karaktär av 

familjebad och besöks därför av många barnfamiljer. Vid en stängning hänvisas all 

verksamhet till Edsbyns simhall vilket påverkar barnfamiljernas möjlighet att bada 

negativt. 

 

Konsekvensbeskrivning hållbarhet 

För att uppfylla arbetsmiljömässig hållbarhet enligt Arbetsmiljöverkets rapport 

behöver investeringarna genomföras. 

 

Beslutsunderlag 

Inspektion sport och simhall i Alfta, resultat 

Beräknade kostnader för åtgärder från Arbetsmiljöverkets inspektion 

De riskanalyser som gjorts perioden 2016 – 2019 

Tjänsteskrivelse Monica Liljemark, 2019-09-09 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-08-27, § 75 

Kommunstyrelsen 2019-09-10, § 153 

 

Skickas till 

För kännedom: Monica Liljemark, Ulf Stålberg, David Persson, ekonomiavdelningen 
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§ 90 Dnr 2019/00785  

Revidering av investeringsplan för 2020-2024 - inköp av 
ismaskin 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att utöka investeringsplanen för 2020 med 

objektet ”Ismaskin” 1,35 mnkr. 

2. Finansiering av objektet sker via rörelsekapitalet.  

 

Ärendet 

Den 12 mars 2019 träffade företrädare för Ovanåkers kommun representanter för 

Edsbyns IF Bandy, Edsbyns Bandy AB och Edsbyns Arena AB en 

överenskommelse om respektive parts åtgärder för att långsiktigt stabilisera 

bandyverksamhetens drift. Denna överenskommelse undertecknades för 

kommunens sida av kommunalråd och oppositionsråd. Parterna är medvetna om 

att kommunens företrädrare inte har beslutsmandat avseende kommunens åtgärder 

utan att varje åtgärd behöver underställas kommunstyrelse/kommunfullmäktige för 

att vara bindande. 

 

En av kommunens åtgärder innebär ett övertagande av ismaskinerna från Edsbyns 

IF Bandy på så sätt att Ovanåkers kommun köper en ny ismaskin och belastas 

kostnaden för köpet, kapitaltjänstkostnaden, samt underhållskostnader. De gamla 

maskinerna (två) kan användas som inbyte. Värdet av inbytet tillfaller i så fall 

Edsbyns IF Bandy i syfte att lösa nuvarande leasingkontrakt. 

Kostnaden för en ny ismaskin har preliminärt bedömts att uppgå till 1,35 mnkr. 

Ekonomisk livslängd uppskattas till 10 år vilket leder till ca 150 tkr per år i 

kapitaltjänstkostnad med en kalkylränta på 2 %. Denna kostnad behöver 

förvaltningens ram för 2020 och framåt kompenseras för. Underhållskostnaderna är 

inte framtagna men skulle kunna beräknas som en genomsnittskostnad under en 

lämplig tidsperiod. Även dessa kostnader behöver förvaltningen kompenseras för. 

Förslag till driftbudgetförändringar föreslås hänskjutas till budgetberedningen för 

ställningstagande. 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunchef, 2019-09-08 

Kommunstyrelsen 2019-09-10, § 146 

 

Skickas till 

För kännedom: Ekonomiavdelningen 
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§ 91 Dnr 2019/00376  

Omprövning inför 2020 - Införande av stöd till körkort 
för ungdomar som genomfört gymnasieskolans Vård- 
och omsorgsprogram 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige utökar barn- och utbildningsnämndens ram med 30 

tkr/år från och med 2020 för stöd till körkort för ungdomar som genomfört 

gymnasieskolans vård- och omsorgsprogram. 

2. Stipendiet till körkort ges till ungdomar på gymnasieskolans VO-program. 

3. Stipendiet maximeras till 15 tkr/person. 

4. Villkor för stipendiet är att den studerande uppnått godkända betyg efter 

genomförd utbildning och vid ansökningstillfället är folkbokförd i Ovanåkers 

kommun. 

5. Finansiering sker från årets resultat. 

 

Ärendet 

På kommunstyrelsen 2017-06-07, § 92 beslutades om ”Införande av stöd till körkort 

för ungdomar som genomfört gymnasieskolans Vård- och omsorgsprogram”.  

I beslutet anslogs finansiering från växtkraft (kommunstyrelsens förfogande) med 

ett belopp om 60 tkr per läsår för perioden 2017-2019 varefter omprövning av 

stipendiet och dess finansiering sker. 

För åren 2017-2019 har kommunstyrelseförvaltningens ekonomiavdelning 

administrerat stipendiet. 

 

Som underlag till tidigare beslut att finansiera körkort med kommunala medel 

angavs följande punkter: 

 Verksamheterna har ett påtagligt behov av att rekrytera medarbetare som 

har körkort, framför allt inom hemtjänst, funktionshindersomsorgen samt 

inom kommunernas bemanningspooler. 

 Ett stipendium för att kunna ta körkort höjer troligen intresset för dessa 

yrkesområden och därmed underlätta rekrytering. 
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Hälsingerådet beslutade vid sitt sammanträde den 15 mars 2017. Hälsingerådet 

beslutar att respektive kommun i Hälsingland ska erbjuda elever som uppnått 

godkända betyg efter genomförd utbildning i gymnasieskolans vård och 

omsorgsprogram att erhålla ett stipendium för körkort om max 15 tkr. 

 

För att vara berättigad till stipendium ska man som elev vara folkbokförd i aktuell 

kommun 

 

Under 2017 betalades inget stipendium ut. (inga ansökningar inkom). 

Under 2018 betalades stipendium ut till två personer. (tre ansökningar inkom, varav 

en ansökan nekades stipendium då sökande läst vuxenutbildning. 

Under 2019 har ännu inga medel betalats ut. (fyra ansökningar har inkommit (2019-

08-20), varav en sökande har läst vuxenutbildning. 

 

Enligt uppgift från gymnasieskolan har antalet elever som gått ut och antas gå ut 

vård- och omsorgsprogrammet vara: 

2015: 4 

2016: 3 

2017: 2 

2018: 4 

2019: 5 

2020: 2 

2021: 1 

 

Att antalet sökande till stipendiet inte överensstämmer med antalet som gått ut kan 

vara att körkort ännu inte tagits eller att vederbörande inte längre är folkbokförd i 

kommunen och därför inte kunnat söka. 

 

Ett förslag är att fortsätta med satsningen men att minska avsatta medel till 30 tkr. 

Då det antas vara 2 elever 2020 och 1 elev 2021 som går ut gymnasiets vård- och 

omsorgsprogram finns inte behovet att avsätta 60 tkr per år. Det betyder att 

möjlighet att betala ut maximalt stipendium om 15 tkr finns om maximalt 2 

ansökningar per år inkommer. Kommer 3 ansökningar blir då istället beloppet 10 

tkr. 

 

Ett annat förslag är att inte längre fortsätta med satsningen då antalet elever som 

förväntas gå ut vård- och omsorgsprogrammet inte ökat trots satsningen på 

stipendium för körkort.  
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse ekonom, 2019-04-24 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-08-27, § 78 

Kommunstyrelsen 2019-09-10, § 147 

 

Skickas till 

För kännedom: Ekonomiavdelningen 
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§ 92 Dnr 2019/00670  

Hemställan om lån till Långheds bygdeförening 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beviljar Långheds bygdeförening ett lån på 250 tkr med ränte- 

och amorteringsfrihet under perioden 2020-2022. 

 

Förslag till beslut 

Håkan Englund (S) gör följande ändringsyrkande, amorteringsfriheten gäller 2020-

2022. 

 

Beslutsgång 

Kommunfullmäktiges ordförande frågar om kommunfullmäktige antar eller avslår 

Håkan Englunds (S) ändringsyrkande och finner att kommunfullmäktige antar det. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Långheds bygdeförening bygger om bygdegården för att öka tillgängligheten och 

för att ge nya möjligheter till verksamhet och aktiviteter. Bygdeföreningen kommer 

under perioden 2019-2020 att ha likviditetsbrist och hemställer därför ett lån om 250 

000 kr med amorteringsfrihet de inledande 3 åren. 

      

Ärendet 

Ett omfattande arbete har inletts i Långhed för att utveckla och förnya kulturarvet 

och för att skapa nya möjligheter och aktiviteter för både boende i Långhed men 

även för hela kommunen. Genom stöd från Allmänna arvsfonden och Leader 

utveckling Hälsingebygden byggs bygdegården om för att öka tillgängligheten och 

ge nya möjligheter till verksamhet och aktiviteter. En bärande del i arbetet är att 

utveckla kulturarvet kring bröd och bakning och som ett led i detta byggs en 

traditionell vedeldad bakugn. För att möjliggöra verksamhet kring bröd och bakning 

renoveras kök och diskrum. Tillgänglighetsåtgärder genom handikappanpassad 

entré och anpassad toalett byggs samtidigt. Det är ett omfattande arbete och en del 
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av ett treårigt projekt med aktiviteter såsom kurser, föreläsningar, elever som bakar, 

festivaler och matmarknader. Stödet från Arvsfonden och Leader täcker inte hela 

den nödvändiga kostnaden för renoveringen och ombyggnationen utan kräver även 

egna insatser från Långheds bygdeförening. Omfattningen på de egna insatserna 

är minst 300 000 kr. Även om projektet är treårigt så är de stora kostnaderna 

kopplade till framförallt utgifter under 2019. Detta innebär stora ansträngningar på 

likviditeten eftersom intäkterna i projektet kommer senare i treårsperioden när 

aktiviteterna startas. Det finns med hänvisning till det ovan beskrivna ett behov av 

att hitta lösningar på likviditetsbristen under 2019-2020. 

Långheds bygdeförening hemställer därför om kommunens bistånd med att lösa 

likviditetsproblemet. Långheds bygdeförenings hemställan avser ett lån om 250000 

kr och med amorteringsfritt de inledande 3 åren. 

 

Beslutsunderlag 

Hemställan om lån, Långheds bygdeförening 

Tjänsteskrivelse ekonomichef, 2019-06-25 

Kommunstyrelsen 2019-09-10, § 159 

 

Skickas till 

För kännedom: Ekonomiavdelningen och Långheds bygdeförening 
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§ 93 Dnr 2019/00607  

Revidering av reglemente för socialnämnden  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige reviderar socialnämndens reglemente enligt förslag. 

 

Ärendet 

Ett förslag till revidering av socialnämndens reglemente är framtagit med röd text i 

förslaget: 

1. § 6 Delegering 

- Nämnden har arbetsmiljöansvar för den verksamhet som bedrivs inom 

nämndens verksamhetsområde, denna är redan antagen av 

socialnämnden 2018-12-12 § 85 men inte fastställd av Kf. 

 

2. § 7 Behandling av personuppgifter 

- Nämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av 

personuppgifter som sker i dess verksamhet. Nämnden är också 

personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som 

sker i socialnämnden samt i politikerberedning.    

 

Tillägg med röd text i reglementet för sekretessnämnden är: 

1. § 9 Ersättarnas tjänstgöring 

- Ersättare ska närvara vid sekretessnämndens sammanträden endast 

om ledamot är förhindrad att tjänstgöra. 

- Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av nämnden vid valet 

bestämda ordningen. 
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Beslutsunderlag 

Föreslaget reglemente 

Socialnämnden 2019-05-15 § 38 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-06-04, § 67 

Kommunstyrelsen 2019-06-18, § 129 

 

Skickas till 

För kännedom: socialnämnden 
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§ 94 Dnr 2019/00608  

Rapportering av ej verkställda beslut och avbrott, LSS 
och SoL 2019 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige har tagit del av rapporten. 

 

Ärendet 

Socialnämnden har att var tredje månad rapportera ej verkställda, 

bifallsbeslut inom SoL/LSS till inspektionen för vård och omsorg, 

kommunfullmäktige och kommunrevisionen. 

Inspektionen för vård och omsorg har möjlighet att initiera beslut om 

sanktionsavgift hos Förvaltningsrätten om kommunen inte verkställer 

besluten inom skälig tid.  

Inrapporterade ej verkställda beslut kvartal 1 (jan-mars 2019) 

Tidigare inrapporteringar 

Beslut daterat 2017-11-08 om biträde av kontaktperson enligt 9 § 4 LSS. 

Beslut daterat 2018-01-29 om biträde av kontaktperson enligt 9 § 4 LSS. 

Beslut daterat 2018-07-12 om biträde av kontaktperson enligt 9 § 4 LSS. 

Inrapporterad som avslutad.  

Ny inrapportering 

Beslut daterat 2018-11-01 om biträde av kontaktperson enligt 9 § 4 LSS. 

Beslut daterat 2018-11-23 avseende daglig verksamhet enligt 9 §10 LSS 

Beslut daterat 2018-11-30 avseende korttidsvistelse enligt 9 §6 LSS i form 

av stödfamilj. 

Beslut daterat 2018-04-24 avseende kontaktfamilj enligt 4 kap 1 § SoL. 
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Beslutsunderlag 

Socialnämnden 2019-05-15 § 42 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-06-04, § 68 

Kommunstyrelsen 2019-06-18, § 130 
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§ 95 Dnr 2019/00627  

Revidering av Plan- och bygglovtaxa 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige antar reviderad Plan- och bygglovtaxa 2011. 

Taxan börjar gälla efter att protokollet är justerat. 

 

Ärendet 

Nuvarande Plan- och bygglovtaxa 2011 saknar avgifter till följande 

anmälningsärenden: 

Attefallshus 

Tillbyggnad enbostadshus (max BTA 15 m2)  

Takkupor på enbostadshus (max 2 st)  

Inreda ytterligare självständig bostad i enbostadshus 

Tillbyggnad enbostadshus med balkong, burspråk eller uppstickande byggnadsdel 

 

Miljö- och byggavdelningen föreslår därför miljö- och byggnämnden att besluta om 

att införa dessa anmälningsärenden i plan- och bygglovtaxan. 

 

Förslag till taxering: 

Tabell 15 Anmälan (icke lovpliktig åtgärd) 

Avgift = HF2 x mPBB x N 

Handläggarfaktor 2 (HF2)Ger en avgift enligt nuvarande mPBB på: 

Attefallshus 45 1674 kr 

Tillbyggnad enbostadshus (max BTA 15 m2) 35 1302 kr 

Takkupor på enbostadshus (max 2 st) 30 1116 kr 

Inreda ytterligare självständig bostad i enbostadshus 45 1674 kr 

Tillbyggnad enbostadshus med balkong, burspråk eller 

uppstickande byggnadsdel 

35 1302 kr 
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Beslutsunderlag 

Förslag till revidering av Plan- och bygglovtaxa 2011 - Tillhör kf § 64 , gällande från 

den 1 januari 2013 Plan- och bygglovtaxa 2011 - Tillhör kf § 64 , gällande från den 

1 januari 2013 

Miljö- och byggnämnden 2019-05-23, § 50 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-06-04, § 69 

Kommunstyrelsen 2019-06-04, § 69 

 

Skickas till 

För kännedom: Miljö- och byggnämnden 
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§ 96 Dnr 2019/00346  

Ansöknings- och tillsynsavgifter för tobak och liknande 
produkter samt vissa receptfria läkemedel 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige antar förslag till taxa för "Tillsynsavgifter för tobak och 

liknande produkter samt vissa receptfria läkemedel." 

2. Taxan börjar gälla omedelbart. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Den 1 juli 2019 träder Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter i kraft. 

Genom den nya lagen införs krav på försäljningstillstånd för att få sälja tobak och att 

få idka partihandel med tobak. Tillståndsenheten inom KFH är 

medlemskommunernas tillstånds- och tillsynsmyndighet, och är den organisation 

ska hantera att det nya uppdraget byggs upp. Tillståndsenheten kommer med 

nuvarande förutsättningar inte att kunna uppfylla lagkraven med den ökade 

arbetsbelastningen som nu läggs till de uppgifter som tillståndsenheten idag gör. 

Tillståndsenheten har behov av att finansiera arbetet genom avgifter för 

tillståndsprövning och tillsynsavgifter, delvis från avgifterna enligt 

självkostnadsprincipen, men också via ökad budget. Nya tillstånds- och 

tillsynsavgifter föreslås därför. Vidare krävs tillägg i reglementet där uppdraget för 

den nya Lag om tobak och liknande produkter (2018:2088) behöver skrivas in och 

beslutas. 
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Beslutsunderlag 

KFH § 11 

Förslag rörande tillståndsenhetens uppdrag 

Tillsynsavgifter för tobak och liknande produkter samt vissa receptfria läkemedel. 

Tjänsteskrivelse kommunsekreteraren, 2019-05-09 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-05-14, § 54 

Kommunstyrelsen 2019-09-10, § 149 

 

Skickas till 

För kännedom: KfH 
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§ 97 Dnr 2019/00676  

Ändrade ansöknings och tillsynsavgifter för 
alkoholservering 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige antar reviderad taxa prövningsavgifter för tillståndsenheten. 

 

Ärendet 

För att åstadkomma en sund restaurang och krogmiljö inom KfH med stabila 

företag, och tillståndshavare samt övrig personal som agerar ansvarsfullt, pågår ett 

förändringsarbete där målet uppnås genom ett förenklat ansöknings- och 

anmälningsförfarande, ett tillgängligt arbetssätt och en god kommunikation.  

I enlighet med en anpassning till digitalisering och för att säkerställa säkerheten för 

personuppgiftshantering enligt GDPR, samt ett för sökanden förenklat ansöknings 

och anmälningsförfarande, har tillståndsenheten till sitt administrativa system för 

alkohol-serveringsärenden Alk-T, beställt tre stycken tilläggsmoduler. Alk-T, 

webbansökan, anmälningar och ändringar i tillstånd, för sökanden inom 

alkoholärenden. Alk-T, tillsynsappen, för handläggare och inspektörer vid 

inspektionstillfällen. Ol 2, webbansökan, anmälningar och ändringar i tillstånd, för 

detaljhandeln i folkölsärenden. Systemen kostar i inköp, årligt underhåll och 

uppdateringar samt för anpassning och installation.  

För att åstadkomma målet, en sund restaurang och krogmiljö inom KfH behöver 

kunskapsnivån bland tillståndshavare och personal höjas och underhållas. Därför 

bör kostnaderna för de årliga utbildningarna i Ansvarsfull Alkoholservering ingå som 

en del av ansökningsavgifterna för att få fler personer utbildade. 

Det har visat sig tidigare att utbildningstillfällen t o m fått ställas in, för att alltför få 

anmälningar gjorts när varje anmälan kostat mer än tvåtusen kronor. 

Utifrån nuvarande arbetssätt ligger prisbilden för ansöknings och tillsynsavgifter fel 

och bör därför justeras. 
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Beslutsunderlag 

Kommunalförbundet Hälsingland 2018-12-07, § 60 

Förslag till taxa ansöknings- och tillsynsavgifter för alkoholservering 

Tjänsteskrivelse kommunsekreteraren, 2019-07-02 

Beslut KfH 2019-08-28 - Revidering av prövningsavgifter för tillståndsenheten 

 

Skickas till 

För kännedom: Kommunalförbundet Hälsingland 
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§ 98 Dnr 2019/00575  

Sammanträdesdagar 2020 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsen antar sammanträdesdagar 2020 enligt nedan: 

Ärende-beredning 

Kf presidie 

mån 

kl. 15.00 

Utskick 

kallelse kf 

to 

Sammanträde 

Kf 

mån 

kl. 18.30 

17 februari 20 februari 2 mars 

   

20 april 23 april 4 maj 

8 juni 11 juni 22 juni 

   

14 september 17 september 28 september 

   

26 oktober 29 oktober 9 november 

30 november 3 december 14 december 

 

 

Ärendet 

Varje år antas en sammanträdesplan för kommunens nämnder. Sekreterargruppen 

träffas och diskuterar vilka förslag de har. 

Listan nedan kommer kompletteras med hel- och delägda bolag samt 

överförmyndarnämnden. En förändring i planeringen är att även budgetberedningen 

tas med vid beslut om sammanträdesdagar. 

 

 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

56(64) 

Sammanträdesdatum 

2019-09-23 

 

 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Helsinge Vattens årsstämma, 2 april, kl. 09:00 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunsekreteraren, 2019-07-02 

Sammanträdesplan 2020 

Sammanträdesplan 2020 – Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-08-27, § 80 

Kommunstyrelsen 2019-09-10, § 151 

 

Skickas till 

För kännedom: Samtliga nämnder och avdelningschef kommunstyrelsen 

 

 

Kl Kf/Ks/Nämnder/Utskott Jan Feb Mar Apr Maj Jun Aug Sep Okt Nov Dec 

09.00 Barn- och utbildningsnämnden            

             

18.30 Kommunfullmäktige   2  4 22  28  9 14 

             

09.00 Kommunstyrelsen  11 17 7  2, 23  8, 29 20 24  

             

08.30 Kommunstyrelsens arbetsutskott 28  3, 24  19 9 25 15 6 10  

             

09.00 Miljö- och byggnämnden  6 19 23 28 25  10 15  10 

             

09.00 Socialnämnden 28 25 24 28 26 16 25 22 27 17 15 

             

08:30 Överförmyndarnämnd  13  7  3  2 27  10 

             

 AEFAB            

             

 AICAB            

             

 BORAB            

             

 HelsingeNet Ovanåker AB            

             

 Helsinge Vatten AB  19  29  17 26  28  16 
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§ 99 Dnr 2019/00140  

Antagande av biblioteksplan för Ovanåkers kommun 
2019-2022 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige antar reviderad biblioteksplan ”Biblioteksplan för Ovanåkers 

kommun Folkbiblioteksverksamheten 2019-2022”.  

 

Förslag till beslut 

Jennie Forsblom (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Ärendet 

Dokumentet har genomgått en textmässig redigering. Två förändringar i innehållet 

föreslås. 

Revideringscykeln ändras från 3-årig till 4-årig och att den ligger i fas med 

mandatperioderna. 

Utifrån gällande lagstiftning sorterar folkbiblioteksverksamheten under 

Kommunstyrelseförvaltningen/Kulturavdelningens ansvar. Uppdraget gällande 

skolbiblioteksverksamheten sorterar under Barn- och utbildningsförvaltningens 

ansvar. Detta förtydligas i dokumentet under rubriken ”Skolbibliotek” då endast det 

samarbete som verksamheten idag bedriver gentemot skolorna beskrivs. 

 

Konsekvensbeskrivning barn och unga 

Folkbiblioteksverksamheten är lagstadgad. Folkbiblioteket ska verka för det 

demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri 

åsiktsbildning och främja möten mellan människor i olika åldrar och med olika 

bakgrund. Folkbiblioteket ska särskilt främja läsning och tillgång till litteratur.  
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Konsekvensbeskrivning jämställdhet 

Folkbiblioteken ska vara tillgängliga för alla, oavsett ålder, språk eller 

funktionsnedsättning. Tillgängligheten avser både lokaler, teknisk utrustning och 

mediabestånd. 

 

Beslutsunderlag 

Biblioteksplan för Ovanåkers kommun Folkbiblioteksverksamheten 2019-2022 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-08-27, § 87 

Kommunstyrelsen 2019-09-10, § 155 

 

Skickas till 

För kännedom: Kulturavdelningen och Barn- och utbildningsnämnden 
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§ 100 Dnr 2019/00770  

Gävle kommuns begäran om utträde ur Inköp 
Gävleborg samt reviderad förbundsordning för Inköp 
Gävleborg 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Bevilja Gävle kommun utträde ur Inköp Gävleborg förutsatt att avtal tecknas 

om Gävles utträde mellan Gävle och övriga medlemskommuner. 

2. När syftet med Inköp Gävleborg, som endast förvaltare av avtal (enligt 

reviderad förbundsordning), upphört skall Inköp Gävleborg avvecklas.  

3. Anta reviderad förbundsordning för Inköp Gävleborg att gälla efter Gävles 

kommuns utträde. 

4. Anmoda direktionen för Inköp Gävleborg att så långt som möjligt underlätta 

för en avveckling av verksamheten, vilket bland annat innebär att ge 

kommunerna fullmakt att teckna avtal.  

5. Från och med att den reviderade förbundsordningen träder i kraft återkalla 

uppdragen som ordinarie ledamot och ersättare i direktionen för Inköp 

Gävleborg. Till ny ordinarie representant utses kommunstyrelsens 

ordförande och som ersättare förste vice ordförande. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Gävle kommun har begärt utträde ur Inköp Gävleborg. Om övriga 

medlemskommuner inte godkänner Gävles utträde samt avtalar med Gävle om 

villkoren för detta utträde kommer Inköp Gävleborg att träda i likvidation, enligt 

förbundsordningen, i september 2020. Detta skulle föranleda stora problem då 

många av de avtal Inköp Gävleborg har tecknat för medlemskommunernas räkning 

fortlöper efter september 2020. Övriga medlemskommuner måste då antingen 

förhandla med samtliga avtalsparter (leverantörer) eller vara avtalslösa inom flera 

områden. I förslaget till reviderad förbundsordning, bilaga 1, kommer Inköp 

Gävleborg vara kvar som organisation tills sista avtalet löpt ut eller annat 

överenskommits. För att kunna anta en reviderad förbundsordning måste Gävles 

begäran om utträde godkännas av övriga medlemskommuner och avtal om Gävles 

utträde träffas.  



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

60(64) 

Sammanträdesdatum 

2019-09-23 

 

 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 

Parallellt med arbetet om Gävles utträde löper uppbyggnaden av ett 

nätverkssamarbete i enlighet med beslut i Kommunstyrelsen 2019-02-05. KPMG 

har i rapporten Nätverkssamarbete inköp/upphandling lagt en grund för samarbetet 

samt hur processen fram till ett väl fungerande nätverkssamarbete skall fortgå. 

Samarbetet är baserat på samverkansavtal mellan kommunerna i nätverket. 

Samverkansavtal skall vara på plats när den reviderade förbundsordningen för 

inköp Gävleborg börjar gälla. 

       

Ärendet 

Bakgrund 

Med anledning av att Gävle kommun begärde utträde ur kommunalförbundet Inköp 

Gävleborg i september 2017 gav övriga ägarkommuner en extern utredare, Public 

Partner, i uppdrag att utreda vilka konsekvenser det skulle få för det fortsatta 

samarbetet. I uppdraget låg också att ge förslag till förbättringsområden för Inköp 

Gävleborg. Ägarkommunerna exklusive Gävle bildade i samband med det en 

projektägargrupp bestående av kommunstyrelseordförandena och en styrgrupp 

bestående av kommuncheferna i respektive kommun. 

Utredningen, Upphandling 2.0, (bilaga 1) visade att intäktsbortfallet genom Gävles 

utträde skulle bli cirka 7,5 mnkr. Möjligheten att i motsvarande grad sänka 

kostnaderna och samtidigt behålla dagens servicenivå sågs som starkt begränsade. 

De återstående ägarkommunernas årliga avgifter skulle därför sammantaget 

behöva ökas med cirka 6-7 mnkr. Utredningen pekade också på ett antal förslag till 

förbättringar. Som ett alternativ till att ha kvar Inköp Gävleborg lyfte man fram 

möjligheten att istället bygga upp ett välstrukturerat nätverkssamarbete. 

Ägarkommunerna bedömde den idén så pass intressant att Public Partner gavs i 

uppdrag att ta fram ett underlag även kring ett sådant alternativ 

(Nätverkssamarbete kring upphandling i Södra Norrland). I samband med det skulle 

man också vidtala Gävle kommun, Sandviken, Region Gävleborg och Sundsvalls 

kommun om deras intresse att samverka i upphandlingsfrågor. 

Den utredningen visade att ett välstrukturerat nätverkssamarbete, där kommunerna 

bygger upp sina egna inköps/upphandlingsorganisationer, vore fullt möjligt utan att 

det skulle behöva bli dyrare för de enskilda kommunerna. 

Kommunstyrelsen beslutade 2019-03-19, § 65, bilaga 3, att i första hand förorda en 

form av formaliserat samarbete av typ Inköp Gävleborg. Ovanåkers kommun 

avvaktar dock med ett slutligt ställningstagande kring inriktning för ett framtida 

samarbete inom upphandlings-/inköpsområdet i Södra Norrland tills ett 
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beslutsunderlag tagits fram som beskriver hur samarbetet kan bedrivas i form av ett 

”nätverkssamarbete” och därmed göra det möjligt att ta ställning till en alternativ 

form för samarbetet. Ett antal andra kommuner förordade direkt ett 

nätverkssamarbete och gav i uppdrag till kommuncheferna att i samarbete med 

övriga kommunchefer och förbundsdirektören förbereda en avveckling av inköp 

Gävleborg. 

 

Avveckling av Inköp Gävleborg 

Enligt förbundsordningen skall Inköp Gävleborg träda i likvidation tre år efter det att 

någon medlem sagt upp sitt medlemskap. Efter Gävles begäran om utträde 

kommer detta att ske i september 2020.  

För att undvika likvidation behöver övriga medlemmar bevilja Gävle utträde samt 

avtala med Gävle om formerna för utträdet. 

 

Om vi kan undvika likvidation kan övriga medlemmar ha kvar Inköp Gävleborg som 

förvaltare av ingångna/existerande avtal. Inköp Gävleborg kommer då att avvecklas 

när det sista avtalet löpt ut. Vid en likvidation upphör alla existerande avtal att gälla. 

Då kommer det krävas stora resurser för varje kommun att omförhandla med 

samtliga avtalsparter (leverantörer) eller vara avtalslösa. För att kunna ha kvar 

Inköp Gävleborg som endast förvaltare av avtal behövs en reviderad 

förbundsordning. En reviderad förbundsordning behövs också för att varje kommun 

skall kunna återta huvudmannaskapet för inköps-/upphandlingsfrågorna.  

 

Den reviderade förbundsordningen börjar gälla den dag då Gävle utträder. Samma 

dag återtar kommunerna ansvaret för inköp-/upphandlingsfrågor. 

 

Nätverkssamarbete 

För att tydliggöra hur nätverkssamarbetet i upphandlings-/inköpsfrågor skall 

struktureras gavs KPMG i uppdrag att utreda detta (Nätverkssamarbete 

inköp/upphandling, bilaga 2). Utredningen skall ses som underlag för 

mellankommunal samverkan i inköps-/upphandlingsfrågor samt för framtagande av 

samverkansavtal. 

 

För att nätverkssamarbetet skall vara på plats när Gävle utträder och när Inköp 

Gävleborg endast skall vara förvaltare måste samverkansavtal finnas. 
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Konsekvensbeskrivning hållbarhet 

Samverkan inom upphandlingsområdet underlättar kravställningar avseende 

hållbarhet.  

 

Beslutsunderlag 

Reviderad förbundsordning Inköp Gävleborg 

Rapport Nätverkssamarbete inköp/upphandling 

Beslut Kommunstyrelsen 2019-03-19, § 65 

Tjänsteskrivelse kommunchef, 2019-08-23 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-08-27, § 92 

Kommunstyrelsen 2019-09-10, § 158 

 

Skickas till 

För kännedom: Bollnäs, Gävle, Hofors, Hudiksvall, Ljusdal, Nordanstig, Ockelbo, 

Söderhamn och Älvkarleby kommuner samt Inköp Gävleborg 
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§ 101 Dnr 2018/00420  

Revidering av lokala ordningsföreskrifter 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige antar reviderade lokala ordningsföreskrifter, vilket innebär att 

§§ 22-23 utgår. 

 

Ärendet 

Kommunfullmäktige antog ny lokala ordningsföreskrifter vid sitt sammanträde 17 

juni. Länsstyrelsen beslutade 22 juli att upphäva §§ 22-23 (i de lokala 

ordningsföreskrifterna) på grund av att de berör bestämmelser som inte får regleras 

inom de lokala ordningsföreskrifterna. 

”22 § På gång- och cykelvägar får inte häst ledas, ridas eller köras med vagn. Med 

vissa undantag enligt 23 § 

23 § Undantag från förbud att färdas på gång och cykelväg för hästar, traktorer, 

skotrar och liknade gäller för att korsas eller färdas på under kortare sträcka i dessa 

syften: transport från och till bostad, fastighet eller led som inte nås på annat 

lämpligt vis.” 

Länsstyrelsen påpekar att eftersom hästtrafik regleras inom trafikförordningen kan 

inte bestämmelser angående den göras inom de lokala ordningsföreskrifterna.  

 

Beslutsunderlag 

Förslag till reviderade lokala ordningsföreskrifter 

Tjänsteskrivelse kommunsekreteraren, 2019-08-22 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-08-27, § 88 

Kommunstyrelsen 2019-09-10, § 156 

 

Skickas till 

För kännedom: Länsstyrelsen och planeringsavdelningen 
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§ 102 Dnr 2019/00126  

Information till kommunfullmäktige för kännedom 2019-
09-23 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige har tagit del av informationen.     

 

Beslutsunderlag 

Information om SKLs ordinarie kongress 27-28 nov 2019 

Inför Nämndemannavalet 2019 nr 2 2019 

Sammanräkning för Socialdemokraterna efter avliden ledamot 

Beslut om information om länsstyrelsens tolkning av överlåten tillsyn enligt 

miljöbalken 

Protokoll styrelsemöte Helsinge Vatten AB 2019-06-31 

Uppdrag budget- och verksamhetsplan 2020-2022 - Entreprenad Gyllengården – 

konsekvensbeskrivning 

Besvarande av medborgarförslag - Återskapa Seniormässan Ymse nahannan 

Medborgarförslag - Biologisk mångfald 

Medborgarförslag om gatubelysning 

Medborgarförslag - Cykelväg mellan Alfta och Edsbyn 

Medborgarförslag - utomhusbad i Edsbyn 

Lekplats i Långhed 

Protokollsutdrag 2019-09-10 § 135 Medborgarförslag - Lekplats i Långhed 

Protokollsutdrag 2019-09-10 § 139 Medborgarförslag om införande av 

porrfilter/teknisk lösning på wifi-nätverk och digitala enheter i kommunens förskolor, 

skolor, fritids, bibliotek och andra platser som kommunen är huvudman för där barn 

vistas 

Medborgarförslag - Ta bort de så kallade konstverken i Nabbabacken 

Medborgarförslag - Gång/cykelväg mellan Knåda och Edsbyn 

Delegationsbeslut medborgarförslag bygg en gång/cykelväg mellan Ovanåker på 

södersidan av väg 301 och Knåda skola 
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