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Dnr 2022-00010  

 

1 Allmänhetens frågestund i kommunfullmäktige 2022 

 

Kommunens medborgare har rätt att under högst en halvtimme, före 

ärendehanteringen, ställa skriftliga frågor till presidierna i kommunfullmäktige, 

kommunstyrelsen och nämnderna.  

Frågor från allmänheten  

Frågor ska framställas före sammanträdet till fullmäktigepresidiet, som även 

finns till hjälp en halvtimme före sammanträdet för formulering m.m. Frågan 

läses upp på mötet av ordföranden, varefter svarande och frågande har vardera 

ett inlägg på två minuter, samt vardera ett genmäle på högst en minut. Debatt 

med anledning av frågan får föras endast mellan frågeställaren och den som 

besvarar. 

___________________________________________________________ 
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Dnr 2022-00011  

 

2 Ledamöternas frågestund i kommunfullmäktige 2022 

 

Under frågestunden får ledamöter och tjänstgörande ersättare ställa fråga till 

presidierna i styrelsen och nämnder, under högst femton (15) minuter. Fråga till 

ledamöternas frågestund får inte avse ämne som upptagits i ärende på 

föredragningslista, interpellation eller fråga till aktuellt sammanträde. Fråga till 

ledamöternas frågestund ska vara avgränsad i ämne och innehåll och så 

utformad att den kan besvaras helt utan förberedelser. Debatt med anledning av 

frågan får föras endast mellan frågeställaren och den som besvarar frågan och 

begränsas till vardera ett inlägg om högst tre minuter samt vardera ett genmäle 

på högst en minut. 

___________________________________________________________ 

 

 



7 (45) 

 

Dnr 2022-00012  

 

3 Information till kommunfullmäktige från revisorerna 2022 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att förklara sig informerad. 

___________________________________________________________ 

 

Redogörelse 

Information till kommunfullmäktige från revisorerna. 

Handlingar 

Missiv 2022-03-31 - Socialnämndens och kommunstyrelsens arbete med att få 

försörjningsstödstagare till arbetsmarknadsinsatser som kan leda till egen 

försörjning 

Revisionsrapport - Socialnämndens och kommunstyrelsens arbete med att få 

försörjningsstödstagare till arbetsmarknadsinsatser som kan leda till egen 

försörjning 

Missiv 2022-03-31 - Samverkansgranskning avseende hemsjukvården 

Revisionsrapport - Samgranskning hemsjukvården 

Missiv 2022-03-21 - Uppföljande granskning avseende arbetet med att få elever 

att nå kunskapsmålen 

Revisionsrapport - Uppföljande granskning avseende arbetet med att få elever 

att nå kunskapsmålen Bollnäs kommun år 2021 

Revisionsrapport - Granskning av årsredovisning 2021 

Revisionsrapport - Granskning av god ekonomisk hushållning 2021 

___________________________________________________________ 
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Dnr 2022-00152  

 

4 Revisionsrapport – Uppföljande granskning avseende 
arbete med att få elever att nå kunskapsmålen 

Beslut 

Revisions- och ansvarsberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att lägga revisionsrapporten till handlingarna. 

___________________________________________________________ 

 

Redogörelse 

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Bollnäs kommun har PwC 

genomfört en granskning avseende huruvida barn- och utbildningsnämndens 

arbete med att få elever i grundskolan att uppnå kunskapsmålen är tillräckligt 

tillfredsställande och ändamålsenligt. Revisorerna har med anledning av 

noterade brister inom ramen för granskningen samt det pågående 

utvecklingsarbetet beslutat att genomföra en uppföljning av den tidigare 

granskningen. 

Utifrån genomförd uppföljning är revisorernas samlade bedömning att barn- och 

utbildningsnämnden i allt väsentligt har åtgärdat de tidigare identifierade 

bristerna. 

Genomförd granskning visar att barn- och utbildningsnämnden har svarat på 

missivet samt hanterat den tidigare granskningens resultat samt de brister som 

noterades. Vidare visar granskningen att nämnden har vidtagit åtgärder som 

tydligt svarar på de brister som identifierades i den tidigare granskningen. 

Revisorerna ser positivt på att nämnden har vidtagit åtgärder utifrån noterade 

brister i den tidigare granskningen. 

Handlingar 

Revisions- och ansvarsberedningens förslag till beslut 2022-04-13, § 3 

Missiv 2022-03-21 - Uppföljande granskning avseende arbetet med att få elever 

att nå kunskapsmålen 

Revisionsrapport - Uppföljande granskning avseende arbetet med att få elever 

att nå kunskapsmålen Bollnäs kommun år 2021 

___________________________________________________________ 
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Dnr 2022-00111  

 

5 Samverkansavtal – Gemensam lön Hälsingland 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att godkänna Samverkansavtal mellan Bollnäs kommun, Hudiksvalls kommun, 

Ovanåkers kommun, Söderhamns kommun och Ljusdals kommun. 

___________________________________________________________ 

 

Redogörelse 

Bollnäs kommun, Hudiksvalls kommun, Ljusdals kommun, Ovanåkers kommun 

och Söderhamns kommun har fattat beslut om att skapa en gemensam löne- och 

pensionshantering, Gemensam lön i Hälsingland. Bollnäs kommun blir 

arbetsgivare för Gemensam lön i Hälsingland och den nya organisationen träder 

i kraft 1 oktober 2022.  

Utgångspunkt för samarbetet är att säkerställa de berörda kommunernas 

förutsättningar att uppfylla de mål av allmänintresse som det kommunala 

uppdraget innebär. Lönehantering utgör därmed en verksamhet som 

sammanhänger med fullgörandet av de tjänster som åligger parterna. 

Målet med en Gemensam lön i Hälsingland är att minska sårbarheten, underlätta 

kompetensförsörjningen, öka kvalitetssäkringen och skapa förutsättningar för en 

effektivisering. En gemensam löneorganisation och ett gemensamt löne- och 

schema-/ bemanningssystem syftar till att stärka utvecklingskraften för de 

berörda kommunerna inför framtiden. 

Samverkansavtalet reglerar det parterna har kommit överens om avseende 

gemensam löne- och pensionshantering. Avtalet är upprättat med stöd av 9 kap. 

37 § kommunallagen (2017:725). 

 

Samarbetet omfattar följande tjänsteområden: 

− löne-, arvodes- och ersättningshantering 

− pensions- och försäkringsadministration 

− systemförvaltning 

− support till användarna. 

 

Parallellt med arbetet inom projektet har ett förslag till samverkansavtal arbetats 

fram. Samverkansavtalet reglerar det de samverkande kommunerna har kommit 

överens om. Samverkansavtalet framgår i sin helhet av bilagorna till detta 

tjänsteutlåtande. Samverkansavtalet undertecknas av respektive kommuns 

behörige firmatecknare. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2022-03-24, § 51, hemställa att 

kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna 

Samverkansavtal mellan Bollnäs kommun, Hudiksvalls kommun, Ovanåkers 

kommun, Söderhamns kommun och Ljusdals kommun. 

 

Personalchef Roger Fält föredrar ärendet vid kommunstyrelsens sammanträde 

den 7 april 2022. 

 

Yrkanden 

Nicklas Fredriksson (C) yrkar, med instämmande av Marina Nilsson (C), Benny 

Engberg (BP) och Bengt-Olov Renöfält (C), bifall till arbetsutskottets förslag. 

 

Handlingar 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 2022-04-07, § 94 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2022-03-24, § 51 

Samverkansavtal mellan Bollnäs kommun, Hudiksvalls kommun, Ovanåkers 

kommun, Söderhamns kommun och Ljusdals kommun_reviderad 

Bilaga 2.1 Kostnadsprognos personalkostnader 

Bilaga 3.1 Förslag till tjänstekatalog 

Bilaga 3.2 Samarbetsmodell 

___________________________________________________________ 
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Dnr 2018-00349  

 

6 Förslag till budget i balans för kommunen för år 2018 och 
framåt – Bilpoolens verksamhet 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att uppdra till samtliga nämnder att inventera och analysera sin 

fordonsanvändning och avtal på leasingbilar. Återrapport gällande detta 

inklusive motivering till att behålla avtal på de fordon som går få mil och har få 

bokningstillfällen till kommunstyrelsen senast i oktober 2022,  

 

att teknik- och fritidsnämnden årligen senast i mars månad återrapporterar hur 

användningen av bilpoolens fordon utvecklas till kommunstyrelsen, samt 

 

att godkänna återrapporteringen och förklara utredning 9 avseende bilpoolens 

verksamhet inom ärendet avslutad. 

 

Ajournering 

Sammanträdet ajourneras kl. 14:02-14:08 under handläggningen av detta 

ärende. 

___________________________________________________________ 

 

Redogörelse 

Återrapportering i ärende som avser beslut taget av kommunstyrelsen 2019- 10-

10 § 242 Förslag till budget i balans för kommunen för år 2018 och framåt, 

punkt 9 - Bilpoolens verksamhet.  

 

Kommunstyrelsen beslutade 2019-10-10 för utredning 9 Bilpoolens verksamhet 

att:  

1. ta fram en övergripande fordonsstrategi med riktlinjer för hantering av fordon 

i Bollnäs kommun, 

2. fortsätta arbetet med att implementera mötes- och resepolicyn i kommunens 

samtliga verksamheter,  

3. följa utfallet av andra kommuners upphandling av extern bilpoolsverksamhet,  

4. uppmana nämnderna att säga upp avtalen för de bilar med få mil samt få 

bokningstillfällen enligt utredningen  
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Utifrån ovanstående punkter har utredningen kommit fram till följande:  

1. Att inkludera målen i fordonstrategin i programmet för ekologisk hållbarhet 

samt ta fram bestämmelser för hantering av fordon vilka ska regleras på 

tjänstepersonsnivå.  

2. Implementera mötes- och resepolicyn 

* Nya riktlinjer för möten och resor med klimatväxling förväntas antas under 

våren 2022 med målet om en ökad måluppfyllelse av riktlinjerna möten och 

resor i tjänst. 

* Antalet körda kilometrar med kommunens fordonsflotta ökar.  

* Antalet påstigningar i kollektivtrafiken i kommunen ökar.  

* Det fakturerade beloppet för användandet av x-trafiks företagskort ökar vilket 

tyder på ett ökat kollektivt resande inom kommunorganisationen.  

* Antalet köpta tåg- och flygbiljetter med BIG TRAVEL (kommunens 

upphandlade resebyrå) har minskat.  

* Utbetalningarna av reseersättning för användandet av privat bil i tjänst 

minskar, dock från höga nivåer och är något vi fortsättningsvis behöver arbeta 

vidare med.  

* 5 tjänstecyklar (2 el, 3 vanliga) som är bokningsbara för alla är inköpta och 

behöver kommuniceras ut i kommunorganisationen för att få upp 

användningsgraden av dessa.  

 

3. Chef för bilpoolsverksamheten bedriver omvärldsbevakning och kan 

konstatera att sättet att arrangera sin fordonhantering skiljer sig åt bland 

kommunerna. Bilpoolsansvarig deltar också regelbundet på regionala träffar för 

att utbyta erfarenheter och kunskap.  

 

4. Fordon med låg nyttjandegrad 

* Antalet fordon i bilpoolens fordonsflotta som nyttjas mindre än 1 000 mil/år 

har ökat. En stor ökning har skett i antalet bilar som nyttjas under 500 mil/år.  

* År 2020 kördes 59 % av bilpoolens fordon mindre än 1 000 mil/år. Enligt 

Trafikverket är rekommendationen för att uppnå en god fordonsekonomi bör 

fordonen köra minst 1 500 mil/år, en optimal nyttjandegrad uppnås kring 3 000 

mil/år.  

* Samtliga nämnder och förvaltningar bör därför i samråd med chef för 

bilpoolen göra en grundlig genomgång av sina fordonsbehov och särskilt rikta 

insatser mot de fordon som går få mil. Det är dock alltid en avvägning som 

behövs göras, där en nära dialog med berörd verksamhet ska föras och en 

gedigen behovsanalys klargöras. Målet bör dock vara att få en effektivare 

fordonshantering med en mer kostnadseffektiv fordonsflotta i hela 

kommunkoncernen. För att nå dit behövs antalet fordon med låg nyttjandegrad 

minska. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2022-03-24, § 54, föreslå 

kommunstyrelsen besluta att åter uppmana samtliga nämnder och förvaltningar 

att se över sin fordonsanvändning och säga upp avtalen för de bilar med få mil 

samt få bokningstillfällen, att teknik- och fritidsnämnden årligen senast i mars 

månad återrapporterar hur användningen av bilpoolens fordon utvecklas till 

kommunstyrelsen, samt att godkänna återrapporteringen och förklara utredning 

9 avseende bilpoolens verksamhet inom ärendet avslutad. 

 

Miljöstrateg Rasmus Ahlén föredrar ärendet vid kommunstyrelsens 

sammanträde den 7 april 2022. 

 

Yrkanden 

Marina Nilsson (C) föreslår, med instämmande av Nicklas Fredriksson (C), 

Anna-Lena Vestin (V) och Bengt-Olov Renöfält (C), att första att-satsen i 

arbetsutskottets förslag byts ut till att föreslå kommunfullmäktige uppdra till 

samtliga nämnder att inventera och analysera sin fordonsanvändning och avtal 

på leasingbilar. Återrapport gällande detta inklusive motivering till att behålla 

avtal på de fordon som går få mil och har få bokningstillfällen senast i oktober 

2022.  

 

Åsa Äng Eriksson (M) föreslår att orden "till kommunstyrelsen" ska läggas till i 

Marina Nilssons förslag. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen 

beslutar i enlighet med Marina Nilssons och arbetsutskottets förslag med Åsa 

Äng Erikssons tillägg. 

 

Handlingar 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 2022-04-07, § 106 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2022-03-24, § 54 

Rapport: Utredning 9 - Bilpoolens verksamhet 

Tjänsteutlåtande, Återrapportering budget i balans 2018-2023: Punkt 9 Remiss - 

Bilpoolens verksamhet (TFN §81).  

Socialnämndens beslut, 2020-02-05, § 9 - Remiss Bilpoolens verksamhet. 

___________________________________________________________ 
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Dnr 2022-00102  

 

7 Socialnämnden med begäran om utökning av ram för Nya 
platser för särskilt boende för äldre samt nya lokaler för 
hemtjänst och hemsjukvård – Arbrå 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att tillföra socialnämnden 5 000 000 kronor i driftsbudget för 2022, 

 

att driftsbudgetökningen ska finansieras av de ökade skatteintäkterna för 2022 

(enligt senaste skatteprognosen), 

 

att resterande äskanden tas upp i budgetärendet för 2023,  

 

att tillföra socialnämnden 485 000 kronor i investeringsbudget 2022, samt 

 

att investeringsbudgetökningen ska finansieras genom att socialnämnden 

hanterar kapitalkostnaden inom ram. 

___________________________________________________________ 

 

Redogörelse 

Socialnämnden beslutade 2022-01-23, § 27 att begära utökning av ram med 5 

miljoner kronor 2022 och ytterligare 5 miljoner kronor år 2023 för att kunna 

öppna 16 nya särskilda boendeplatser under andra halvåret 2022. Vidare begär 

socialnämnden 0,485 miljoner kronor i investeringsbudget för inventarier till de 

särskilda boendeplatserna samt till nya lokaler för hemtjänst och hemsjukvård i 

Arbrå. 

Behovet av fler särskilda boendeplatser inom äldreomsorgen är stort. För 

närvarande finns 27 personer i kö. 14 av dessa har väntat mer än 3 månader.  

 

Förvaltningen har i samverkan med teknik-, service- och fritidsförvaltningen 

samt AB Bollnäs Bostäder tittat på ett förslag på hur 16 platser för särskilt 

boende kan iordningställas under 2022 på Ängslunda i Arbrå. Genomförandet 

bygger på att ta bostäder i anspråk i direkt anslutning till Ängslunda, som fram 

till 2005 varit gruppboende för dementa. Bollnäs bostäders bedömning är att 

detta kan vara klart till andra halvan av 2022. En förutsättning för att detta kan 

ske är att nya lokaler för hemtjänst och hemsjukvård tas i anspråk. 

Utöver dessa platser behöver planering fortgå för att skapa ytterligare platser i 

särskilt boende de närmaste åren vilket klart framgår av rapporten "Förväntad 

utveckling inom äldre- och funktionshinderomsorgen fram till 2036".  
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Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2022-03-24, § 57, hemställa att 

kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att tillföra 

socialnämnden 5 000 000 kronor i driftsbudget för 2022, att 

driftsbudgetökningen ska finansieras av de ökade skatteintäkterna för 2022 

(enligt senaste skatteprognosen), att resterande äskanden tas upp i budgetärendet 

för 2023, att tillföra socialnämnden 485 000 kronor i investeringsbudget 2022, 

samt att investeringsbudgetökningen ska finansieras genom att socialnämnden 

hanterar kapitalkostnaden inom ram. 

 

Yrkanden 

Tommy Winqvist (M) yrkar, med instämmande av Fredrik Skoglund (S), Bengt-

Olov Renöfält (C), Anna-Lena Vestin (V), Jonatan Lindgren (SD), Lena Sundh 

Berglund (S), Benny Engberg (BP), Abdullahi Cadaani (S), Marzavan Arafat 

(S) och Marina Nilsson (C), bifall till arbetsutskottets förslag. 

 

Handlingar 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 2022-04-07, § 107 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2022-03-24, § 57 

Socialnämndens beslut 2022-02-23 § 27 - Nya platser särskilt boende för äldre 

samt nya lokaler för hemtjänst och hemsjukvård - Arbrå 

___________________________________________________________ 
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Dnr 2019-00468 100 

 

8 Uppdrag till kommunstyrelsen att utreda 
tjänsteutlåtandemallens konsekvensbeskrivningar 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att rubriken "Konsekvenser för jobb och näringsliv" läggs till som rubrik i 

tjänsteutlåtandemallen-med konsekvensbeskrivningar, 

 

att anta förslag till ny tjänsteutlåtandemall - med konsekvensbeskrivningar, 

 

att godkänna undantag från konsekvensbeskrivningar enligt förvaltningens 

förslag,  

 

att anta förslag till ny tjänsteutlåtandemall - utan konsekvensbeskrivningar, 

 

att de nuvarande konsekvensbeskrivningarna byts ut mot de framtagna 

konsekvensbeskrivningarna,  

 

att godkänna undantag från konsekvensbeskrivningar enligt förvaltningens 

förslag,  

 

att kommunstyrelsen uppdaterat tjänsteutlåtandemallarna i ciceron, senast 2022-

05-31,  

 

att samtliga tjänsteutlåtanden ska skrivas i de nya mallarna från och med 2022-

06-01, 

 

att uppdra miljö- och byggnämnden, barn- och utbildningsnämnden samt 

Bollnäs Ovanåkers överförmyndarnämnd att ta fram egna förslag till 

tjänsteutlåtandemall gällande nämndens myndighetsutövning, åter 

kommunfullmäktige december 2022, samt 

 

att förklara uppdraget för slutfört. 

___________________________________________________________ 

  



17 (45) 

 

 

Redogörelse 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-11-25, § 240 att uppdra till 

kommunstyrelsen att tjänsteutlåtandemallens konsekvensbeskrivningar utreds 

vidare med en generell översyn av de nuvarande områdena och att det arbetas 

fram strukturer för stöd i handläggningsprocessen. 

Arbetsutskottet beslutade 2021-04-22, § 58 att remittera förslaget till samtliga 

nämnder samt Bollnäs Energi AB, Helsinge Vatten AB, AB Bollnäs Bostäder 

och Bollnäs Ovanåkers Renhållnings AB för synpunktsinhämtning, åter till 

kommunstyrelsen senast november 2021. 

Socialnämnden beslutade 2021-09-08, § 80 att anta yttrandet som sitt eget och 

översända det till kommunstyrelsen som svar på remiss. 

Teknik- och fritidsnämnden beslutade 2021-09-14, § 62, i enlighet med 

beredningens förslag, att föreslå kommunstyrelsen besluta att anta framarbetade 

konsekvensbeskrivningar i tjänsteutlåtandemallen, att de nuvarande 

konsekvensbeskrivningarna byts ut mot de framtagna 

konsekvensbeskrivningarna, att godkänna undantag från 

konsekvensbeskrivningar enligt förslaget, samt att samtliga tjänsteutlåtanden 

ska skrivas i de nya mallarna från och med 2022-01-01. 

Kulturnämnden beslutade 2021-09-16, § 47 att anta kulturenhetens yttrande som 

sitt eget, samt att översända det till kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Överförmyndarnämnden beslutade 2021-10-20, § 47 att inlämna förvaltningens 

yttrande som yttrande på remissen. 

Miljö- och byggnämnden beslutade 2021-10-27, § 188 att anta 

samhällsbyggnadskontorets yttrande som sitt eget, samt att översända det till 

kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Valnämnden beslutade 2021-10-28, § 21 att ställa sig positiv till förslaget, samt 

att översända det till kommunstyrelsen för vidare handläggning. 

 

Förvaltningens yttrande 

Framtaget förslag 

Uppdraget har genomförts i ett kommunövergripande arbete. Förslaget till nya 

konsekvensbeskrivningar har arbetats fram av en arbetsgrupp bestående av 

strateger, utredare, tillgänglighetssamordnare, samordnare för föreningsbidrag, 

sekreterare samt systemförvaltare för dokument- och ärendehanteringssystemet 

ciceron. Förslaget har även bearbetats av en referensgrupp beståendes av 

representanter från samtliga förvaltningar samt övriga enheter inom 

kommunstyrelseförvaltningen. Det förslag som arbetats fram utgår från de tre 

dimensioner som inkluderas i begreppet "Hållbar utveckling". Detta 

samstämmer med kommunfullmäktiges beslut 2020-09-29, § 137 om 

framtagande av en hållbarhetsstrategi samt med kommunfullmäktiges mål och 

Bollnäs kommuns gemensamma värdegrund. 
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Stödmaterial 

I arbetet inkluderas också ett framtaget stödmaterial som publiceras på Bollnäs 

kommuns intranät. På denna sida finns instruktioner och stöd för hur ett 

tjänsteutlåtande bör utformas, samt stöd för samtliga olika 

konsekvensbeskrivningar. 

Förslag till undantag från konsekvensbeskrivningar 

Under arbetets gång har det även framkommit från förvaltningarna att 

konsekvensbeskrivningar inte alltid behövs. Detta gäller framför allt ärenden av 

ren rapporteringskaraktär som bevakningslistor och informationsärenden. 

Förvaltningen föreslår därför att nedanstående ärenden undantas från 

konsekvensbeskrivningar i tjänsteutlåtandet: 

− Nämndernas bevakningslistor 

− Delegeringsbeslut 

− Informationsärenden 

− Delgivningar 

− Resultatrapporter 

− Antagande och uppföljning av internkontrollplan 

− Antagande och uppföljning av mål- och styrkort 

− Nämndernas informationshanteringsplan 

− Nämndernas reglementen 

− Nämndernas verksamhetsplan 

− Attestantbehörighet 

− Justering av verksamhetsområde inom VA 

− Yttrande till tillsynsmyndigheter 

− Rapport till IVO 

− Ej verkställda beslut 

− Firmatecknare 

− Gatunamn 

En särskild tjänsteutlåtandemall utan konsekvensbeskrivningar föreslås för 

dessa ärenden. Utöver ovan nämnda ärenden ska det alltid finnas en 

konsekvensbeskrivning till exempelvis vid beslut om nya verksamheter eller 

beslut om avvecklande av verksamheter i respektive nämnd. 

Konsekvensbeskrivningar för individärenden och myndighetsutövning 

Det har även framkommit att det behövs särskilda konsekvensbeskrivningar för 

vissa av de nämnder som hanterar individärenden och myndighetsutövning. I 

och med att myndighetsutövningen ser olika ut beroende på nämnd, kan 

kommungemensamma konsekvensbeskrivningar inte utformas. Förvaltningen 

föreslår därför att de nämnder som hanterar myndighetsutövning och har behov 

av särskilda konsekvensbeskrivningar, får i uppdrag att ta fram förslag på 

konsekvensbeskrivningar för myndighetsutövning. 
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Remiss till samtliga nämnder och bolag 

Förslaget har remitterats till samtliga nämnder och bolag för 

synpunktsinhämtning. Remissyttranden har inkommit från socialnämnden, 

teknik- och fritidsnämnden, kulturnämnden, överförmyndarnämnden, miljö- och 

byggnämnden samt valnämnden. Övriga remissinstanser har inte inkommit med 

remissyttrande inom beslutat tidsintervall. Samtliga inkomna remissyttranden 

ställer sig bakom förslaget. Nämnderna anger bland annat i sina respektive 

remissyttranden att en framtagen stödstruktur för utformande av 

tjänsteutlåtanden är bra hjälpmedel, då många handläggare är sällananvändare. 

Angående föreslaget uppdrag till vissa nämnder att ta fram egna förslag till 

tjänsteutlåtanden 

Överförmyndarenheten anger att nämndens tjänsteutlåtanden idag upprättas i 

ärenden som inkluderas i förslaget till undantag till konsekvensbeskrivningar. 

Förslaget till tjänsteutlåtandemall utan konsekvensbeskrivningar är likadan som 

den mall som idag används. Enheten anger att eventuella särskilda konsekvenser 

som nämnden bör ta hänsyn till varierar mellan ärendena och hanteras utifrån 

det i den mall som finns idag. Om förslag till undantag till 

konsekvensbeskrivningar fastställs kommer överförmyndarnämnden inte att 

använda tjänsteutlåtandemallen med konsekvensbeskrivningar. 

Samhällsbyggnadskontoret anger att flertalet av de tjänsteutlåtanden som 

behandlas av miljö- och byggnämnden är myndighetsutövning och att det 

därigenom inte finns behov av extra konsekvensbeskrivningar för dessa 

ärenden. Samhällsbyggnadskontoret ser positivt på införandet av en specifik 

tjänsteutlåtandemall för ärenden som inte kräver konsekvensbeskrivningar.  

Kommunstyrelseförvaltningen tolkar yttrandena som att överförmyndarenheten 

och samhällsbyggnadskontoret ställer sig bakom det särskilda förslag om 

uppdrag till nämnderna att ta fram ett eget förslag på tjänsteutlåtandemall. 

Förvaltningen vill särskilt påpeka att det i dagsläget inte finns beslut om att en 

nämnd kan ta bort konsekvensbeskrivningar från mallen. Myndighetsutövning 

är inte heller ett av de undantag som föreslås för tjänsteutlåtandemallen utan 

konsekvensbeskrivningar. För båda nämnderna bör därför ett särskilt beslut för 

tjänsteutlåtandemall gällande nämndens myndighetsutövning vara betydande. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2022-03-24, § 53, hemställa att 

kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta förslag till ny 

tjänsteutlåtandemall - med konsekvensbeskrivningar, att godkänna undantag 

från konsekvensbeskrivningar enligt förvaltningens förslag, att anta förslag till 

ny tjänsteutlåtandemall - utan konsekvensbeskrivningar, att de nuvarande 

konsekvensbeskrivningarna byts ut mot de framtagna 

konsekvensbeskrivningarna, att godkänna undantag från 

konsekvensbeskrivningar enligt förvaltningens förslag, att kommunstyrelsen 

uppdaterat tjänsteutlåtandemallarna i ciceron, senast 2022-02-28, att samtliga 

tjänsteutlåtanden ska skrivas i de nya mallarna från och med 2022-03-01, att 

uppdra miljö- och byggnämnden, barn- och utbildningsnämnden samt Bollnäs 

Ovanåkers överförmyndarnämnd att ta fram egna förslag till 

tjänsteutlåtandemall gällande nämndens myndighetsutövning, åter 

kommunfullmäktige september 2022, samt att förklara uppdraget för slutfört. 
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Yrkanden 

Åsa Äng Eriksson (M) yrkar, med instämmande av Tommy Winqvist (M), 

Erika Engberg (S), Bengt-Olov Renöfält (C), Benny Engberg (BP) och Anna-

Lena Vestin (V), bifall till arbetsutskottet med tillägget att rubriken 

"Konsekvenser för jobb och näringsliv" läggs till som rubrik i 

tjänsteutlåtandemallen-med konsekvensbeskrivningar. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen 

beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag och Åsa Äng Erikssons tillägg. 

 

Handlingar 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 2022-04-07, § 99 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2022-03-24, § 53 

Kommunfullmäktiges beslut 2019-11-25, § 240 

Arbetsutskottets beslut 2021-04-22, § 58 

Socialnämndens beslut 2021-09-08, § 80 

Teknik- och fritidsnämndens beslut 2021-09-14, § 62 

Kulturnämndens beslut 2021-09-16, § 47 

Överförmyndarnämndens beslut 2021-10-20, § 47 

Miljö- och byggnämnden beslut 2021-10-27, § 188 

Valnämndens beslut 2021-10-28, § 21 

Förslag till ny tjänsteutlåtandemall - med konsekvensbeskrivningar 

Förslag till ny tjänsteutlåtandemall - utan konsekvensbeskrivningar 

Förslag till information på intranätet, 2021-03-24 

___________________________________________________________ 
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Dnr 2021-00276 101 

 

9 Uppföljning av HelsingeVatten ABs och socialnämndens 
verksamheter 2021 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att förklara sig informerad. 

___________________________________________________________ 

 

Redogörelse 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-10-25, § 122;  

− att fastställa nedanstående tidsplan för uppföljning och utvärdering av 

nämndernas, kommunalförbundens och bolagens verksamhet vid 

kommunfullmäktiges sammanträden 2022,  

− att nämndens, kommunalförbundets eller bolagsstyrelsens ordförande 

ansvarar för redovisningen (men kan biträdas av förvaltningschef eller 

motsvarande) samt 

− att redovisningen ska innehålla eventuella avvikelser (positiva eller 

negativa), händelser av vikt för kommunmedlemmarna, måluppfyllelse, 

verksamhetens resultat och ekonomi samt hur man avser att hantera allt 

detta. Informationen, inklusive frågor, får maximalt ta 15 minuter per 

nämnd, bolag eller förbund såvida inte fullmäktiges presidium gör en 

annan bedömning. 

 

Tidsplan för 2022 

28 mars  Barn- och utbildningsnämnden, BORAB 

25 april  Socialnämnden, HelsingeVatten AB 

30 maj  Kommunstyrelsen 

20 juni  budgetramar 

26 september  Teknik- och fritidsnämnden, överförmyndarnämnden 

31 oktober  Kulturnämnden, Hälsinglands utbildningsförbund 

28 november  Miljö- och byggnämnden, FINSAM Gävleborg 

19 december  redovisning av nämndernas detaljbudgetar 

___________________________________________________________ 
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Dnr 2022-00007  

 

10 Bokslut 2021 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att fastställa bokslut och årsredovisning för 2021. 

___________________________________________________________ 

 

Redogörelse 

Kommunens resultat för 2021 är ett överskott om 95 168 000 kr. Kommunens 

nämnder redovisar tillsammans ett underskott mot budget med -16 812 000 kr, 

varav -12 665 000 kr utgörs av socialnämndens underskott. 

Överförmyndarnämnden, miljö- och byggnämnden samt kommunstyrelsen 

redovisar ett överskott mot budget. På övergripande nivå, finansen, redovisas ett 

överskott mot budget om 95 442 000 kr varav 62 375 000 kr utgörs av 

orealiserade vinster i värdepapper. Även högre skatter och generella statsbidrag 

än budgeterat samt realisationsvinster bidrar till finansens överskott. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2022-03-24, § 59, hemställa att 

kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa bokslut och 

årsredovisning för 2021. 

 

Ekonomichef Åsa Myhrberg föredrar ärendet vid kommunstyrelsens 

sammanträde den 7 april 2022. 

Handlingar 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 2022-04-07, § 109 

Ny version - UTKAST Årsredovisning Bollnäs kommun och kommunkoncern 

2021 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2022-03-24, § 59 

___________________________________________________________ 
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Dnr 2022-00145  

 

11 Revisionsberättelse till årsredovisning för år 2021 

Beslut 

Revisions- och ansvarsberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att understryka vikten av samverkan mellan nämnderna och att verksamheterna 

fortsätter att utvecklas. Kommunstyrelsen har i detta arbete en viktig roll. Det är 

väsentligt att styrelsen intar en aktiv roll avseende uppföljning, uppsikt och 

samordningsansvar i arbetet med effektivisering och framtida 

budgetanpassningar, samt 

 

att i övrigt lägga revisionsberättelsen till handlingarna. 

___________________________________________________________ 

 

Redogörelse 

De av fullmäktige utsedda revisorerna har granskat den verksamhet som 

bedrivits i styrelse, nämnder och fullmäktigeberedningar och genom utsedda 

lekmannarevisorer/revisorer den verksamhet som bedrivits i kommunens 

företag. Granskningen har utförts av sakkunniga från PwC som biträder 

revisorerna. 

Handlingar 

Revisions- och ansvarsberedningens förslag till beslut 2022-04-13, § 5 

Revisorernas redogörelse för år 2021 - bilaga till revisionsberättelsen 

Revisionsberättelse för år 2021 

___________________________________________________________ 
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Dnr 2022-00132  

 

12 Hantering av 2021 års resultat 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att 12 848 000 kronor överförs till resultatutjämningsreserven, 

 

att tillföra sociala investeringsfonden 7 000 000 kr, 

 

att resultatbalansering för nämnderna i övrigt sker enligt sammanställningen i 

redogörelsen nedan, 

 

att tekniska nämnden får ianspråktaga 1 475 000 kronor under 2022 av tidigare 

års genererat överskott i enlighet med principer i "Riktlinjer för mål- och 

budgetprocessen i Bollnäs kommun", samt 

 

att ovanstående ianspråktagande av medel finansieras genom minskat 

överskottsmål 2022. 

___________________________________________________________ 

 

Redogörelse 

Kommunens resultat för 2021 är ett överskott om 95 168 000 kronor varav 

62 375 000 kronor avser förändringar av orealiserade vinster/förluster i 

värdepappersdepå. Kommunens nämnder visar tillsammans ett underskott på 

helår 2021 med -16 812 000 kronor. Balanskravsresultatet är 30 775 000 kronor. 

Kommunfullmäktiges finansiella mål, att "kommunen ska under rullande 3 

årsperiod ha ett överskott, som motsvarar minst 1 % av skatteintäkter och 

generella statsbidrag" innebär att 17 927 000 kronor ska gå till det egna 

kapitalet, samt enligt kommunfullmäktiges riktlinjer för god ekonomisk 

hushållning bör resterande överskott om 12 848 000 kronor tillföras 

resultatutjämningsreserven (RUR). 

 

Kommunchefens ledningsgrupp har analyserat de olika nämndernas 

utgångspunkt från ekonomiskt utfall, mål och styrkort samt vilka förklaringar 

som lämnats till respektive budgetavvikelse i enlighet med kommunens 

styrprinciper. Samtliga verksamheter har haft påverkan av covid-19 och 2021 

har, på samma sätt som 2020, varit ett extraordinärt år. Utifrån detta har 

nedanstående förslag framställts.  

Verksamheten vatten och avlopp hade budgeterat ett resultat om -2 860 000 

kronor och totalt blev resultatet 2 152 000 kronor som ska balanseras enligt 

kommunens principer för styrning och ledning.  
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För samtliga övriga nämnder ska deras respektive under- och överskott inte 

generera något återställande eller behållning av resultatet 2021 utifrån de 

extraordinära förutsättningarna p.g.a. pandemin. 

 

NÄMND Avvikelse i tusen 

kronor 

Resultat att överföra 

till nämnds del av 

eget kapital 

Kommunfullmäktige inkl 

partistöd 

 

63 

 

0 

Kommunrevisionen 74 0 

Valnämnd - 30 0 

Överförmyndarnämnd 778 0 

Kommunstyrelsen 427 0 

Teknik- och fritidsnämnd      - 6 978 

VA  2 152 

1 475 

VA 2 152 

Kulturnämnd - 164 0 

Barn- och 

utbildningsnämnd 

-1 070 0 

Socialnämnd - 12 665 0 

Miljö- och byggnämnd 600 0 

TOTALT - 16 812 3 627 

 

Utöver hantering av över- respektive underskott för kommunens nämnder 

avseende 2021 års resultat föreslås följande hantering av nämndernas 

hemställan om att få ianspråktaga tidigare genererat överskott enligt följande; 

Tekniska nämnden begär i beslut 2022-02-15 § 5 att 2 115 000 kronor av 

överskott 2021 får ianspråktas under 2022. KCL föreslår att 1 475 000 kronor 

av tidigare års överskott får ianspråktas under 2022. 

 

Yrkanden 

Marie Centerwall (S) föreslår, med instämmande av Lena Sundh Berglund (S), 

tillägget att tillföra sociala investeringsfonden 7 000 000 kr. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen 

beslutar i enlighet med beredningsförslaget och Marie Centerwalls tillägg. 

 

Handlingar 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 2022-04-07, § 110 

Teknik och fritidsnämndens beslut 2022-02-15, § 5 - bokslut 2021 

___________________________________________________________ 
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Dnr 2022-00146  

 

13 Ansvarsfrihet för 2021 års verksamhet för 
kommunstyrelsen och övriga förvaltningsorgan 

Beslut 

Revisions- och ansvarsberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att, enligt revisorernas tillstyrkan, bevilja kommunstyrelsen ansvarsfrihet för 

2021 års verksamhet, 

 

att, enligt revisorernas tillstyrkan, bevilja barn- och utbildningsnämnden 

ansvarsfrihet för 2021 års verksamhet, 

 

att, enligt revisorernas tillstyrkan, bevilja socialnämnden ansvarsfrihet för 2021 

års verksamhet, 

 

att, enligt revisorernas tillstyrkan, bevilja teknik- och fritidsnämnden 

ansvarsfrihet för 2021 års verksamhet, 

 

att, enligt revisorernas tillstyrkan, bevilja miljö- och byggnämnden ansvarsfrihet 

för 2021 års verksamhet, 

 

att, enligt revisorernas tillstyrkan, bevilja kulturnämnden ansvarsfrihet för 2021 

års verksamhet, 

 

att, enligt revisorernas tillstyrkan, bevilja valnämnden ansvarsfrihet för 2021 års 

verksamhet, 

 

att, enligt revisorernas tillstyrkan, bevilja den gemensamma nämnden Bollnäs 

och Ovanåkers överförmyndarnämnd ansvarsfrihet för 2021 års verksamhet, 

 

att, enligt revisorernas tillstyrkan, bevilja den gemensamma nämnden för FoU 

Välfärd, Hjälpmedel, Regnet och HelGe-biblioteken ansvarsfrihet för 2021 års 

verksamhet, samt 

 

att, enligt revisorernas tillstyrkan, bevilja den gemensamma nämnden 

företagshälsovårdsnämnd ansvarsfrihet för 2021 års verksamhet. 
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Anteckning 

I beslutet deltar inte för respektive ansvarsområde berörd ledamot eller ersättare. 

___________________________________________________________ 

 

Handlingar 

Revisions- och ansvarsberedningens förslag till beslut 2022-04-13, § 6 

___________________________________________________________ 
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Dnr 2022-00022  

 

14 Redovisning av medborgarförslag delegerade från 
kommunfullmäktige 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att förklara sig informerad och lägga redovisningen till handlingarna. 

___________________________________________________________ 

 

Redogörelse 

Formerna för medborgarförslag och möjligheten att väcka ett sådant regleras av 

kommunallagen (8 kap. 1 §). Kommunfullmäktige beslutade 2020-09-29, § 139, 

bland annat att införa e-förslag i Bollnäs kommun från 1 december 2020 samt 

att möjligheten att lämna medborgarförslag tas bort från samma datum. Det 

finns dock fortfarande ett antal till nämnderna delegerade och obesvarade 

medborgarförslag och så länge det finns det så kommer redovisning av dessa 

ske årligen på fullmäktiges ordinarie sammanträde i april. De nämnder som har 

besvarat samtliga medborgarförslag behöver inte lämna någon redovisning. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2022-03-24, § 42, hemställa att 

kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att förklara sig 

informerad och lägga redovisningen till handlingarna. 

Handlingar 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 2022-04-07, § 101 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2022-03-24, § 42 

Redovisning 2022 av medborgarförslag tidigare delegerade till 

kommunstyrelsen 

Teknik- och fritidsnämndens beslut 2022-02-15, § 8 

Redovisning av delegerade medborgarförslag 2021 (TFN § 8) 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 2022-01-11, § 6 

Redovisning av delegerade medborgarförslag 2021 (BUN § 6) 

___________________________________________________________ 
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Dnr 2022-00019  

 

15 Redovisning av obesvarade motioner 2022 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att lägga redovisningen till handlingarna. 

___________________________________________________________ 

 

Redogörelse 

Kommunstyrelsen ska, enligt arbetsordningen för kommunfullmäktige, två 

gånger varje år redovisa de motioner som inte har beretts färdigt. Redovisningen 

ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober. Enligt 

kommunallagen 5 kap. 35 § bör en motion beredas så, att fullmäktige kan fatta 

beslut inom ett år från det att motionen väcktes. Om beredning inte kan avslutas 

inom denna tid, ska detta och vad som har kommit fram vid beredningen 

anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva motionen 

från vidare handläggning. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2022-03-24, § 43, hemställa att 

kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att lägga redovisningen 

till handlingarna. 

 

I april 2022 finns följande obesvarade motioner: 

1. Motion om ett jämställt fullmäktige (2021-00319) 

Motionen är ingiven av fullmäktigeledamoten Anna-Lena Vestin (V) och 

remitterades 2021-10-25, § 128, till kommunstyrelsen, åter 

kommunfullmäktige senast i april 2022. Nuläge: Ärendet planeras 

behandlas av kommunfullmäktige 2022-05-30. 

2. Motion om valfrihet för äldreomsorgens personal – frivilliga delade 

turer (2021-00320) 

Motionen är ingiven av fullmäktigeledamöterna Anna-Lena Vestin (V), 

Göran Jansson (V) och Kristoffer Löfgren (V) och remitterades 2021-10-

25, § 129, till socialnämnden, åter kommunfullmäktige senast i april 2022. 

Nuläge: Ärendet planeras behandlas av kommunfullmäktige 2022-05-30. 

3. Motion om att värna om Bollnäs kommuns biologiska mångfald, 

rädda våra bin och andra pollinerande insekter (2021-00321) 

Motionen är ingiven av fullmäktigeledamöterna Anna-Lena Vestin (V), 

Göran Jansson (V) och Kristoffer Löfgren (V) och remitterades 2021-10-

25, § 130, till kommunstyrelsen, åter kommunfullmäktige senast i april 

2022. Nuläge: Ärendet planeras behandlas av kommunfullmäktige 2022-

05-30. 
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4. Motion om vindkraft (2021-00368) 

Motionen är ingiven av fullmäktigeledamoten Bengt-Olov Renöfält (C) 

2021-12-20, § 167, till kommunstyrelsen, åter kommunfullmäktige senast 

i september 2022. Nuläge: Saknar yttrande från kommunstyrelsen.  

 

Handlingar 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 2022-04-07, § 102 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2022-03-24, § 43 

___________________________________________________________ 
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Dnr 2021-00125 001 

 

16 Översyn av den politiska organisationen, 
arvodesreglementet mm inför kommande mandatperiod 
2023-2026 

Beslut 

Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att ersätta kommunfullmäktiges valberedning med kommunfullmäktiges 

demokrati- och valberedning, 

 

att anta förslag till reglemente för kommunfullmäktiges demokrati- och 

valberedning, 

 

att uppdra till kommunstyrelsen att genomföra utredning av kosten och dess 

organisatoriska placering mm (enligt utredning A i underlaget) och utredning av 

fritidsfrågorna - balansen mellan anläggningar och verksamhet (enligt utredning 

B i underlaget), åter kommunfullmäktige senast i september 2023 med 

delrapport senast i mars 2023, 

 

att anta förslag till arvodesreglemente för Bollnäs kommun,  

 

att upphäva arvodesreglemente för Bollnäs kommun, antaget av 

kommunfullmäktige 2020-12-21, § 220, 

 

att anta förslag till arbetsordning för kommunfullmäktige, samt 

 

att upphäva kommunfullmäktiges arbetsordning antagen av kommunfullmäktige 

2020-03-30, § 47. 

___________________________________________________________ 

 

Redogörelse 

Kommunfullmäktiges valberedning (hädanefter kallad valberedningen) har 

sedan 2021 arbetat med kommunens framtida politiska organisation. Tankar, 

förslag och idéer har inhämtats från respektive parti vilka sedan diskuterats i 

valberedningen och denna procedur har återupprepats flera gånger. I slutet av 

2021 skickade valberedningen ut en remiss till samtliga partier representerade i 

kommunfullmäktige med de förslag man dittills kommit fram till. Partiernas 

svar på remissen har sedan bearbetats av valberedningen som gemensamt 

kommit fram till en rad förslag att föreslå kommunfullmäktige besluta om inför 

kommande mandatperiod.  
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Förslagen från valberedningen beskrivs i det yttrande som finns med som 

handling. 

Handlingar 

Kommunfullmäktiges valberednings förslag till beslut 2022-04-13, § 5 

Kommunfullmäktiges valberednings yttrande 2022-04-13 - översyn av den 

politiska organisationen och arvodesreglementet mm inför kommande 

mandatperiod 2023-2026 

Förslag till reglemente för kommunfullmäktige demokrati- och valberedning 

Förslag till arbetsordning för kommunfullmäktige 

Förslag till arvodesreglemente 2023-2026 

___________________________________________________________ 
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Dnr 2022-00049  

 

17 Riktlinjer för omställningsstöd och pension för 
förtroendevalda (OPF-KL18) 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att anta riktlinjer för omställningsstöd och pension för förtroendevalda, samt 

 

att upphäva tidigare beslut i kommunfullmäktige 2019-11-25, § 234. 

___________________________________________________________ 

 

Redogörelse 

Förslag till ny riktlinje utifrån justeringen att omställningsstöd ska samordnas 

med andra förvärvsinkomster redan från första året. Likaså är dokumentet nu 

omarbetat till en riktlinje utifrån den nya dokumentstrukturen för styrdokument. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2022-03-24, § 49, hemställa att 

kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta riktlinjer för 

omställningsstöd och pension för förtroendevalda, samt att upphäva tidigare 

beslut i kommunfullmäktige 2019-11-25, § 234. 

 

Personalchef Roger Fält föredrar ärendet vid kommunstyrelsens sammanträde 

den 7 april 2022. 

Handlingar 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 2022-04-07, § 95 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2022-03-24, § 49 

Riktlinjer för omställningsstöd och pension för förtroendevalda 

___________________________________________________________ 
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Dnr 2022-00124  

 

18 Interpellation till socialnämndens ordförande angående 
extra statligt stöd till föräldrastöd i kommunerna 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att interpellationen får ställas samt 

 

att förklara interpellationen besvarad. 

___________________________________________________________ 

 

Redogörelse 

Följande interpellation, inkommen 2022-03-18, är ingiven av 

fullmäktigeledamoten Anders Bergsten (KD): 

 

"I den budget som Kristdemokraterna förhandlade fram i höstas och som vann 

majoritet i riksdagen finns det ett antal satsningar som vi ska vara stolta över. 

En post gäller de medel som avses gå till föräldrastödsprogram.  

 

För 2022 finns det totalt 100 mkr avsatta till detta ändamål och för 2023 

respektive 2024 finns det 200 mkr för respektive år. Pengarna kommer att 

betalas ut av Skatteverket, tillsammans med övriga medel på anslag 1:1 inom 

utgiftsområde 25, "Allmänna bidrag till kommuner". 

 

Utbetalningen sker löpande under året, med en tolftedel av summan varje 

månad, tillsammans med kommunalskattemedlen.  

 

Det positiva med detta är att det inte behövs någon särskild rekvisition för att 

kommunerna ska erhålla dessa medel, utan de betalas ut automatiskt. Det finns 

inget ansökningsförfarande av något slag och inga blanketter att hålla reda på 

och inget som ska återredovisas i efterhand. 

 

Det negativa är att det inte kommer med särskilda krav om att detta ska gå till 

föräldrastödsprogram. Om man inte ser upp kan pengarna med andra ord 

"försvinna" i det stora svarta hålet. 
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För oss kristdemokrater är det förstås prioriterat att de extra medel som nu går 

ut i kommunerna verkligen används till föräldrastöd. Årets medel på 100 mkr 

ska fördelas på alla landets kommuner och man bör grovt kunna räkna ut hur 

mycket som går till den egna kommunen genom att räkna på hur stor andel av 

landets befolkning som bor i kommunen. För Bollnäs kommun innebär det 2022 

cirka 300 000 kronor. 

 

Min fråga till Erika Engberg är: 

− Kommer Bollnäs kommun att öka sitt engagemang när det gäller 

föräldrastöd nu när Kristdemokraternas nationella budget ger kommunen 

300 000 kr mer under innevarande år och 600 000 kr för de kommande 

åren 2023 och 2024?" 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2022-03-28, § 62, att interpellationen utgår vid 

dagens sammanträde. 

Handlingar 

Kommunfullmäktiges beslut 2022-03-28, § 62 

___________________________________________________________ 
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Dnr 2022-00158  

 

19 Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om 
trygghet och bruk av droger 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att interpellationen får ställas samt 

 

att förklara interpellationen besvarad. 

___________________________________________________________ 

 

Redogörelse 

Följande interpellation, inkommen 2022-04-08, är ingiven av 

fullmäktigeledamoten Bengt-Olov Renöfält (C): 

 

"Centerpartiet hör upprepade berättelser om oro bland ungdomar. Vi läser om 

hög användning av amfetamin. Kommunens folkhälsostrateg beskriver att 

samhället behöver stärka skyddsfaktorer så att barn och unga inte börjar bruka 

droger. Vi ser fritidsledarna som en viktig resurs. 

 

Den här oron, otryggheten har konsekvenser för alla dem som är inblandade. 

Rädsla, missbruk, misshandel, det är så lätt att det går riktigt snett. 

 

Framför allt vill Centerpartiet att vi som kommun satsar på aktiviteter för 

ungdomar. Det behöver göras rejäla satsningar på ungdomar i linje med de 

förslag vi lagt i senaste budget.  

 

Vi vill veta hur kommunledningen och övriga partier tänker, därför ställer vi 

följande frågor till kommunstyrelsens ordförande: 

− Hur förebygger vi den stora användningen av droger? 

− Är ni med på att satsa mer på aktiviteter för ungdomar? 

− Kan vi öka och sprida verksamheten vid fler fritidsgårdar?" 

___________________________________________________________ 
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Dnr 2022-00157  

 

20 Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om 
trygghet vid Resecentrum 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att interpellationen får ställas samt 

 

att förklara interpellationen besvarad. 

___________________________________________________________ 

 

Redogörelse 

Följande interpellation, inkommen 2022-04-08, är ingiven av 

fullmäktigeledamoten Bengt-Olov Renöfält (C): 

 

"Centerpartiet hör upprepade berättelser om oro bland ungdomar. Otryggheten 

vid resecentrum är uppenbar, senast beskriven i reportage i tidningen Ljusnan.  

 

Den här oron, otryggheten har konsekvenser för alla dem som är inblandade. 

Rädsla, missbruk, misshandel, det är så lätt att det går riktigt snett. 

 

Centerpartiet vill att vi påtagligt ökar vuxennärvaron vid resecentrum, speciellt 

på obekväm arbetstid. Fungerande kameraövervakning kan såklart hjälpa en del, 

men det räcker inte. Vi är övertygade om att det behövs mer aktiviteter än så. 

 

Vår uppfattning är att den här oron ökar bland många av våra ungdomar. Det är 

synligt vid resecentrum och det är skrämmande. Vi vill veta hur 

kommunledningen och övriga partier tänker, därför ställer vi följande frågor till 

kommunstyrelsens ordförande: 

− Hur får vi ett tryggt resecentrum? 

− Finns det planer på att öka vuxennärvaron runt resecentrum? 

− Är det aktuellt med kameraövervakning?" 

___________________________________________________________ 
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Dnr 2022-00176  

 

21 Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om vilka 
insatser som är planerade mot ordningsproblemen och 
brottsligheten vid Resecentrum 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att interpellationen får ställas samt 

 

att förklara interpellationen besvarad.    

___________________________________________________________ 

 

Redogörelse 

Följande interpellation, inkommen 2022-04-13, är ingiven av 

fullmäktigeledamoten Yanina Westergren (L): 

 

"Interpellation från Yanina Westergren, Liberalerna 

ställd till 

Kommunstyrelsens ordförande Marie Centerwall, Socialdemokraterna 

inför kommunfullmäktige den 25 april 2022 

 

Fråga: Vilka insatser är planerade mot ordningsproblemen och brottsligheten 

vid Resecentrum? 

 

Bakgrund 

Liberalerna vill nu att kommunen agerar snabbt och kraftfullt för att komma 

tillrätta med problemen vid Resecentrum. För att bryta den mycket oroande 

utvecklingen och trygga Resecentrum som en säker plats att vara på tror vi i 

Liberalerna att en kortsiktig lösning är att anlita ordningsvakter. Det utifrån 

information från, och i samarbete med, polisen. Vi vill att detta sker så snart 

som möjligt. 

Bollnäs ska vara en trygg plats att bo och röra sig i. Situationen på Resecentrum 

är ohållbar och kriminaliteten där verkar frodas. Vi har i lokaltidningen bland 

annat kunna läsa om droghandel, hot och misshandel i vårt nya fina 

Resecentrum. Polisen har inte resurser nog att bemanna Resecentrum i den 

omfattning som krävs för att bryta den destruktiva utvecklingen. I väntan på fler 

poliser behöver vi i kommunen träda in och skydda våra medborgare, för att 

deras rättigheter att röra sig fritt ska kunna skyddas." 

___________________________________________________________ 
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Dnr 2022-00177  

 

22 Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om det 
kommunala vetot 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att interpellationen får ställas samt 

 

att förklara interpellationen besvarad.    

___________________________________________________________ 

 

Redogörelse 

Följande interpellation, inkommen 2022-04-13, är ingiven av 

fullmäktigeledamoten Jonatan Lindgren (SD): 

 

”På kommunfullmäktiges sammanträde i juni 2021 antogs riktlinjen “Bollnäs 

kommun kommer inte att tillstyrka några nya storskaliga vindkraftsetableringar 

innan frågan om en hållbar vindkraftsutbyggnad har aktualiserats i kommunens 

översiktsplan.” Oavsett vad man tycker om vindkraftens vara eller icke-vara är 

det ett rimligt ställningstagande som nästan alla partier ställde sig bakom. Ska 

vindkraften byggas ut så ska det ske på ett genomtänkt sätt med hänsyn tagen 

bland annat till vindkraftens påverkan på den lokala miljön. 

Regeringens proposition “Tidigt kommunalt ställningstagande till vindkraft” 

riskerar att urholka det kommunala vetot och vår möjlighet att agera långsiktigt 

i denna för Bollnäs så viktiga fråga. I propositionen föreslås att bestämmelsen 

om kommunalt tillstyrkan ändras både så att ett beslut om kommunal tillstyrkan 

skall tas inom nio månader från ansökningsdatum såväl som att ett beslut måste 

grunda sig i specifika kriterier gällande markanvändning. 

Bollnäs kommuns väl avvägda beslut skulle knappast vara möjligt att 

genomföra, då det inte skulle vara tillåtet att vänta på en grundligt utredd 

översiktsplan. Dessutom så har flera av remissinstanserna, bland annat 

Örnsköldsviks kommun och Region Västernorrland har gjort bedömningen att 

det kommunala självstyret skulle påverkas negativt, då ett beslut måste fattas ur 

ett begränsat perspektiv om mark- och vattenanvändning, utan att möjliggöra att 

ta hänsyn till andra viktiga intressen såsom kulturliv, landskapsbild, friluftsliv, 

och folkvilja. 
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Med anledning av detta önskar jag fråga kommunstyrelsens ordförande: 

− Anser Marie Centerwall att regeringens proposition kommer att påverka 

det kommunala självbestämmandet i negativ riktning? och 

− Kommer Marie Centerwall att agera för att bevara det kommunala vetot, 

både i rollen som kommunstyrelsens ordförande såväl som internt inom 

sitt parti?” 

___________________________________________________________ 
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Dnr 2022-00017  

 

23 Delgivningar i kommunfullmäktige 2022 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att lägga delgivningarna till handlingarna. 

___________________________________________________________ 

 

Redogörelse 

E-förslag fördelade till kommunstyrelsen, KS april 2022 (KS § 113) 

 

Kommunstyrelsens bevakningslista, april 2022 (KS § 113) 

 

Kommunstyrelsens beslut 2022-04-07 § 100 - Revidering av kommunstyrelsens 

delegeringsordning 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 2022-04-05, § 61 - Regler omsorg på 

obekväm arbetstid 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 2022-04-05, § 60 - Regler fritidshem 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 2022-04-05, § 59 - Regler förskola och 

pedagogisk omsorg 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 2022-04-05, § 62 - Delegeringsordning 

för barn- och utbildningsnämnden 2019-2022 

 

Teknik- och fritidsnämndens beslut 2022-03-29, § 22 - Delegeringsordning för 

teknik- och fritidsnämnden 

 

Socialnämndens beslut 2022-02-23, § 29 - Rapportering av ej verkställda beslut 

till inspektionen för vård och omsorg 2021 

 

Valnämndens beslut 2022-02-17, § 8 - Regler för röstmottagning för allmänna 

val i Bollnäs kommun 

___________________________________________________________ 
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Dnr 2022-00013  

 

24 Befrielse från kommunala uppdrag 2022 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att bevilja framställningen. 

___________________________________________________________ 

 

Redogörelse 

Carina Falk Norgren (S) har begärt befrielse från uppdraget som ersättare i 

socialnämnden, vilket också är samtliga kommunala uppdrag för henne.  

___________________________________________________________ 
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Dnr 2018-00404 102 

 

25 Val av ny suppleant i styrelsen för Erik och Marta 
Perssons minnesstiftelse för återstående del av 
mandatperioden 2019-2022 efter Helena Englund (S) 

Beslut 

Kommunfullmäktige väljer 

 

till ny suppleant 

Birgitta Andersson (S) 

___________________________________________________________ 
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Dnr 2018-00397 102 

 

26 Val av ny ledamot i styrelsen för Helsinge Vatten AB för 
tiden till och med ordinarie bolagsstämman 2023 efter 
Yohannes Michael Mehari (S) 

Beslut 

Kommunfullmäktige väljer 

 

till ny ledamot 

Fredrik Palmborn Olofsson (S) 

___________________________________________________________ 
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Dnr 2018-00385 102 

 

27 Val av nya ersättare i socialnämnden för återstående del 
av mandatperioden 2019-2022 efter Sven-Inge Hallström 
(S) och Carina Falk Norgren (S) 

Beslut 

Kommunfullmäktige väljer 

 

till ny ersättare efter Sven-Inge Hallström 

Ulrika Lövgren (S) 

 

till ny ersättare efter Carina Falk Norgren 

Olov Nilsson Sträng (S) 

___________________________________________________________ 

 

 

 


