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Jan-Åke Lindgren (S), tjänstgör för Ylva Ivarsson (S) 
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§ 164 Dnr 2021/00002 

Godkännande av dagordning 2021-08-18 
Kommunstyrelsens beslut 
Dagordningen godkändes med följande justeringar: 

• Uppsiktsplikt för Helsinge Net AB utgår och återkommer vid 
kommunstyrelsens sammanträde 28 september. 

• Information om lägesbild kring Covid-19 läggs till. 
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§ 165 Dnr 2021/00003 

Allmänhetens frågestund 2021-08-18 
Kommunstyrelsens beslut 
Ingen från allmänheten närvarade och inga frågor hade inkommit i förväg. 
 

Ärendet 
Kommunstyrelsens sammanträden är sedan den 6 juni 2002 öppna för 
allmänheten, (helt eller delvis). Besökare har då också möjlighet att ställa frågor på 
”Allmänhetens frågestund”.  
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§ 166 Dnr 2021/00434 

Uppsiktsplikt AICAB 2020 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att den verksamhet som bedrivits i Alfta 
Industricenter AB under 2020 har varit förenlig med det kommunala 
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att föreslå att kommunfullmäktige beslutar att 
notera informationen 

 

Beslutsgång 
Mikael Jonsson (M) deltog inte vid handläggningen av ärendet på grund av jäv. 
Mikael deltog vid mötet i egenskap av ordförande för bolaget och deltog följaktligen 
inte p g a jäv, se nedan.  
 

Ärendet 
Kommunstyrelsen ska en gång per år, i första hand i  samband med beslut om 
årsredovingen, i  beslut pröva om den verksamhet som bedrivits i de aktiebolag 
som kommunen helt eller delvis äger under föregående kalenderår har varit förenlig 
med det fastställda kommunala ändamålet och utförs inom ramen för de 
kommunala befogenheterna. För de delägda bolagen ska detta samordnas med 
övriga ägare. 
  
För AICAB har ordförande Mikael Jonsson och vd Hans-Peter Olsson inbjudits. 
Verkställande direktören går igenom vilka styrande dokument bolaget har, 
affärsplan, delårsbokslut samt vilka frågor de ser för framtiden. 
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§ 167 Dnr 2021/00433 

Uppsiktsplikt Aefab 2020 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att den verksamhet som bedrivits i Alfta 
Edsbyns Fastighets AB under 2020 har varit förenlig med det kommunala 
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna 

2. Kommunstyrelsen beslutar att föreslå att kommunfullmäktige beslutar att 
notera informationen.  

 

Beslutsgång 
Mikael Jonsson (M) deltog inte vid handläggningen av ärendet på grund av jäv. 
Mikael deltog vid mötet i egenskap av ordförande för bolaget och deltog följaktligen 
inte p g a jäv, se nedan. 
 

Ärendet 
Kommunstyrelsen ska en gång per år, i första hand i  samband med beslut om 
årsredovingen, i  beslut pröva om den verksamhet som bedrivits i de aktiebolag 
som kommunen helt eller delvis äger under föregående kalenderår har varit förenlig 
med det fastställda kommunala ändamålet och utförs inom ramen för de 
kommunala befogenheterna. För de delägda bolagen ska detta samordnas med 
övriga ägare. 
 
För AEFAB har ordförande Mikael Jonsson och vd Hans-Peter Olsson inbjudits. 
Verkställande direktören går igenom vilka styrande dokument bolaget har, 
affärsplan, delårsbokslut samt vilka frågor de ser för framtiden. 
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§ 168 Dnr 2021/00437 

Uppsiktsplikt Helsinge Vatten AB 2020 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att den verksamhet som bedrivits i Helsinge 
Vatten AB under 2020 har varit förenlig med det kommunala ändamålet och 
utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna 

2. Kommunstyrelsen beslutar att föreslå att kommunfullmäktige beslutar att 
notera informationen. 

 

Ärendet 
Kommunstyrelsen ska en gång per år, i första hand i  samband med beslut om 
årsredovingen, i  beslut pröva om den verksamhet som bedrivits i de aktiebolag 
som kommunen helt eller delvis äger under föregående kalenderår har varit förenlig 
med det fastställda kommunala ändamålet och utförs inom ramen för de 
kommunala befogenheterna. För de delägda bolagen ska detta samordnas med 
övriga ägare. 
  
För Helsinge Vatten AB har vd Ylva Jedebäck Lindberg inbjudits, även vice 
ordförande Hans Gradin närvarade då ordförande Sven-Inge Hallström fått 
förhinder. Verkställande direktören går igenom vilka styrande dokument bolaget 
har, affärsplan (utbyggnadsplan), ekonomiskt resultat samt vilka frågor de ser för 
framtiden. 
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§ 169 Dnr 2021/00438 

Uppsiktsplikt BORAB 2020 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att den verksamhet som bedrivits i Bollnäs 
Ovanåker Renhållning AB under 2020 har varit förenlig med det 
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna 

2. Kommunstyrelsen beslutar att föreslå att kommunfullmäktige beslutar att 
notera informationen 

 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen ska en gång per år, i första hand i  samband med beslut om 
årsredovingen, i  beslut pröva om den verksamhet som bedrivits i de aktiebolag 
som kommunen helt eller delvis äger under föregående kalenderår har varit förenlig 
med det fastställda kommunala ändamålet och utförs inom ramen för de 
kommunala befogenheterna. För de delägda bolagen ska detta samordnas med 
övriga ägare. 
 
För BORAB har ordförande Mona Thoresson och vd Marie Törrö inbjudits. 
Verkställande direktören går igenom vilka styrande dokument bolaget har, 
affärsplan, delårsbokslut samt vilka frågor de ser för framtiden. 
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§ 170 Dnr 2021/00441 

Uppsiktsplikt Bollnäs-Ovanåker gemensamma 
överförmyndarnämnd 2020 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att den verksamhet som bedrivits i 
Gemensamma överförmyndarnämnden, Bollnäs och Ovanåker, under 2020 
har varit förenlig med det kommunala ändamålet och utförts inom ramen för 
de kommunala befogenheterna. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att föreslå att kommunfullmäktige beslutar att 
notera informationen 

 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens uppsiktsplikt innebär att man med uppmärksamt ska följa de 
frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Vidare 
ska styrelsen hos övriga nämnder göra de framställningar som behövs. Styrelsen 
får från övriga nämnder och beredningar begära in de upplysningar som de behöver 
för att fullgöra sitt uppdrag. 
 
För Bollnäs-Ovanåker gemensamma överförmyndarnämnd har ordförande Britt-
Inger Dobbrown, vice ordförande Åsa Olsson och biträdande kommunchef i Bollnäs 
kommun Bo Wallbäcks inbjudits.  
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§ 171 Dnr 2021/00439 

Uppsiktsplikt Barn- och utbildningsnämnden 2020 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att den verksamhet som bedrivits i Barn- och 
utbildningsnämnden under 2020 har varit förenlig med det kommunala 
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att föreslå att kommunfullmäktige beslutar att 
notera informationen. 

 

Beslutsgång 
Jan-Åke Lindgren (S) deltog inte vid handläggningen av ärendet på grund av jäv. 
Jan-Åke deltog vid mötet i egenskap av ordförande för nämnden och deltog 
följaktligen inte p g a jäv, se nedan.  
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens uppsiktsplikt innebär att man med uppmärksamt ska följa de 
frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Vidare 
ska styrelsen hos övriga nämnder göra de framställningar som behövs. Styrelsen 
får från övriga nämnder och beredningar begära in de upplysningar som de behöver 
för att fullgöra sitt uppdrag.  
  
För barn- och utbildningsnämnden har nämndens ordförande Jan-Åke Lindgren och 
förvaltningschef Christer Andersson inbjudits. 
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§ 172 Dnr 2021/00436 

Uppsiktsplikt Helsinge Net AB 2020 
Ärendet utgår vid dagens sammanträde och återkommer vid kommunstyrelsens 
sammanträde 28 september. 
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§ 173 Dnr 2021/00442 

Uppsiktsplikt Kommunalförbundet Hälsingland 2020 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att den verksamhet som bedrivits i 
Kommunalförbundet Hälsingland under 2020 har varit förenlig med det 
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att föreslå att kommunfullmäktige beslutar att 
notera informationen. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens uppsiktsplikt innebär att man med uppmärksamt ska följa de 
frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Vidare 
ska styrelsen hos övriga förbund göra de framställningar som behövs. Styrelsen får 
från övriga förbund och beredningar begära in de upplysningar som de behöver för 
att fullgöra sitt uppdrag.  
  
För Kommunalförbundet Hälsingland har förbundschef Matts Hildebrand inbjudits. 
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§ 174 Dnr 2020/00365 

Lägesbeskrivning kring Coronaviruset 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen har tagit del av informationen. 
 

Ärendet 
Kommunchef Fredrik Pahlberg informerar om lägesbilden för Covid-19 i länet och i 
Ovanåkers kommun.  
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