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Ledamöter och ersättare
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Övriga

Skanska Tommy Jensen §§ 1-4
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Justerare

Kent Olsson och Jennie Forsblom
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Kristoffer Baas
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Närvarolista
Beslutande
Ledamöter

Yoomi Renström (S), Ordförande
Einar Wängmark (S), 1:e vice ordförande
Anna Rudman (C), 2:e vice ordförande
Håkan Englund (S)
Gun-Marie Swessar (C)
Jennie Forsblom (KD)
Mikael Jonsson (M)
Ylva Ivarsson (S)
Björn Mårtensson (C)
Eva Holm (S)
Inge Eriksson (SD)
Andreas Kissner (KD)
Maria Unborg (M)
Jan-Åke Lindgren (S)
Mari Vedin (C)
Susan Kangosjärvi Persson (V)
Ann Christine Märges (S)
Karin Leanders (C)
Lennart Englund (SD)
Bertil Eriksson (KD)
Kent Olsson (L)
Elin Wängmark (S)
Ulla Mortimer (M)
Per Helgesson (S)
Elisabeth Eriksson (C)
Allan Olsson (SD)
Karl-Gunnar Landar (C)
Claes Häggblom (KD)
Tomas Bolén (S)

Tjänstgörande ersättare

Monica Hansson (C) tjänstgör för Björn Schols (C)
Nils Erik Falk (C) tjänstgör för David Parhans (C)
Anne Landar-Ohlsson (C) tjänstgör för Hans Jonsson (C)
Carina Nordqvist (S) tjänstgör för Carl Bopparmark (S)
Jonas Frost (S) tjänstgör för Mattias Lennartsson (S)
Pär Rytkönen (SD) tjänstgör för Emilia Uvagårds (SD)
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Övriga närvarande
Ersättare

Justerandes sign

Ingemar Ehn (L)
Patrik Bossen (S)
Christer Karlsson (S)
Ingemar Börjesson (V)
Alexander Wigren (SD)
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§1

2019-03-04

Dnr 2019/00124

Kungörelse 2019-03-04
Ärendet
Sammanträdet har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala
anslagstavla på www.ovanaker.se. Den har även skickats till
kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare.
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§2

2019-03-04

Dnr 2019/00125

Allmänhetens frågestund 2019-03-04
Ärendet
Kommunfullmäktige har den 22 mars 1999 beslutat att införa ”Allmänhetens
frågestund” på kommunfullmäktiges sammanträden.
Det var allmänhet närvarande men det fanns inga frågor och det hade inte
heller kommit in några frågor i förväg.

Justerandes sign
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§3

2019-03-04

Dnr 2019/00181

Information om hur byggnation Celsiusskolan fortlöper samt
information rörande vad partnering innebär
Ärendet
Fastighetsstrateg David Persson, Tommy Jensen och Mats Olov Hildingsson
från Skanska informerade om projekt Celsiusskolan samt partnering.
Partnering innebär att leverantör och beställare samarbetar strukturerat, det
gäller även underentreprenörer.
Partnering lämpar sig bäst när det finns en stor osäkerhet i projektet.
Arbetet med Celsiusskolan kommer fortsätta till sommaren 2020.

Justerandes sign
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§4

2019-03-04

Dnr 2019/00180

Information om BORAB
Ärendet
Året som gått:
BORABs omsättning var 7,2 mnkr bättre än budget.
Soliditeten i bolaget har över tid ökat och är nu 58,4 %.
Framtid:

Justerandes sign

-

Nybyggnation kontor/personalutrymme

-

Sluttäckning av deponi

-

Utredning solcellspark på g:a deponin

-

Utredning framtida insamlingssystemet

-

Bygga ut återbruk

-

Nya avfallsplanen
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§5

2019-03-04

Dnr 2019/00029

Rapportering av kommunens finanspolicy
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner finansrapporten daterad 2019-01-15.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen skall två gånger per år, vid delårs- och årsbokslut, lämna
en rapport till kommunfullmäktig avseende kommunens finansverksamhet.
Eftersom upplåningen skett i form av byggnadskreditiv under 2018 så
redovisas endast de aktuella händelserna samt aktuell likvid situation.

Ärendet
Enligt Ovanåkers kommuns finanspolicy (antagen i kf 2017-11-20) ska
kommunstyrelsen två gånger per år, vid delårs- och årsbokslut, lämna en
rapport till kommunfullmäktig avseende kommunens finansverksamhet.
Under hösten 2018 fanns behovet av att uppta lån från Kommuninvest för att
klara utbetalningar för de beslutade investeringarna. Den praktiska
hanteringen av detta har gått till så att Ovanåkers kommun tecknar ett
låneavtal, byggnadskreditiv (rörlig ränta, STIBOR3M + 0,28 %), där avrop
på kort varsel kan göras (5 bankdagar). Dessa avrop, utbetalningar, ska sedan
omsättas till faktiska lån enligt kommunens finanspolicy. Under hösten har
avrop gjorts på detta byggnadskreditiv vid tre tillfällen, 3/10, 14/11 och
19/12, totalt har det avropats 80 mnkr. Räntan under tiden 2018-10-03 2018-12-31 har varit -0,1895 %. Under våren 2019 kommer dessa tre avrop
att omsättas till faktiska lån enligt finanspolicyn.
Den aktuella likvida situationen 2018-12-31 är 35,5 mnkr på banken och en
kredit på 30 mnkr.

Justerandes sign
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Magnus Haraldsson, 2019-01-15
Kommunstyrelsen 2019-01-29, § 24

Skickas till
För kännedom: Ekonomiavdelningen

Justerandes sign
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§6

Dnr 2019/00019

Besvarande av motion - Rabatt på avgift från Ovanåkers
kommun
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att inte göra en utredning på införande
av rabattsystem gällande försenade handläggningstider för miljö- och
byggnämndens myndighetsbeslut.
Beslutet grundar sig på att Riksdagen redan har i ett tillkännagivande
uttalat att regeringen bör låta utarbeta ett förslag om en komplettering
av plan- och bygglagen (2010:900) och lagen har införts från 201901-01 med regler om reduktion av bygglovsavgiften.
2. Därmed är motionen besvarad.

Sammanfattning av ärendet
Den 23 april 2018 inkom Hans Jonsson (C) med en motion innehållande ett
yrkande på att Ovanåkers kommun rörande miljö- och byggnämndens taxor,
utreder införandet av ett rabattsystem när handläggningstider för
myndighetsbeslut överstiger ett visst antal veckor.

Ärendet
Den 23 april 2018 inkom Hans Jonsson (C) med en motion innehållande ett
yrkande på att Ovanåkers kommun rörande miljö- och byggnämndens taxor,
utreder införandet av ett rabattsystem när handläggningstider för
myndighetsbeslut överstiger ett visst antal veckor.
Miljö- och byggnämnden innehar handläggningstider för sökande inom tre
olika myndighetsområden:


Bygglov
o Bygglov
o Rivningslov
o Marklov

Justerandes sign
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o Förhandsbesked
o Anmälan


Miljö- och hälsoskydd samt livsmedelshantering
o Anmälningsplikt
o Registrering av livsmedelsanläggning



Bostadsanpassning

Av dessa tre områden är det bygglov som är det område där det har
förekommit försenade handläggningstider.
I plan- och bygglagen (2010:900) 9 kap 27 § står det att byggnadsnämnden
ska handlägga ärenden om lov och förhandsbesked skyndsamt och meddela
sitt beslut om lov eller förhandsbesked inom tio veckor från det att den
fullständiga ansökningen kom in till nämnden.
Riksdagen har i ett tillkännagivande uttalat att regeringen bör låta utarbeta
ett förslag om en komplettering av plan- och bygglagen (2010:900) med
regler om reduktion av bygglovsavgiften och därefter återkomma till
riksdagen med förslag i frågan.
Den 21 mars 2018 lämnade Regeringen en proposition till riksdagen,
reduktion av avgift för lov, förhandsbesked och anmälan 2017/18:210.
Regeringen föreslår att det genom ändringar i plan- och bygglagen införs ett
system med avgiftsreduktion när tidsfrister för beslut i ärenden om lov och
förhandsbesked samt startbesked efter anmälan överskrids. Genom förslaget
tydliggörs när en tidsfrist börjar löpa, när den upphör och vilka
förutsättningar som finns för att förlänga fristen. Förslaget syftar till att
skapa incitament för att följa de tidsfrister som gäller för beslut.
Kort sammanfattning
 Om byggnadsnämnden tar ut en avgift för handläggningen av ett
ärende om lov, förhandsbesked eller anmälan för startbesked, ska
avgiften reduceras med en femtedel per påbörjad vecka som
nämnden överskrider den tidsfrist som gäller för att meddela beslut
respektive besked i ärendet.


Justerandes sign

Om nämnden inom tre veckor från den dag ansökan kom in eller den
senare dag då ytterligare underlag kom in har förelagt sökanden att
avhjälpa en brist i ansökan, räknas tidsfristen från den dag då bristen
avhjälptes.
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Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.
Med bakgrund av regeringens proposition 2017/18:210 föreslås att miljöoch byggnämnden inte utreder införandet av ett rabattsystem när
handläggningstider för myndighetsbeslut överstiger ett visst antal veckor.
Beslutsunderlag
Reduktion av avgift för lov, förhandsbesked och anmälan, Prop. 201718 210
Motion – Rabatt på avgift till Ovanåkers kommun
Kommunstyrelsen 2019-01-29, § 36

Skickas till
För kännedom: Miljö och byggnämnden och förslagsställaren

Justerandes sign
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§7

2019-03-04

Dnr 2018/00140

Ramförändring löneöversyn- budget- och verksamhetsplan
2019 - 2021
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beviljar utökning av barn och
utbildningsnämndens ram med 3 832 tkr från och med 2019, för
effekterna av löneöversynen 2018
2. Kommunfullmäktige finansierar detta, från avsatta medel för
kostnadsökningar.
Ärendet
Då budgeten för 2019-2021 antogs blev inte effekterna av löneöversynen
2018 kompenserad för barn och utbildningsnämnden. Resterande nämnder
fick ökad ram enligt nedan.
Nedan visas justering av nämndernas budgetramar för effekterna av
löneöversynen 2018.

Justerandes sign
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Belopp i tkr:
Nämnd
Kommunstyrelsen
Tekniska nämnden
Miljö- och
byggnämnden
Barn och
utbildningsnämnden
Socialnämnden
Totalt

Fr o m
2018
776

Fr o m 2019
(ytterligare)
257

Totalt

274
163

91
54

365
217

2 870

962

3 832

3 589
7 672

1 652
3 016

5 241
10 688

1033

I tabellen nedan visas hur nämnderna kompenseras.
Nämnd

Årsbudget
lön

Utökning

Kommunstyrelsen

40 693

1033

varav
särskilda
satsningar
137

Tekniska nämnden

14 934

Miljö- och
byggnämnden
Barn och
utbildningsnämnden
Socialnämnden

4 991

Totalt

429 653

2,54%
365
2,44%
217
4,35%
3832
2,25%
5 241
2,64%
10 688
2,49%

0,34%
49
0,33%
131
2,62%
197
0,12%
285
0,14%
799
0,19%

170 658
198 377

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Johan Brodin, 2019-01-21
Kommunstyrelsen 2019-01-29, § 25

Skickas till
För kännedom: Ekonomiavdelningen, Barn och utbildningsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

16(42)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

§8

2019-03-04

Dnr 2019/00073

Pågående investeringar för tilläggsbudgeteringar 2019
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige tilläggsbudgeterar 253 993 tkr för pågående
investeringar 2019. Tilläggsbudgeteringen specificeras nedan.
Specifikation pågående investeringar, 253 993 tkr
Investeringsnummer
6387
6411
6370
6414
3626
4372
4367
6416
4371
6397
2324
8314
4355
6419
6372
6422
6406
6415
4377
4358
4361
4376
4380
4362
4369
4344
8302

Justerandes sign

Benämning
Tilläggsbudget
Celsiusskolan: samlad F-9
89371
Äldreboende 48 platser
89188
Alftaskolan: Ombyggnad F-9, inkl.projektering
47377
Nytt arkiv
6245
Celsiusskolan: Inredning och teknik
4423
Celsius sim- o sporthall: vent SH
2837
Celsius sim- o sporthall: Ytskiktsrenoveringar
2545
Celsius sim- o sporthall: rör o el
2000
Celsius sim- o sporthall: Ytskikt 17
1200
Projektering/Ombyggnad västra Centralgatan
1196
Alftaskolan: Moduler
1000
Marklösen 2018
1000
Hälsocentralen i Alfta: Ny reception
840
Entré celsiusområdet
809
Öjestugan: Varmbonat vagnförråd
800
Knåda skola: brandskyddsåtgärder
600
Runemo skola: Värmepanna
500
Celsius sim- o sporthall: fönst/dörr
500
Ospecificerat förskolor: Utemiljöer förskolor 2018
450
Celsius sim- o sporthall: Underhåll
423
Lillboskolan: Ombyggnad Tuvans förskola
400
Lillboskolan: vent.system
400
Celsius sim- o sporthall: tak omkl.
400
Alftaskolan: Akustikåtgärder
357
Rotebergs skola: fsk ventilation
350
Alftaskolan: Byte av ventilationsaggregat kök
348
LBC området mark
319

Utdragsbestyrkande
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Marklösen inom planlagda områden för
8307 näringslivet
Marklösen inom planlagda områden för
8309 näringslivet
4370 Ospecificerat förskolor: Utemiljöer förskolor 2017
6420 Passage sporthallsvägen
8310 Industimark
8312 Industrimark 2017
8313 Industrimark 2018
2717 Verksamhetssystem 2018
2712 Trygghetslarm
2714 Trygghetslarm 2017
2716 Trygghetslarm 2018
3418 Ridhuset:Boxar
4379 Celsius sim- o sporthall: undertak
4382 Belysningsanl.2018
6413 Rotebergs skola: takrenov.
7102 Markförsörjning
2713 Verksamhetsssytem-LifeCare, Nyckelfritt, ÄBIC
4378 Brandstn. Edsbyn vent.aggregat
6390 Hälsocentralen i Alfta: Byte av tilluftsdon
2715 Verksamhetsssytem-LifeCare, Nyckelfritt, ÄBIC
3386 Hälsocentralen i Alfta: Larm
2137 Intranät
8308 Industimark
8311 Markförsörjning 2017
2708 Trygghetslarm
6421 Broar 2018
3396 Uppgr. mjukvara larm
3395 Fastighetslarm IV trekant
6407 Gyllengården: Korridorbelysning
8303 Mark Norra torget Edsbyn
4339 Knåda skola: Ombyggnad av soprum
6426 Ungmansvägen Alfta
2323 Byte växelplattform
4701 Gyllengården akustiktak
4381 Kulturfastigheter
3419 Ön belysningsarmaturer 2019
4388 Nordanäng uteförråd
4387 Kommunhuset ombyggnation kontor
2140 Accesspunkter verksamhetslokaler 2019
2322 Två förskolemoduler Alfta
1129 Datorer IT 2019
3387 Kommunhuset: Larm

Justerandes sign
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300
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250
250
250
250
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200
200
200
200
200
200
200
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150
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-31
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-115
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6391
2320
6379
6429
4363

Kommunhuset: Byte av korridorbelysning
Sörgården modul
Södran: Nya utbildningslokaler
Gator återinvestering 2019
Alftaskolan: Fritidsgård Alfta, Grottan

-354
-517
-611
-1804
-1976

Ärendet
Vid årsbokslut görs en genomgång av samtliga investeringar.
Investeringarna bedöms som avslutade eller pågående. I detta ärende
redogörs för de pågående investeringarna.
Fråga om vilka investeringar som är pågående har skickats ut till samtliga
berörda chefer. Svaren har sammanställts i rapporten
”Investeringsuppföljning helår 2018”. Av rapporten framgår att ett antal
investeringar bedöms som pågående och kommer att slutföras 2019 eller
senare. Totalt belopp att tilläggsbudgetera är 253 993 tkr.
Det belopp som föreslås för tilläggsbudgetering är det belopp som finns kvar
av ursprungligt budgetanslag. Det belopp där hittills redovisade inkomster
och utgifter understiger budgetanslaget har positiva belopp. Anledningen till
att även tilläggsbudgetera investeringar där inkomster och utgifter överstiger
budgetanslag är att, i ett senare skede, möjliggöra en bedömning av
avslutade investeringar i förhållande till anslagen budget.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Johan Brodin 2019-01-21
Investeringsuppföljning helår 2018
Kommunstyrelsen 2019-01-29, § 26

Skickas till
För kännedom: Ekonomiavdelningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

19(42)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-03-04

Kommunfullmäktige

§9

Dnr 2019/00074

Pågående investeringar VA för tilläggsbudgetering 2019
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige tilläggsbudgeterar 3 730 tkr för pågående investeringar
VA 2019. Tilläggsbudgeteringen specificeras nedan.
Specifikation Pågående investeringar VA, 3 730 tkr
Investeringsnummer
3517
3518
5515
5518
7546
7547
7548
7550
7554
7555

Benämning
Upprustning pumpstationer 2017
Upprustning pumpstn. 2018
Reinvestering verk
Upprust.bef VA anl 2018
Delområde 3 Viksjöfors-Alfta
Viksjöfors-Alfta 3800 m
Viksjöfors-Alfta 560 m
Homna vattenverk
Sanering VA Öjeområdet
Inläckageåtgärder 2018

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse: Johan Brodin 2019-01-21
Kommunstyrelsen 2019-01-29, § 27

Skickas till
För kännedom: Ekonomiavdelningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Summa
201
271
888
2090
196
-460
143
384
-166
183
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§ 10
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Dnr 2018/00679

Bolagsordning för Helsinge Vatten AB - revidering
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner reviderad bolagsordning för Helsinge
Vatten AB och lämnar direktiv till stämmoombudet för bolagsstämman att
rösta i enlighet med det reviderade förslaget.

Ärendet
Bollnäs kommun har under 2017 och 2018 med stöd av PWC sett över
styrdokument för de bolag som helt eller delvis ägs av kommunen. I ett led i
processen har Ovanåkers kommun deltagit. Syftet med översynen har
huvudsakligen utgjorts av att skapa en stringens mellan de olika styrande
dokumenten.
Avseende bolagsordningen för Helsinge Vatten AB så utgör grunden den
tidigare bolagsordningen där ändringarna utgörs av uppdateringar av
revisorer samt smärre redaktionella ändringar.
Därutöver har tillägg gjorts beträffande:
-

Budget och handlingsprogam (§ 9)

-

Information till kommunfullmäktige i ägarkommunerna (§ 12)

-

Rösträtt (§ 17)

-

Kommunal insyn (§ 19)

Samtliga punkter förutom § 17, Rösträtt, har tidigare funnits med i
ägardirektiv och andra styrande dokument men nu överförts hit varför det
inte finns några synpunkter på åtgärden.
Punkten avseende rösträtt fastställer endast att varje röstberättigad vid
bolagsstämman får rösta för fulla antalet av denne ägda och företrädda aktier
och fastställer endast ett normalt förhållande och därmed finns inga
synpunkter heller på detta.
Sammanfattningsvis är förslaget till beslut att Ovanåkers kommun
godkänner förslag till bolagsordning för Helsinge Vatten AB och lämnar

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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direktiv till stämmoombudet för bolagsstämman att rösta i enlighet med
detta.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse: Christer Engström 2019-01-08
Förslag till reviderad bolagsordning för Helsinge Vatten AB
Nuvarande bolagsordning för Helsinge Vatten AB
Kommunstyrelsen 2019-01-29, § 28

Skickas till
För kännedom: Bollnäs kommun och Bollnäs Stadshus AB

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2019/00040

Bolagsordning för BORAB - revidering
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner reviderad bolagsordning för BORAB och
lämnar direktiv till stämmoombudet för bolagsstämman att rösta i enlighet
med det reviderade förslaget.
Ärendet
Bollnäs kommun har under 2017 och 2018 med stöd av PWC sett över
styrdokument för de bolag som helt eller delvis ägs av kommunen. I ett led i
processen har Ovanåkers kommun deltagit. Syftet med översynen har
huvudsakligen utgjorts av att skapa en stringens mellan de olika styrande
dokumenten.
Avseende bolagsordningen för BORAB så utgör grunden den tidigare
bolagsordningen där ändringarna utgörs av smärre uppdateringar av
revisorer, ärenden på bolagsstämman samt smärre redaktionella ändringar.
Därutöver har tillägg gjorts beträffande:
-

Ett tillägg i § 3 avseende en verksamhetsutvidgning

-

En inskränkning av antalet möjliga firmatecknare under § 16

-

Kommunal insyn (§19)

-

Likvidation (§20)

Punkten om kommunal insyn, § 20, har tidigare funnits med i ett annat
styrande dokument och punkten om likvidation utgör en normal skrivning
varför det inte finns några synpunkter på detta.
Antalet möjliga firmatecknare har utgjorts av en krets där styrelsen har
kunnat bemyndiga annan än styrelse och vd att teckna firma. Att inskränka
möjligheten till endast kretsen styrelse och vd anses både rimlig och bra.
Beträffande tillägget i § 3 så utgör detta en mild skrivning av den del som
skulle kunna betraktas som affärsmässig. PWC kommer att utreda närmare
hur en mer exakt formulering görs under året. Eventuellt så får vi återkomma
i frågan men tills vidare så lämnar vi den utan synpunkter.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanfattningsvis är förslaget till beslut att Ovanåkers kommun
godkänner förslag till bolagsordning för BORAB och lämnar direktiv till
stämmoombudet för bolagsstämman att rösta i enlighet med detta.
Beslutsunderlag
Förslag till reviderad bolagsordning för BORAB
Nuvarande bolagsordning för BORAB
Kommunstyrelsen 2019-01-29, § 29

Skickas till
För kännedom: Bollnäs kommun Bollnäs Stadshus AB

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2018/00590

Förändrad nämndstruktur - sammanslagning av
Kommunstyrelsen och Tekniska nämnden
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att lägga ned Tekniska nämnden från
och med 2019-04-01 och överföra nämndens ansvarsområden till
Kommunstyrelsen.
2. Kommunfullmäktige antar Reglemente för kommunstyrelsen daterad
2019-01-10 att gälla från och med 2019-04-01.

Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade i samband med antagande av budget för 2019
– 2021 att lägga ned Tekniska nämnden från senast 2019-04-01. Det innebär
att Tekniska nämndens ansvarsområden ska överföras till annan nämnd från
och med samma datum. Förslaget här innebär att ansvarsområdena överförs
till Kommunstyrelsen. Vilka nämnder som den politiska organisationen ska
omfatta och vilka områden de ska ansvara för beslutas av
Kommunfullmäktige och regleras i nämndernas reglemente. Tekniska
nämndens reglemente upphör och Kommunstyrelsens reglemente utvidgas
dessa ansvarsområden.
Av beslutsunderlaget återfinns ett förslag till nytt reglemente för
Kommunstyrelsen där förutom att Tekniska nämndens ansvarsområden lagts
till har dels några smärre redaktionella ändringar och dels några
uppdateringar i linje med Sveriges Kommuner och Landsting, SKL,
uppdaterade underlag ”Reglemente för styrelse och nämnder – Ett underlag
för lokala bedömningar” gjorts. Samtliga tillägg och förändringar är
rödmarkerade. Härutöver har justering gjorts i enlighet med budgetskrivelsen
innebärande att personalutskottet upphör och dess uppgifter som
personalorgan övertas av arbetsutskottet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens reglemente f o m 2019-04-01 förslag.
Kommunstyrelsens reglemente, befintligt.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämndens reglemente, befintligt.
Kommunstyrelsen 2019-01-29, § 31

Skickas till
För kännedom: Ekonomiavdelningen, Personalavdelningen
Avdelningschefer inom kommunstyrelseförvaltningen och
samhällsbyggnadsförvaltningen, Kommunsekreterare, nämndsekreterare
tekniska nämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2019/00058

Digitaliseringsstrategi
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige antar Enklare vardag, digitaliseringsstrategi för
Ovanåkers kommun.
2. Kommunstyrelsen ges i uppdrag till att ta fram en
kommunövergripande handlingsplan för hur kommunen ska arbeta
med digital utveckling.
3. Strategins aktualiseringsfrekvens är varje mandatperiod.
Ärendet
Kommunstyrelsen (5 juni 2018, § 86), gav Strategisk planerare i uppdrag att
ta fram en Digitaliseringsstrategi. Under hösten tillsattes arbetsgrupp som i
samarbete med kommunchefens ledningsgrupp arbetat fram ett förslag till
strategi om hur Ovanåkers kommun ska arbeta med digital utveckling.
Arbetsgruppen har bestått av Jonas Löf, webbutvecklare Service- och
informationsavdelningen, Mai Skoglund IT-strateg skolförvaltningen,
Marina Arleholt, enhetschef IT/E-hälsa, Socialförvaltningen.
Digitaliseringen är en av flera avgörande faktorer för att klara välfärden
framöver. Ovanåkers kommun behöver möta samhällets krav både lokalt och
nationellt gällande digitalisering. Digital utveckling är nödvändighet för att
kunna tillgodose medborgarna tjänster som förenklar deras vardag.
Stratgin beskriver hur vi behöver arbeta med digital utveckling.

Konsekvensbeskrivning barn och unga
Genom förbättrad digital service, ökade möjligheter till inflytande och
digitaliseringsinsatser inom skolan och annan digital utveckling kan
kommunen än bättre möta förväntningarna och förutsättningar att leva i ett
digitalt samhälle.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Konsekvensbeskrivning hållbarhet
Genom smarta digitala lösningar och med fokus på hur vi ska arbeta kan
digital utveckling stödja effektiv verksamhet och därmed ekonomiskt
hållbarhet. Med än tydligare fokus på hänsyn digitalt utanförskap finns
social hållbarhet med som ett perspektiv i digitaliseringsstrategin.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Sofia Wetterholm 2019-01-21
Enklare vardag, digitaliseringsstrategi för Ovanåkers kommun, 2019-01-21
Kommunstyrelsen 2019-01-29, § 34

Skickas till
För kännedom: Kommunchef och Alla förvaltningschefer

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2019/00072

Namnändring av Kommunalförbundet Södra Hälsingland KFSH
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige ändrar Kommunalförbundet Södra Hälsinglands
namn till Kommunalförbundet Hälsingland.
2. Kommunfullmäktige antar en ny förbundsordning och ovanstående
får ske under förutsättning av att övriga medlemskommuner fattar
beslut med samma innebörd.

Förslag till beslut
Håkan Englund (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Ärendet
Kommunalförbundet Södra Hälsingland, KFSH, har vid direktionsmöte den
7 december 2018, § 68, fattat beslut om att hemställa till
medlemskommunerna om att ta ställning till ett namnbyte och de ändringar
som krävs i förbundsordningen med anledning av detta.
KFSH bildades den 1 april 2009 och omfattade inledningsvis
räddningstjänst. Ytterligare verksamhet har efter hand lagts till i form att
tillståndsgivning, informationssäkerhetssamordning, dataskyddsombud etc.
Under senare år har samverkansdiskussioner pågått utanför förbundets
geografiska område. Ett exempel på detta är frågan om e-arkiv.
Förbundschefen har haft ett uppdrag av direktionen att undersöka
möjligheterna till ett namnbyte till Kommunalförbundet Hälsingland, KFH.
Direktionen har ställt sig bakom förslaget och förberedelse har gjorts genom
att en domän har bokats, kfhalsingland.se. Logotypen för KFSH avses ändras
till KFH med i övrigt samma utformning.
Kommunstyrelseförvaltningen delar förbundschefens uppfattning och ställer
sig bakom förslaget till beslut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Christer Engström 2019-01-18
KFSH direktionsprotokoll av den 7 december 2018, § 83
Förbundsordning reviderad
Kommunstyrelsen 2019-01-29, § 37

Skickas till
För kännedom: KFSH/KFH Bollnäs kommun
Söderhamns kommun

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2019/00078

Ändrade mottagningsavgifter för slam från enskilda brunnar
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige höjer mottagningsavgiften för slam från enskilda
brunnar vid Edsbyns avloppsreningsverk enligt Helsinge Vattens förslag.

Ärendet
För att få täckning för de kostnader slammet från enskilda brunnar
uppbringar vid Edsbyns avloppsreningsverk föreslår Helsinge Vatten en
höjning av mottagningsavgiften med cirka 13 procent vilket påverkar totala
taxan för tömning av enskilda brunnar med cirka 5 procent.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit del av och granskat uträkningar
och förslag till ändrade mottagningsavgifter för externslam vid Edsbyns
avloppsreningsverk. Mottagningsavgifterna verkar rimliga och ligger i
paritet med avgifter hos närliggande kommuner.
Totala kostnaden för slamtömning innefattar även ett belopp som tillfaller
åkaren tar samt en liten administrativ avgift som tillfaller Ovanåkers
kommun. Förslaget till förändring kommer att påverka den totala taxan med
cirka 5 procent beroende på typ av anläggning.
Ovanåker har en konstruktion av slamtömningstaxa som tillåter
indexreglering av åkarbeloppet medan andra ändringar ska beslutas av
Kommunfullmäktige.
Bilaga 1 och 2 innehåller utförligare information om föreslagen förändring.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-11-05
Bilaga 1 - Tjänstemannayttrande Helsinge Vatten
Bilaga 2 – Slamtömningstaxa 2019
Tekniska nämnden 2018-11-14, § 108
Kommunstyrelsen 2019-01-29, § 39

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Skickas till
För kännedom: Helsinge Vatten AB och Johan Olanders

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2019/00063

Försäljning av fastigheten Södra Edsbyn 11:12
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att försälja fastigheten Södra Edsbyn
11:12 till Grundbulten 276679 AB (559193-7213) (under
namnändring till Hotellfastigheter i Hälsingland AB).
2. Köpeskilling utgörs av 2 kr.
3. Tillträdesdag utgör 2019-03-05.
4. De inventarier som är i Ovanåkers kommuns ägo och finns i
fastigheten vid tillträdesdagen överlåts till Grundbulten 276680 AB
(559193-7221)(under namnändring till Järnvägshotellet i Edsbyn
AB) å tillträdesdagen till en köpeskilling av tvåhundrafemtio
tusen/250000/kronor exklusive mervärdesskatt.

Ärendet
Fastigheten Södra Edsbyn 11:12, även kallat Hotell Edsbyn, har varit i
kommunens ägo sedan 1994. Fastigheten har varit uthyrd till olika
restauratörer som bedrivit Hotell och restaurangverksamhet.
Den senast restauratören, från hösten 2015, gick i konkurs under december
2018. Efter denna tid bedrivs hotellverksamheten i begränsad omfattning i
kommunkoncernens regi.
Ett intresse för att förvärva fastigheten i syfte att fortsatt bedriva Hotell och
restaurangverksamhet har visats. Intressenterna framträder här med namn
men kommer att bilda ett fastighetsbolag under förutsättning att
kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget.
Som ett led i tidigare försäljningsförberedelser genomfördes en värdering av
fastigheten med förutsättningen att det bedrevs hotell- och
restaurangverksamhet. Värderingen visade att fastigheten med den bedrivna
verksamheten värderades till ca 1 mnkr om det investerades, inkl. krav på
åtgärder från myndigheter, se nedan, till ca 5,6 mnkr.
Värderingsarbetet inleddes med en besiktning av brandskyddet. Denna
visade på att åtgärder krävdes på ca 1,35 mnkr för att uppfylla kraven..

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sedan tidigare fanns myndighetskrav på att golvmattan i köket behövde
åtgärdas. Bedömning gjordes att mot bakgrund av att inte erhålla framtida
krav på att en fastighet sålts utan att uppfylla de myndighetskrav som ställs
för att bedriva befintlig verksamhet till ett beslut om att investera 1,8 mnkr
för att åtgärda myndighetskraven. Dessa åtgärder är nu genomförda och har
uppgått till ca 1,87 mnkr.

Motiv till försäljning
Fastigheten ingår i det förvaltningsuppdrag som utförs för kommunens
räkning av Alfta Edsbyn Fastighets AB. Inom förvaltningsuppdraget
konkurrerar den med de resurser som står till förfogande för de
verksamhetsfastigheter för bl. a omsorg och skola som ingår i uppdraget.
Restauratörer, oavsett vem, ställer krav på en standard, läs fortlöpande
underhållsåtgärder, för att kunna konkurrera på marknaden vilket riskerar att
leda till att denna fastighet tar ett oproportionerligt utrymme inom
förvaltningsuppdraget.
Att upprätthålla en hyresnivå för en fastighet som inrymmer hotell och
restaurangverksamhet på den närmarknad som finns är svårt. I bilagd
redovisning uppvisas fastighetens resultat för perioden 2014 – 2017 varierat
mellan minus ca 250 tkr till minus ca 550 tkr inklusive gemensamma
kostnader. Detta skulle kunna uttryckas som att en subvention ges för att
verksamheten ska kunna finnas på orten. I dessa siffror ingår inte
avskrivningar orsakade av genomförda investeringar vilka inte går att
kompensera i form av hyrsökningar.
Att renodla kommunens fastighetsägandet till att inte äga fastigheter som
ligger utanför kategorin verksamhetsfastigheter är en strategisk fråga som
enkelt innebär en koncentrationen till de områden man är bra på.

Ekonomi
Avsnittet kring kommunal ekonomi ska tillföras.

Slutsats
Fastigheten med bedriven verksamhet uppvisar inte något värde enligt
värderingen. De åtgärder som utförts för att uppnå myndighetskraven
förändrar inte värdet utan utgör snarare en förutsättning för att den ska kunna
bedrivas. En försäljningspris satt till 2 kr leder till minskade driftkostnader
för kommunen.

Justerandes sign
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Christer Engström 2019-01-17
Köpekontrakt fastighet
Köpebrev
Köpeavtal inventarier
Bilaga inventarieförteckning
Intyg rörande brandskydd daterat 2018-05-24
Värdering
Bilaga bokfört värde och driftkostnader
Kommunstyrelsen 2019-01-29, § 40

Skickas till
För kännedom: Thomas Eklund, Björn Jonsson, Aefab

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2019/00060

Avsägelse av uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen från Mattias Lennartsson
(S) som avser uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige.
2. Kommunfullmäktige begär uppgift från länsstyrelsen om ny ledamot
för Socialdemokraterna i kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Avsägelse från Mattias Lennartsson
Tjänsteskrivelse Monica Jonsson 2019-02-04

Skickas till
För kännedom: Länsstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2019/00155

Avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen från Curt Arsander (M)
som avser uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.
2. Kommunfullmäktige begär uppgift från länsstyrelsen om ny ersättare
för Moderaterna i kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Avsägelse från Curt Arsander
Tjänsteskrivelse Kristoffer Baas 2019-02-21

Skickas till
För kännedom: Länsstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2019/00030

Avsägelse och fyllnadsval ersättare i barn- och
utbildningsnämnden
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen från Anna Söroms, vilket
innebär att hon är entledigad från sitt uppdrag inom Barn- och
utbildningsnämnden
2. Kommunfullmäktige väljer Andreé Olsson (L) till ny ersättare i
Barn- och utbildningsnämnden.

Beslutsunderlag
Avsägelse – Anna Söroms 2018-12-21

Skickas till
För kännedom: Barn- och utbilningsnämnden, Anna Söroms och Andreé
Olsson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2019/00152

Avsägelse och fyllnadsval uppdrag som ledamot i barn- och
utbildningsnämnden
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen från Maria Jonsson (KD)
som ledamot i barn- och utbildningsnämnden.
2. Kommunfullmäktige utser Andreas Kissner (KD) till ny ledamot i
barn- och utbildningsnämnden

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Kristoffer Baas, 2019-02-21
Konversation med kommunfullmäktiges valberedning
Avsägelse från Maria Jonsson

Skickas till
För kännedom: Barn- och utbildningsnämnden, löneenheten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

§ 21

2019-03-04

Dnr 2019/00176

Avsägelse och fyllnadsval uppdrag som ersättare i barn- och
utbildningsnämnden
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen av Andreas Kissner (KD)
som avser uppdraget som ersättare i barn- och utbildningsnämnden.
2. Kommunfullmäktige utser Maria Jonsson (KD) till ny ersättare i
barn- och utbildningsnämnden.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Kristoffer Baas, 2019-02-21

Skickas till
För kännedom: Barn- och utbildningsnämnden och löneenheten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

40(42)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

§ 22

2019-03-04

Dnr 2019/00131

Avsägelse och fyllnadsval uppdrag som ersättare i Aefab:s
styrelse
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen från Mattias Lennartsson
(S) , vilket innebär att han är entledigad från sina uppdrag inom
Aefab from bolagsstämman 2019.
2. Kommunfullmäktige väljer Eva Holm (S) till ny ersättare i Aefab
from bolagsstämman 2019.
Beslutsunderlag
Avsägelse av uppdrag – Mattias Lennartsson

Skickas till
För kännedom: Aefab, Mattias Lennartsson och Eva Holm

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

41(42)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

§ 23

2019-03-04

Dnr 2019/00126

Information till kommunfullmäktige för kännedom 2019-0304
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av informationen.
Beslutsunderlag
Besvarat medborgarförslag om soptunna på Alftaskolans skolgård

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

42(42)

