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Beslutande Ledamöter och ersättare 
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Övriga närvarande Tjänstemän 

Marita Lindsmyr, kommunchef 
Yanina Westergren, kommunsekreterare 
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 Sekreterare 

Yanina Westergren 

Paragrafer §§ 110-147 

 Ordförande 

Anna Rudman 
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Mikael Jonsson och Gun-Marie Swessar 
 

 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat med digital signering. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2022-12-12 

Datum då anslaget sätts upp 2022-12-20 Datum då anslaget tas ned 2022-01-09 

Förvaringsplats för protokollet Kommunens digitala diarium 
 

Underskrift 

Yanina Westergren 
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Närvarolista 

Beslutande  

Ledamöter Anna Rudman (C), Ordförande 
Jan-Åke Lindgren (S), 1:e vice ordförande 
Ulla Mortimer (M), 2:e vice ordförande 
Mikael Jonsson (M) 
Maria Unborg (M) 
Thomas  Nilsson  (M) 
Hans Jonsson (C) 
David Parhans (C) 
Gun-Marie Swessar (C) 
Björn Mårtensson (C) 
Karin Leanders (C) 
Andreas Kissner (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) 
Carl Bopparmark (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) 

Tjänstgörande ersättare Maria Jonsson (KD) ersätter Jennie Forsblom (KD)   
Ingemar Ehn (L) ersätter Kent Olsson (L)  
Elisbeth Eriksson (C) ersätter Mari Wintarv (C) 
Max Granath (SD) ersätter Patrik Karlsson (SD) 
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Övriga närvarande  

Ersättare Uno Andersson (M) 
Lena Westling (C) 
Anita Johansson Osseén (KD) 
David Arwe (KD) 
Bengt Forssén (S) 
Peter Grip (S) 
Christer Karlsson (S) 
Åke Jonsson (S) 
David Persson (V) 
Tony Sundberg (SD) 
Torulf Andersson (V) 
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§ 112 Dnr 2022/01214 10 
Interpellation till barn- och utbildningsnämndens ordförande om 
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Budget- och verksamhetsplan 2023-2025 inklusive 
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ordförande till barn- och utbildningsnämnden 2023-2026 ........... 21 

§ 118 Dnr 2022/01090 22 
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§ 120 Dnr 2022/01185 24 
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§ 121 Dnr 2022/01091 25 
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2026 .................................................................................................... 25 
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§ 123 Dnr 2022/01095 27 
Val av 5 ledamöter och 3 ersättare till Alfta-Edsbyns Fastighets 

AB:s styrelse fr.o.m. 1 januari 2023 t.o.m. bolagsstämma 2027 

samt ordförande, vice ordförande och revisorer ........................... 27 

§ 124 Dnr 2022/01186 29 
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fr.o.m. 1 januari 2023 t.o.m. bolagsstämma 2027 samt ordförande, 

vice ordförande och revisorer .......................................................... 29 

§ 125 Dnr 2022/01096 31 
Val av 3 ledamöter och vice ordförande till Bollnäs-Ovanåkers 

Renhållnings AB:s styrelse fr.o.m. bolagsstämma 2023 t.o.m. 

bolagsstämma 2027 samt revisorer ................................................. 31 

§ 126 Dnr 2022/01097 32 
Val av 5 ledamöter och 2 ersättare till Helsinge Net Ovanåkers 

AB:s styrelse fr.o.m. bolagsstämma 2023 t.o.m. bolagsstämma 

2027 samt ordförande, vice ordförande och revisorer .................. 32 

§ 127 Dnr 2022/01098 33 
Val av 3 ledamöter och vice ordförande till Helsinge Vatten AB:s 

styrelse fr.o.m. bolagsstämma 2023 t.o.m. bolagsstämma 2027 

samt revisorer .................................................................................... 33 

§ 128 Dnr 2022/01099 34 
Val av 1 ledamot och 1 ersättare till den gemensamma 

företagshälsovårdsnämnden ............................................................ 34 

§ 129 Dnr 2022/01100 35 
Val av 2 ledamöter och 2 ersättare till Hälsingerådet 2023-2026 . 35 

§ 130 Dnr 2022/01101 36 
Val av 1 ledamot och 1 ersättare till Gemensam nämnd för 

hjälpmedelsverksamheten mellan Region Gävleborg och 
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§ 131 Dnr 2022/01102 37 
Val av 2 revisorer till kommunens fonder och stiftelser 2023-
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t.o.m. förbundsmöte 2027 ................................................................. 38 

§ 133 Dnr 2022/01105 39 
Val av 2 ledamöter och 2 ersättare till förbundsdirektionen 

Kommunalförbundet Hälsingland 2023-2026 samt revisorer ...... 39 

§ 134 Dnr 2022/01106 40 
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Val av 5 ledamöter och 5 ersättare samt ordförande och vice 

ordförande till krisledningsnämnden 2023-2026 ........................... 40 

§ 135 Dnr 2022/01107 41 
Val av 2 ledamöter, 2 ersättare och vice ordförande till den 

gemensamma överförmyndarnämnden 2023-2026 ........................ 41 
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Val av Gode män för fastighetsbildningsförrättningar m.m. 2023-
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Val av 1 ledamot och 1 ersättare till det finansiella 
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§ 138 Dnr 2022/01092 44 
Val av oppositionsresurs 2023-2026 ................................................ 44 

§ 139 Dnr 2022/01094 45 
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§ 143 Dnr 2022/00886 53 
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§ 144 Dnr 2022/01043 55 
Revidering av arbetsordning för kommunfullmäktige, § 34 

gällande medborgarförslag .............................................................. 55 

§ 145 Dnr 2022/00981 59 
Förslag till Förbundsordning Kommunalförbundet Hälsingland 59 

§ 146 Dnr 2022/00071 61 
Information till kommunfullmäktige för kännedom 2022 ............ 61 

Protokollsanteckning - Särskilt yttrande från Susan Kangosjärvi 

Persson (V), inlämnat på kommunfullmäktige 2022-12-12: ......... 62 
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§ 110 Dnr 2022/00117 

Kungörelse 2022 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige godkänner kungörelsen. 
 
 
 

Ärendet 

Sammanträdet har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala 
anslagstavla på www.ovanaker.se och med annons i tidningen WoxnadalsNytt. I 
annonsen var tidsangivelsen felaktig. Kungörelsen har även skickats till 
kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare. 
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§ 111 Dnr 2022/00095 

Allmänhetens frågestund 2022 

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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§ 111 Dnr 2022/00095 

Extraärende: Avsägelse av uppdrag som ersättare i 
kommunfullmäktige för Socialdemokraterna 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen från Ylva Ivarsson (S) 

2. Kommunfullmäktige begär uppgift från länsstyrelsen om ny ersättare för 

Socialdemokraterna i kommunfullmäktige. 

 

 

Sammanfattning av ärendet 

Ärendet tas upp som punkt tre på dagordningen. 

  

Ylva Ivarsson (S) har inkommit med en avsägelse avseende uppdraget som 

ersättare i kommunfullmäktige för Socialdemokraterna. 

 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2022-12-05 

Avsägelse Ylva Ivarsson 

 

Skickas till 

Länsstyrelsen Gävleborg 
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§ 112 Dnr 2022/01214 

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

 

Ärendet utgår, då interpellanten inte deltar på mötet. 
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§ 113 Dnr 2022/00884 

Budget- och verksamhetsplan 2023-2025 inklusive 
anpassningsbilaga 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Kommunfullmäktige antar dokumentet budget och verksamhetsplan 2023-

2025 och beslutar därmed bland annat om finansiella mål, budgetramar och 

borgensavgift för bolagen. 

2. Kommunfullmäktige antar dokumentet anpassningsbilaga 2023-2025. 

3. En kultur- och fritidsnämnd inrättas samt en samhällsbyggnadsnämnd 

inrättas. Vardera med fem ledamöter och fem ersättare. 

 

 

Förslag till beslut under sammanträdet 

Andreas Kissner (KD) föreslår att anta budget- och verksamhetsplanen från KD, M, 

SD och L. 

Mikael Jonsson (M) yrkar bifall till Andreas Kissners förslag. 

Stefan Embretsén (SD) yrkar bifall till Andreas Kissners förslag. 

Ingemar Ehn (L) yrkar bifall till Andreas Kissners förslag. 

 

Yoomi Renström (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Hans Jonsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Susan Kangosjärvi Persson (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och lägger 

följande tilläggsyrkanden: 

1. 20 000 kr ska tillföras omsorgen, att användas under 2023. Avsatta medel 

ska användas till att utreda möjligheten att inrätta Trygg hemgång inom 

omsorgen i Ovanåkers kommun. Utredningen ska starta under 2023 och 

ska presenteras för kommunstyrelsen innan årets slut. 

2. 20 000 kr årligen fram till 2025 ska tillföras arbetet med 

jämställdhetsintegrering. Avsatta medel ska användas till att ta fram verktyg 

och metoder för att möjliggöra införandet av könsuppdelad talarstatistik i 

kommunfullmäktige, senast januari 2024. Därefter ska könsuppdelad 

talarstatistik (inklusive talartider) användas under en 1-årsperiod och 
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avslutas med analys och en samlad utvärdering samt en presentation för 

kommunstyrelsen. 

3. 100 000 kr årligen fram till 2025 ska tillföras fritidshem. Avsatta medel ska 

användas till fortbildning av personal och pedagoger inom skolornas 

fritidshemsverksamhet för att stärka det förebyggande arbetet mot psykisk 

ohälsa och utanförskap. Detta kan göras i samverkan med skolenheternas 

elevhälsoteam. 

 

Finansiering av punkt 3 sker genom statsbidrag, riktade insatser inom området 

psykisk hälsa. 

 

Susan Kangosjärvi Persson (V) lägger även ett särskilt yttrande, som bifogas till 

protokollet. 

 

Yoomi Renström (S) yrkar bifall till Susan Kangosjärvi Perssons tilläggsyrkanden. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Andreas Kissners förslag. 

 

Ordföranden finner via acklamation att kommunstyrelsens förslag får majoriteten av 

rösterna. 

 

Votering begärs och genomförs med röstsiffrorna 18-17 till förmån för 

kommunstyrelsens förslag. 

 

Ordföranden finner via acklamation att kommunfullmäktige beslutar enligt Susan 

Kangosjärvi Perssons tilläggsyrkanden. 

 

Omröstningsresultat 

Voteringens genomförande: 

JA-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag. 

NEJ-röst för bifall till Andreas Kissners förslag. 

 

Resultatet av voteringen blir arton JA-röster mot 17 NEJ-röster, till förmån för 

kommunstyrelsens förslag. 

 

Utfall votering: 
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Ledamöter Ja Nej Avstår 

Yoomi Renström (S) X   

Hans Jonsson (C) X   

Stefan Embretsén (SD)  X  

Andreas Kissner (KD)  X  

Patrik Bossen (S) X   

Mikael Jonsson (M)  X  

David Parhans (C) X   

Pär Rytkönen (SD)  X  

Emma Mmadueme (S) X   

Maria Jonsson (KD)  X  

Tomas Bolén (S) X   

Gun-Marie Swessar (C) X   

Robert Harrysson (SD)  X  

Maria Unborg (M)  X  

Susan Kangosjärvi Persson (V) X   

Susanne Svensson (S) X   

Felix Karsbo (KD)  X  

Anna Rudman (C) X   

Fredrik Frelin (S) X   

Allan Olsson (SD)  X  

Björn Mårtensson (C) X   

Lisbeth Dehlin (S) X   

Claes Häggblom (KD)  X  

Ulla Mortimer (M)  X  

Ingemar Ehn (L)  X  

Robert Kjaernet Karlstorp (SD)  X  

Carl Bopparmark (S) X   

Karin Leanders (C) X   
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Bertil Eriksson (KD)  X  

Ann-Christine Märges (S) X   

Max Granath (SD)  X  

Elisabeth Eriksson (C) X   

Jan-Åke Lindgren (S) X   

Thomas Nilsson (M)  X  

Ing-Britt Fredriksson (KD)  X  

RESULTAT 18 17 0 

 

 

Reservation 

Gruppreservation mot beslutet från KD, M, SD och L, till förmån för Andreas 

Kissners förslag. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Ovanåkers kommun beslutar varje år en budget för nästkommande år och de därpå 

följande två åren. Budgeten är en plan för kommunens ekonomi och verksamhet. 

Fokus i dokumentet ligger på nästkommande år, 2023, men dokumentet innehåller 

också en övergripande plan för kommunens förutsättningar för de därpå följande 

två åren, 2024 och 2025. 

Det är kommunfullmäktige som beslutar om fördelning av de ekonomiska ramarna. 

Kommunfullmäktige har då att ta ställning till vilka intäkter som kommunen 

förväntas få och till vilka verksamhetsområden (nämnder) dessa medel ska gå. När 

väl ramarna har beslutats är det nämnderna som ska bestämma över vilken 

verksamhet som ska bedrivas. Nämnderna måste då ställa de ekonomiska 

förutsättningarna i relation till verksamhetsmässiga mål. För att uppnå balansen 

mellan ekonomi och verksamhet använder Ovanåkers kommun sig av styrkort. 

Ovanåkers kommun är också helägare eller delägare i ett antal bolag. I 

budgetdokumentet ges en presentation av respektive bolags verksamhet och 

budgeterat resultat för nästkommande år. 

Kommunallagen (2017:725) 11 kap 5 § föreskriver att kommuner varje år ska 

upprätta en budget för nästa kalenderår (budgetår). Budgeten skall upprättas så att 

intäkterna överstiger kostnaderna. Undantag får göras i den utsträckning som 
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medel från en resultatutjämningsreserv tas i anspråk eller om det finns synnerliga 

skäl. 

I kommunallagen 11 kap 6 § står att budgeten också ska innehålla en plan för 

ekonomin för en period av tre år. Budgetåret ska då alltid vara periodens första år. 

 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2022-11-24 § 186 Budget- och verksamhetsplan 2023-2025 

inklusive anpassningsbilaga 

Anpassningsbilaga 2023-2025 

Budget och verksamhetsplan 2023-2025 efter kommunstyrelsen 221124 

Resultatbudget 2023-2025 efter kommunstyrelsen 221124 

BUDGET 2023 KD M SD L 

 

Skickas till 

Ekonomiavdelningen och samtliga nämnder 
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§ 114 Dnr 2022/01138 

Arvodesbestämmelser för förtroendevalda 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Att ärendet återremitteras. 

 

 

Förslag till beslut under sammanträdet 

Mikael Jonsson (M) yrkar på återremiss av ärendet. 

Stefan Embretsén (SD) yrkar på återremiss av ärendet. 

Andreas Kissner (KD) yrkar på återremiss av ärendet. 

Ingemar Ehn (L) yrkar på återremiss av ärendet. 

Maria Unborg (M) yrkar på återremiss av ärendet. 

 

Bertil Eriksson (KD) begär ajournering i 5 min. 

Ajournering verkställs och pågår mellan kl 18.10-18-15. 

 

Som skäl för återremiss anförs från KD, M, SD och L att: Arvodesgruppens, den 

parlamentariskt framtagna, förslag till reglemente ska beaktas och hanteras när det 

återremitterade ärendet tas upp igen. Båda förslagen ska då ligga med i ärendet 

när det återkommer till kommunfullmäktige. 

 

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

Hans Jonsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Björn Mårtensson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar kommunfullmäktige om ärendet ska beslutas idag eller om 

ärendet ska återremitteras. 

 

Ordförande finner via acklamation att ärendet ska avgöras idag. 

 

Votering begärs och genomförs med röstsiffrorna 18-17 till förmån för yrkandet om 

återremiss, då fler än en tredjedel av ledamöterna röstat för det. 
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Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar om återremiss av ärendet. 

 

Omröstningsresultat 

Voteringens genomförande: 

JA-röst för avgörande idag. 

NEJ-röst för återremiss av ärendet. 

 

Resultatet av voteringen blir arton JA-röster mot sjutton NEJ-röster, till förmån för 

yrkandet om återremiss av ärendet. 

 

Utfall votering: 

 

Ledamöter Ja Nej Avstår 

Yoomi Renström (S) X   

Hans Jonsson (C) X   

Stefan Embretzén (SD)  X  

Andreas Kissner (KD)  X  

Patrik Bossen (S) X   

Mikael Jonsson (M)  X  

David Parhans (C) X   

Pär Rytkönen (SD)  X  

Emma Maduemme (S) X   

Maria Jonsson (KD)  X  

Tomas Bolén (S) X   

Gun-Marie Swessar (C) X   

Robert Harrysson (SD)  X  

Maria Unborg (M)  X  

Susan Kangosjärvi Persson (V) X   

Susanne Svensson (S) X   

Felix Karsbo (KD)  X  

Anna Rudman (C) X   

Fredrik Frelin (S) X   



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

18(62) 

Sammanträdesdatum 

2022-12-12 

 

 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Allan Olsson (SD)  X  

Björn Mårtensson (C) X   

Lisbeth Dehlin (S) X   

Claes Häggblom (KD)  X  

Ulla Mortimer (M)  X  

Ingemar Ehn (L)  X  

Robert Kjaernet Karlstorp (SD)  X  

Carl Bopparmark (S) X   

Karin Leanders (C) X   

Bertil Eriksson (KD)  X  

Ann-Christine Märges (S) X   

Max Granath (SD)  X  

Elisabeth Eriksson (C) X   

Jan-Åke Lindgren (S) X   

Thomas Nilsson (M)  X  

Ing-Britt Fredriksson (KD)  X  

RESULTAT 18 17 0 

 

 

Sammanfattning av ärendet 

Förslag till arvodesbestämmelser för mandatperioden 2022-2026.  

 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2022-11-24 § 189 Arvodesbestämmelser för förtroendevalda 

Tjänsteskrivelse kommunstyrelsen 2021 

Arvoden förtroendevalda - förslag arvodesre 

 

Skickas till 

HR-avdelningen och löneavdelningen 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

19(62) 

Sammanträdesdatum 

2022-12-12 

 

 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 115 Dnr 2022/01087 

Val av 11 ledamöter och 11 ersättare samt ordförande 
och vice ordförande till kommunstyrelsen 2023-2026 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige väljer följande ledamöter och ersättare till 

kommunstyrelsen för perioden 2023-2026: 

 

Ledamöter Ersättare 

Yoomi Renström (S) Lisbeth Dehlin (S) 

Jimmi Bogg (S) Patrik Bossen (S) 

Emma Mmadueme (S) Jan-Åke Lindgren (S) 

Hans Jonsson (C) Anna Rudman (C) 

Gun-Marie Swessar (C) David Parhans (C) 

Björn Mårtensson (C) Susan Kangosjärvi Persson (V) 

Mikael Jonsson (M) Maria Unborg (M)  

Andreas Kissner (KD) Felix Karsbo (KD) 

Claes Häggblom (KD) Kent Olsson (L) 

Stefan Embretsén (SD) Robert Kjaernet Karlstorp (SD) 

Pär Rytkönen (SD) Max Granath (SD) 

 

2. Kommunfullmäktige väljer följande till ordförande och vice ordförande i 

kommunstyrelsen för perioden 2023-2026: 

 

Ordförande Yoomi Renström 

Vice ordförande Hans Jonsson 

 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2022-11-23 

 

Skickas till 

För kännedom: Kommunsekreterare för registrering, löneavdelningen 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

20(62) 

Sammanträdesdatum 

2022-12-12 

 

 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 116 Dnr 2022/01088 

Val av 7 ledamöter och 7 ersättare samt ordförande och 
vice ordförande till socialnämnden 2023-2026 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige väljer följande ledamöter och ersättare till 

socialnämnden för perioden 2023-2026: 

 

Ledamöter Ersättare 

Patrik Bossen (S) Carl Bopparmark (S) 

Carina Nordqvist (S) Ingemar Börjesson (V) 

Gun-Marie Swessar (C) Monica Hansson (C) 

Erik Borvall (C) Kristina Unger (C) 

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

Ulla Mortimer (M) Moa Mårtensson (M)  

Allan Olsson (SD) Max Granath (SD) 

 

2. Kommunfullmäktige väljer följande ordförande och vice ordförande till 

socialnämnden för perioden 2023-2026: 

 

Ordförande Gun-Marie Swessar (C) 

Vice ordförande Patrik Bossen (S) 

 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2022-11-23 

 

Skickas till 

För kännedom: Kommunsekreterare för registrering, löneavdelningen 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

21(62) 

Sammanträdesdatum 

2022-12-12 

 

 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 117 Dnr 2022/01089 

Val av 7 ledamöter och 7 ersättare samt ordförande och 
vice ordförande till barn- och utbildningsnämnden 
2023-2026 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige väljer följande ledamöter och ersättare till barn- och 

utbildningsnämnden för perioden 2023-2026: 

 

Ledamöter Ersättare 

Tomas Bolén (S) Lotten Andersson (S) 

Jimmi Bogg (S) Emma Mmadueme (S) 

Karin Leanders (C) Malin Hällberg (S) 

Ola Östergrens (C) Karl-Gunnar Landar (C) 

Maria Jonsson (KD) Jeanette Larsson (KD) 

Robert Kjaernet Karlstorp (SD) Kent Olsson (L) 

Maria Unborg (M) Andreas Jonsson (M)  

 

2. Kommunfullmäktige väljer följande ordförande och vice ordförande till barn- och 

utbildningsnämnden för perioden 2023-2026: 

 

Ordförande Tomas Bolén (S) 

Vice ordförande Karin Leanders (C) 

 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2022-11-23 

 

Skickas till 

För kännedom: Kommunsekreterare för registrering, löneavdelningen 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

22(62) 

Sammanträdesdatum 

2022-12-12 

 

 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 118 Dnr 2022/01090 

Val av 5 ledamöter och 5 ersättare samt ordförande och 
vice ordförande till miljö- och byggnämnden 2023-2026 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige väljer följande ledamöter och ersättare till miljö- och 

byggnämnden för perioden 2023-2026: 

 

Ledamöter Ersättare 

Per Helgesson (S) Susanne Svensson (S) 

Fredrik Frelin (S) Karin Leanders (C) 

Björn Schols (C) Johan Mittjas (C) 

Felix Karsbo (KD) Thomas Nilsson (M) 

Stefan Embretsén (SD) Allan Olsson (SD) 

 

2. Kommunfullmäktige väljer följande ordförande och vice ordförande till miljö- och 

byggnämnden för perioden 2023-2026: 

 

Ordförande Per Helgesson (S) 

Vice ordförande Björn Schols (C) 

 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2022-11-23 

 

Skickas till 

För kännedom: Kommunsekreterare för registrering, löneavdelningen 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

23(62) 

Sammanträdesdatum 

2022-12-12 

 

 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 119 Dnr 2022/01184 

Val av 5 ledamöter och 5 ersättare samt ordförande och 
vice ordförande till samhällsbyggnadsnämnden 2023-
2026 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige väljer följande ledamöter och ersättare till 

samhällsbyggnadsnämnden för perioden 2023-2026: 

 

Ledamöter Ersättare 

Bengt Forssén (S) Erik Lindgren (S) 

Hans Jonsson (C) Lena Westling (C) 

David Parhans (C) David Persson (V) 

Claes Häggblom (KD) Felix Karsbo (KD) 

Tony Sundberg (SD) Robert Harrysson (SD) 

 

2. Kommunfullmäktige väljer följande ordförande och vice ordförande till 

samhällsbyggnadsnämnden för perioden 2023-2026: 

 

Ordförande Hans Jonsson (C) 

Vice ordförande Bengt Forssén (S) 

 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2022-11-23 

 

Skickas till 

För kännedom: Kommunsekreterare för registrering, löneavdelningen 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

24(62) 

Sammanträdesdatum 

2022-12-12 

 

 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 120 Dnr 2022/01185 

Val av 5 ledamöter och 5 ersättare samt ordförande och 
vice ordförande till kultur- och fritidsnämnden 2023-
2026 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige väljer följande ledamöter och ersättare till kultur- och 

fritidsnämnden för perioden 2023-2026: 

 

Ledamöter Ersättare 

Patrik Bossen (S) Malin Hällberg (S) 

Carina Nordqvist (S) Per-Olof Olsson Renström (S) 

Elisabeth Eriksson (C) Stefan Olander (C) 

David Arwe (KD) Anita Johansson Osseén (KD) 

Max Granath (SD) Andreas Jonsson (M) 

 

2. Kommunfullmäktige väljer följande ordförande och vice ordförande till kultur- och 

fritidsnämnden för perioden 2023-2026: 

 

Ordförande Patrik Bossen (S) 

Vice ordförande Elisabeth Eriksson (C) 

 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2022-11-23 

 

Skickas till 

För kännedom: Kommunsekreterare för registrering, löneavdelningen 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

25(62) 

Sammanträdesdatum 

2022-12-12 

 

 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 121 Dnr 2022/01091 

Val av 5 revisorer samt ordförande och vice ordförande 
2023-2026 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige väljer följande revisorer för perioden 2023-2026: 

 

Revisorer 

Ylva Ivarsson (S) 

Nils Erik Falk (C) 

Kerstin Näslund (KD) 

Tommy Henriksson (M) 

Lars Ekström (L) 

 

2. Kommunfullmäktige väljer följande ordförande och vice ordförande i revisionen: 

 

Ordförande Nils Erik Falk (C) 

Vice ordförande Lars Ekström (L) 

 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2022-11-23 

 

Skickas till 

För kännedom: Kommunsekreterare för registrering, löneavdelningen 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

26(62) 

Sammanträdesdatum 

2022-12-12 

 

 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 122 Dnr 2022/01093 

Val av 9 ledamöter och 9 ersättare samt ordförande och 
vice ordförande till valnämnden 2023-2026 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige väljer följande ledamöter och ersättare till valnämnden 

för perioden 2023-2026: 

 

Ledamöter Ersättare 

Åke Jonsson (S) Emma Mmadueme (S) 

Carl Bopparmark (S) Jonas Frost (S) 

Torulf Andersson (V) Lennart Alfredsson (C) 

Joakim Guvelius (C) Sture Hansson (C) 

Håkan Olpers (C) Monica Broman (C) 

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

Stefan Embretsén (SD) Max Granath (SD) 

Ulla Mortimer (M) Suzanne Johansson (M) 

Åsa Olsson (L) Bertil Höglund (L) 

 

2. Kommunfullmäktige väljer följande ordförande och vice ordförande till 

valnämnden för perioden 2023-2026: 

 

Ordförande Åke Jonsson (S) 

Vice ordförande Joakim Guvelius (C) 

 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2022-11-23 

 

Skickas till 

För kännedom: Kommunsekreterare för registrering, löneavdelningen 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

27(62) 

Sammanträdesdatum 

2022-12-12 

 

 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 123 Dnr 2022/01095 

Val av 5 ledamöter och 3 ersättare till Alfta-Edsbyns 
Fastighets AB:s styrelse fr.o.m. 1 januari 2023 t.o.m. 
bolagsstämma 2027 samt ordförande, vice ordförande 
och revisorer 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige väljer följande ledamöter och ersättare till Alfta-Edsbyns 

Fastighets AB:s styrelse fr.o.m. 1 januari 2023 t.o.m. bolagsstämma 2027: 

 

Ledamöter Ersättare 

Jan-Åke Lindgren (S) Lisbeth Dehlin (S) 

Yoomi Renström (S) Ola Östergrens (C) 

Björn Mårtensson (C) Felix Karsbo (KD) 

Andreas Kissner (KD)  

Stefan Embretsén (SD)  

 

2. Kommunfullmäktige väljer följande ordförande och vice ordförande för perioden: 

 

Ordförande Björn Mårtensson (C) 

Vice ordförande Jan-Åke Lindgren (S) 

 

3. Kommunfullmäktige väljer följande lekmannarevisorer och 

lekmannarevisorsersättare för perioden: 

 

Lekmannarevisor Lekmannarevisorsersättare 

Nils Erik Falk (C) Ylva Ivarsson (S) 

Lars Ekström (L) Tommy Henriksson (M) 

 

4. Kommunfullmäktige beslutar att före 2022 års utgång ska hållas extra 

bolagsstämma för att entlediga nuvarande styrelse och välja ny styrelse enligt 

kommunfullmäktiges beslut 2022-12-12. 

 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2022-11-23 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

28(62) 

Sammanträdesdatum 

2022-12-12 

 

 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Skickas till 

För kännedom: Kommunsekreteraren och Alfta-Edsbyns Fastighets AB 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

29(62) 

Sammanträdesdatum 

2022-12-12 

 

 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 124 Dnr 2022/01186 

Val av 3 ledamöter och 2 ersättare till Alfta 
Industricenter AB fr.o.m. 1 januari 2023 t.o.m. 
bolagsstämma 2027 samt ordförande, vice ordförande 
och revisorer 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige väljer följande ledamöter och ersättare till Alfta Industricenter 

AB:s styrelse fr.o.m. 1 januari 2023 t.o.m. bolagsstämma 2027: 

 

Ledamöter Ersättare 

Yoomi Renström (S) Jimmi Bogg (S) 

Björn Mårtensson (C) Mikael Jonsson (M) 

Andreas Kissner (KD)  

 

2. Kommunfullmäktige väljer följande ordförande och vice ordförande för perioden: 

 

Ordförande Björn Mårtensson (C) 

Vice ordförande Yoomi Renström (S) 

 

3. Kommunfullmäktige väljer följande lekmannarevisorer och 

lekmannarevisorsersättare för perioden: 

 

Lekmannarevisorer Lekmannarevisorsersättare 

Nils Erik Falk (C) Ylva Ivarsson (S) 

Lars Ekström (L) Tommy Henriksson (M) 

 

4. Kommunfullmäktige beslutar att före 2022 års utgång ska hållas extra 

bolagsstämma för att entlediga nuvarande styrelse och välja ny styrelse enligt 

kommunfullmäktiges beslut 2022-12-12. 

 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2022-11-23 

 

Skickas till 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

30(62) 

Sammanträdesdatum 

2022-12-12 

 

 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

För kännedom: Kommunsekreteraren och Alfta Industricenter AB 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

31(62) 

Sammanträdesdatum 

2022-12-12 

 

 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 125 Dnr 2022/01096 

Val av 3 ledamöter och vice ordförande till Bollnäs-
Ovanåkers Renhållnings AB:s styrelse fr.o.m. 
bolagsstämma 2023 t.o.m. bolagsstämma 2027 samt 
revisorer 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige väljer följande ledamöter till Bollnäs-Ovanåkers Renhållnings 

AB:s styrelse fr.o.m. bolagsstämma 2023 t.o.m. bolagsstämma 2027: 

 

Ledamöter 

Håkan Englund (S) 

Helén Ringbo Widoff (C) 

Mikael Jonsson (M) 

 

2. Kommunfullmäktige väljer följande till vice ordförande: 

 

Vice ordförande Helén Ringbo Widoff (C) 

 

3. Kommunfullmäktige väljer följande lekmannarevisor och 

lekmannarevisorsersättare för perioden: 

 

Lekmannarevisor Lekmannarevisorsersättare 

Nils Erik Falk (C) Kerstin Näslund (KD) 

 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2022-11-23 

 

Skickas till 

För kännedom: Kommunsekreteraren och Bollnäs-Ovanåkers Renhållnings AB 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

32(62) 

Sammanträdesdatum 

2022-12-12 

 

 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 126 Dnr 2022/01097 

Val av 5 ledamöter och 2 ersättare till Helsinge Net 
Ovanåkers AB:s styrelse fr.o.m. bolagsstämma 2023 
t.o.m. bolagsstämma 2027 samt ordförande, vice 
ordförande och revisorer 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige väljer följande ledamöter och ersättare till Helsinge Net 

Ovanåkers AB:s styrelse fr.o.m. bolagsstämma 2023 t.o.m. bolagsstämma 2027: 

 

Ledamöter Ersättare 

Åke Jonsson (S) Christer Karlsson (S) 

Susanne Svensson (S) Uno Andersson (M) 

Mari Wintarv (C)  

Bertil Eriksson (KD)  

Kent Olsson (L)  

 

2. Kommunfullmäktige väljer följande till ordförande och vice ordförande för 

perioden: 

 

Ordförande Åke Jonsson (S) 

Vice ordförande Mari Wintarv (C) 

 

3. Kommunfullmäktige väljer följande lekmannarevisorer och 

lekmannarevisorsersättare för perioden: 

 

Lekmannarevisorer Lekmannarevisorsersättare 

Nils Erik Falk (C) Ylva Ivarsson (S) 

Kerstin Näslund (KD) Tommy Henriksson (M) 

 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2022-11-23 

 

Skickas till 

För kännedom: Kommunsekreteraren och Helsinge Net Ovanåker AB 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

33(62) 

Sammanträdesdatum 

2022-12-12 

 

 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 127 Dnr 2022/01098 

Val av 3 ledamöter och vice ordförande till Helsinge 
Vatten AB:s styrelse fr.o.m. bolagsstämma 2023 t.o.m. 
bolagsstämma 2027 samt revisorer 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige väljer följande ledamöter till Helsinge Vatten AB:s styrelse 

fr.o.m. bolagsstämma 2023 t.o.m. bolagsstämma 2027: 

 

Ledamöter 

Hans Gradin (S) 

Catharina Wigzell (C) 

Mikael Jonsson (M) 

 

2. Kommunfullmäktige väljer följande till vice ordförande: 

 

Vice ordförande Hans Gradin (S) 

 

3. Kommunfullmäktige väljer följande lekmannarevisor och 

lekmannarevisorsersättare för perioden: 

 

Lekmannarevisor Lekmannarevisorsersättare 

Nils Erik Falk (C) Kerstin Näslund (KD) 

 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2022-11-23 

 

Skickas till 

För kännedom: Kommunsekreteraren och Helsinge Vatten AB 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

34(62) 

Sammanträdesdatum 

2022-12-12 

 

 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 128 Dnr 2022/01099 

Val av 1 ledamot och 1 ersättare till den gemensamma 
företagshälsovårdsnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige väljer följande ledamot och ersättare till 

den gemensamma företagshälsovårdsnämnden för perioden 2023-2026: 

 

Ledamot Ersättare 

Hans Gradin (S) Lars-Erik Häggblom (KD) 

 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2022-11-23 

 

Skickas till 

För kännedom: Kommunsekreteraren och företagshälsovårdsnämnden 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

35(62) 

Sammanträdesdatum 

2022-12-12 

 

 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 129 Dnr 2022/01100 

Val av 2 ledamöter och 2 ersättare till Hälsingerådet 
2023-2026 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige väljer följande ledamöter och ersättare till Hälsingerådet för 

perioden 2023-2026: 

 

Ledamöter Ersättare 

Yoomi Renström (S) Hans Jonsson (C) 

Andreas Kissner (KD) Mikael Jonsson (M) 

 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2022-11-23 

 

Skickas till 

För kännedom: Kommunsekreteraren och Hälsingerådet 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

36(62) 

Sammanträdesdatum 

2022-12-12 

 

 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 130 Dnr 2022/01101 

Val av 1 ledamot och 1 ersättare till Gemensam nämnd 
för hjälpmedelsverksamheten mellan Region Gävleborg 
och kommunerna i Gävleborgs län 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige väljer följande ledamot och ersättare till Gemensam nämnd 

för hjälpmedelsverksamheten för perioden 2023-2026: 

 

Ledamot Ersättare 

Gun-Marie Swessar (C) Ing-Britt Fredriksson (KD) 

 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2022-11-23 

 

Skickas till 

För kännedom: Kommunsekreteraren och Gemensam nämnd för 

hjälpmedelsverksamheten 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

37(62) 

Sammanträdesdatum 

2022-12-12 

 

 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 131 Dnr 2022/01102 

Val av 2 revisorer till kommunens fonder och stiftelser 
2023-2026 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige väljer följande revisorer till kommunens fonder och stiftelser 

för perioden 2023-2026: 

 

Revisorer 

Nils Erik Falk (C) 

Kerstin Näslund (KD) 

 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2022-11-23 

 

Skickas till 

För kännedom: Kommunsekreterare och revisorer 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

38(62) 

Sammanträdesdatum 

2022-12-12 

 

 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 132 Dnr 2022/01103 

Nominering av 1 ledamot och 1 ersättare till styrelsen 
för Ljusnan-Voxnan Vattenvårdsförbund, fr.o.m. 
förbundsmöte 2023 t.o.m. förbundsmöte 2027 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige väljer följande ledamot och ersättare till styrelsen för 

Ljusnan-Voxnan Vattenvårdsförbund, fr.o.m. förbundsmöte 2023 t.o.m. 

förbundsmöte 2027: 

 

Ledamot Ersättare 

Gun-Marie Swessar (C) Robert Harrysson (SD) 

 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2022-11-23 

 

Skickas till 

För kännedom: Kommunsekreteraren och Ljusnan-Voxnan Vattenvårdsförbund 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

39(62) 

Sammanträdesdatum 

2022-12-12 

 

 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 133 Dnr 2022/01105 

Val av 2 ledamöter och 2 ersättare till 
förbundsdirektionen Kommunalförbundet Hälsingland 
2023-2026 samt revisorer 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige väljer följande ledamöter och ersättare till 

Kommunalförbundet Hälsingland för perioden 2023-2026: 

 

Ledamöter Ersättare 

Yoomi Renström (S) Hans Jonsson (C) 

Andreas Kissner (KD) Mikael Jonsson (M) 

 

2. Kommunfullmäktige väljer följande lekmannarevisor och 

lekmannarevisorsersättare för perioden: 

 

Lekmannarevisor Lekmannarevisorsersättare 

Nils Erik Falk (C) Kerstin Näslund (KD) 

 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2022-11-23 

 

Skickas till 

För kännedom: Kommunsekreteraren och Kommunalförbundet Hälsingland 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

40(62) 

Sammanträdesdatum 

2022-12-12 

 

 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 134 Dnr 2022/01106 

Val av 5 ledamöter och 5 ersättare samt ordförande och 
vice ordförande till krisledningsnämnden 2023-2026 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige väljer följande ledamöter och ersättare till 

krisledningsnämnden för perioden 2023-2026: 

 

Ledamöter Ersättare 

Yoomi Renström (S) Emma Mmadueme (S) 

Jimmi Bogg (S) Björn Mårtensson (C) 

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

Andreas Kissner (KD) Stefan Embretsén (SD) 

Mikael Jonsson (M) Kent Olsson (L) 

 

2. Kommunfullmäktige väljer följande till ordförande och vice ordförande: 

 

Ordförande Yoomi Renström (S) 

Vice ordförande Hans Jonsson (C) 

 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2022-11-23 

 

Skickas till 

För kännedom: Kommunsekreteraren och krisledningsnämnden 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

41(62) 

Sammanträdesdatum 

2022-12-12 

 

 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 135 Dnr 2022/01107 

Val av 2 ledamöter, 2 ersättare och vice ordförande till 
den gemensamma överförmyndarnämnden 2023-2026 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige väljer följande ledamöter och ersättare till den gemensamma 

överförmyndarnämnden för perioden 2023-2026: 

 

Ledamöter Ersättare 

Maria Rens (S) Lena Westling (C) 

Per-Erik Jonsson (KD) Åsa Olsson (L) 

 

2. Kommunfullmäktige väljer följande vice ordförande till den gemensamma 

överförmyndarnämnden för perioden 2023-2026: 

 

Vice ordförande Maria Rens (S) 

 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2022-11-23 

 

Skickas till 

För kännedom: Kommunsekreteraren och överförmyndarnämnden 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

42(62) 

Sammanträdesdatum 

2022-12-12 

 

 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 136 Dnr 2022/01108 

Val av Gode män för fastighetsbildningsförrättningar 
m.m. 2023-2026 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige väljer följande gode män för perioden 2023-2026: 

 

Tätortsförhållanden Jord- och skogsbruksfrågor 

Jonas Frost (S) Jonas Frost (S) 

Hans Gradin (S) Hans Gradin (S) 

Björn Schols (C) Björn Schols (C) 

Andreas Kissner (KD) Anders Göllas (M) 

Stefan Embretsén (SD) Stefan Embretsén (SD) 

 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2022-11-23 

 

Skickas till 

För kännedom: Kommunsekreteraren och Gode män för 

fastighetsbildningsförrättningar m.m.    



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

43(62) 

Sammanträdesdatum 

2022-12-12 

 

 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 137 Dnr 2022/01109 

Val av 1 ledamot och 1 ersättare till det finansiella 
samordningsförbundet 2023-2026 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige väljer följande ersättare till det finansiella 

samordningsförbundet för perioden 2023-2026: 

 

Ledamot Ersättare 

Gun-Marie Swessar (C) Ing-Britt Fredriksson (KD) 

 

 

Förslag till beslut under sammanträdet 

Björn Mårtensson (C) föreslår Gun-Marie Swessar (C) till ledamot och Ing-Britt 

Fredriksson (KD) till ersättare. 

 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2022-11-23 

 

Skickas till 

För kännedom: Kommunsekreteraren, vald ledamot och ersättare 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

44(62) 

Sammanträdesdatum 

2022-12-12 

 

 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 138 Dnr 2022/01092 

Val av oppositionsresurs 2023-2026 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige väljer följande oppositionsresurs för perioden 2023-2026: 

 

Oppositionsresurs Andreas Kissner (KD) 

 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2022-11-23 

 

Skickas till 

För kännedom: Kommunsekreteraren och oppositionsresurs 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

45(62) 

Sammanträdesdatum 

2022-12-12 

 

 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 139 Dnr 2022/01094 

Inkallelseordning för ersättare i styrelser och nämnder 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige antar följande regler att gälla vid inkallande av ersättare i 

nämnder och styrelser för perioden 2023-2026: 

 

För ledamot tillhörande 

nedanstående partigrupp 

Inträder ersättare i nedan angiven 

partigruppsordning 

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

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

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

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

V, Vänsterpartiet V, S, C, M, L, KD 

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

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

 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2022-11-23 

 

Skickas till 

För kännedom: Kommunsekreteraren, styrelser och nämnder 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

46(62) 

Sammanträdesdatum 

2022-12-12 

 

 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 140 Dnr 2022/01042 

Justering av priser på Lunch/middag samt lunchlådor 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Att anta förslag till höjning av matpriser enligt förslag. Höjningen ska träda i kraft 

2023-01-01. 

 

 

Sammanfattning av ärendet 

Bakgrund 

Livsmedelspriserna för storhushåll har stigit under året, den främsta 

orsaken är ökad efterfrågan av livsmedel i världen pandemi samt kriget i Ukraina. 

 

Ärendet 

Livsmedelspriser har stigit med ca 25% under de tre första kvartalen 2022 och 

beräknas fortsätta stiga ända fram till 2025.  

 

Restaurangen på Sunnangården bör följa prisutveckling i närliggande kommuner 

samt den lokala marknadens prissättning för luncher. 

Den interna prissättningen ska täcka kostavdelningens kostnad för livsmedel, 

personal, lokaler och distribution. 

 

Följande omfattas av prishöjningen: 

Lunch till gymnasieelever samt matlådor till inackorderade elever.  

Skola/förskola frukost, mellanmål samt lunchkostnader (elever, assistenter) för de 

enheter vi skickar bokföringsordrar. 

Lunch och kvällsmat till särskilda boenden. För kvällsmaten kommer prishöjning 

vara högre då maten tidigare varit av lättare karaktär men numer är likvärdig med 

lunchmaten.  

Pensionärer som bor hemma i eget boende men som äter lunch eller köper matlåda 

i kommunens restauranger. 

Pensionärer som har behovsprövade matlådor. 

Gäster som äter lunch eller köper matlåda i kommunens restauranger. 

 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

47(62) 

Sammanträdesdatum 

2022-12-12 
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Ny prissättning 

Nuvarande pris  Nytt pris 

  1/1 -2023  

Elever Gymnasiet   32 kr  38 kr 

Matlåda inackorderad Gymn.   25 kr 33 kr 

Assistent Grundskola   42 kr 50 kr 

Frukost Grundskola/Förskola Vux  12 kr 16 kr 

Frukost Förskola barn   10 kr 14 kr 

Mellanmål Grundskola/Förskola Vux  10 kr 14 kr 

Mellanmål Förskola Barn   8 kr 12 kr        

Lunch Förskola Vux   30 kr 38 kr 

Lunch Förskola barn   24 kr 33 kr 

Lovskola Barn    25 kr 33 kr 

 

Ny prissättning  

Lunch för Särskilda boenden   47 kr 56 kr 

Kvällsmat särskilda boenden   41 kr 56 kr 

Matlådor till behovsprövade   50 kr 62 kr 

Lunch matsal, pensionär   60 kr 75 kr  

Matlåda i matsal, pensionär   56 kr 71 kr 

Lunch skolmatsal/restauranger  67 kr 82 kr 

 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2022-11-24 § 190 Justering av priser på Lunch/middag samt 

lunchlådor 

Tjänsteskrivelse, 2022-10-24 

 

Skickas till 

Socialförvaltningen 

Barn- och utbildningsförvaltningen 

Ekonomiavdelningen  

Kostenheten 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

48(62) 

Sammanträdesdatum 

2022-12-12 

 

 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 141 Dnr 2022/01010 

Egenandelsprogram i Kommunassurans för Ovanåkers 
kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Att Ovanåkers kommun deltar i Egenandelsprogrammet i Kommunassurans med 

en egenandelsnivå på 1,5 mnkr per år.  

 

 

Sammanfattning av ärendet 

På Kommunassurans extra bolagsstämma den 16 november ska stämman besluta 

att Kommunsassurans ska tillhandahålla Egenandelsprogram. När detta beslut är 

fattat har alla delägarkommuner möjlighet att ta ställning till deltagande i 

Egenandelsprogrammet. Kommunassurans har förslag på att nivån för Ovanåkers 

kommuns egenandel bör ligga på 1,5 mnkr per år och att Ovanåkers kommun 

tecknar traditionell försäkring för de nivåer som är högre än den rekommenderade 

egenandelsnivån.  

 

Ärendet 

Kommunassurans har under en tid arbetat med projektet Egenandelsprogram, där 

syftet är att möjliggöra för ägarkommunerna att nyttja sin betydande risktolerans till 

att anta en riskaptit där man avstår från att köpa externt försäkringsskydd inom 

rationella nivåer, för att undvika att pengar byts fram och tillbaka mellan 

kommunsektorn och försäkringsbranschen. Vid långsiktigt pengabyte mellan 

kommunsektorn och försäkringsbranschen är kommunerna den tydliga förloraren, 

pga. transaktionskostnader och uttag av vinst som inte kommer kommunerna till 

nytta. 

 

Den lösning för delägarkommunerna som Kommunassurans har tagit fram innebär 

att kommunerna, om så önskas inklusive även kommunkoncernen, har möjlighet att 

i en avgränsad egenandel inom försäkringsbolaget avsätta den del som statistiskt 

sett inte bör försäkras, medan administrationen och skaderegleringen hanteras som 

hittills genom samverkan i Kommunassurans. Riskpremien för den ekonomiskt 

rationella nivån hålls på detta sätt avgränsad inom Kommunassurans för respektive 

kommun (centralt), medan kommunens tjänstepersoner i de olika förvaltningarna 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

49(62) 

Sammanträdesdatum 

2022-12-12 
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och bolagen inte kommer att uppleva annat än att de anmäler en försäkringsskada 

”som vanligt”. Eftersom Kommunassurans har delägarkommuner av alla storlekar 

har programmet utvecklats så att det passar alla kommuners behov. 

 

Positiva följdeffekter av Egenandelsprogrammet är att det möjliggör för 

kommunerna att nyttja sitt egna försäkringsbolag för ytterligare försäkringsbehov än 

i dag (t ex elevolycksfallsförsäkring och försäkring för kommunala bostadsbolag), 

vilket ytterligare minskar behovet av extern upphandling av försäkringsskydd. De 72 

delägarkommunerna i Kommunassurans (nästan en fjärdedel av Sveriges 

kommuner) är tillsammans en kraftfull aktör som genom Egenandelprogrammet kan 

samverka för alla kommuners bästa, inte enbart gällande rena 

kommunförsäkringsfrågor utan även riskhantering och köpkraft gällande 

återförsäkring.  

 

Kommunassurans har för var och en av delägarkommunerna låtit analysera vilken 

nivå av risk som är rationellt för respektive kommun att behålla i en egenandel i 

Kommunassurans, utifrån ett rent riskstatistiskt perspektiv. Analyserna har utförts 

av aktuariekonsultföretaget Nordisk Aktuarservice ApS i Köpenhamn. Den 

genomförda analysen avseende rationell riskaptit beaktar  

• antalet invånare i Ovanåkers kommun,  

• det totala värdet av den egendom som Ovanåkers kommun försäkrar  

• alla 72 delägarkommuners gemensamma skaderesultat sedan år 2014 och 

• Ovanåkers kommuns skadeutveckling, speciellt gällande frekvensskador, de 

senaste åren i förhållande till övriga kommuners skadeutveckling.  

 

Analysen beaktar inte kommunens risktolerans. Kommunassurans uppfattning är 

dock att de nivåer av egenandelar som föreslås inte riskerar att någon kommuns 

balansräkning allvarligt kan skadas, utan beslut bör tas med utgångspunkt i vilken 

nivå som är förenlig med riskaptitanalysen och bör baseras på analysen av vad 

som är en rationell nivå. Den genomförda analysen har gjorts nivåvis för varje 

kommun. Här redovisas enbart de delar som ingår i egenandelen, dvs ren förväntad 

årlig riskkostnad/riskpremie utan tillägg för andra delar som ingår vid beräkning av 

en försäkringspremie, t ex overheadkostnader, kostnad för återförsäkring eller 

riskbedömningar som baserats på annan grund än rena analysdata. Detta gör att 

analysen som genomförts för Ovanåkers kommun inte är direkt jämförbar med 

kommunens nuvarande premie och heller inte kommunens skadeutfall, eftersom 

analysen tar sikte enbart på förväntningar av förändrad riskprofil när 

Egenandelsprogrammet tillämpas. 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
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Att det de flesta år kommer att förekomma icke utnyttjad riskpremie beror på att 

riskpremien dels består av förväntad kostnad för skador som med stor säkerhet 

kommer att inträffa ett visst år (frekvensskador), dels genomsnittlig kostnad för 

stora skador som statistiskt sett inte kommer att inträffa under ett enskilt år men 

som kommer att inträffa någon gång. För många kommuner bedöms nivåer där 

egenandelen kan fylla av kommunen med beräknad icke utnyttjad riskpremie på 

cirka 10-12 år som lämpligt att hålla som egenandel, under förutsättning att 

kommunens analysresultat visar att återkomsttiden för stora skador inte gör att 

nivån bör sättas annorlunda. Även om tidsspannet om ett drygt decennium är 

relativt lång tid innan de fulla positiva effekterna uppnås i strikt ekonomisk mening 

så uppnår kommunen redan från början andra fördelar som gör att 

Kommunassurans rekommenderar att en relativt lång tidshorisont i det strikt 

ekonomiska hänseendet bör kunna godtas. Till detta kommer att om alla 

delägarkommuner väljer en egenandel i den övre nivån av det rationella spannet så 

kommer den samlade effekten gentemot återförsäkringsmarknaden att bli mer 

kraftfull. Resultatet av analysen visar avseende Ovanåkers kommun att det är 

riskstatistiskt rationellt för kommunen att i egenandel hålla ett belopp upp till 1,5 mkr 

per år. Kommunassurans rekommenderar en egenandelsnivån för Ovanåkers 

kommun på upp till 1,5 mnkr per år. Ovanåkers kommun rekommenderas att teckna 

traditionell försäkring på nivån över 1,5 mnkr.   

 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2022-11-24 § 187 Egenandelsprogram i Kommunassurans för 

Ovanåkers kommun 

Tjänsteskrivelse, 2022-10-21 

Riskhantering i Ovanåkers kommun genom Egenandelsprogram i 

Kommunassurans 

 

Skickas till 

Ekonomikontoret 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

51(62) 

Sammanträdesdatum 

2022-12-12 
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§ 142 Dnr 2022/01062 

Avtal för inköpssamverkan revidering 2022-10-28 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Anta avtal för inköpssamverkan, reviderad 2022-10-28  

 

 

Ärendet 

Sedan 2020 samverkar kommunerna i Hälsingland i en inköpssamverkan, kallad 

Inköpssamverkan Mitt. 2021 blev även Älvkarleby kommun en del av samverkan i 

Inköpssamverkan Mitt och samverkansavtalet reviderades för att möjliggöra 

Älvkarlebys deltagande. Inköpssamverkan har nu pågått några år och mycket av 

praktiska rutiner och samarbetsformer har växt fram. Under detta år har det på 

uppdrag av kommuncheferna i Hälsingland arbetats med en översyn av det 

befintliga avtalet för att avtalet bättre ska vara anpassat efter det sätt som 

inköpssamverkan utformats. 

 

Ett område där det föreslås en förändring är i § 7 Organisering, där det tidigare 

fanns tre grupperingar, Kommunchefsgrupp, Styrgrupp och Inköpssamordnargrupp 

föreslås nu bli två grupperingar, Styrgrupp och Inköpschefsgrupp. § 5 

Överenskommelse, för att underlätta hanteringen i de upphandlingar som kan 

resultera i väldigt många avtal möjliggörs med detta förslag att en av kommunerna i 

samverkan har rollen som inköpscentral. Detta arbetssätt gör att den administrativa 

hanteringen minskar avsevärt för de fåtal upphandlingar som kan bli aktuella, den 

part som agerar inköpscentral kan då teckna avtal i eget namn och övriga 

kommuner och bolag blir avropsberättigade. § 6 Parternas åtaganden, i uppstarten 

av inköpssamverkan tydliggjordes många åtaganden under denna paragraf, nu när 

inköpssamverkan fungerat några år behöver flera av dessa åtaganden inte vara 

med i avtalet. 

 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2022-11-24 § 188 Avtal för inköpssamverkan revidering 2022-10-

28 

Avtal för Inköpssamverkan Mitt 
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Avtal för inköpssamverkan rev 2021-02-22 

 

Skickas till 

Ekonomiavdelningen 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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§ 143 Dnr 2022/00886 

Lokala miljömål 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Att godkänna slutredovisning av de gamla miljömålen. 

2. Att starta process för nya lokala miljömål med Länsstyrelsens åtgärdsprogram 

som grund. 

3. Att nya miljömål ska tas fram i en gemensam arbetsgrupp med såväl politiker 

som tjänstepersoner. Arbetsgruppen utses i början av 2023. 

 

 

Sammanfattning av ärendet 

Nuvarande lokala miljömål för Ovanåkers kommun sträckte sig fram till och med 

2020 och där 7 av 18 mål uppfylldes, ytterligare 5 var på gränsen medan de sista 6 

inte nåddes. Nu finns ett behov av att sätta nya uppdaterade mål för att leva upp till 

den ekologiska dimensionen av Agenda 2030. Det har också funnits regionala 

miljömål med åtgärdsprogram och tillhörande överenskommelse mellan 

Länsstyrelsen och kommunen som löpte ut 2020. Länsstyrelsen har nu tagit fram 

ett nytt åtgärdsprogram med förslag på målsättningar som ska ut på remiss till 

kommunerna under hösten 2022. Förslaget från kommunstyrelseförvaltningen är att 

länsstyrelsens åtgärdsprogram får ligga till grund för de nya lokala miljömålen. 

Praktiskt innebär det att politiker och/eller tjänstepersoner behöver utses för att gå 

igenom åtgärdsprogrammet efter remissperiodens slut och välja de mål och 

åtgärder som är relevanta för vår kommun. 

 

Ärendet 

De tidigare lokala miljömålen för Ovanåkers kommun löpte för perioden 2016 - 

2020. Uppföljningen visar att sju av målen nåddes och får grönt ljus, fem av målen 

var på gränsen och får därför gult ljus medan sex inte kan anses ha nåtts och därför 

får rött ljus. Det har också funnits regionala miljömål med tillhörande 

åtgärdsprogram som kommunen har arbetat med till viss del, även dessa löpte ut 

2020. Det finns nu ett stort behov av att sätta nya mål som är anpassade till dagens 

läge för att kommunen ska uppnå den ekologiska dimensionen av Agenda 2030. 

Länsstyrelsen har det senaste året arbetat fram ett nytt åtgärdsprogram med fyra 

temaområden – Klimat & energi; Vatten; Biologisk mångfald, ekosystemtjänster & 
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friluftsliv samt Giftfritt och cirkulärt samhälle. Inom varje temaområde finns ett antal 

s.k satsningar (ex. Energi- och klimataspekter integreras i samhällsplaneringen och 

planprocesser) som kopplar an till bland annat målen i Agenda 2030. Vidare finns 

förslag på åtgärder kopplade till dessa satsningar där kommuner kan välja att anta 

en eller flera. Detta åtgärdsprogram ska under hösten ut på remiss i kommunerna 

för att sen klubbas igenom i början av 2023. 

 

Då dessa temaområden är giltiga även för Ovanåkers kommun och det finns ett 

stort antal åtgärder att välja bland för att göra dem anpassade efter den lokala 

kontexten föreslås att de nya lokala miljömålen utgår från dessa. Politiker och/eller 

tjänstepersoner behöver utses för att gå igenom åtgärdsprogrammet efter 

remissperiodens slut och välja de mål och åtgärder som är relevanta för vår 

kommun. 

 

Konsekvensbeskrivning barn och unga 

Att kommunen har satta mål och åtgärder för sitt klimat – och miljöarbete och 

prioriterar dessa nu gör att våra barn och unga idag inte behöver börja sin 

vuxenbana med att lösa problem som tidigare generationer har skapat. 

 

Konsekvensbeskrivning jämställdhet 

Beslutet bedöms inte påverka jämställdhet. 

 

Konsekvensbeskrivning hållbarhet 

Att ha satta mål och åtgärder för kommunens klimat – och miljöarbete syftar till att 

skapa en hållbar kommun nu och för framtiden. 

 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2022-10-18 § 166 Lokala miljömål 

Tjänsteskrivelse, 2022-09-27 

Uppföljning miljömål 2016 – 2020 – Ovanåkers kommun 

 

Skickas till 

Miljöstrateg 
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§ 144 Dnr 2022/01043 

Revidering av arbetsordning för kommunfullmäktige, § 
34 gällande medborgarförslag 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Att anta föreslagen revidering av arbetsordningen för kommunfullmäktige, 

gällande § 34 om medborgarförslag. 

 

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktiges arbetsordning § 34 gäller medborgarförslag. Det senaste 

innehållet under denna paragraf reviderades senast 2021-12-13, inför införandet av 

e-förslag. Punkter under denna paragraf har visat sig svårtolkade, då de motsäger 

varandra och inte gör hantering och beredningsgång tydlig. Även andra aspekter 

har analyserats. 

 

Föreslagen revideringen syftar till att tydliggöra hantering och beredningsgång 

gällande medborgarförslag. I juridisk mening är det just fortfarande 

medborgarförslag det handlar om, även om det numera i första hand är tänkt att 

dessa ska inkomma via vår e-tjänst och därför har benämnts e-förslag. I 

revideringen föreslås att benämningen medborgarförslag används konsekvent, då 

e-förslag handlar om medborgarförslag som lämnas in elektroniskt. Begreppet e-

förslag finns inte omnämnt i någon lagtext. 

 

Vad gäller beredningsgången syftar revideringen till att göra den så effektiv som 

möjligt, och att medborgarförslag kan delegeras direkt för beredning och/eller beslut 

i berörd nämnd. Tiden för röstning på medborgarförslag på vår webbplats är idag 90 

dagar, vilken föreslås kortas ned till 60 dagar. 

 

Punkterna som rör vilka medborgarförslag som ska bedömas giltiga enligt 

arbetsordningen har i möjligaste mån kortats ned. 

 

Antal röster som krävs i webbomröstningen av medborgarförslag för att förslaget 

ska gå vidare till politisk beredning föreslås höjas från 10 till 30. Detta för att 10 

röster i praktiken innebär att så gott som alla medborgarförslag som anses giltiga 
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enligt arbetsordningen går vidare till politisk beredning, vilket inte var tanken. 

Tanken var att medborgarförslag ska få fler röster än från de i närmaste sociala 

krets för att gå vidare till politisk beredning. Med en nivå på 10 röster för att 

medborgarförslaget ska gå vidare till politisk beredning bedöms webbomröstningen 

överflödig. 

 

Förslag på reviderat innehåll, Ovanåkers kommunfullmäktiges arbetsordning § 34: 

 

Kommunfullmäktiges arbetsordning § 34 gäller medborgarförslag. Det senaste 

innehållet under denna paragraf reviderades senast 2021-12-13, inför införandet av 

e-förslag. Punkter under denna paragraf har visat sig svårtolkade, då de motsäger 

varandra och inte gör hantering och beredningsgång tydlig. Även andra aspekter 

har analyserats. 

 

Föreslagen revideringen syftar till att tydliggöra hantering och beredningsgång 

gällande medborgarförslag. I juridisk mening är det just fortfarande 

medborgarförslag det handlar om, även om det numera i första hand är tänkt att 

dessa ska inkomma via vår e-tjänst och därför har benämnts e-förslag. I 

revideringen föreslås att benämningen medborgarförslag används konsekvent, då 

e-förslag handlar om medborgarförslag som lämnas in elektroniskt. Begreppet e-

förslag finns inte omnämnt i någon lagtext. 

 

Vad gäller beredningsgången syftar revideringen till att göra den så effektiv som 

möjligt, och att medborgarförslag kan delegeras direkt för beredning och/eller beslut 

i berörd nämnd. Tiden för röstning på medborgarförslag på vår webbplats är idag 90 

dagar, vilken föreslås kortas ned till 60 dagar. 

 

Punkterna som rör vilka medborgarförslag som ska bedömas giltiga enligt 

arbetsordningen har i möjligaste mån kortats ned. 

 

Antal röster som krävs i webbomröstningen av medborgarförslag för att förslaget 

ska gå vidare till politisk beredning föreslås höjas från 10 till 30. Detta för att 10 

röster i praktiken innebär att så gott som alla medborgarförslag som anses giltiga 

enligt arbetsordningen går vidare till politisk beredning, vilket inte var tanken. 

Tanken var att medborgarförslag ska få fler röster än från de i närmaste sociala 

krets för att gå vidare till politisk beredning. Med en nivå på 10 röster för att 

medborgarförslaget ska gå vidare till politisk beredning bedöms webbomröstningen 

överflödig. 
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Förslag på reviderat innehåll, Ovanåkers kommunfullmäktiges arbetsordning § 34: 

 

§ 34  Medborgarförslag 

1. Den som är folkbokförd i kommunen får väcka politiskt ärende i kommunen 

genom att lämna in ett medborgarförslag.  

2. Den som är folkbokförd i kommunen har även rätt att stödja inskickade 

medborgarförslag. 

3. För att ett medborgarförslag ska vara giltigt ska namn, adress och 

telefonnummer anges. 

4. Ämnen av olika slag får inte tas upp i samma medborgarförslag. 

5. Medborgarförslag skickas in via kommunens e-tjänst, via blankett till 

kommunen eller till fullmäktiges presidium under fullmäktiges 

sammanträde. 

6. Medborgarförslaget ska röra en fråga inom kommunens ansvarsområden. 

7. Medborgarförslaget får inte beröra lagar och regler som riksdagen beslutar 

om. 

8. En röst per person och medborgarförslag gäller vid stödjandet av 

medborgarförslag.  

9. Ett medborgarförslag behöver 30 röster för att gå vidare till beredning i 

berörd nämnd.  

10. Medborgarförslag ligger öppet för omröstning maximalt 60 dagar. 

11. Kommunfullmäktiges presidium beslutar i sin beredning om i vilken nämnd 

eller styrelse ärendet ska beredas och beslutas i. 

12. Medborgarförslag ska beredas så att beslut kan fattas inom ett år från det 

att förslaget gått vidare till beredning. Efter beredning och beslut i 

nämnd/styrelse återkommer ärendet till kommunfullmäktige som 

information. Efter beredning i nämnd kan även förslaget tas upp för beslut i 

kommunfullmäktige, beroende på vad kommunfullmäktiges presidium 

beslutat om det. 

13. Förslagsställaren får information om det politiska beslutet gällande sitt 

medborgarförslag via expediering av beslutet. 

14. Den som har väckt ett medborgarförslag har rätt att yttra sig i beslutande 

nämnd/styrelse eller fullmäktige när medborgarförslaget ska tas upp för 

beslut. Detta gäller enbart om medborgarförslaget ligger inom den 

kommunala kompetensen. 

15. Medborgarförslaget kommer inte att publiceras om det tydligt gäller en 

felanmälan eller allmän synpunkt på en specifik verksamhet, eller är en 

fråga som direkt kan behandlas av ansvarig förvaltning.  
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16. Medborgarförslaget får inte bryta mot svensk lag, vara diskriminerande eller 

på annat sätt olämpligt. 

17. Medborgarförslaget får inte gälla myndighetsutövning mot enskild som till 

exempel bygglov och ekonomiskt bistånd.  

18. Om medborgarförslaget är snarlikt ett ärende som kommunen nyligen 

beslutat om eller är snarlikt ett inlämnat medborgarförslag de senaste 12 

månaderna kommer medborgarförslaget inte att publiceras för omröstning.  

19. Medborgarförslaget får inte beröra ett ärende som rör en pågående parallell 

process eller rättsprocess. 

20. Folkinitiativ om folkomröstning kan inte ställas i webbverktyget för 

medborgarförslag. 

21. Medborgarförslag är inte avsett för företrädare för politiska partier i 

kommunfullmäktige. För det finns andra etablerade kanaler att använda, 

som exempelvis motion.  

22. Medborgarförslag får inte innefatta marknadsföring av en produkt eller 

kommersiell verksamhet. 

23. Medborgarförslaget ska inte handla om förhållandet mellan kommunen som 

arbetsgivare och dess arbetstagare eller intern verksamhetsfråga i 

kommunen. 

24. Om medborgarförslaget inte blir godkänt ska förslagsställaren få 

information om varför det inte har accepterats.  

25. När ett medborgarförslag beretts färdigt och beslut ska fattas, ska 

förslagsställaren underrättas. 

26. Två gånger om året redovisas de medborgarförslag som det inte fattats 

beslut om inom ett år från det att ärendet gått vidare till beredning. Detta 

som information till kommunfullmäktige. 

 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2022-11-24 § 203 Revidering av arbetsordning för 

kommunfullmäktige, § 34 gällande medborgarförslag 

Tjänsteskrivelse, 2022-10-24 

 

Skickas till 

Alla förvaltningar 
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§ 145 Dnr 2022/00981 

Förslag till Förbundsordning Kommunalförbundet 
Hälsingland 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Anta Förslag till Förbundsordning Kommunalförbundet Hälsingland 

 

 

Ärendet 

Revisionsbyrån KPMG har fått i uppdrag att revidera förbundets Förbundsordning. 

Uppdraget syftar till att anpassa nuvarande Förbundsordning till de krav och den 

praxis som finns gällande kommunalförbund. I uppdraget ligger också att göra en 

översyn av gällande Reglemente för förbundsdirektionen i Kommunalförbundet 

Hälsingland och föreslå förändringar eller tillägg. 

  

Förbundschefen har haft två möten med handläggaren på KPMG. Vid det första 

mötet presenterades förutsättningarna för uppdraget och de dokument som är 

föremål för översyn. Vid det andra mötet har av KPMG presentera förslag 

behandlats och kommenterats.  

 

Förslag till reviderad Förbundsordning innehåller ändringar som berör såväl 

Förbundsordning som Reglemente. Det som gäller förbundets uppdrag och som 

idag återfinns i Reglementet har överförts till Förbundsordningen § 3 Ändamål. Ett 

uppdrag som medlemskommun överlåter ansvaret för till ett kommunalförbund ska 

återfinnas i Förbundsordningen och inte i ett Reglemente som är en arbetsordning 

för direktionen. Detta är den mer ingripande förändringen och innebär att om 

förbundet ska, utifrån vad medlemskommunerna önskar, ta på sig och ansvara för 

ytterligare uppdrag så ska detta uppdrag skrivas in i Förbundsordningen.  

 

Direktionen har vid sitt möte 2022-08-31 behandlat ärendet om förslag till reviderad 

Förbundsordning och Reglemente. Direktionen beslutade om vissa förändringar och 

förtydliganden i förhållande till förslaget från KPMG.  

 

I förslag till Reglemente för förbundsdirektionen i Kommunalförbundet Hälsingland 

har gulmarkerat lagts till och rödmarkerat flyttas till förbundsordningen. 
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Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2022-11-24 § 204 Förslag till Förbundsordning 

Kommunalförbundet Hälsingland 

Förslag till Förbundsordning Kommunalförbundet Hälsingland 

 

Skickas till 

Kommunsekreterare 
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§ 146 Dnr 2022/00071 

Information till kommunfullmäktige för kännedom 2022 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige har tagit del av informationen. 

 

 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse, 2022-11-30 

 2022/00105 Protokollsutdrag 2022-11-15 § 74 Rapportering av ej 

verkställda beslut och avbrott, LSS och SoL 2022 

 2021/00035 Protokollsutdrag 2022-11-15 § 73 Budget och 

verksamhetsplan 2022-2024 

 Protokoll styrelsemöte Helsinge Vatten AB 

 Protokoll styrelsemöte Samordningsförbund Gävleborg 2022-11-25 

 Beslut om efterträdarval Vänsterpartiet 
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Protokollsanteckning - Särskilt yttrande från Susan 
Kangosjärvi Persson (V), inlämnat på 
kommunfullmäktige 2022-12-12: 

 

Träning i att stå i talarstolen 

Vänsterpartiet framställer under fullmäktige 221212 ett särskilt yttrande som handlar 

om att till nästa budgetjustering avsätta medel och resurser för att kalla samtliga 

ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige till en utbildning som ska syfta till 

träning i att gå upp och prata i talarstolen. Dessa utbildningstillfällen ska vara 

könsuppdelade. 

 

De som identifierar sig som kvinnor ska ha ett separat tillfälle från de som 

identifierar sig som män. 

 

Dessa två utbildningstillfällen är obligatoriska för samtliga förtroendevalda i 

Ovanåkers kommunfullmäktige. 

 

Ickebinära kan välja det utbildningstillfälle som känns bäst. 

 

Susan K Persson (V) 

Edsbyn 221212 
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Karl Mikael
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Datum: 2022-12-19 08:52:50
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ANNA RUDMAN
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