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Närvarolista
Beslutande
Ledamöter

Anna Rudman (C), 1:e vice ordförande
Einar Wängmark (S), 2:e vice ordförande
Yoomi Renström (S)
Hans Jonsson (C)
Håkan Englund (S)
Jennie Forsblom (KD)
Ylva Ivarsson (S)
Mikael Jonsson (M)
David Parhans (C)
Fredrik Engh (SD)
Jan-Åke Lindgren (S)
Elisabeth Eriksson (C)
Lena Woxberg (S)
Lennart Alfredsson (C)
Ulla Mortimer (M)
Laila Sundin (V)
Carl Bopparmark (S)
Carl Ringbo (C)
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Eva Holm (S)
Kent Olsson (L)
Lennart Englund (SD)
Isa Wallmyr (KD)
Pär Johansson (M)

Tjänstgörande ersättare

Mattias Lennartsson (S) tjänstgörande för Åsa Söder (S)
Anette Mårtensson (S) tjänstgörande för Carina Nordqvist (S)
Hans Gradin (S) tjänstgörande för Lars Jingåker (S)
Jonas Frost (S) tjänstgörande för Per Helgesson (S)
Sture Hansson (C) tjänstgörande för Gun-Marie Swessar (C)
Monica Hansson (C) tjänstgörande för Björn Schols (C)
Tord Berbres (KD) tjänstgörande för Bertil Eriksson (KD)
Birgitta Bomark (MP) tjänstgörande för Lindvi Forsberg (MP)

Övriga närvarande
Ersättare
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Kommunchef Christer Engström
Kommunsekreterare Kristoffer Baas
VD Aefab och AICAB Mikael Reijer §§ 64-65

Övriga

-
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§ 59
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Dnr 2016/00009

Kungörelse av sammanträdet
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner kungörelseförfarandet.
Sammanfattning av ärendet
Sammanträdet har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla
och genom annons i tidningen Ljusnan. Kungörelse med föredragningslista
finns även på kommunens webbplats www.ovanaker.se. Den har även
skickats till kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2016/00011

Allmänhetens frågestund
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har den 22 mars 1999 beslutat att införa ”Allmänhetens
frågestund” på kommunfullmäktiges sammanträden.
Ingen av åhörarna ställde några frågor vid sammanträder. Det hade inte
heller inkommit några frågor i förväg.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2016/00548

Fråga ställd till socialnämndens ordförande Kommunfullmäktige 26 september
Kommunfullmäktiges beslut
Frågan får ställas.
Ärendet
Fråga:
Fråga till ordförande i Socialnämnden
I April nu 2016 lämnades det in en skrivelse med namnunderskrifter till
kommunens socialnämnd. Det var över 700 personer som skrivit under för
byggnation av äldreboende även i Alfta.
Att namnlistorna har inlämnats har kommit som en rapport på
kommunstyrelsen, rapporten innehöll uppgiften om att namnlistorna rent
fysiskt har inlämnats men inget om eventuella åtgärder. Förmodligen har
listan med namnunderskrifter också redovisats på socialnämnden, även om
jag inte har hittat något om det i nämndens protokoll.
Enligt uppgift i media samt från inlämnandet av namnunderskrifterna, så
lovades det att ett ärende skulle komma att presenteras till nästkommande
socialnämnd om planeringen för nytt äldreboende även i Alfta. Men i
protokoll så framgår inte att något sådant ärende har behandlats.
- Jag frågar då, hur har planerna framskridit med förslaget om ett nytt
äldreboende även i Alfta? För när ett sådant förslag om utredning även i
Alfta fanns på kommunstyrelsens möte den 6 september, så röstade du nej
till det.
- Hur har hanteringen av ärendet, återkopplats till de som överlämnade
namnunderskrifterna?
Hans Jonsson (C)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Besvarande av fråga:
Tack för frågan.
Jag har tagit emot namnunderskrifterna och dom finns diarieförda.
Återkoppling till de berörda har inte gjorts eftersom inget finns att
återkoppla än så länge.
När listorna överlämnades så hade jag ett långt samtal med Urban Söderlind
om framtidsplanerna för äldrevården i Ovanåker.
Frågan om ett nytt äldreboende i Alfta finns inte i socialförvaltningens
planering i dag. Däremot så planeras det för nya trygghetsplatser både i Alfta
också Edsbyn i samverkan med vårt bostadsbolag.
Att mottagandet av listorna inte finns protokollförda i någon av
socialnämndens protokoll beklagar jag och finns det någon i nämnden som
undgått Alftabornas engagemang i frågan så är ju det olyckligt. Det torde ju
nu vara känt för alla att det finns en oro i Alfta.
Jag är ändå glad för de beslut som nämnden och kommunstyrelsen fattat om
48 nya äldreboendeplatser för dementa och jag är övertygad om att det blir
en stor tillgång för Ovanåkersborna.
Jan-Åke Lindgren (S)
Ordförande i socialnämnden

Beslutsunderlag
Fråga från Hans Jonsson,
Svar från Jan-Åke Lindgren,

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2016/00549

Fråga ställd till ordförande AEFAB - Kommunfullmäktige 26
september
Kommunfullmäktiges beslut
Frågan får ställas.
Ärendet
Fråga till ordförande i AEFAB:
I november 2015 biföll kommunfullmäktige i Ovanåkers kommun en motion
från dig. Innehållet var bla att kommunen företrädesvis ska bygga i trä vid
entreprenader i det egna fastighetsbeståndet.
Jag var glad för att du skrev den motionen, och röstade gladeligen för den.
Vi har ju en lång tradition av träbyggnationer i kommunen och att vi har två
världsarvsgårdar samt många andra fina träbyggnationer i kommunen är
också bevis för den traditionen.
På kommunfullmäktige 2 maj nu i år 2016 kom det en fråga till dig varför
byggnationer som Aefab bygger vid Älvstranden i Edsbyn byggs med
stomme av betong och inte i trä i enlighet med den bifallna motionen.
Svaret var då att projektet med Älvstranden var så långt framskridet när du
tillträde som ordförande så att riva upp processen inte var ett alternativ. Men
svaret var också att vid framtida projekt kommer du att verka för att
användandet av trä blir en ledande princip.
Nu har det presenterats förslag på nybyggnation av lägenheter både i Alfta
och i Edsbyn. Nybygg-nation av lägenheter är ett mycket prioriterat område,
så det är positivt, men enligt tillgängliga offentliga uppgifter kommer
byggnationerna ske med samma form av koncepthus som byggnationerna
vid Älvstranden. Det vill säga med betong som byggmaterial i stommen.
Vid svaret i maj så hoppades du också på att vi ledamöter skulle ha
förtroende för att Aefab vid nya projekt kom att verka för träbyggnation.
- Jag frågar då, när tror du att det kommer att bli aktuellt även för oss här i
Ovanåker, att nya kommunala byggnader kommer uppföras i trä?
Hans Jonsson (C)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

10(45)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2016-09-26

Svar:
Tack för frågan.
Precis som du säger kommer byggnationen på Älvstranden i Edsbyn och
byggandet i Alfta vara i samma koncept. Även när det gäller byggandet i
Alfta har processen gått för långt för att slå in på en annan väg. Att fördröja
byggandet vid rådande bostadsbrist anses inte möjligt.
Ambitionen är fortfarande att nya projekt ska byggas i trä.
Ylva Ivarsson (S)

Justerandes sign
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Dnr 2016/00040

Beslut om utbetalning av partistöd för 2017
Kommunfullmäktiges beslut
- Kommunfullmäktige godkänner redovisningarna från samtliga partier
representerade i kommunfullmäktige.
- Utbetalning kommer ske januari 2017 (enligt reglemente § 5).
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 22 september 2014, § 81 om att anta
”Reglemente för kommunalt partistöd”. Reglementet anger att varje parti
som vill ta del av det kommunala partistödet ska årligen lämna en skriftlig
redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i
2 kap. 9 § första stycket kommunallagen. Till redovisningen ska fogas ett
granskningsintyg.

Ärendet
Prisbasbeloppet enligt socialförsäkringsbalken (2010:110) har för år 2017
beräknats till 44 800 kronor. Det innebär att prisbasbeloppet för år 2017 är
500 kronor högre än prisbasbeloppet för år 2016.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Det ger följande belopp avseende partistöd 2017:
Partigrupp

Antal
Partistöd mandat

Grundstöd Mandatstöd

Socialdemokraterna

194 424

12

15 936

178 488

Moderaterna

60 558

3

15 936

44 622

Liberalerna

30 810

1

15 936

14 874

Kristdemokraterna

75 432

4

15 936

59 496

Centerpartiet

149 802

9

15 936

133 866

Vänsterpartiet

30 810

1

15 936

14 874

Miljöpartiet

30 810

1

15 936

14 874

Sverigedemokraterna

45 684

2

15 936

29 748

Summa

618 330

33

127 488

490 842

Beslutsunderlag
Redovisning och granskningsrapport Socialdemokraterna
Granskningsrapport Moderaterna (undertecknad)
Redovisning och granskningsrapport Kristdemokraterna
Redovisning och granskningsrapport Sverigedemokraterna
Redovisning och granskningsrapport Centerpartiet
Redovisning och granskningsrapport Miljöpartiet de gröna
Redovisning och granskningsrapport Liberalerna
Redovisning och granskningsrapport Vänsterpartiet
Redovisning och granskningsrapport Moderaterna (ej undertecknad
granskningsrapport)
Tjänsteskrivelse Kristoffer Baas, 2016-09-13

Beslut skickas till
För kännedom: Politiska partierna och ekonomiavdelningen

Justerandes sign
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2016-09-26

Dnr 2016/00556

Information från Aefab
Sammanfattning av ärendet
Mikael Reijer, VD för Aefab berättade om nuläge och framtid för bolaget.
Invigning av Älvstranden kommer ske 2016-09-27. Det Aefab framförallt
jobbar med vid nyproduktion är att minska kostnaderna för att kunna få lägre
hyror. På Älvstranden är hyran lägre än genomsnittet vid nybyggnation.
Bostadskön består idag av 1700 unika aktiva personer, varför nybyggnation
är nödvändig.
Ett arbete pågår med att ställa om bolaget från ett förvaltande läge till ett
producerande. Målsättningen är att producera nytt och samtidigt satsa på
underhåll i befintligt bestånd. Det är viktigt att ha pengar i bolaget för att
klara dessa utmaningar.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2016/00557

Information från AICAB
Sammanfattning av ärendet
Mikael Reijer, VD för AICAB berättade om nuläge och framtid i bolaget.
AICAB består av 35 000 kvm lokaler i Industricentret. Bolaget utvecklas
positivt, bland annat så är all lokalyta uthyrd.
AICAB har en relativt stor underhållsskuld som måste bearbetas, bland annat
behöver ventilationsanläggning, kraftförsörjning och ställverk underhållas.
Den enskilt största utmaningen handlar om hur företagen som hyr in sig på
Industricentret ska kunna fortsätta att växa och hur man ska kunna få fler
företag att flytta till området.

Justerandes sign
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2016-09-26

Dnr 2016/00400

Revidering av investeringsplan 2016-2020
Kommunfullmäktiges beslut
 Bevilja miljö och byggnämnden ytterligare 280 000 kr 2016 för nytt
ärendehanteringssystem, varav 200 000 kr för licenser och införande
och 80 000 kr för förnyade hårdvaror.


Minska tekniska nämndens ram för investeringsprojektet ”Dagvatten
i västra Edsbyn” med 1 000 000 kr 2016



Bevilja tekniska nämnden ytterligare 1 000 000 kr 2016 för
ljudplattor (akustikåtgärder) på Alftaskolan



Under förutsättning att beslut om samlad F-9 skola på Celsiusskolan,
bevilja tekniska nämnden 25 000 000 kr 2016. Tidigare beslut om 25
000 000 kr 2016 för F-6 skola på Celsiusskolan utgår därmed.

Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunfullmäktiges beslut 2015-12-14, § 119, punkt 2, ska en
utredning göras om investeringsprojektet ska finansieras via skattekollektivet
eller avgiftskollektivet för VA. En utredning har genomförts och den har
kommit fram till att finansieringen ska ske genom avgiftskollektivet för VA.
Orsaken till detta är att när Hingsten och Triangeln byggdes så togs en
anslutningsavgift ut för dagvatten och dessa fastigheter anslöts till
dagvattensystemet.
Samhällsbyggnadsförvaltningen kommer att, efter samråd med Helsinge
Vatten AB, återkomma med ett ärende om revidering av investeringsplanen
för Ovanåkers kommuns VA-kollektiv där åtgärderna i dagvattenledningen
kommer att vara med.

Justerandes sign
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Beslutsunderlag
Miljö- och byggnämnden § 6 2016-01-28
Tekniska nämnden § 13 2016-02-23, dnr 2015/00043
Barn- och utbildningsnämnden § 42 2016-05-25, dnr 2016/00105
Tjänsteskrivelse Johan Brodin, 2016-08-15
KsAu § 86, 2016-08-23
Kommunstyrelsen § 103, 2016-09-06

Beslut skickas till
För kännedom: Ekonomiavdelningen, miljö- och byggavdelningen och
tekniska nämnden

Justerandes sign
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§ 67

2016-09-26

Dnr 2016/00448

Antagande av Investeringsplan 2017-2021
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige antar dokumentet investeringsplan 2017-2021 med
följande tillägg:
- Lekplats i Voxnabruk läggs till med beloppet 450 tkr år 2017. Beslut fattas
under förutsättning att det är möjligt att skapa en lekplats som fyller syftet att
både förskola och allmänhet ska kunna nyttja den.
Förslag till beslut under sammanträdet
Håkan Englund (S) med bifall av Mikael Jonsson (M), Jan-Åke Lindgren
(S), Yoomi Renström (S), Kent Olsson (L) och Laila Sundin (V) yrkar bifall
till kommunstyrelsens förslag.
Jennie Forsblom (KD) med bifall från Hans Jonsson (C) gör följande
ändringsyrkande:


Investeringsförslag ombyggnation Västra Centralgatan utgår.



Investeringsförslag bubbelpool Alfta sim- och sporthall utgår.

Hans Jonsson (C) med bifall från Jennie Forsblom (KD) gör följande
tilläggsyrkande:

Justerandes sign



Att gällande nybyggnation av särskilt boende/äldreboende i Edsbyn,
så ska platser som töms omvandlas till annan form av boende. När
sedan behovet av nya särskilda boendeplatser tillkommer ska de nya
platserna placeras/skapas i Alfta och/eller i Edsbyn utifrån verkligt
behov.



Att en finansiell plan tas fram för investeringarna och redovisas till
kommunfullmäktiges sammanträde november 2016. Investeringarna
överstiger med bred marginal de av kommunfullmäktige antagna
finansiella målen för investeringar. Kommunens ekonomi måste vara
långsiktigt hållbar. Uttaget av kommunalskatt måste även ligga på en
sådan nivå att kommunen sammantaget, avseende service, bostäder,
skatter och avgifter är konkurrenskraftiga med övriga kommuner i

Utdragsbestyrkande
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regionen. Därför är behovet av kalkyler och planer för finansiering
extra viktigt. För de tre enskilt största investeringarna, Celsiusskolan
115 miljoner, Äldreboende 100 miljoner samt Alftaskolan 47,5
miljoner är det angeläget att dessa prioriteras och hålls inom
budgeterade investeringsnivåer. Om detta inte skulle vara fallet är det
viktigt att berörda projekt återförs till kommunfullmäktige för nytt
ställningstagande.
Yoomi Renström (S) med bifall från Mikael Jonsson (M) yrkar avslag på
Jennie Forsbloms (KD) ändringsyrkande och Hans Jonssons (C)
tilläggsyrkande.
Beslutsgång
Kommunfullmäktiges ordförande ställer Håkan Englunds (S) bifallsyrkande
mot Jennie Forsbloms (KD) ändringsyrkande och finner att
kommunfullmäktige antar Håkan Englunds (S) bifallsyrkande.
Kommunfullmäktiges ordförande ställer Håkan Englunds (S) bifallsyrkande
mot Hans Jonssons (C) tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige
antar Håkan Englunds (S) bifallsyrkande.
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:
De som instämmer i Håkan Englunds (S) bifallsyrkande röstar Ja.
De som instämmer i Hans Jonssons (C) tilläggsyrkande röstar Nej.

Justerandes sign
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Namn
Tord Berbres (KD)
Anna Rudman (C), Ordf.
Einar Wängmark (S), 2:e v.ordf.
Yoomi Renström (S)
Hans Jonsson (C)
Håkan Englund (S)
Sture Hansson (C)
Jennie Forsblom (KD)
Ylva Ivarsson (S)
Mikael Jonsson (M)
David Parhans (C)
Anette Mårtensson (S)
Fredrik Engh (SD)
Jan-Åke Lindgren (S)
Elisabeth Eriksson (C)
Lena Woxberg (S)
Lennart Alfredsson (C)
Ulla Mortimer (M)
Laila Sundin (V)
Birgitta Bomark (MP)
Carl Bopparmark (S)
Carl Ringbo (C)
Claes Häggsblom (KD)
Mattias Lennartsson (S)
Deisy Hellsén (C)
Jonas Frost (S)
Eva Holm (S)
Monica Hansson (C)
Kent Olsson (L)
Hans Gradin (S)
Lennart Englund (SD)
Isa Wallmyr (KD)
Pär Johansson (M)
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Omröstningsresultat
Med 17 röster på Ja mot 16 röster på Nej beslutar fullmäktige att anta Håkan
Englunds (S) bifallsyrkande.
Reservation
Partireservation från Centerpartiet och Kristdemokraterna till förmån för eget
förslag.
Sammanfattning av ärendet
Varje år beslutas om en investeringsplan för nästkommande år och en plan
för de därpå följande fyra åren. Nämnderna har getts möjlighet att, utifrån
tidigare beslutad plan, besluta om kompletteringar och föreslå ändringar.
Skriftlig sammanställning av nämndernas beslut har gjorts av
ekonomiavdelningen och skickats till politiker i investeringsberedningen. På
investeringsberedning den 20 juni presenterade ekonomiavdelningen
muntligen de stora skillnaderna jämfört med föregående beslut och även de
ekonomiska konsekvenserna i form av avskrivningar, lån, räntekostnader och
förändrad soliditet. Information kring investering i nytt äldreboende 48
platser hölls av Socialchef, Anette Forsblom, med biträde av tjänstemän.
Information kring investering i Celsiusskolan och Alftaskolan hölls av
Skolchef, Katarina Ceder Bång, med biträde av tjänstemän. Information om
investeringar i infrastruktur hölls av Samhällsbyggnadschef, Johan Ljung,
med biträde av tjänstemän.

Ärendet
Investeringsplan för perioden 2017-2021 uppgår till totalt 337 mnkr.
I investeringsplanen ingår tre större investeringsobjekt vilka uppgår till totalt
237,5 mnkr. De tre större investeringsobjekten är:
-Samlad F-9 Celsiusskolan totalt 115 mnkr, varav 90 mnkr budgeteras 2017
resterande 25 mnkr 2016. (25 mnkr 2016 och 25 mnkr 2017 är anslagna
sedan tidigare-men som F-6 skola).
-Ombyggnad Alftaskolan 47,5 mnkr budgeteras 2018
-Nytt äldreboende 48 platser 100 mnkr budgeteras 2017
Resterande investeringar är fördelade
Fastigheter, 32 mnkr
Fritidsanläggningar: 20,25 mnkr, däribland 15,1 mnkr återinvesteringar i
Celsius sim och sporthall och skoter till Gårdtjärnsberget 0,1 mnkr vilka är
beslutade sedan tidigare. Nya investeringsobjekt inom fritidsområdet är
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bubbelpool i Alfta sim och sporthall 1 mnkr, Byte av konstgräsmatta på Ön
2,5 mnkr och armaturer och ljuskällor bandyplan 1,05 mnkr och snökanoner
till Gårdtjärnsberget 0,5 mnkr.
Offentliga lokaler: 11,5 mnkr, däribland 6,3 mnkr i nytt arkiv och 1,35 mnkr
utemiljöer förskolor. Inga nya objekt har tillkommit.
Övriga lokaler: 0,36 mnkr. Stallet i Svabensverk tak och
konstuktionsförbättring 0,36 mnkr totalt 0,95 mnkr varav 0,59 mnkr
budgeterats 2016.
Infrastruktur, 42 mnkr
Gator och cykelvägar: 29,85 mnkr, varav 17,5 mnkr är
återinvesteringsbudget för gatunätet (3,5 mnkr/år). Tidigare beslut om
cykelvägar 1,5 mnkr har strukits och ersatts av satsning på säkrare gång och
cykelvägar 6,5 mnkr. Tillkommit har även ombyggnad av Västra
Centralgatan för 5,85 mnkr.
Broar: 0,92 mnkr. Består av reinvesteringar i enligt med tidigare beslut.
Mark: 6,25 mnkr. Utöver tidigare beslut görs en utökning av budgeten för
marklösen näringslivsmark med 700 tkr/år och uppgår därmed till 5 mnkr
inom planperioden. Utöver marklösen budgeteras 1,25 mnkr för
industrimark.
Gatubelysning: 4,75 mnkr. Återinvestering i gatubelysning.
Övrigt: 0,35 mnkr. Utredning om torg i Alfta och Edsbyn
IT, 13 mnkr
IT administration: 2,6 mnkr, varav 2,3 mnkr är medel för att återinvestera i
datorer inom socialförvaltning, kommunstyrelse och
samhällsbyggnadsförvaltning och resterande 0,3 mnkr är för att i samband
med byte av korridorbelysning även byta datanät i kommunhuset.
IT i skolan: 10,544 mnkr varav 3,81 mnkr är satsning på 1-1 för sexor och
2,94 mnkr är satsning på 1-1 för gymnasiet, inkl. teknikprogram. I övrigt
består posten av personaldatorer, elevdatorer/pekplattor för årskullarna upp
till åk 5, datorer för språkintroduktion och återinvesteringar i datasalar.
Övrigt, 12 mnkr
2 mnkr budgeteras för utbyte av personaladministrativt system, med i plan
sedan tidigare. Tillkommit har 4,8 mnkr för inredning och teknik
Celsiusskolan och 3,0 mnkr inredning och teknik Alftaskolan. I övrigt har
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budget tillkommit för inredning av Edsbyns bibliotek och storköksutrustning
i Viksjöfors skola samt intranät. I övrigt ligger här budget för
verksamhetssystem inom socialförvaltningen och anslag för konst.
Tekniska nämndens äskande om 1,2 mnkr för ommålning av ridhuset stryks
med hänvisning till att det är en underhållsåtgärd.
Tekniska nämndens äskande om 0,8 mnkr för branskyddsåtgärder
vandrarhemmet stryks med hänvisning till att det är en underhållsåtgärd.
Tekniska nämndens äskande om 0,41 mnkr för åtgärder på
dammanläggningar stryks med hänvisning till att det är en underhållsåtgärd.
Tekniska nämndens äskade om 0,45 mnkr för lekplats i Voxnabruk stryks i
väntan på utredning om möjlighet att nyttja befintlig lekplats vid förskolan.
Ekonomiska konsekvenser
Investeringarna blir under planperioden större än avskrivningarna vilket
innebär att kommunen antas behöva ta upp lån till 280 mnkr.
Avskrivningarna antas öka från 24 mnkr 2016 till 30 mnkr 2018 och 35
mnkr 2019 och finansiella kostnader från 2 mnkr 2016 till 6 mnkr 2018 och
11 mnkr 2019.
Sammantaget innebär det att kommunens resultatbudget antas uppvisa ett
negativt resultat på -6 mnkr 2018 och -21 mnkr 2019.
Kommunens soliditet antas till följd av att det egna kapitalet ställs i relation
till en större tillgångsmassa minska från 64% 2016 till 43% 2019.
Kommunens ekonomi kommer i framtiden, till följd av upplåningen,
påverkas av svängningar i räntemarknaden.

Beslutsunderlag
Investeringsplan 2017-2021 (Dokument enligt beslut)
Investeringsplan 2017-2021 (Med visade ändringar utifrån nämndernas
förslag)
Barn och utbildningsnämnden § 39 Dnr 2016/00057 Investeringsplan 20172021
Barn och utbildningsnämnden § 42 Dnr 2016/00105 Skollokaler,
Celsiusområdet och Alftaskolan
Socialnämnden § 11 Dnr 2015/00174 Investeringsplan 2017-2021,
utredningsuppdrag för att bygga framtida särskilt boende
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Kommunstyrelsen § 88 Dnr 2016/00337 Investeringsplan 2017-2021
kommunstyrelsen
Tekniska nämnden § 64 Dnr 2016/00072 Investeringsplanering 2017-2021
Tjänsteskrivelse Johan Brodin, 2016-08-15
KsAu § 87, 2016-08-23
Kommunstyrelsen § 115, 2016-09-06

Beslut skickas till
För kännedom: Ekonomiavdelningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Barn
och utbildningsförvaltningen, Socialförvaltningen
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Dnr 2015/00150

Revidering av VA-Investeringsplan 2016-2020
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige antar reviderad investeringsplan för VA-verksamheten
2016.
Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen och Helsinge Vatten AB ser ett behov av
revideringar i investeringsplanen för VA.

Ärendet
Revideringarna i investeringsbudgeten för VA handlar till en del om
omfördelning av redan beviljade investeringsmedel inom VA-verksamheten
för år 2016. De omfördelade medlen är tänk att läggas i projektet för den
överföringsledning av dricksvatten från Viksjöfors till Alfta som planeras.
Detta för att kunna komma igång med en delentreprenad redan under hösten
2016.
Den andra delen i revideringen är ett äskande om nya medel motsvarande 1
365 000 kr för en dagvattenledning i centrala Edsbyn. Denna investering är
initierad av kommunens gatuavdelning som också tidigare hade objektet
upptaget i sin investeringsplan men där en utredning har visat att
investeringen bör göras av VA-kollektivet och inte skattekollektivet.

Beslutsunderlag
Investeringar VA-verk 2016 – 2021
Investeringar VA-ledningsnät 2016 – 2021
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-05-09
Kommunstyrelsen § 104, 2016-09-06
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Beslut skickas till
För kännedom: Ekonomiavdelningen, tekniska nämnden och Helsinge
Vatten AB
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Dnr 2016/00523

Antagande VA-Investeringsplan 2017-2021
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige antar investeringsplan för VA-verksamheten för åren
2017 till 2021.
Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen har i samarbete med Helsinge Vatten AB
arbetat fram ett förslag till investeringsplan för VA-verksamheten för åren
2017 till 2021.

Ärendet
Investeringsplanen för VA-verksamheten innehåller i stora delar
rutinmässiga investeringar som syftar till att hålla VA-anläggningarna, (verk
och ledningsnät) i gott skick så att akuta driftkostnader i samband med
driftstörningar kan hållas nere. Vissa investeringar syftar också till att uppnå
processförbättringar eller förenklingar så att kostnader i driften kan hållas
nere samtidigt som en robust verksamhet upprätthålls.
Något som i hög grad påverkar föreslagen investeringsplan är den önskade
överföringsledningen av dricksvatten från Viksjöfors och vidare till Alfta.
De totala kostnaderna för överföringsledningen är beräknade till 12 mkr.
Föreslagen tidplan för projektet är upplagd så att omprioriteringar av medel
kan göras inom redan beviljade investeringsmedel för perioden. Detta
innebär att andra investeringar inom verk och ledningsnät får stå tillbaka
under perioden.
För investeringen i den nya överföringsledningen finns ett separat PM med
bilagor framtaget som i närmare detalj beskriver förutsättningar och syftet
med investeringen, (bifogas).
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Beslutsunderlag
Investeringar VA-verk 2016-2021
Investeringar VA-ledningsnät 2016-2021
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2016-05-09
PM om överföringsledning Viksjöfors-Alfta
Tidplan avseende överföringsledning Viksjöfors-Alfta
PM avseende dricksvattenkapacitet vid G Homna vattenverk
Förstudie avseende möjligheten till överföring av dricksvatten från Homna
till grundvattentäkt till Alfta.
Kommunstyrelsen § 105, 2016-09-06

Beslut skickas till
För kännedom: Ekonomiavdelningen, tekniska nämnden och Helsinge
Vatten AB
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Dnr 2016/00422

Tilläggsbudget, Besökscentrum Hälsingegård Ol-Anders
Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beviljar tillskott i 2017 års budget med 100 000
kr, motsvarande resultatet av dels avtalsspecifik överenskommelse i
form av rättigheter vid bokförsäljning 2015 och dels muntlig
överenskommelse om provisionsintäkt för försäljning av grafiska
verk.


Hälsingegård Ol-Anders avser att använda tillägget för viss
anpassning av utställningslokalen för Mårtens Anderssons konst, men
också fortsatta satsningar på presentationer av lokal konst och
konsthantverk som bedöms vara efterfrågad vid ett turistbesök.



Finansiering sker via medel för tilläggsbudgeteringar 2017.

Sammanfattning av ärendet
Näringslivskontoret tecknade ett trepartsavtal (bifogas) som reglerade
ersättning för försäljning av boken ”Grafik Mårten A”, där boksläpp skedde
på Ol-Andersgården och där merparten av försäljningen ägt rum.
Avtalet stipulerar att ersättningen skall tillfalla Hälsingegård Ol-Anders.
Vidare upprättades en muntlig överenskommelse om att Mårten Anderssons
grafiska verk exponeras och säljs av och genom Turistbyrån. En provision
tillföll Ol-Anders under 2015.
Ärendet
I början av 2014 tecknades ett avtal mellan kommunen, Lillröstens
Förvaltnings AB, Ing-Marie Nordgren samt Alfta Skogstekniska AB, Lasse
Larsson. Avtalet medför att Mårten Anderssons konst (utlånad) visas i en
permanent utställning på Hälsingegård Ol-Anders.
Nytt avtal, nu mellan Lillröstens Förvaltnings AB och kommunen har
tecknats med giltighetstid, tillsvidare. Skogstekniska lånade tidigare ut
möbler som nu ersatts med en komplett uppsättning av Mårtens grafiska
verk.
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År 2015 skrev författaren Bengt Boman via sitt företag Helsinge Konst den
illustrerade boken Grafik Mårten A.
Den avtalade ersättningen för aktuell försäljning uppgick till 60 000 kr exl
moms.
Samma år gjordes en muntlig överenskommelse om försäljningen av
grafiska verk som såldes under 2015 för totalt 201 200 kr, varav provisionen
då uppgick till 40 240 kr.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Gunnar Skoglund, daterad 2016-04-20
Kopia av avtal
Kopia av underlag för tavelförsäljning
KsAu § 88, 2016-08-23
Kommunstyrelsen § 106, 2016-09-06

Beslut skickas till
För kännedom: Näringslivskontoret
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Dnr 2016/00418

Kapitaltillskott - Förenade Småkommuners Försäkrings AB FSFAB
Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet bordläggs med anledning av den extra bolagsstämma som kommer
äga rum den femte oktober.

Förslag till beslut under sammanträdet
Mikael Jonsson (M) yrkar att ärendet bordläggs med anledning av den extra
bolagsstämma som kommer äga rum den femte oktober.

Förslag till beslut inför sammanträdet
 Inbetala till Förenade Småkommuners Försäkrings AB ett villkorat
aktieägartillskott om 300 tkr.


Återbetalningen av det villkorade aktieägartillskottet kommer att
påbörjas när bolagets fria egna kapital uppgår till minst 6 mnkr, detta
enligt reviderad årsredovisning och i övrigt god finansiell ställning.



Finansiering sker via rörelsekapitalet.

Beslutsgång
Kommunfullmäktiges ordförande frågar om kommunfullmäktige antar eller
avslår Mikael Jonssons (M) ändringsyrkande och finner att
kommunfullmäktige antar det.
Sammanfattning av ärendet
Ett antal mindre kommuner startade ett försäkringsaktiebolag som har
försäkrat sina delägare sedan 2008. För närvarande uppgår dessa till 24
kommuner. Bakgrunden var huvudsakligen att den svaga konkurrensen på
försäkringsmarknaden drev upp premienivåerna för kommunerna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

31(45)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2016-09-26

Bolagets aktiekapital grundar sig på att ägarkommunerna satsade 2 mnkr per
delägare, totalt 48 mnkr. På grund utav ett antal storskador har det
ekonomiska resultatet tärt på det egna kapitalet.
Regelverket för försäkringsbolag har ändrats från och med 2016 genom de
s.k. Solvens II direktivet. Det nya regelverket ställer högre krav på
försäkringsbolagens riskkontroll, regelefterlevnad och rapporteringssystem.
Förutom de kvalitativa delarna skärps även kraven på kapitalisering av
försäkringsbolagen. Förs FSFs del innebär det att minsta tillåtna kapital för
att driva verksamheten vidare är 34 mnkr. Vid utgången av 2015 är kapitalet
(solvenskapitalet) 41,4 mnkr. Marginalen ned till 34 mnkr bedömer bolaget
vara så litet att en plan för att stärka kapitalbasen måste antas av ägarna.
FSFABs styrelses förslag är att
Ägarkommunerna inbetalar under 2016 ett villkorat aktieägartillskott om 300
tkr.
Återbetalningen av det villkorade aktieägartillskottet kommer att påbörjas
när bolagets fria egna kapital uppgår till minst 6 mnkr, detta enligt reviderad
årsredovisning och i övrigt god finansiell ställning.
Mer information kring bakgrund och utveckling återfinns i
beslutsunderlaget.
Beslutsunderlag
Information om bolagets verksamhet och framtid, daterat 2016-03-15
Kapitaltillskott till FSFAB, daterat 2016-05-31
Tjänsteskrivelse Christer Engström, 2016-07-15
KsAu § 95, 2016-08-23
Kommunstyrelsen § 107, 2016-09-06

Beslut skickas till
För kännedom: Ekonomiavdelningen och FSFAB
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Dnr 2016/00483

Antagande av övergripande Internkontrollplan 2017 och
revidering av reglemente och tillämpningsanvisningar för
internkontroll
Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige antar ”Övergripande plan för internkontroll
2017”


Kommunfullmäktige antar reviderat ”Reglemente och
tillämpningsanvisningar för internkontroll”

Sammanfattning av ärendet
Utifrån ny riskbedömning har en övergripande internkontrollplan tagits fram
för 2017. Kontrollpunkter har tagit fram inom områdena ekonomi, ITsäkerhet, löner och personal, samt dokument- och ärendehantering.
Reglementet som gäller sedan 2007-11-01 enligt Kommunfullmäktiges
beslut § 65/07 har reviderats med utgångspunkt i att uppföljning hanteras i
ett systemstöd (Stratsys) istället för tidigare angivna mallar (se punkt 5.2
under avdelning 2 Tillämpningsanvisningar). Därmed tas också tidigare
bilagor bort.
Beslutsunderlag
Övergripande plan för intern kontroll 2017
Reglemente och tillämpningsanvisningar för intern kontroll
Tjänsteskrivelse Jenny Eriksson, 2016-08-23
KsAu § 83, 2016-08-23
Kommunstyrelsen § 108, 2016-09-06

Beslut skickas till
För kännedom: Ekonomiavdelningen
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Dnr 2016/00437

Risk för ammoniakläckage i Alfta ishall
Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige utökar tekniska nämndens driftbudgetram för
2016, 100 tkr till reparation av ventiler och kondensatorer på Alfta
Ishall.


Finansiering sker via rörelsekapitalet.

Sammanfattning av ärendet
För att säkerställa anläggningens skick finns ett serviceavtal med Huurre AB
som innebär att de årligen görs en kontroll av kylanläggningen och dess
funktioner. Resultatet visar att svetsskarvar och ventiler är undermåliga och
kan leda till ammoniakläckage. Detta måste åtgärdas omedelbart för att
kunna driftsätta anläggningen i september.

Ärendet
Alfta Ishall byggdes 1973 och har samma rör, ventiler och kondensatorer
från byggåret. Under åren 1998 – 2014 var det föreningsdrift på
anläggningen men från 2015 har kommunen driftsansvaret.
I augusti 2015 gjordes ett kompressorbyte som höjde driftsäkerheten och
Ovanåkers kommun tecknade samtidigt ett avtal med Huurre AB för att
säkerställa kylanläggningens prestanda.
I samband med årets servicekontroll av kylanläggningen på Alfta Ishall
upptäcktes en del brister. Man kunde konstatera att svetsskarvarna är rostiga,
ventilerna för ammoniak har tappat sin täthet. Detta innebär att vi kommer
att kunna få ett ammoniakläckage vid uppstart inför hösten. Kostnaden för
att kunna åtgärda detta är 100 000 kr. Inom den budget som finns för
Forsparken saknas det utrymme för en reparation av denna storlek.
Konsekvensbeskrivning barn och unga
Alfta Ishall är för många barn och ungdomar en viktig fritidsanläggning
under perioden september – april. Även skolorna i Alfta-området utnyttjar
anläggningen regelbundet. Alfta GIF Ishockeyförenings ungdomsverksamhet
kommer att bli lidande om den inte skulle finnas kvar.
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Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-05-31
KsAu § 92, 2016-08-23
Kommunstyrelsen § 112, 2016-09-06

Beslut skickas till
För kännedom: Samhällsbyggnadsförvaltningen
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§ 74

2016-09-26

Dnr 2016/00481

Revidering av bolagsordning för OKAB Näringsliv AB
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ändra bolagsordningen för OKAB
Näringsliv AB så att § 6 Styrelse får lydelsen att ”Styrelsen består av lägst 3
och högst 7 ledamöter med lägst 0 och högst 7 suppleanter.
Sammanfattning av ärendet
Vid bolagsstämman för OKAB Näringsliv AB minskades styrelsen från 5 till
3 ordinarie ledamöter. Därvid uppmärksammades inte att bolagsordningen
anger att antalet ordinarie ledamöter ska utgöras av intervallet 5 – 9.
En extra bolagsstämma avhölls den 18 juli där ”§ 6 Styrelse” ändrades från
formulering:
”Styrelsen består av lägst 5 och högst 9 ledamöter med lägst 0 och högst 9
suppleanter.”
Till formuleringen:
”Styrelsen består av lägst 3 och högst 7 ledamöter med lägst 0 och högst 7
suppleanter.”
Då detta utgör en fråga av principiell beskaffenhet krävs att
Kommunfullmäktige antar förändringen.
Beslutsunderlag
Bolagsordning för OKAB, reviderad
Tjänsteskrivelse Christer Engström, 2016-07-22
KsAu § 97, 2016-08-23
Kommunstyrelsen § 117, 2016-09-06

Beslut skickas till
För kännedom: OKAB Näringsliv AB

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 75

2016-09-26

Dnr 2016/00515

Bildande av förvaltarenhet - stöd till
överförmyndarverksamheten
Kommunfullmäktiges beslut
 att förvaltarenheten organisatoriskt förläggs inom
Kommunalförbundet Södra Hälsingland (KFSH),


att godkänna genomförandeplanen gällande förvaltarenhet,



att uppdra till kommunstyrelsen att verkställa genomförandet och
teckna erforderliga avtal,



att Ovanåkers kommun förbinder sig att finansiera sin del av
förvaltarenhetens kostnader, samt



att beslutet gäller under förutsättning att motsvarande beslut fattas i
Bollnäs kommun.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 2 maj 2016, § 34, att inrätta en
förvaltarenhet, under förutsättning av motsvarande beslut togs i Bollnäs
kommunfullmäktige. Beslutet i Bollnäs kommunfullmäktige togs den 25
april 2016, § 90.
Uppdrag lades samtidigt till kommunstyrelserna i de båda kommunerna att i
samverkan ta fram ett detaljförslag samt att undersöka vilka av våra
grannkommuner som önskar delta i det fortsatta utredningsarbetet i syfte att
eventuellt ingå i en gemensam förvaltarorganisation.
Utredningsarbetet har fortsatt i enlighet med fullmäktigebesluten för att få
fram en detaljerad plan för hur en förvaltarenhet ska inrättas och följande
detaljorganisation föreslås.
En förvaltarenhet där två personer anställs inrättas inom
Kommunalförbundet Södra Hälsingland (KFSH). Enheten lokaliseras till
Bollnäs. Enheten inrättas från och med 2017-01-01. Bollnäs och Ovanåkers
kommuner samt Kommunalförbundet Södra Hälsingland (KFSH) träffar
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avtal om inrättande av enheten. Enheten förutsätts kunna utföra uppdrag för
Ljusdals kommun enligt uppdragsavtal.
Förslag till avtal mellan Bollnäs och Ovanåkers kommuner samt
Kommunalförbundet Södra Hälsingland (KFSH) om inrättande av
förvaltarenhet föreligger.
Söderhamns kommun har i dagsläget inte fattat några beslut i frågan. Det
finns dock alla möjligheter för Söderhamn att ansluta sig till samarbetet
senare.
Till skillnad mot utredningen föreslås en förändring gällande hantering av
intäkter för förvaltarenheten. Förändringen innebär att alla intäkter från
arvoden för förvaltarenhetens arbete ska tillfalla kommunerna. Det innebär
att KFSH endast har en kostnadsbudget vad avser Bollnäs och Ovanåkers
kommuner och det förenklar i budgetsammanhang. På sikt ger det en mera
rättvisande bild för kommunerna vilka intäkter och kostnader man har för
sina huvudmän. Intäkter till förvaltarenheten från försäljning av tjänster till
andra kommuner avräknas förvaltarenheten kostnader vid bokslut.
Medel som kommunerna ska förskottera till KFSH för 2017 års verksamhet
baseras på nedanstående kalkyl hämtat ur utredningen på sid 17. Den
fördelning av kostnader som gäller är Bollnäs 2/3 och Ovanåker 1/3 vilket
baseras på befolkningstal och ärendemängd och innebär förskott från Bollnäs
kommun om 800 000 kr och Ovanåkers kommun 400 000 kr. Medlen betalas
ut kvartalsvis i förskott till KFSH.
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Produkt

Uträkning

Summa

Två i delat rum

Lön

12,2 (30 000 x
1,3846)

-506 764 kr

-1 013 528 kr

-25 000 kr

-25 000 kr

-3 333 kr

-6 666 kr

E-post licens+ mobil

-3 000 kr

-6 000 kr

Företagshälsovård

-1 000 kr

-2 000 kr

Kontorsmaterial

-2 000 kr

-4 000 kr

Resor god man

-66 666 kr

-133 333 kr

Resor förvaltare

-2 500 kr

-5 000 kr

Övrigt (utbildning, julbord
mm)

-5 000 kr

-10 000 kr

(Summa kostnad

-614 263 kr

-1 205 527 kr

Lokalkostnad
Dator

0,33 x 10 000

Bollnäs kommun tar i budget för 2017 upp en post förlusttäckning för
KSFH med 300 tkr. Det betyder att de bedömer att deras kostnader kommer
att uppgå till 800 tkr och förväntar sig 500 tkr i intäkter, dvs. en nettobudget
på 300 tkr. Översätter vi detta till Ovanåkers kommun så innebär det
bedömningen att kostnaderna uppgår till 400 tkr och intäkterna till 250 tkr,
dvs. en nettobudget på 150 tkr vilket är lika med kommunens förlusttäckning
som vi behöver beakta vid budgetberedningen för 2017. Behovet av
förlusttäckning beror av att förvaltarenheten inte kommer att ha full
beläggning från dag 1. Målsättningen är att verksamheten framåt ekonomisk
ska vara balanserad.
Beredning av kommande års budget för förvaltarenheten kan göras inom
ramen för ägarsamrådet. Diskussionen ska baseras på ett budgetförslag som
upprättas av KFSH.
Bollnäs kommun har kostnader för bildande av förvaltarenheten i form av
utredningskonsult. Bollnäs kommun kommer även att biträda KFSH vid
rekrytering (annonskostnad) och iordningsställande av kontor. Dessa
kostnader bör regleras mellan parterna.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2016-08-23
Utredning förvaltarenhet februari 2016, inklusive ekonomiska kalkyler.
Avtal om förvaltarenhet
Kommunstyrelsen § 122, 2016-09-06

Beslut skickas till
För kännedom: Bollnäs kommun och KFSH
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§ 76

2016-09-26

Dnr 2011/00324

Revidering av bostadspolitisk strategi
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige antar reviderad bostadspolitisk strategi för Ovanåkers
kommun daterad 2016-08-30 med följande ändring:
Sida 15, sista stycket, sista meningen "Vid planering av en nyproduktion ska
hänsyn tas till byggnation i trä med ekologiskt, energieffektivt och giftfritt
perspektiv." istället för "Byggnation i trä".
Förslag till beslut under sammanträdet
Ylva Ivarsson (S) med bifall från Hans Jonsson (C) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Birgitta Bomark (MP) med bifall från Yoomi Renström (S), Hans Jonsson
(C) och Ylva Ivarsson (S) gör följande ändringsyrkande: Sida 15, sista
stycket, sista meningen "Vid planering av en nyproduktion ska hänsyn tas till
byggnation i trä med ekologiskt, energieffektivt och giftfritt perspektiv."
istället för "Byggnation i trä".
Beslutsgång
Kommunfullmäktige ställer Ylva Ivarssons (S) bifallsyrkande mot Birgitta
Bomarks (MP) ändringsyrkande och finner att kommunfullmäktige antar
Birgitta Bomarks (MP) ändringsyrkande.
Sammanfattning av ärendet
Ovanåkers bostadspolitiska strategi reviderades senast 2012-12-18. I
samband med att regeringen infört ett statsbidrag till kommuner för att öka
bostadsbyggande och att ett av villkoren för att erhålla bidraget är att
kommunen under innevarande eller föregående mandatperiod har antagit
riktlinjer för bostadsförsörjningen har behov av att uppdatera planen
framkommit.
Förslaget till bostadspolitisk strategi har uppdaterats på följande områden (se
röd respektive gråmarkerad text för detaljer i förslaget):
Befolkningsutveckling, struktur och sammansättning
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Behovsbeskrivning
Aktualitet kring redan vidtagna åtgärder vilket också förandleder att
områden föreslås tas bort.
Bostadspolitiska åtgärder 2016 och framåt.

Beslutsunderlag
Förslag till reviderad bostadspolitisk strategi daterad 2016-08-30
Tjänsteskrivelse Christer Engström, 2016-08-30
Kommunstyrelsen § 124, 2016-09-06

Beslut skickas till
För kännedom: Aefab och Utvecklingsavdelningen

Justerandes sign
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§ 77

2016-09-26

Dnr 2016/00550

Information till kommunfullmäktige för kännedom 2016-0926
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av redovisningen.
Beslutsunderlag
Tekniska nämnden § 4, 2016-02-03
Barn- och utbildningsnämnden § 126, 2015-12-14
Tekniska nämnden § 119, 2015-11-18
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§ 78
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Dnr 2016/00524

Avsägelse och fyllnadsval - Ersättare i Socialnämnden
Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen från Inger Janegren (L)
som avser uppdraget som ersättare i socialnämnden.


Kommunfullmäktige utser Sven Berg (L) till ny ersättare i
socialnämnden.

Sammanfattning av ärendet
Inger Janegren (L) har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i socialnämnden.
Förslag har inkommit att Sven Berg (L) väljs som ny ersättare.
Beslutsunderlag
Avsägelse från Inger Janegren
Förslag från majoriteten
Valberedningen § 7, 2016-09-15

Beslut skickas till
För kännedom: Sven Berg, Inger Janegren och socialnämnden
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§ 79

2016-09-26

Dnr 2016/00545

Avsägelse och fyllnadsval - kommunfullmäktiges ordförande
Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen från Bertil Eriksson (KD)
avseende rollen som ordförande i kommunfullmäktige.


Kommunfullmäktige väljer Einar Wängmark (S) till ny ordförande
för kommunfullmäktige.



Kommunfullmäktige väljer ny 2:e vice ordförande vid kommande
sammanträde.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktiges ordförande Bertil Eriksson (KD) har avsagt sig
uppdraget som ordförande över kommunfullmäktige, valberedningen har i
uppdrag att föreslå ny ordförande. Noterbart är att Bertil inte avsäger sin roll
som ledamot i kommunfullmäktige varför Länsstyrelsen inte behöver göra
någon ny sammanräkning.

Beslutsunderlag
Avsägelse Bertil Eriksson, 2016-09-08
Förtydligande från Bertil Eriksson, 2016-09-09
Tjänsteskrivelse Kristoffer Baas, 2016-09-09
Valberedning § 6, 2016-09-15

Beslut skickas till
För kännedom: Bertil Eriksson och Einar Wängmark
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