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§ 50

Dnr 2021/00002

Godkännande av dagordning 2021-03-16
Kommunstyrelsens beslut
Dagordningen godkändes.
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§ 51

Dnr 2021/00003

Allmänhetens frågestund 2021-03-16
Kommunstyrelsens beslut
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”.
Ärendet om Alfta sporthall kommer behandlas på kommunstyrelsens arbetsutskott
den 23 mars 2021.

Ärendet
Det fanns en fråga från Susan Kangosjärvi Persson som undrar hur föreningarna
som använder Alfta sporthall i sin verksamhet ser på att beslut i ärendet om
sporthallen återremitterats och att beslut därmed dröjer. Då föreningarna inte vill ha
en utbyggnad av befintlig sporthall och golvet, i den samma, är i mycket dåligt skick
önskar idrottsföreningarna att golv (och vikvägg) byts ut före nästa säsong. Finns
det risk att golvet (förutsatt att investeringen går igenom på kommunfullmäktige
innan sommaren 2021) inte hinner bli färdigt före nästa säsong?
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§ 52

Dnr 2021/00250

Varumärket Hälsingland - information
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.

Ärendet
Maria Rosén från Destination Järvsö/Varumärket Hälsingland informerar om
konceptet och om boken Hälsingland: kontrasternas landskap. Hur de arbetar med
varumärket Hälsingland och vilka målsättningar som satts upp och vilka målgrupper
man riktar sig till.
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§ 53

Dnr 2021/00251

Kommunalförbundet Hälsingland - information
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.

Ärendet
Kommunalförbundet Hälsinglands förbundschef Matts Hildebrand och chef för
räddningstjänsten Stefan Sahlén informerar om den nya organisationen för
räddningstjänsten i Hälsingland och räddningstjänst i samverkan (RiS).
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§ 54

Dnr 2021/00004

Rapporter på kommunstyrelsens sammanträde 202103-16
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av presenterade rapporter.

Ärendet
•
•
•

Justerandes sign

Håkan Englund (S) har varit på seminarium om tillämpningen av
strandskydd och förslag till remissvar ska diskuteras på kommande
arbetsutskott.
Henrik Eklund, biträdande kommunchef, går igenom och presenterar
kostnader för projekten Celsiusskolan F-9 (6387) och Näskullen (6411).
Mikael Jonsson (M) informerar om det Corona-stöd som givits till
kommunens föreningar under 2020 och hur detta planeras hanteras under
2021, aktivitetsstöd som utgår för icke utförda aktiviteter utifrån 2019 års
nivå samt att kulturchef Carina Ulfsdotter kommer att rapportera om detta
till kommunstyrelsen under våren.
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§ 55

Dnr 2021/00028

Uppföljning övergripande internkontroll 2020
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner Uppföljning övergripande internkontroll 2020.
Kommunstyrelsen anser sig informerad om nämndernas och bolagens uppföljning
av internkontroll 2020.

Sammanfattning av ärendet
Kommunövergripande risker har värderats och kontroller har utförts och
analyserats. Nämnder och bolag har hanterat och kontrollerat risker enligt sina
egna planer. Uppföljningsrapporterna har sedan antagits i respektive
nämnd/styrelse.

Ärendet
I arbetet med den övergripande internkontrollplanen görs en risk- och
väsentlighetsbedömning utifrån kommungemensamma processer. De risker som
bedöms som väsentliga kontrolleras för hela kommunen och behöver därför varken
riskbedömas eller kontrolleras av nämnderna. I detta dokument presenteras
uppföljningen av dessa risker och utförda kontroller.
Förvaltningar och bolag har i sin tur arbetat med att sprida diskussionen om intern
kontroll utåt i organisationen och arbetat med att kontrollera de risker de bedömt
inom sina egna verksamhetsområden. Socialförvaltningen och Barn- och
utbildningsförvaltningen arbetar även med risker i sina kvalitetssystem, vilket gör att
de försöker identifiera vad som bör följas upp i kvalitetsarbetet och vad som bör
återfinnas i internkontrollarbetet.
Våra helägda bolag AEFAB, AICAB och Helsinge Net Ovanåker AB rapporterar att
arbetet gått enligt plan. Våra delägda bolag Helsinge Vatten AB och BORAB följer
upp sin interna kontroll via Bollnäs kommun och deras rapporter finns också som
underlag till beslut för kännedom.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2021-02-24
Uppföljning av övergripande internkontrollplan 2020
Uppföljning av internkontroll 2020 (Kommunstyrelsen)
Uppföljning av internkontroll 2020 (Miljö- och byggnämnden)
Uppföljning av internkontroll 2020 (Barn- och utbildningsnämnden)
Uppföljning av internkontroll 2020 (Socialnämnden)
Uppföljning av internkontroll 2020 (Alfta-Edsbyns Fastighets AB)
Uppföljning av internkontroll 2020 (Alfta industricenter AB)
Uppföljning av internkontroll 2020 (Helsinge Net Ovanåker AB)
Uppföljning internkontroll 2020 (Helsinge Vatten AB)
Uppföljning internkontroll 2020 (Bollnäs-Ovanåkers Renhållnings AB)
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Skickas till
För kännedom: ekonomiavdelningen
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§ 56

Dnr 2021/00029

Övergripande internkontrollplan 2021
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen antar Övergripande internkontrollplan 2021.
Kommunstyrelsen anser sig informerade om alla nämnders och bolags
internkontrollplaner för 2021.

Sammanfattning av ärendet
Den övergripande internkontrollgruppen har identifierat risker som är gemensamma
för alla nämnder och därmed inte behöver värderas och kontrolleras av varje
enskild nämnd. Dessa övergripande risker har värderats och kontrollmoment
sammanställts till en internkontrollplan för 2021. Kommunstyrelsen är ansvarig för
att inhämta information om intern kontrollen inom samtliga nämnder och bolag. Alla
dessa internkontrollplaner finns som underlag till beslut.

Ärendet
De risker som den övergripande internkontrollgruppen anser är
kommunövergripande samlas i den övergripande internkontrollplanen och kontroller
ska utföras kommunövergripande. Dessa risker handlar bl.a. om ekonomi, personal,
IT och ärendehantering. Kommunens nämnder och bolag dokumenterar och
värderar egna risker inom den egna verksamheten och skapar kontroller kopplade
till risker med högt riskvärde. Detta arbete resulterar i nämndernas och bolagens
internkontrollplaner för det kommande året.
De helägda bolagen AEFAB, AICAB och Helsinge Net har egna internkontrollplaner
men representanter från dem ingår i den övergripande gruppen. De delägda
bolagen Helsinge Vatten och BORAB arbetar med sina internkontrollplaner utifrån
Bollnäs kommuns system och regelverk, men rapporterar beslut från styrelserna till
Ovanåkers kommuns internkontrollansvarig som ett led i kommunstyrelsens ansvar
för intern kontroll.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2021-02-24
Övergripande internkontrollplan 2021
Internkontrollplan 2021 (Kommunstyrelsen)
Internkontrollplan 2021 (Miljö- och byggnämnden)
Internkontrollplan 2021 (Barn- och utbildningsnämnden)
Internkontrollplan 2021 (Socialnämnden)
Internkontrollplan 2021 (Alfta-Edsbyns Fastighets AB)
Internkontrollplan 2021 (Alfta Industricenter AB)
Internkontrollplan 2021 (Helsinge Net Ovanåker AB)
Internkontrollplan 2021 (Helsinge Vatten AB)
Internkontrollplan 2021 (Bollnäs-Ovanåkers Renhållnings AB)
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§ 57

Dnr 2021/00038

Budgetuppföljning 2021
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.
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§ 58

Dnr 2021/00223

Årsbokslut 2020: kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner det redovisade årsbokslutet för kommunstyrelsen och
dess förvaltning för verksamhetsåret 2020.

Sammanfattning av ärendet
Måluppfyllnaden bedöms vara god men den ekonomiska avvikelsen mot budget för
de samlade verksamheterna är negativ -2913 tkr. Förvaltningens nettoomslutning
är -152 116 tkr. Det finns ett antal positiva och negativa förhållanden som tar ut
varandra

Ärendet
I bifogade handlingar framgår kommunstyrelsens/ kommunstyrelseförvaltningens
bedömda måluppfyllnad, ekonomiskt utfall för helåret.
Måluppfyllnaden är god men det prognosticerade ekonomiska utfallet för de
samlade verksamheterna är negativt, ca -2 913 tkr. Nettoomslutningen är -152 116
tkr. Det finns ett antal positiva och negativa förhållanden som tar ut varandra under
verksamhetsåret.
Kommunstyrelsen har under året fått in 5 mnkr mer i bidrag under året än
budgeterat, ca 2 mnkr i driftsbidrag från Arbetsförmedlingen samt ca 3 mnkr i övriga
statsbidrag som framförallt avser bidrag för utförda insatser inom Biosfärområde
Voxnadalen.
Den största anledningen till underskottet är nedskrivningar och utrangeringar av
anläggningar och mark till följd av ombyggnationerna av Celsiusskolan och
Alftaskolan samt omvärdering av tomträtter (-3,2 mnkr). Andra avvikelser
kostnadssidan har kostnader för arbetskraft har varit, ca 1,3 mnkr högre än
budgeterat, vilket också avser insatser inom Biosfärområdet, lämnade bidrag har i
och med beslut om utökat hemsändningsbidrag varit 1,6 mnkr högre än budgeterat
medan köp av huvudverksamhet har varit ca 1,5 mnkr lägre än budget pga. mindre
behov av vinterväghållningsinsatser.
Sommargåvan till anställda gav en extra kostnad på ca 600 tkr och ett ökat behov
av personal- och konsultresurs inom IT till följd av hemarbete gav extra kostnader
på ca 400 tkr.
Arbetsmarknadsprojektet (det s.k. LX-projektet) har under året haft ca 19,6 mnkr i
intäkter och till det en budget på 4 mnkr. Man har ca 23,4 mnkr i kostnader
framförallt i form av arbetskraft och gör ett i mindre överskott på ca 150 tkr. I delåret
prognosticerades ett underskott vilket inte blev fallet.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2021-03-15
Årsbokslut 2020 för kommunstyrelseförvaltningen
Skickas till
För kännedom: ekonomiavdelningen
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§ 59

Dnr 2021/00062

Revisionsrapport Celsiusskolan - PwC
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen har tagit del av revisionsrapporten.
2. Kommunstyrelsen antar yttrandet.

Yttrande:
Rapporten tar upp flera relevanta förbättringsområden och bekräftar lärdomar som
kommunstyrelsen redan dragit. Bland annat är en översyn är på gång av
investeringsreglementet för att klargöra ansvar, och när pågående
investeringsärenden bör komma upp till kommunstyrelsen för såväl löpande
information som eventuella nya överväganden. Beslut har redan fattas av
kommunstyrelsen om att förändra bemanningen av styrgruppen i de stora
investeringsprojekten. Detta tillämpas redan i det pågående projektet på
Alftaskolan. Styrgruppen består nu enbart av tjänstepersoner och det medför att det
blir mer självklart med en löpande rapportering till kommunstyrelsen som det
politiska organet med ansvar för investeringen efter att tekniska nämnden
avskaffades våren 2019.
Kommunstyrelsen anser dock att det förtjänar att påpekas särskilt kring några delar
av revisionsrapporten.
Revisionsrapporten redovisar att projektet skulle ha haft en orealistisk budget från
början och rapporten ifrågasätter om lokalerna är tillräckligt anpassade för
verksamhetens behov.
Kommunstyrelsen anser att det mer tydligt borde framgå av rapporten att det
ursprungliga beslutet föregicks av en politisk behandling och ambition att nå en
kompromiss kring vad som skulle byggas och då även hur mycket som skulle
anslås. Detta fick till följd att projektet redan i inledningen kunde konstatera att
budgeten var alltför lågt satt och därför fattades ett nytt finansieringsbeslut av
fullmäktige där budgeten utökades med 55 miljoner. Det är utifrån den anslagna
siffran som budgeten ska behandlas mot utfall. I sammanhanget är det även viktigt
att notera det uteblivna bidraget från Boverket som hade inneburit att budgeten för
projektet hade hamnat inom ram.
Kommunstyrelsen har inte uppfattat att det finns någon kritik mot utformningen av
den ombyggda Celsiusskolan och bedömningen när det gäller antalet elever som
får plats i jämförelse med prognoser på hur många platser som är behovet är inte
helt lätt. Den bedömningen är dels beroende av prognoser på antalet födda barn
och inflyttade till kommunen men även olika sätt att se på pedagogiska lösningar.
Kommunstyrelsen anser att rapporten skulle ha kunnat belysa detta mer nyanserat.

Förslag till beslut under sammanträdet
Hans Jonsson (C) yrkar bifall till punkt 1 i förslag till yttrande med ändringen att
texten som är kopplad till punkten 2 ska justeras. Första stycket blir kvar som börjar
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med ”Rapporten tar upp...” och fram till slutet ”... tekniska nämnden avskaffades
våren 2019.”
Andreas Kissner (KD) yrkar bifall till Hans Jonsson (C) förslag.

Beslutsgång
Ordförande Håkan Englund (S) ställer förslagen mot varandra och finner att
kommunstyrelsen ska votera i ärendet.
Propositionsordningen blir att den som röstar för förslag till yttrande från
kommunstyrelsens arbetsutskott röstar JA och den som röstar för att yttrandet
ändras enligt yrkande från Hans Jonsson (C) röstar NEJ. Propositionsordningen
godkänns.
Ordföranden finner att omröstningen utfaller så att kommunstyrelsens
arbetsutskotts förslag bifalls.

Omröstningsresultat
Med sex röster på Ja (att besluta enligt förslag från kommunstyrelsens
arbetsutskott) och fem röster på Nej (enligt yrkande från Hans Jonsson (C)) finner
ordföranden att kommunstyrelsen bifaller förslaget från kommunstyrelsens
arbetsutskott.
Ledamot/tjänstgörande
ersättare
Håkan Englund
Mikael Jonsson
Ylva Ivarsson
Tomas Bolén
Ingemar Ehn
Hans Jonsson
Gun-Marie Swessar
Björn Mårtensson
David Parhans
Pär Rytkönen
Andreas Kissner
Summa:

Ja

Nej

Avstår

Jäv

0

0

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
6

X
5

Reservation
Hans Jonsson (C) reserverar sig enligt eget förslag.
Centerpartiet och Kristdemokraterna reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Pwc har genomfört en granskning av med syfte att bedöma om kommunstyrelsen
säkerställt att Celsiusskolanprojektet bedrivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån
perspektiven ekonomi och kvalitet.
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Konsekvensbeskrivning barn och unga
Revisionens rapport föreslår förbättringar som kan vara gynnsamma för barn och
unga i kommande projekt. Revisionens rapport pekar på faktorer i utförandet av
projektet som redan fått konsekvenser för barn och unga, till exempel gällande
vilket elevantal skolan anpassats för.
Revisionens rapport i sig, detsamma gäller för det föreslagna beslutet, har dock
inga direkta konsekvenser för barn och unga.
Konsekvensbeskrivning jämställdhet
Revisionens rapport behandlar inte jämställdhetsperspektivet.
Konsekvensbeskrivning hållbarhet
Revisionens rapport behandlar inte hållbarhetsperspektivet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2021-02-24
Granskning av Celsiusskolan, Pwc, December 2020
Skickas till
För kännedom: kommunfullmäktige, kommunchef, biträdande kommunchef,
fastighetsavdelningen, ekonomiavdelningen, PwC
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§ 60

Dnr 2021/00182

Revidering av investeringsplan 2021-2025:
Celsiusskolan skolgård
Kommunstyrelsens beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utöka investeringsbudgeten med 3 000 tkr år 2021
för investering i Celsiusskolans skolgård.

Förslag till beslut under sammanträdet
Hans Jonsson (C) och Andreas Kissner (KD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Sammanfattning av ärendet
Skolgården prioriterades bort av ekonomiska skäl under ombyggnationen av
Celsiusskolan.
Förvaltningen har i samråd med rektor Kennet Fröjd tittat på gamla underlag samt
verksamhetens önskemål. Man är överens om inriktningen.
Biträdande Kommunchef har beställt projektet från Fastighetsavdelningen, under
förutsättning att medlen anslås.

Ärendet
Kopia av projektbeställning 2021-03-11:
Härmed beställer Kommunstyrelseförvaltningen följande projekt från
Fastighetsavdelningen:
Ombyggnation av Celsiusskolans skolgård.
Projektstart: Omgående
Projektslut: Skolgården bör vara brukbar vid starten av höstterminen 2021.
Slutredovisning av projektet senast 2021-10-26.
Projektbudget: 3 000 tkr, avhängigt beslut av Kommunstyrelsen 2021-03-16.
Resurser: Intern personal på Fastighetsavdelningen. Upphandlad konsultfirma för
projektering och ritningar.
Personal från AME kan med fördel användas för vissa arbeten med syfte att
använda budgetmedlen på bästa sätt.
Fastighetsavdelningen avgör hur entreprenör skall väljas i samråd med Beställaren.
Beställare: Bitr. kommunchef på uppdrag av Kommunstyrelsen.
Projektförutsättningar:
• Verksamhetens föreslagna utrustningsval och ingående enheter enligt
Alternativ C ska tillmötesgås så långt det är möjligt.
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Utformningen skall tillmötesgå de olika behov som finns i de olika
åldersgrupperna, uppmuntra till fysisk aktivitet, och innehålla lösningar som
tillmötesgår elever med funktionshinder.
Utformningen skall förutom lekutrustning innehålla rikligt med bänkar och
andra uppehållsytor.
Utformningen kan med fördel om budgeten tillåter innehålla olika
topografiska inslag i form av kullar och platåer.
Utrustning anpassad för specifika åldersgrupper skall placeras så nära
respektive åldersgrupps entré som möjligt. Detta innebär i praktiken
stigande åldrar åt öster på skolgården.
En plan med futsal-mått kan med fördel placeras mitt i skolgårdsområdet
som naturlig avdelare mellan åldersgrupperna. Planen är obligatorisk. Om
budgeten tillåter skall konstgräs anläggas. Om inte bör planen vara grusad
och förberedd för konstgräs i ett senare skede.
Intakat uteklassrum är obligatoriskt. Uteklassrummet skall placeras nära
skolbyggnaderna, öster om skolgårdens mitt.
En läktare skall anläggas med gaveln åt skolbyggnaden och sittrikting åt
öster. Framför läktaren skall det vara minst 3 meters utrymme för
uppträdanden eller lektionsledare. Baksidan av läktaren kan med fördel
utrustas med klättergrepp.
Om budgeten tillåter skall en pump-trackbana anläggas. Om inte skall det
finnas en utpekad plats för framtida pump-track. En billigare lösning med
kuperad bana kan övervägas.

Negativa prioriteringar:
• Utrustningen enligt verksamhetens Alternativ C skall så långt det är möjligt
inte prioriteras bort. Billigare lösningar för andra delar av utformningen skall
i första hand tillämpas.
Samverkan
• Projektet skall samverkas med representanter för verksamheten. Formen
för samverkan avgörs av Fastighetsavdelningen.
• Det första utkastet till utformning skall vara så nära önskat slututseende
som möjligt för att ge verksamheten möjligheten att inkomma med
synpunkter i tid.
Konsekvensbeskrivning barn och unga
En modern och tillgänglig skolgård som stimulerar till rörlighet och som erbjuder
möjligheter till undervisning utomhus har positiv inverkan på barn och unga.
Konsekvensbeskrivning jämställdhet
Den nya skolgården ska innehålla en stor variation av utrustning och
uppehållsutrymmen och diskriminera någon.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2021-03-12
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Skickas till
För handläggning: kommunfullmäktige
För kännedom: Biträdande kommunchef, fastighetsavdelningen,
ekonomiavdelningen, barn- och utbildningsförvaltningen
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§ 61

Dnr 2021/00177

Lekplatsplan Ovanåkers kommun
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen antar Lekplatsplan – Ovanåkers Kommun som
vägledande dokument i det framtida arbetet med allmänna lekplatser.
2. Kommunstyrelsen beslutar att ge gatuavdelningen i uppdrag att avveckla
två lekplatser i Alfta (Rönnvägen och Tulpans väg) och en lekplats i Edsbyn
(Ristvägen) med medel från befintlig driftbudget.
Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att bevaka möjligheter för föreningar att
söka bidrag/stöd för att anlägga lekplatser.

Sammanfattning av ärendet
Gatuavdelningen har i uppdrag av kommunstyrelsen tagit fram ett dokument som
skall verka som vägledande plan och policy vid arbetet med allmänna lekplatser
(KS 2019-09-10 § 135). I dokumentet tydliggörs vilka förslag till åtgärder och behov
som finns i kommunens lekplatsbestånd. En god geografisk spridning finns i båda
kommunens centralorter, Alfta och Edsbyn. Vissa lekplatser är i behov av
upprustning och ett behov av att utveckla två befintliga centrala lekplatser finns. Tre
lekplatser är föremål för avveckling av olika anledningar. Nyanläggning av eventuell
lekplats i Långhed anses inte vara befogad, då riktlinjen är att lekplatser ska finnas
endast i kommunens tätorter. Långhed klassas ej som tätort.

Ärendet
Ett medborgarförslag om nyanläggning av lekplats i Långhed föranledde ett
uppdrag om framtagande av vägledande dokument gällande kommunala allmänna
lekplatser. I detta dokument ska riktlinjer för underhåll och åtgärder av befintliga och
anläggande av eventuella nya lekplatser tydliggöras. I det inkommande
medborgarförslaget fanns en önskan om nyanläggning av kommunal allmän
lekplats i Långhed. I det nu framtagna dokumentet finns en tydlig riktlinje om att
kommunala allmänna lekplatser skall finnas i tätort och därför är rekommendationen
att inte anlägga en ny lekplats i Långhed.
Dokumentet ska även stödja gatuavdelningen i deras drift- och åtgärdsarbete och
säkerställa att kvaliteten på lekplatserna upprätthålls. Dokumentet grundar sig på
en inventering utförd av en oberoende konsultfirmas rekommendationer
tillsammans med en behovsanalys, utförd av gatuavdelningen, med utgångspunkt
ur säkerhetsbesiktning. I dokumentet framgår med tydlighet att möjligheten att
avveckla 3st lekplatser finns, med beaktning av de konsekvenser man bör ta
hänsyn till (se Bilaga 1).
Konsekvensbeskrivning barn och unga
Ingen större påverkan. Tillgången till allmänna lekplatser är fortsatt mycket god,
även om 3st lekplatser avvecklas.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Mikael Östling
Lekplatsplan – Ovanåkers Kommun
Lekpaltsöversikt - kartor
Bilaga 1
Lekplatsbesiktning Rönnvägen
Lekplatsbesiktning Tulpans väg
Lekplatsbesiktning Ristvägen
Skickas till
För handläggning: kommunfullmäktige
För kännedom: gatuavdelningen, planavdelningen, Elin Eriksson för Bagarmyren,
Långheds IF
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§ 62

Dnr 2021/00209

Gång och cykelväg mellan Västra Ösavägen och
Hälsingegård Ol-Anders
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens beslutar att investering ”säkrare skolvägar 2022” används till
nybyggnation av gång- och cykelväg 1 000 tkr trots att statligt bidrag ej går att få för
aktuell sträcka.

Beslutsgång
Ordförande Håkan Englund (S) ställer frågan om kommunstyrelsen kan besluta
enligt förslag c och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.

Sammanfattning av ärendet
En avsaknad av gång- och cykelväg har uppmärksammats under en längre tid på
en sträcka mellan Hälsingegård Ol-Anders och Västra Ösavägen längs
Runemovägen vilken är byggd för enbart fordonstrafik.
Behovet har på senare tid också ökat då besökarna och aktiviteterna på Ol-Anders
ökat i omfattning.
En gång- och cykelväg som är i anslutning till gång- och cykelvägen från Alfta
centrum skulle också bidra till en säkrare arbetspendling till och från Aicab för de
oskyddade trafikanterna.
Anslutningar från gång och cykelvägen mot busshållplatserna utgör en säkrare väg
till och från kollektivtrafiken bl.a. för dom som pendlar.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att
besluta enligt ett av förslagen för alternativ till budget för en
nybyggnation av gång- och cykelvägen:
a) Beslut om ny investering på 1 000 tkr.
b) Beslut om att omfördela 1 000 tkr från befintlig budget för reinvestering
gator vilket gör att underhållsskulden och gatuplanen skjuts framåt.
c) Beslut att investering ”säkrare skolvägar 2022” används till nybyggnation av
gång- och cykelväg 1 000 tkr trots att statligt bidrag ej går att få för aktuell
sträcka.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2021-03-01
Skickas till
För kännedom: gatuchef, ekonomiavdelningen
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§ 63

Dnr 2020/01113

Besvarande av medborgarförslag: Belysning vid
återvinningscentralerna i kommunen
Kommunstyrelsens beslut
Ovanåkers kommun är inte ansvarig för återvinningsstationerna. Föreslagställaren
hänvisas till ansvarig för återvinningsstationerna som är FTI (förpacknings &
tidningsinsamlingen).
Medborgarförslaget anses därmed besvarat.
Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att redovisa olika lösningar för belysning
vid samtliga återvinningsstationer som finns i kommunen.

Förslag till beslut under sammanträdet
Hans Jonsson (C) och Björn Mårtensson (C) yrkar att samtliga återvinningsstationer
som finns i kommunen redovisas och att underlag som presenterar olika lösningar
för belysning redovisas i separat ärende.

Beslutsgång
Ordförande Håkan Englund (S) frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt
arbetsutskottets förslag samt enligt förslag från Hans Jonsson (C) och Björn
Mårtensson (C) och finner att kommunsytrelsen bifaller förslagen.

Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har inlämnats av Anders Westman där han tycker att det
behövs belysning på återvinningsstationerna. Det är ofta mörkt på dessa platser så
man ser knappt vart man ska slänga. Man vill inte vara låst till att återvinna/slänga
skräp till dagtid på en helg om man ska bort. Det är också en trygghet med
belysning.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag om gatubelysning på återvinningsstationerna
Gatuavdelningens tjänsteskrivelse
Skickas till
För kännedom: gatuavdelningen, förslagsställare Anders Westman
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§ 64

Dnr 2020/00750

Besvarande av medborgarförslag: Gång- cykeldel och
belysning Storsvedenvägen, belysning på andra sidan
Voxnan samt övergångsställen i Alfta
Kommunstyrelsens beslut
Att förslagsställaren hänvisas till aktuell väghållare för ställningstagande angående
ny gång- och cykelväg med belysning.
Medborgarförslaget anses därmed besvarat.

Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har inlämnats av Tomas Edeborg med önskan att en gångoch cykelväg med belysning byggs längs Storsvedenvägen som fortsätter genom
skogen via bron över Voxnan och längs med järnvägen som korsar väg 301 vidare
till Bornvägen.
Kommunen är inte väghållare och heller inte markägare längs de sträckor där gångoch cykelväg med belysning efterfrågas.
Trafikverket är väghållare på Storsvedenvägen och övrig mark på sträckan är
privatägd samt ägd av Fortum.
Beslut om byggnation av vägutrustning längs statliga vägar hanteras av Trafikverket
och övrig mark är privatägd.
Förslagsställaren hänvisas till aktuell väghållare för ställningstagande angående ny
gång- och cykelväg med belysning.
Från infarten till Kvarnbackarna finns möjligheten att transportera sig via gång- och
cykelväg till centrum och Alfta skolan.
Konsekvensbeskrivning barn och unga
En säker gång- och cykelförbindelse ökar tryggheten för barn och ungdomar som
går och cyklar till skolan

Beslutsunderlag
Medborgarförslag, Tomas Edeborg
Gatuavdelningens tjänsteskrivelse den 3 december 2020
Skickas till
För kännedom: gatuavdelningen, förslagsställare
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§ 65

Dnr 2021/00254

Stödpaket till verksamheter som bedriver restaurang,
pizzeria, hotell, café eller bryggeri
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar.
1. att utbetala ett ekonomiskt stöd på 5 tkr till företag som under 2020 bedrivit
restaurang, pizzeria, hotell, café eller bryggeri.
2. att utbetala ett ekonomiskt stöd på 5 tkr till företag som under 2021 bedriver
restaurang, pizzeria, hotell, café eller bryggeri.

Förslag till beslut under sammanträdet
Hans Jonsson (C) och Andreas Kissner (KD) yrkar bifall till
kommunstyrelseförvaltningens förslag.

Beslutsgång
Ordförande Håkan Englund (S) ställer frågan om kommunstyrelsen kan besluta
enligt förslag från Hans Jonsson (C) och Andreas Kissner (KD) och finner att
kommunstyrelsen bifaller förslaget.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen föreslås att betala ut ett stödpaket á 5 tkr per
verksamhet som omfattas av branscherna restaurang, pizzeria, hotell, café eller
bryggeri med stöd av 4 kap. §1 i Lag (2006:544) om kommuners och regioners
åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.
Summan för 2021 blir 230 tkr och summan för 2020 blir 280 tkr.
Totalt blir summan 510 kr stödet finanserias genom kommunstyrelsens resultat
2021.

Ärendet
Den 9 februari 2021 presenterades två initiativsrättsärenden till kommunstyrelsens
gällande tillsynsavgifter 2020 och 2021. Det ena ärendet bestod i att
kommunchefen fick i uppdrag att utreda huruvida det är möjligt att återbetala
tillsynsavgifter från 2020 rörande livsmedelstillsyn, serveringstillstånd och
markupplåtelser.
Det andra ärendet bestod i att kommunchefen fick i uppdrag att utreda möjligheten
för kommunstyrelsen att betala tillsynsavgifter för företag 2021 gällande
hälsoskyddstillsyn, miljöskyddstillsyn, livsmedelstillsyn, serveringstillstånd och
markupplåtelse. Återbetalning av avgifter för folköl, tobak samt rörlig avgift på
alkoholförsäljning är exkluderat i initiativrättsärendena.
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Kommunchefen fick även i uppdrag att samordna ett stödpaket i enighet med
Bollnäs- och Söderhamns kommun. Detta för att kommunerna i södra Hälsingland
skulle agera samfällt.
Urvalet som gjordes bland kommuncheferna var att ett stödpaket skulle ges till
verksamheter som drivit restaurang, pizzeria, hotell, café eller bryggeri.
För att få fram en lista på vilka verksamheter som omfattas av detta har ett urval
gjorts utifrån vilka verksamheter som varit registrerade för livsmedelstillsyn under
2020 och 2021.
Vissa verksamheter inom detta urval har drivits på heltid, i mindre omfattning eller
inte alls under pandemin och vissa verksamheter har varit säsongsinriktade och
drivits under några veckor. Detta har det inte tagits hänsyn till i urvalet av
registrerade verksamheter, utan alla har tagits med.
När det gäller avgifter för livsmedelstillsyn kan inte kommunen enligt lag betala
tillbaka dessa. Enligt artikel 83.2 kontrollförordningen (EU 2017/625) får en avgift
eller pålaga, oavsett om den grundar sig på kontrollförordningen eller nationella
bestämmelser, inte återbetalas direkt eller indirekt förutom i de fall de har tagits ut
felaktigt. Kommunen kan dock hantera livsmedelsverksamheter som har ett
förändrat kontrollbehov (stora förändringar i sin verksamhet eller som inte alls
kommer driva verksamhet under 2021) genom att justera kontrolltiden i
riskklassningen.
Kommunstyrelsen föreslås därför inte att betala tillbaka någon livsmedelsavgift för
varken 2020 eller för kommande 2021. Kommunstyrelseförvaltningen föreslås
istället att betala ut ett stödpaket á 5 tkr per verksamhet som omfattas av
branscherna restaurang, pizzeria, hotell, café eller bryggeri med stöd av 4 kap. §1 i
Lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära
händelser i fredstid och höjd beredskap.
Summan för 2021 blir 230 tkr och summan för 2020 blir 280 tkr.
Totalt blir summan 510 kr stödet finanserias genom kommunstyrelsens resultat
2021.
Vilka verksamheter som föreslås få stöd och vilka verksamheter som inte föreslås
stöd går att läsa i beslutsunderlagen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2021-03-12
Skickas till
För kännedom: kommunfullmäktige, ekonomiavdelningen, miljö- och
byggförvaltningen
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§ 66

Dnr 2018/00419

Besvarande av motion: integrationsperson
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

Ärendet
Integrationscentrum vid Södra Skolan i Edsbyn är ett arbetsmarknadsprojekt som
riktar sig mot utrikesfödda i etablering med inriktning mot en snabbare etablering
och integrering på arbetsmarknaden.
Integrationscentrum hette tidigare Aktivitetshuset
Vårt syfte och mål är att stärka den enskildes integrering och etablering på
arbetsmarknaden. Att minska utbetalningen av ekonomiskt bistånd inom
kommunen. Alla utrikesfödda ska förberedas för praktik, anställning eller studier i
samarbete med berörda aktörer i Ovanåkers kommun samt att bli delaktiga i
samhället. Få en tilltro till sin egen kraft och utvecklas i svenska språket för att gå
mot egen försörjning.
Vi har fokus på tre områden:
• Kom in (kommunintroduktion)
• Datakunskap
• Information/diskussion
Integrationsenhet
Integrationsenheten har hand om det planerade mottagandet av flyktingar.
Ovanåkers kommun har ett avtal med Länsstyrelsen och Migrationsverket att ta
emot ett antal flyktingar per år som fått uppehållstillstånd. Det är olika varje år och
2020 tar vi inte emot några kvotflyktingar. Utöver det tar vi även emot personer som
fått uppehållstillstånd och själva valt att flytta till kommunen.
Till integrationsenheten kan du vända dig om du har fått uppehållstillstånd i Sverige
som flykting, skyddsbehövande, särskilt ömmande omständigheter eller som
anhörig till dessa grupper och är folkbokförd i Ovanåkers kommun.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Motion Integrationsperson
Skickas till
För handläggning: kommunfullmäktige
För kännedom: arbetsmarknadsenheten, kommunchef
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§ 67

Dnr 2021/00114

Utveckling Hälsingebygden
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att;
• Ovanåkers kommun ska vara medfinansiär i EU-programmet för lokal
utveckling, Leader utveckling Hälsingebygden, 2022-2028.
• Finansiering beaktas i kommande budgetarbeten för 2022 t.o.m. 2028
Avgiften för 2021 är 87 989 kr för 2021 och är erlagd till Leader i december 2020.

Sammanfattning av ärendet
Fråga har inkommit från ordförande i den ideella organisationen Leader utveckling
Hälsingebygden om medfinansiering för kommande programperiod för EUprogrammet för lokal utveckling.
Pengarna för arbetet och projekten inom lokalt ledd utveckling kommer från fyra
EU-fonder, landsbygdsfonden, havs- och fiskerifonden, socialfonden och regionala
utvecklingsfonden.
Man kan söka stöd för projekt som syftar till att t.ex. skapa en attraktiv landsbygd
för boende eller utveckla bygdens föreningsliv.
Det finns två stöd man kan söka för, det ena är projekt och det andra är
samarbeten. Offentliga aktörer kan inte söka medel för att bedriva kompetensenlig
(ordinarie) verksamhet.

Ärendet
Ordet Leader är en förkortning av en fransk mening – Liaison Entre Actions de
Dèveloppement de l´Economie Rurale. Det betyder "samordnade aktiviteter för
ekonomisk utveckling på landsbygden".
Förvaltande myndighet är Jordbruksverket och regeringen tillsätter en
övervakningskommitté för programmet. Det finns knappt 50 leaderområden i
Sverige. I varje leaderområde ska det finnas ett leaderkontor för att administrera
leaderområdet och en LAG-grupp, som är leaderområdets styrelse med en
ordförande. LAG-gruppen beslutar om att anta projekt. (Förordning 2015:407 om
lokalt ledd utveckling).
I varje leaderområde finns en utvecklingsstrategi som ligger till grund för
utvecklingen i området. Strategin beskriver vad som behöver göras för att öka
sysselsättningen, få fler nya företag och hur området kan bli attraktivt och
konkurrenskraftigt.
I utvecklingsstrategin finns också en budget som bestämmer hur mycket stöd som
de som bor och är verksamma i området kan söka. Strategin styr också vilka projekt
som kan få stöd i leaderområdet.
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Det finns två stöd man kan söka för lokalt ledd utveckling inom Leader:
• stöd för att genomföra projekt
• stöd till samarbeten med andra leaderområden eller aktörer utanför ditt
leaderområde.
Det fanns totalt cirka två miljarder kronor för att stärka Sveriges konkurrenskraft
genom lokalt ledd utveckling under perioden 2014–2020. I förfrågan från Leader
Utveckling hälsingebygden om deltagande under programperioden 2022-2028
framgår att vi enligt jordbruksverket ska anta att programmet fortsatt ska ha samma
omfattning.
Pengarna för arbetet och projekten inom lokalt ledd utveckling kommer från fyra
EU-fonder, landsbygdsfonden, havs- och fiskerifonden, socialfonden och regionala
utvecklingsfonden. Eftersom pengarna kommer från fyra olika fonder kan du söka
stöd för många olika saker som till exempel det här:
• skapa en attraktiv landsbygd för boende
• utveckla bygdens föreningsliv
• göra investeringar i kultur- och naturlandskapet så att fler människor får
tillgång till dem
• arbete med både näringslivsutveckling, innovationer, kompetensförsörjning,
arbetsmarknadsprojekt eller lantbruks- och fiskefrågor.
Offentliga aktörer kan inte söka medel för att bedriva kompetensenlig verksamhet.
Konsekvensbeskrivning barn och unga
Många projekt i Leader utveckling Hälsingebygden har direkt eller indirekt positiv
effekt för barn och unga. Kultursatsning för barn & unga i Ovanåker med
Hälsinglands Kulturscen i Alfta som projektägare är ett exempel.
Konsekvensbeskrivning jämställdhet och hållbarhet
Jämställdhet, mångfald och hållbarhet är horisontella mål i Leader-programmet och
ett flera av målen ska alltid beaktas i projekt och samarbeten.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2021-03-01
Medfinansiering leaderområde 2022 till 2028
Skickas till
För handläggning: kommunfullmäktige
För kännedom: Leader Utveckling Hälsingebygden, ekonomiavdelningen
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§ 68

Dnr 2021/00226

Nominering ny ledamot i LAG-gruppen Utveckling
Hälsingebygden
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen nominerar Håkan Englund (S) till ny ledamot i LAG-gruppen
Utveckling Hälsingebygden då Ylva Ivarsson (S) avgår.

Ärendet
Kommunstyrelsen nominerade 2017 Ylva Ivarsson (S) till ledamot i LAG-gruppen
Utveckling Hälsingebygden. Ylva Ivarsson (S) avser avgå som ledamot och
kommunstyrelsen bör då inkomma med ett förslag på ny ledamot.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2021-03-01
Skickas till
För kännedom: Leader Hälsingebygden
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§ 69

Dnr 2021/00180

Nominering av ledamot till SmåKoms styrelse
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen nominerar Yoomi Renström som ledamot i SmåKoms styrelse.

Sammanfattning av ärendet
Den 11 februari 2020 beslutade kommunstyrelsen att nominera Yoomi Renström till
SmåKoms styrelse. Vid SmåKoms årsstämma och rikskonferens valdes Yoomi
Renström till ledamot. Tjänstgöringstiden börjar nu löpa ut varför förslaget är att
nominera Yoomi Renström ånyo.

Ärendet
De till befolkningen mindre kommunerna i Sverige – ytmässigt tillhör denna
kommungrupp de största kommunerna vi har – har sedan 1989 samverkat i ett
nationellt nätverk – SmåKom – för att bättre kunna hävda sina intressen och föra en
dialog om små kommuners angelägenheter med myndigheter, regering och riksdag.
SmåKom har för närvarande (januari 2021) 67 medlemmar.
SmåKom annordnar varje vår en rikskonferens, som arrangeras i olika kommuner.
Kommunernas ledande politiker och tjänstemän träffas på de nationella
konferenserna. SmåKom har sin föreningsstämma i samband med rikskonferensen.
I slutet av november varje år har vi också ett höstmöte i Stockholm. Där antas
nästkommande års verksamhetsplan och budget.
De frågor som SmåKom drivit mest aktivt under åren är:
de regionala fördelnings- och utvecklingsfrågorna
utformningen av skatteutjämningssystemet
den statliga regionalpolitiken
byggandet i gles miljö
landsortsregionernas krav på en bra offentlig service
IT-utbyggnaden och andra stora kommunikationsfrågor
de mindre kommunernas miljö- och demokratifrågor
strandskyddsfrågan
frågan om polisverksamheten på landsbygden
bankfrågorna och landsbygdens finansiella infrastruktur
offentlig upphandling och rättvisa villkor för även små
företag

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2021-02-18
Inbjudan SmåKom
Skickas till
För kännedom: SmåKoms valberedning
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§ 70

Dnr 2021/00186

Nominering till Norrlandsförbundets styrelse,
länsgrupp och valberedning
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen nominerar följande person/er till Norrlandsförbundets styrelse,
länsgrupp och valberedning:
• Till Norrlandsförbundets styrelse nomineras Gun-Marie Swessar (C)
• Till Norrlandsförbundets länsgrupp nomineras Kent Olsson (L)
• Till Norrlandsförbundets valberedning nomineras ingen.

Sammanfattning av ärendet
Vid vårt senaste förbundsmöte beslöts att erbjuda våra kommuner och regioner att
nominera personer som vill delta i vår styrelse, arbeta med utvecklingsfrågor i
länsgruppen i sitt hemlän och en person att ingå i förbundets valberedning.

Ärendet
Som ni väl känner till arbetar förbundet med “norrlandsövergripande” frågor som
bland annat infrastruktur, samhällsservice, kommunikationer, kompetensförsörjning.
Men vi har också i varje län en länsgrupp som bevakar länsfrågor samt tar fram
förslag till mottagare av våra hedersbelöningar: företagarpriset Norrlandsbjörnen
och kulturpriset Olof Högbergplaketten.
Styrelsen vill uppmuntra till fler länsvisa aktiviteter, gärna i samverkan med andra
organisationer som jobbar för regional utveckling och här har länsgruppen stor
betydelse. Länsgruppen består som regel av fem personer från olika verksamheter.
Vi tror att samverkan ger resultat även dessa frågor.
I bilaga 1 redovisas vilka representanter som för närvarande har olika funktioner.
Årets förbundsmöte kommer att genomföras digitalt på grund av
Coronarestrektionerna men vi hoppas att vi kan återgå till ett mer normalt läge och
att det skall vara möjligt att åter ses på olika arrangemang.
Kommunen/regionen är välkommen att nominera personer till förbundets olika
funktioner. Mer information om förbundet finns på vår hemsida:
www.norrlandsforbundet.se
Inför Norrlandsförbundets årsmöte öppnar förbundet för att nominera till olika
funktioner i styrelsen, länsgrupper och valberedning.
Nuvarande funktioner innehavs av följande personer: (* Platser möjliga nominera).
Styrelse
Ordinarie ledamöter, 2 år:
* Ordförande Kenneth Nilshem, Arbrå
V.ordförande/kassör: Agnetha Alenius Madsen, Örnsköldsvik
* Sekreterare: Gunnar Olsson, Söderhamn, Gävleborg
* Anita Gustavsson, Hortlax, Norrbotten
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Malin Ackermann, Lycksele, Västerbotten
* Karin Johansson, Östersund, Jämtland
Ulla Näsman, Alnön, Västernorrland
Ersättare, 1 år
* Nils-Olov Lindfors, Gammelstad, Norrbotten
* Lars Westerlund, Kusfors, Västerbotten
* Joel Nordkvist, Östersund, Jämtland
* Hans-Erik Näslund, Kramfors, Västernorrland
* Erika Engberg, Bollnäs, Gävleborg
Valberedning
Ordinarie, 1 år
* Sven Holmqvist, Jokkmokk, Norrbotten
* Åke Sandström, Vännäs, Västerbotten
* Stefan Fax, Östersund, Jämtland
* Louise Bergkvist, Järved, Västernorrland
* Vakant, Gävleborg
Ersättare, 1 år
Alla platser är vakanta.
Länsgrupper, 1 år:
Norrbotten
Ordinarie:
* Anders Öberg, Luleå, sammankallande
* Sven Holmqvist, Vuollerim
* Tomas Vedestig, Övertorneå
* Carola Lidén, Luleå
* Sarah Karlsson, Överkalix
Västerbotten
* Åke Sandström, Vännäs, sammankallande
* Jan Hörnberg, Vindeln
* Anna Frohm-Lindkvist, Skellefteå
* Patrik Persson, Storuman
* Ingrid Gustavsson, Långsele
Jämtland
* Robert Uitto, Östersund, sammankallande
* Karin Johansson, Östersund
* Stefan Nilsson, Hammarstrand
* Sonia Elvstål, Orrviken
* Annchristine Martinsson, Brunflo
Västernorrland
* Jonny Lundin, Härnösand, sammankallande
* Åsa Nilsson, Långsele
* Eva Back, Sundsvall
* Roger Burland, Domsjö
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* Ulla Näsman, Alnön
Gävleborg
* Gunnar Olsson, Söderhamn, sammankallande
* John-Erik Jansson, Söderhamn
* Eva Älander, Gävle
* Eva Marja Andersson, Gävle
* Kent Olsson, Edsbyn
Övriga Sverige
* Lars Agerberg, Täby, sammankallande
* Ella Nilsson, Stockholm
* Jonas Unger, Lidingö
* Karin Molin, Stockholm
* Paul Sundqvist, Stockholm

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2021-02-19
Skrivelse från Norrlandsförbundet
Skickas till
För kännedom: Norrlandsförbundets valberedning
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§ 71

Dnr 2021/00096

Ansökan från Älvkarleby kommun om att få ingå i Inköp
Mitt
Kommunstyrelsens beslut
Att bevilja Älvkarleby kommuns ansökan om att bli del av samverkan i Inköp Mitt.
Att justera samverkansavtalet gällande Inköp Mitt genom att lägga till Älvkarleby
kommun i ”§ 2 Parter”.

Ärendet
Hälsingekommunerna samverkar i inköpsfrågor inklusive gemensamma
upphandlingar, samarbetet benämns ”Inköp Mitt” och regleras i ett avtal som
antagits av varje kommuns kommunfullmäktige. I det avtalet anges i § 5 Externa
parter och utökat samarbete att det är möjligt för ytterligare kommuner att
stadigvarande ingå i samarbetet. Det går till så att den kommun som önskar ingå
inlämnar en ansökan. Styrgruppen, bestående av ekonomicheferna, behandlar
frågan och avger förslag till kommunfullmäktige i respektive kommun som för
närvarande ingår i Inköp Mitt. Ny part har inträtt i samverkan när samtliga befintliga
parter lämnat sitt godkännande och ny part har undertecknat avtalet.
Älvkarleby kommun, med vilken kommunerna i Gävleborg samverkat i
kommunalförbundet Inköp Gävleborg, har nu inkommit med en ansökan om att
stadigvarande få ingå i nätverket Inköp Mitt. Beviljas de att delta möjliggör det ett
större underlag vid gemensamma upphandlingar. Det blir också fler parter som kan
dela på arbetet med nätverket. Förslaget är alltså att Älvkarleby kommun beviljas
ingå i samverkan Inköp Mitt.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2021-02-22
Ansökan/avsiktsförklaring om anslutning till samverkan Inköp Mitt
Avtal för inköpssamverkan, 2021-02-22
Skickas till
För kännedom: kommunfullmäktige, Inköp Mitt, Älvkarleby kommun
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§ 72

Dnr 2021/00006

Meddelanden 2021-03-16
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av presenterade meddelanden.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2021-03-10
Utbildning: Intern kontroll för nämndsledamöter
2021-00044 Riktlinjer för alkoholservering KFH 2021
Svar från Arbetsförmedlingen gällande Extratjänster
2021-00023 Kommunalförbundet Hälsinglands beslut 2021-02-17 § 1 Val av
ordförande och vice ordförande i direktionen för Kommunalförbundet Hälsingland
2021-2022
Nyhetsbrev Mars 2021, SmåKom
Uttalande av Kommunassurans styrelse inför kommunens prövning av ändamål
Protokoll, arbetsordning, VD-instruktioner HVAB
Inbjudan till lansering av ny rapport från SKR
Protokoll miljö- och byggnämnd 2021-02-04
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§ 73

Dnr 2021/00005

Delegeringsbeslut 2021-03-16
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av presenterade delegeringsbeslut.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2021-03-10
Delegationsbeslut - ombyggnation reception/växel
Delegeringsbeslut – samråd detaljplan
Delegeringsbeslut – samråd detaljplan
Delegeringsbeslut - betydande miljöpåverkan
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