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§ 55 Dnr 2018/00021  

Godkännande av dagordning 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner dagordningen. 
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§ 56 Dnr 2018/00022  

Integrationsfrågor 2018 

Ärendet 

Kommunledningen har haft två möten med Socialförvaltningen och 

arbetsförmedlingen för att diskutera hur vi ska kunna jobba på ett 

systematiskt sätt för att hjälpa människor med försörjningsstöd till arbete. 

Arbetet kommer att fortsätta på tjänstemannanivå med uppföljande möten 

för att stämma av vad som behöver göras.  

Kommunen har sökt medel från Region Gävleborgs projekt "eXtra stöd i 

Gävleborg". Fokusområde är de som är längst ifrån arbetsmarknaden, med 

huvudfokus på utrikesfödda kvinnor. Detta projekt ska in som en del i 

arbetsmarknadsprocessen. 

Kommunen kommer så långt som möjligt hjälpa de anhöriga till 

ensamkommande barn som anländer till kommunen till en temporär bostad i 

väntan på lägenhetskontrakt. 
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§ 57 Dnr 2018/00051  

Budgetuppföljning 

Ärendet 

Ekonomichef Magnus Haraldsson presenterade budgetuppföljning för 

projekt 706. 
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§ 58 Dnr 2017/00213  

Antagande av kommunstyrelsens dokumenthanteringsplan 

och arkivbeskrivning 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 

1. Kommunstyrelsen antar kommunstyrelsens dokumenthanteringsplan. 

2. Kommunstyrelsen antar arkivbeskrivning för kommunstyrelsen. 

3. Dokumenthanteringsplan och arkivbeskrivning börjar gälla när 

protokollet är justerat.    

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens rådande dokumenthanteringsplan är föråldrad. Som ett 

led i att förbereda kommunstyrelsen för den nya dataskyddsförordningen och 

att förbereda verksamheterna på ett kommande E-arkiv krävdes det att 

planen arbetats igenom. 

 

Ärendet 

Kommunstyrelsen antog sin senaste dokumenthanteringsplan 2004. Sedan 

dess har stora förändringar skett, bland annat upphörde tekniska nämnden att 

existera och återuppstod. Integrationen flyttades från socialnämndens 

verksamhet till kommunstyrelsens. 

Dataskyddsförordningen börjar gälla 25 maj, den ställer krav på att varje 

personuppgiftsansvarig har koll på hanteringen av personuppgifter, genom 

att uppdatera dokumenthanteringsplanen, sammanfoga samtliga avdelningars 

separata planer så uppfyller vi i högre grad lagen. 

I arbetet har kommunsekreteraren bokat möten med samtliga avdelningar för 

att kunna få en bättre plan än tidigare. Det saknas dock en avdelning, 

utvecklingsavdelningen har inte gått att få tag på i arbetet med planen. När 

utvecklingsavdelningen är mogen att mötas i dokumenthanteringsplans syfte 

och GDPR-syfte kommer planen behöva antas ånyo. 

Om någon annan verksamhet ska flyttas in i kommunstyrelsen exempelvis 

IT-avdelningen då kommer planen också behöva uppdateras igen. 

Förhoppningsvis har även berörd nämnd uppdaterat sin plan så att det är en 

enklare åtgärd att genomföra. 
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Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens dokumenthanteringsplan 

Arkivbeskrivning kommunstyrelsen 

Tjänsteskrivelse Kristoffer Baas, 2018-04-26 

 

Skickas till 

För handläggning: Kommunstyrelsen 

För kännedom: Avdelningschefer 
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§ 59 Dnr 2018/00250  

Beslut om att utse dataskyddsombud till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen utser Liv Zettergren till dataskyddsombud (DPO) för 

kommunstyrelsen i Ovanåkers kommun.    

 

Ärendet 

2017-09-05 beslutade kommunstyrelsen att ett dataskyddsombud skulle 

anställas. För att uppfylla de olika kraven som ställs i och med 

dataskyddsförordningen bestämdes att ombudet organisatoriskt skulle 

placeras i Kommunalförbundet Södra Hälsingland. Dataskyddsombud delas 

även med övriga kommuner som är medlemmar i kommunalförbundet. 

Datainspektionen tog emot anmälan om att Liv är kommunstyrelsen 

dataskyddsombud den 13:e april. Formellt sett måste dock kommunen i varje 

nämnd utse dataskyddsombud, frågan går inte att vidare delegera. 

Konsekvensbeskrivning barn och unga 

Ett stort fokus i dataskyddsförordningen handlar om hur man hanterar barn- 

och ungas personuppgifter. Barn- och utbildningsnämnden hanterar i 

särklass mest personuppgifter i kommunen.  

Konsekvensbeskrivning hållbarhet 

Ur aspekten ekonomisk hållbarhet är det relevant att kommunens nämnder 

och bolag utser DPO. Myndigheter som behandlar personuppgifter och inte 

har utsett DPO riskerar böter som maximalt uppgår till 10 mnkr. 

 

Beslutsunderlag 

Vägledning kring dataskyddsombud 

Mottagningsbekräftelse 

Tjänsteskrivelse Kristoffer Baas, 2018-04-25 

 

Skickas till 

För handläggning: Kommunstyrelsen 

För kännedom: DPO  
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§ 60 Dnr 2017/00481  

Revidering av varuförsörjningsplan - Komplettering med 

servicepunkter 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Ärendet återremitteras med följande motivering: 

Ärendet ska kompletteras med noteringar som förts vid möten med berörda 

butiker. 

 

Förslag till beslut under sammanträdet 

Yoomi Renström (S) gör följande ändringsyrkande: 

Ärendet återremitteras med följande motivering: 

Ärendet ska kompletteras med noteringar som förts vid möten med berörda 

butiker. 

Hans Jonsson (C) gör följande ändringsyrkande i punkt 7 (dokument 

varuförsörjningsplan) 

"För att landsbygdsbutiker ska kunna teckna avtal med kommunen om 

servicepunkter ska den inte vara belägen i någon av huvudorterna. 

 

Beslutsgång 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts ordförande frågar om arbetsutskottet antar 

eller avslår Yoomi Renströms (S) yrkande om återremiss och finner att 

arbetsutskottet antar det. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Ärendet återremitterades vid kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-02-27, 

med följande motivering: 

”Det behövs ett förtydligande runt vad som krävs för att en butik ska 

betraktas som landsbygdshandel och därmed kvalificeras för att bli en 

servicepunkt.”. I det reviderade förslaget till varuförsörjningsplan definieras 

landsbygdshandel som en handel med 15 km eller mer till någon av 

kommunens huvudorter. Detta tillägg innebär att de tre butiker som tidigare 

var berättigade att teckna avtal om servicepunkter nu enbart är en. 

Eftersom motiveringen med att skapa servicepunkter är att man ska knyta så 

stor del av en bygds tjänster till butiken för att öka omsättning och höja 

servicenivån i bygden passar inte övriga butiker direkt in i förslaget. 
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Ärendet 

Servicepunkterna ska fungerar som en dynamisk serviceinrättning på 

landsbygden, de är ett viktigt nav för sin ort och för den service som de kan 

komma att erbjuda för boende och besökare. De är också den naturliga 

mötesplatsen i en by/ort.  

Genom att etablera servicepunkter på strategiska platser ska behovet av resor 

till centralorten för enklare ärenden och tjänster minska. Det ger effekter 

inom många områden, framför allt vinster i form av tid och ekonomi för 

användaren, minskad miljöpåverkan och en utökad medborgarservice för 

kommunens medborgare. 

 

I handlingsplanen för insatser de kommande åren skriver Länsstyrelsen i det 

Regionala serviceprogrammet för Gävleborg 2014-2018: 

Prioriterat område 1: Öka engagemanget, samarbetet och förståelsen hos 

länets tio kommuner när det gäller tillgängligheten till service i länets gles- 

och landsbygd. 

Prioriterat område 2: Dagligvarubutikerna 

 

Aktuella servicepunkter i Ovanåkers kommun 

Aktuella identifierade Servicepunkter i Ovanåkers kommun är Voxna Livs. 

För att bli godkänd av kommunen måste butikerna inrymma minst tre av 

följande åtta punkter: 

 Erbjuda hemkörning av livsmedel och övriga varor 

 Trådlöst wifi 

 Anordna minst tre aktiviteter per år 

 Turistinformation/kommuninformation 

 Caféhörna/fikahörna – en mötesplats 

 Betaltjänster 

 Hjärtstartare 

 Tillsyn av återvinningsstation och anslagstavla 

För detta erhåller Servicepunkten en ersättning från Ovanåkers kommun på 5 

000 kr/år och punkt – dock max 30 000 kr årligen. 

För att butiken ska kunna vara föremål för att bli kallad servicepunkt föreslås 

även att följande kriterier skall uppfyllas: 
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 Öppet minst fem timmar per dag och fem dagar i veckan. 

 Butiken/macken skall vara tillgänglig för funktionshindrade 

 

Övrigt 

Det ska åligga den organisation som ansvarar för landsbygdsutveckling att 

godkänna och skriva avtal med Servicepunkterna samt genomföra 

kvartalsvisa uppföljningar inför utbetalning av ersättning. 

 

Konsekvensbeskrivning hållbarhet 

Genom att samla flera olika serviceinrättningar till en och samma 

verksamhet stärker man butikens möjlighet att långsiktigt klara sig. Den 

ökade servicenivån kan leda till färre resor in till centralorten med en 

minskad miljöbelastning till följd. 

I begreppet ”hela Sverige ska leva” inryms även landsbygdsbutiker i 

glesbygdskommuner. För en långsiktig överlevnad för byarna som har en 

lång distans in till centralorterna kan den lokala butiken vara en bidragande 

orsak. Genom att inrymma olika servicedelar i butiken ökar möjligheten för 

äldre att bo hemma längre tid än vad som annars hade varit möjligt. 

 

 

Beslutsunderlag 

Reviderad varuförsörjningsplan 

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 24, 208-02-27 

Tjänsteskrivelse Kristoffer Baas, 2018-04-26 

 

Skickas till 

För kännedom: Kristoffer Baas och Gudrun Axman-Jumisko 
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§ 61 Dnr 2018/00169  

Besvarande av remiss - Regleringsfonder 2018 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen förordar att ansökningarna beviljas enligt följande: 

Mållångens regleringsfond 

Sökande Belopp Ansökan avser 

Skräddrabo 

Bygdegårdsförening 

20 tkr Trädgårdsmöbler och projektor 

    

Ärendet 

Länsstyrelsen Gävleborg har översänt kopior på ansökningar om bidrag från 

regleringsfonder som rör Ovanåkers kommun för yttrande. Det har enbart 

inkommit en ansökan vilken rör Mållångens regleringsfond. Det har inte 

inkommit någon ansökan från Voxnans regleringsfond. 

Disponibelt belopp i Mållångens regleringsfond är 50 076 kr. Det innebär att 

kommunen skulle kunna förorda att samtliga ansökningar beviljas.       

 

Beslutsunderlag 

Remisshandlingar 

Tjänsteskrivelse Kristoffer Baas, 2018-04-26 

 

Skickas till 

För handläggning: Kommunstyrelsen 

För kännedom: Länsstyrelsen Gävleborg 
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§ 62 Dnr 2018/00245  

Årsredovisning Inköp Gävleborg 2017 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beviljar Inköp Gävleborg och de enskilda 

förtroendevalda inom detta organ ansvarsfrihet för år 2017.  

 

Ärendet 

Kommunfullmäktige väljer vilka förtroendevalda som företräder kommunen 

i Inköp Gävleborg och är därför det organ som ska besluta om beviljande av 

ansvarsfrihet. 

 

Beslutsunderlag 

Revisionsberättelse 2017 

Årsredovisning 2017 

Tjänsteskrivelse Kristoffer Baas, 2018-04-26 

 

Skickas till 

För handläggning: Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 

För kännedom: Inköp Gävleborg 

 

  

 

 


