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§ 1 Dnr 2020/00238  

Kungörelse 2020-03-02 

Ärendet 

Sammanträdet har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala 

anslagstavla på www.ovanaker.se och med annons i tidningen WoxnadalsNytt. 

Den har även skickats till kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare. 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

6(43) 

Sammanträdesdatum 

2020-03-02 

 

 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 2 Dnr 2020/00014  

Allmänhetens frågestund 2020-03-02 

Ärendet 

Kommunfullmäktige har den 22 mars 1999 beslutat att införa ”Allmänhetens 

frågestund” på kommunfullmäktiges sammanträden. 

Det fanns inga frågor och det hade inte heller kommit in några frågor i förväg.  
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§ 3 Dnr 2020/00240  

Information från BORAB 

Ärendet 

BORAB:s tillförordnade VD Andreas Åkesson informerade om året som gått, 

framtiden och utmaningar. 
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§ 4 Dnr 2020/00241  

Information från miljö- och byggnämnden 

Ärendet 

Förvaltningschef Mattias Bergström informerade om Miljö- och byggnämndens 

ansvarsområde, året som gått och framtid. 
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§ 5 Dnr 2020/00242  

Jämställdhetsintegrering - CEMR 

Ärendet 

HR-chef Maria Kihlström och Trafikhandläggare Sara Rylander informerade om 

jämställdhetsintegrering. 

 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

10(43) 

Sammanträdesdatum 

2020-03-02 

 

 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 6 Dnr 2020/00085  

Interpellation om brandskydd 

Kommunfullmäktiges beslut 

Interpellationen får ställas. 

 

Ärendet 

Interpellation: 

I investeringsbudgeten inför kalenderår 2018 så beslutade kommunfullmäktige den 

20 november 2017 att brandskyddsåtgärder för 600 000 kr ska utföras på Knåda 

skola. Beslutet är helt i enlighet med det som Barn och Utbildningsnämnden 

beslutade i augusti 2017 och kommunstyrelsen därefter beslutade i oktober 2017. 

 

Investeringsbehovet kommer av att elevantalet på skolan är högt och att skolan 

därför då måste utnyttja lokaler i den intilliggande byggnaden där bla matsalen är. 

Brandskyddsåtgärderna kommer delvis av att utrymningsvägar från den övre 

våningen måste säkerställas, samt att utrymningsvägar från personalrum och 

matsal skall åtgärdas. Åtgärden är en viktig säkerhetsåtgärd för att både skolans 

personal och elever ska kunna ha en trygg arbetsmiljö. 

 

Under hela kalenderår 2018, dvs. under den tid när brandsäkerhetsarbetena var 

tänkt att utföras, var du Mikael Jonsson ordförande för tekniska nämnden och 

därmed ytterst ansvarig för att fullmäktiges beslut inte blev utfört. 

Nu har inte bara kalenderår 2018 passerat utan även hela kalenderåret 2019. Trots 

detta så har inga brandskyddsåtgärder utförts i enlighet med fullmäktiges beslut. 

 

- Jag frågar då, hur har du som ansvarig politiker agerat för att de av 

kommunfullmäktige beslutade brandsäkerhetsåtgärderna ska bli utförda? 

Hur har barnrättsperspektivet tagits i beaktan här? När tror du att barnen 

och personalen på Knåda Skola kan tänkas få åtgärdat brandskydd i 

berörda lokaler? 

 

Hans Jonsson (C) 
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Interpellationssvar: 

Svar på interpellation avseende brandskyddsåtgärder Knåda skola 

 

Som interpellanten mycket riktigt noterar så avsattes i investeringsbudgeten för 

2018 600 tkr för brandskyddsåtgärder i Knåda skola. Dock visar det sig att frågan är 

mycket större än så och de anvisade medlen för små. De avsatta medel för 

brandskyddet behöver kopplas ihop med insatser även för takrenovering samt 

utbyte av ventilationsaggregat, för att nå optimal kostnadseffektivitet. 

 

I fastigheten så har också funnits privata hyresgäster på övervåningen, vilket 

försvårat möjligheterna till åtgärder, både praktiskt och rent formellt och 

beslutsmässigt. Nu är dessa hyresgäster avflyttade. 

 

Vår ambition är att under våren 2020 ta ett omtag i frågan, och med berörda 

förvaltningar komma fram till vilka insatser som exakt behövs och vad det då 

behövs i form av pengamässiga resurser. 

 

Mikael Jonsson 

Vice ordförande kommunstyrelsen 

 

Beslutsunderlag 

Interpellation om brandskydd 

Interpellationssvar brandskydd Knåda skola 
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§ 7 Dnr 2020/00194  

Interpellation om dyslexiutredningar för barn 

Kommunfullmäktiges beslut 

Interpellationen får ställas. 

 

Ärendet 

Interpellation: 

Till Barn- och utbildningsnämndens ordförande Jan-Åke Lindgren 

 

Regionen slutar med dyslexiutredningar för barn  

 

Region Gävleborg har meddelat att de bestämt sig för att helt upphöra med 

dyslexiutredningar. Deras arbetsområde för logopeder ändras och ska rikta in sin 

verksamhet mer på barn med språkstörningar och sluta göra dyslexiutredningar för 

barn upp till 17 år.  

 

Med anledning av detta vill vi kristdemokrater få svar på följande frågor: 

 

- Vilken dialog fördes med Ovanåkers kommun innan Region Gävleborg gick 

ut med uttalandet i media? 

- Har vi kompetens att göra dyslexiutredningar i kommunen? 

- Kan vi säkerställa att skolan möter barnens behov av anpassning i vår 

kommun utan diagnos? 

 

Jennie Forsblom 

Kristdemokraterna i Ovanåker 
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Interpellationssvar: 

Svar på interpellation ställd av Jennie Forsblom (KD) angående Region Gävleborgs 

beslut om att inte göra dyslexiutredningar på barn. 

 

Tack för interpellationen. 

 

Kontakter har inte tagits innan beslut. Däremot så har frågan diskuterats efter 

beslutet i de samverkansgrupper som regionen har tillsammans med länets 

kommuner. 

Om skolförvaltningen har resurser att själv göra utredningar är svaret nej och det 

skulle krävas nya resurser i form av logoped för att klara detta.  

Det måste dock poängteras att skollagen är tydlig med att alla barn har rätt till stöd 

efter behov så på den tredje frågan om vi kan säkerställa är svaret att vi inte har 

några logopeder men måste hitta lösningar för barnen med behov av utredningar. 

 

Jan-Åke Lindgren (S) 

Ordförande barn- och utbildningsnämnden 

 

Beslutsunderlag 

Interpellation dyslexiutredning 

Interpellationssvar om dyslexiutredningar för barn 
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§ 8 Dnr 2019/01225  

Fyllnadsval ny nämndeman vid Hudiksvalls tingsrätt 
efter entledigande 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige utser Erika Thalén (M) till ny nämndeman efter Helen Forsblom 

(M).  

 

Ärendet 

29 november 2019 meddelade Helen Forsblom att hon avser bli entledigad från 

uppdraget som nämndeman. Tingsrätten har entledigat Helen från sitt uppdrag med 

stöd av 4 kap. 8 § 1 st. rättegångsbalken. Kommunfullmäktige ska med anledning 

av detta utse en ny nämndeman.       

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2020-03-02 

Val av ny nämndeman vid Hudiksvalls tingsrätt efter entledigande 

 

Skickas till 

För kännedom: Hudiksvalls tingsrätt     
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§ 9 Dnr 2019/00699  

Besvarande av medborgarförslag: Utomhusbad i 
Edsbyn 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunen kommer inte att bygga något utebad vid Voxnan i Edsbyn i 

dagsläget. Förslag med efterföljande utredningar har avlöst varandra sedan 

1980-talet gällande önskemål om utebad i anslutning till Voxnan. Alla 

utredningar har konstaterat att markförhållandena är besvärliga och med 

Voxnans ojämna vattenflöde så är det komplicerat och kostsamt att 

anlägga ett utebad vid Voxnan. 

2. Medborgarförslaget avslås. 

 

Ärendet 

Ett medborgarförslag har inkommit med en önskan att kommunen bör bygga ett 

utebad på sydöstra delen av Idrottsplatsen Ön i Edsbyn. Placeringen av badet 

föreslås vara öster om stugorna och att Voxnan föreslås ledas in i en nyanlagd del 

för bad. 

Förslag med efterföljande utredningar har avlöst varandra sedan 1980-talet 

gällande önskemål om utebad i anslutning till Voxnan. Alla utredningar har 

konstaterat att markförhållandena är besvärliga och med Voxnans ojämna 

vattenflöde så är det komplicerat och kostsamt att anlägga ett utebad vid Voxnan. 

 

Mot bakgrund av det faktum att kommunens två simhallar nyligen renoverats och 

kommer att ha fortsatt renoveringsbehov de närmaste åren anser förvaltningen att 

det inte finns någon ekonomisk möjlighet att utöka med ett nytt utebad i Edsbyn. 
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Beslutsunderlag 

Medborgarförslag om bad i Edsbyn 

Delegationsbeslut medborgarförslag 

Tjänsteskrivelse gata-/parkchef, 2019-11-14 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-01-28, § 3 

Kommunstyrelsen 2020-02-11, § 5 

 

Skickas till 

För kännedom: Gatuavdelning och förslagsställare 
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§ 10 Dnr 2019/00122  

Besvarande av medborgarförslag: Bristfällig belysning 
på gång och cykelväg 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige reviderar investeringsplan 2020-2024 med tillägget att 

bygga en belysningsanläggning utmed gång- och cykelvägen mellan 

bostadsområdena Per-Ers och Östra Kyrkogatan, 250 tkr. 

2. Medborgarförslaget anses därmed besvarat. 

 

Ärendet 

Ett medborgarförslag har inkommit som föreslår att den gång- och cykelväg som 

sammanbinder Per-Ersområdet med Östra Kyrkogatans bostadsområde ska förses 

med belysning. 

 

I normala fall så gäller det att när ett område detaljplaneras och sedermera byggs ut 

så klargörs det redan i detaljplanen hur marken ska användas och vem som ska 

ansvara för allmänna funktioner i området. I detaljplanerna A4 och A17 som gäller 

för det aktuella området planerades inte att någon gång- och cykelväg skulle 

byggas och därför har frågan om belysning inte varit tydlig för det här området. 

Området är inte heller helt utbyggt enligt detaljplan A17. 

 

Den aktuella gång- och cykelvägen som förslagsställaren skriver om har alltså en 

oklar ansvarsfördelning. Kommunen har dock skött såväl underhåll och drift av den 

aktuella sträckan. 

Mot bakgrund av att den här gång- och cykelvägen är väl använd och fungerar som 

en länk mellan bostadsområdena så anser gatuavdelningen att det är rimligt att 

belysning anläggs utmed gång- och cykelvägen. 

Gatuavdelningen föreslår att Kommunstyrelsen begär 250 tkr för att anlägga den 

här belysningsanläggningen i kommande budgetarbete för investeringsplan 2021-

2024. 
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Beslutsunderlag 

Medborgarförslag 

Delegationsbeslut medborgarförslag 

Tjänsteskrivelse gata-/parkchef, 2019-11-14 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-01-28, § 5 

Kommunstyrelsen 2020-02-11, § 7 

 

Skickas till 

För kännedom: Gatuavdelning och förslagsställaren 
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§ 11 Dnr 2019/00789  

Besvarande av medborgarförslag: Cykelväg mellan 
Alfta och Edsbyn 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att kommunen inte kommer att anordna en 

gång- och cykelväg mellan Alfta och Edsbyn då vägarna mellan de två 

orterna är statligt ägda och har Trafikverket som väghållare. 

2. Ovanåkers kommun ska fortsätta vara aktiv i den regionala planeringen för 

säkra cykelvägar. 

3. Ovanåkers kommun fortsätter även föra en dialog med Trafikverket och 

arbetar ständigt efter ett förbättrat gång- och cykelnätverk. 

4. Medborgarförslaget anses därmed besvarad. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag har inlämnats som föreslår en cykelväg mellan Alfta och 

Edsbyn.  

Motiveringen av medborgarförslaget lyder: 

  

”Önskar en cykelväg mellan Alfta och Edsbyn för att underlätta pendling mellan 

orterna. Som det är nu finns knappt någon vägren att hålla sig på utan man får 

samsas med bilar och mycket tung trafik. Vilket gör att man väljer att inte cykla till 

jobbet för man vill ej riskera livet. Många bor på ena orten och jobbar i den andra. 

Cykelväg skulle vara bra för miljön och hälsan och vinsten i långa loppet minska 

sjukskrivningar och få friskare invånare i Ovanåkers kommun.”   

 

Ärendet 

Ovanåkers kommun delar åsikt med vederbörande och arbetar i stor omfattning 

med förtätning av kommunens två tätorter. En cyklande befolkning ger stora 

samhällsvinster, dels genom fysisk aktivitet och en ökad folkhälsa, samt genom 

renare luft, minskat buller och ett mer jämställt transportsystem med framkomlighet 

för människor i alla åldersgrupper. 
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Trafikverket och Region Gävleborg har arbetat med att ta fram en regional 

cykelplan med kriterier för hur gång- och cykelvägar utmed det statliga vägnätet ska 

kunna prioriteras i länet. Via cykelplanen rekommenderar Trafikverket vissa 

sträckor som anses vara särskilt lämpliga i ett regionalt perspektiv. Vilka sträckor 

som sedan byggs prioriteras inom arbetet med länsplanen. Region Gävleborg 

prioriterar utifrån cykelplanen framför allt sträckor utmed statligt vägnät som utgör 

felande länkar när det gäller möjligheten att ta sig till regionala bytespunkter för 

kollektivtrafiken. Därefter prioriteras längre sträckor som bedömts ha hög potential 

till arbets- och studiependling. Åtgärder och åtgärdsförslag beskriver vilka gång- 

och cykelåtgärder som prioriteras år 1-3 respektive år 4-12 i genomförandet av 

länsplanen.  

 

I hela Gävleborgs län finns behov av bättre cykelinfrastruktur längs de statliga 

vägarna. Tyvärr är de medel som finns att fördela på ny cykelinfrastruktur 

begränsade. Cykelvägar längs med statliga vägar faller under väglagen, vilket 

innebär att fysisk planering måste föregås av en förberedande studie, ofta kallad 

åtgärdsvalsstudie, samt att en vägplan måste tas fram. Genomsnittlig 

genomförandetid för en större cykelinfrastrukturåtgärd är fyra år från första 

planeringsstadiet till färdigställd infrastruktur. Detta under förutsättningar att inga 

tidsförskjutningar sker på grund av exempelvis överklagande.    

Vägarna mellan Alfta och Edsbyn är statligt ägda och har Trafikverket som 

väghållare. Trafikverket och Region Gävleborg bjöd in Ovanåkers kommun 2017 att 

lämna synpunkter om Regional Cykelplan för Gävleborgs län. Syftet med 

cykelplanen är att skapa ett konsekvent arbetssätt för prioriteringar av 

infrastrukturåtgärder för ett mer hållbart samhälle ur ekonomisk, social och 

ekologisk synvinkel. Cykelplanen ska även fungera som ett stöd till kommunens 

cykelstrategiska arbete. 

 

Till remissversionen av Regional cykelplan för Gävleborgs län lämnade Ovanåkers 

kommun in sex inspel om sträckor i stort behov av gång- och cykelväg. Sträckan 

Ovanåker (väg 605) till Ämnebovägen prioriterades högt inom kommunen som ett 

strategiskt inriktningsområde för sammanhållande arbets- och studiependlingsstråk. 

Sträckan är utpekad som åtgärdsförslag år 7-12 (2024-2029) i den regionala 

infrastrukturplanen för Gävleborg, länsplan för regional transportinfrastruktur, som 

är ett politiskt dokument som fastställer åtgärdsplaneringen för länet åren 2018 – 

2029. Även sträckan mellan Edsbyn – Ullungsfors är utpekad i Länsplanen som en 

framtida åtgärd, men som tyvärr inte ryms inom aktuell planperiod.  
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Ovanåkers kommun för en dialog med Trafikverket och arbetar ständigt efter ett 

förbättrat gång- och cykelnätverk.  

 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag angående Cykelväg mellan Alfta och Edsbyn 2019-09-03 

Delegeringsbeslut medborgarförslag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-12-19 

Regional Cykelplan för Gävleborgs län 

Länsplan för Regional Transportinfrastruktur 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-01-28, § 7 

Kommunstyrelsen 2020-02-11, § 9 

 

Skickas till 

För kännedom: Planeringsavdelningen och förslagsställaren 
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§ 12 Dnr 2019/01200  

Utdelning BORAB verksamhetsår 2019 

Kommunfullmäktiges beslut 

Utdelningen för BORAB för verksamhetsåret 2019 ska uppgå till 940 kr per aktie. 

 

Ärendet 

Ovanåkers kommun äger 200 aktier och Bollnäs stadshus AB äger 400 aktier, totalt 

600 aktier i BORAB. Som utdelningskrav för 2019 borde 4 % användas men på 

grund av att bolaget under 2019 haft extraordinära kostnader och därför har en 

lägre vinst än förväntat föreslås ett utdelningskrav på 2 %. Föreslagen utdelning blir 

då 940 kr per aktie vilket motsvarar en total utdelning till Ovanåkers kommun på 

188 tkr. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Magnus Haraldsson, 2020-01-13 

Utdelningskrav på dotterbolag till Bollnäs Stadshus AB 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-01-28, § 10 

Kommunstyrelsen 2020-02-11, § 12 

 

Skickas till 

För kännedom: Ekonomiavdelningen, Bollnäs kommun och BORAB 
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§ 13 Dnr 2020/00091  

Pågående investeringar för tilläggsbudgeteringar 2020 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige återremitterar ärendet med följande motivering: 

Ärendet ska kompletteras med tidplan och kostnadsprognos på varje objekt. 

 

Förslag till beslut under sammanträdet 

Bertil Eriksson (KD) med bifall från Hans Jonsson (C) gör följande yrkande: 

Ärendet återremitteras för att kompletteras med tidplan och kostnadsprognos på 

varje objekt.. 

Beslutsgång 

Kommunfullmäktiges ordförande frågar kommunfullmäktige om ärendet ska 

avgöras idag och finner att kommunfullmäktige återremitterar ärendet. 

 

Ärendet 

Vid årsbokslut görs en genomgång av samtliga investeringar. Investeringarna 

bedöms som avslutade eller pågående. I detta ärende redogörs för de pågående 

investeringarna. 

Fråga om vilka investeringar som är pågående har skickats ut till samtliga berörda 

chefer. Svaren har sammanställts i rapporten ”Investeringsuppföljning helår 2019”. 

Av rapporten framgår att ett antal investeringar bedöms som pågående och 

kommer att slutföras 2020 eller senare. 

Totalt belopp att tilläggsbudgetera är 111 183 tkr. 

 

Det belopp som föreslås för tilläggsbudgetering är det belopp som finns kvar av 

ursprungligt budgetanslag. Det belopp där hittills redovisade inkomster och utgifter 

understiger budgetanslaget har positiva belopp. Anledningen till att även 

tilläggsbudgetera investeringar där inkomster och utgifter överstiger budgetanslag 

är att, i ett senare skede, möjliggöra en bedömning av avslutade investeringar i 

förhållande till anslagen budget. Det kan exempelvis vara så att utgifter har gjorts 

på investeringar där budgeterade medel avsatts 2020.  
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2020-01-20 

Investeringsuppföljning helår 2019 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-01-28, § 13 

Kommunstyrelsen 2020-02-11, § 13 

 

Skickas till 

För kännedom: Ekonomiavdelningen 

 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

25(43) 

Sammanträdesdatum 

2020-03-02 

 

 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 14 Dnr 2020/00092  

Pågående investeringar för tilläggsbudgeteringar VA 
2020 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige tilläggsbudgeterar 6 976 tkr för pågående investeringar VA 

2020. Tilläggsbudgeteringen specificeras nedan. 

 

Specifikation Pågående investeringar VA, 6 976 tkr 

Investerings-
nummer Benämning Tilläggsbudget 

7560 Knåda utbyggnad vht område 5 385 

5515 Reinvestering verk 1 388 

5519 Upprustning befintliga VA anläggningar 2019 626 

3519 Upprustning pumpstationer 2019 156 

7556 Inläckageåtgärder 2019 -142 

7550 Homna vattenverk - 437 

 

Beslutsunderlag 

Investeringsuppföljning helår 2019 

Tjänsteskrivelse 2020-01-20 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-01-28, § 15 

Kommunstyrelsen 2020-02-11, § 15 

 

Skickas till 

För kännedom: Ekonomiavdelningen 
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§ 15 Dnr 2019/00657  

Revidering av investeringsplan 2020-2024 - Sim- och 
sporthallar 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige reviderar investeringsplanen 2020-2024 med följande 

investeringar: 

- Vattenreningssystem, vissa rör och el 1 825 tkr. 

- Utjämningstankskydd, borttagning av bubbelpool och kontroll av golv 

180 tkr. 

2. Investeringen påbörjas 2020. 

 

Förslag till beslut under sammanträdet 

Håkan Englund (S) med bifall från Hans Jonsson (C) gör följande tilläggsyrkande: 

Investeringen påbörjas 2020. 

 

Beslutsgång 

Kommunfullmäktiges ordförande frågar om kommunfullmäktige antar eller avslår 

Håkan Englund (S) tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige antar det. 

 

Sammanfattning av ärendet 

För att uppnå Arbetsmiljöverkets krav och möjliggöra för badhusets öppethållande 

har renoveringen av vattenreningssystemet påbörjats. Tidigare har medel för larm, 

klor, koldioxid samt transportväg avsatts.    

 

Ärendet 

Två inspektioner från Arbetsmiljöverket har ägt rum i år, april och juli. Den första 

utifrån arbetsplatsolyckan, vilken vi inte ännu fått något svar på. Den inspektionen 

ledde i sin tur till en övergripande inspektion av hela arbetsmiljön i Alfta badhall. 

Den sista inspektionen resulterade i att Arbetsmiljöverket fann 13 brister som skall 

besvaras och åtgärdas. Bland annat brister i arbetsmiljöansvaret samt säkra upp 
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arbetsrutinerna i badhallen. Ytterligare brister var bland annat skydd på maskiner, 

ledningar, upprustning av larm, säkra upp stegar, tydlig göra utrymningsvägar, 

installering av nöddusch mm dessa måste åtgärdas för att säkerställa en god 

arbetsmiljö. Åtgärderna för de brister som arbetsmiljöverket påtalat beräknas till en 

kostnad om 1,2 miljoner kr. 

Vi har fått anstånd med vårt svar till Arbetsmiljöverket från den 13 september till den 

30 september. 

Celsiusbadhall har en investeringsbudget om 10 miljoner från 2019. Badhuset i 

Alfta saknar motsvarande budget för sina renoveringsbehov. 

Alfta bad- och sporthall byggdes 1967. Badhus byggda slutet -60 början -70 talet 

har börjat renoveras överallt i Sverige. Dessa renoveringar innebär, byte av 

vattenreningssystem samt att det är mycket vanligt att bassängområdet har visst 

läckage som måste åtgärdas. Vissa badhus byter från en kaklad bassäng till en 

rostfri s.k. balja. Alftabadhus stämmer in i bilden på behov av renovering på dessa 

områden. Vattenreningsfiltren sattes in 1967 beräknad livslängd för dessa är 15 år, 

vi har fortfarande samma filter kvar. Vi har även läckage från bassäng ner i källaren 

som, utan professionell undersökning, vi inte vet vidden av just nu. 

2014 gjordes renoveringar på entré plan där ingick duschutrymmen, ny spabassäng 

och bastu. 2017 blev det en vattenskada i duschutrymmet som gjorde att duscharna 

revs och badhuset var stängt för renovering. Totalt har badhuset renoverats för ca 

17 mnkr. Inga renoveringar gjordes i källarutrymmet. De behov av åtgärder de 

närmaste fem-tio åren kommer att vara följande; byte av vattenreningssystem 1,5 

mnkr, borttagning av bubbelpool samt en undersökning av golvskick i poolområdet 

150 tkr. Är golvet i dåligt skick och behöver renoveras måste vi få ytterligare en 

offert på det. Taket över poolen måste bytas till ett sadeltak, 500 tkr. Yttervägg med 

läckage och inbyggda takrännor 200 tkr. Byte av rör 500 tkr, eldragningar 150 tkr. 

Utjämningstanken bör tillslutas för att förhindra ytterligare rostangrepp på rör 30 tkr. 

Ventilations problem, rost som kontinuerligt flagar upp ur ventilerna 100 tkr.       

 

Konsekvensbeskrivning barn och unga 

Badet i Alfta används i simundervisning för grundskolan. Badet har en karaktär av 

familjebad och besöks därför av många barnfamiljer. Vid en stängning hänvisas all 

verksamhet till Edsbyns simhall vilket påverkar barnfamiljernas möjlighet att bada 

negativt. 
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Konsekvensbeskrivning hållbarhet 

För att uppfylla arbetsmiljömässig hållbarhet enligt Arbetsmiljöverkets rapport 

behöver investeringarna genomföras. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse enhetschef 2020-01-13 

Kommunfullmäktige 2019-09-23, § 89  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-01-28, § 18 

Kommunstyrelsen 2020-02-11, § 18 

 

Skickas till 

För kännedom: Monica Liljemark, David Persson, Ulf Stålberg och 

Ekonomiavdelningen. 
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§ 16 Dnr 2019/01011  

Revidering av taxa för sim- och sporthallar 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige antar reviderad taxa för sim- och sporthallar med följande 

förändring: 

1. Hyra av simhall Celsius och Alfta simhall ändras från 600 kr/2 tim till 900 

kr/2 tim. 

2. Taxan börjar gälla från och med 1 april 2020. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Senast taxan reviderades var 2017-01-01. 

Revideringen rör enbart uthyrning av lokaler. 

 

Ärendet 

De uthyrningstaxor som är aktuella är följande, 

Hyra av studierum Celsiushallen ändras från 85 kr/tim till 100 kr/tim. 

Hyra av simhall Celsius och Alfta simhall ändras från 600 kr/2 tim till 900 kr/tim. 

Helsporthall, privatperson, företag, extern förening förblir oförändrad. 400 kr/tim. 

Vid uthyrning av badhallarna krävs personal, uthyrning sker oftast på helger och 

kvällar, vilket medför OB kostnader. 

Taxan som är nu gällande anses subventionera uthyrningen för mycket i 

förhållande till reguljära badgäster. 

 

Ärendet återremitterades vid kommunstyrelsens sammanträde 2019-11-26 för 

komplettering för samtliga taxor inom området. Då området gällande taxor för 

uthyrning av kommunens lokaler och egendomar är spretiga i organisationen är det 

inte relevant att ta upp samtliga taxor för beslut.   

 

Konsekvensbeskrivning barn och unga 

En konsekvens kan vara färre uthyrningar av simhallarna. 
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Konsekvensbeskrivning hållbarhet 

Förslaget gör att taxorna är i paritet med kostnaderna då kommunen vid uthyrning 

bistår med anställd badvakt. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse enhetschef, 2020-01-13 

Kommunstyrelsen 2019-11-26 § 213 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-01-28, § 19 

Kommunstyrelsen 2020-02-11, § 19 

 

Skickas till 

För kännedom: Monica Liljemark 
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§ 17 Dnr 2019/01178  

Verksamhetsplan för lokalt folkhälsoarbete 2020 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige antar verksamhetsplan för folkhälsa 2020. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Beredande och ansvarig tjänsteman för folkhälsofrågor är folkhälsosamordnaren 

som även ansvarar för förankring och återkoppling till kommunledningsgruppen. 

Folkhälsosamordnaren är anställd inom Utvecklingsavdelningen som ligger under 

Kommunstyrelseförvaltningen. I det politiskt renodlade folkhälsorådet samordnas 

folkhälsofrågorna som är rådgivande i hälsofrämjande och förebyggande 

folkhälsofrågor.   

 

Utvecklingsavdelningen upprättar årligen en verksamhetsplan för folkhälsa. I 

verksamhetsplanen finns kommunens prioriterade folkhälsomål samt aktiviteter 

kopplade till dessa beskrivet.  

 

Konsekvensbeskrivning barn och unga 

Folkhälsoområdena barn- och ungas uppväxtvillkor, ungas delaktighet och 

inflytande samt ekonomiska och jämlika förutsättningar är prioriterade områden i 

verksamhetsplanen för folkhälsa. 

 

Konsekvensbeskrivning jämställdhet 

I NSFG (Nätverket för Strategisk Folkhälsa i Gävleborg) finns en politisk 

representant från Ovanåkers kommun och där finns ett antaget folkhälsoprogram, 

Jämställd och jämlik hälsa för ett hållbart Gävleborg 2015-2020. 

Folkhälsoprogrammets mål är en god hälsa för alla, oberoende av social position, 

kön, funktionsförmåga, etnicitet, sexuell läggning, könsidentitet och ålder. I 

verksamhetsplanen för folkhälsa ingår en beskrivning av kommunens hbtq-arbete 

som går i linje med den europeiska jämställdhetsdeklarationen CEMR (Council of 

European Municipalites and Regions) som Ovanåkers kommun skrev under 2009.  



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

32(43) 

Sammanträdesdatum 

2020-03-02 

 

 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 

Konsekvensbeskrivning hållbarhet 

Folkhälsoarbete syftar till att stärka hälsan i en hel grupp eller i hela befolkningen. 

En god folkhälsa är centralt för en hållbar samhällsutveckling och för människors 

välbefinnande. De prioriterade folkhälsomålen i Ovanåkers kommun syftar till att 

uppnå en god och jämlik hälsa, där skillnaderna i hälsa mellan olika grupper 

minskar. En god och jämlik hälsa är också en central utgångspunkt och 

förutsättning för att nå FN:s globala hållbarhetsmål genom Agenda 2030. 

 

Beslutsunderlag 

Verksamhetsplan för folkhälsa 2020 

Handlingsplan 2020-2021 

Medborgarlöfte 2020-2021 

Tjänsteskrivelse folkhälsosamordnare, 2019-12-13 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-01-28, § 22 

Kommunstyrelsen 2020-02-11, § 22 

 

Skickas till 

För kännedom: Folkhälsorådet, kommunchef, utvecklingsavdelningen och 

folkhälsosamordnare 
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§ 18 Dnr 2020/00081  

Arkivreglemente för Ovanåkers kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige antar arkivreglemente för Ovanåkers kommun. 

2. Reglementet börjar gälla efter protokollets justering. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Utöver de bestämmelser om arkiv som finns föreskrivna i arkivlagen och 

arkivförordningen ska arkivreglementet gälla för Ovanåkers kommun. 

  

Ärendet 

Ett nytt arkivreglemente behövs, anpassat till den allt mer digitala 

informationshanteringen. Vi behöver hantera både analog och digital information på 

korrekt sätt, redan när den upprättas eller inkommer, och under hela dess livscykel. 

Informationen måste bevaras på ett säkert sätt i både fysiska arkiv och i e-arkiv. Det 

måste finnas en tydlig plan och struktur för dokumenthantering, arkivering och 

gallring. Vi behöver arbeta mer enhetligt och följa en kommungemensam 

klassificeringsstruktur. 

 

Konsekvensbeskrivning hållbarhet 

Då detta kommer att leda till att vi arbetar mer digitalt borde det ha en positiv 

påverkan. 

 

Beslutsunderlag 

Förslag till arkivreglemente för Ovanåkers kommun 

Tjänsteskrivelse arkivarie, 2020-01-10 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-01-28, § 23 

Kommunstyrelsen 2020-02-11, § 23 
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Skickas till 

För kännedom: Alla nämnder, arkivarie 
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§ 19 Dnr 2019/01179  

Revidering av avfallstaxor 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige antar förslag till avfallstaxa. 

2. Avfallstaxan börjar gälla 2020-04-01. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Ändrade förutsättningar och ändrade skattesatser för förbränning av avfall medför 

att avfallstaxan behöver ändras.        

 

Ärendet 

Den tilldelning av utsläppsrätter som Säverstaverket i Bollnäs tidigare har erhållit 

räcker inte till de koldioxidutsläpp som avfallsförbränningen genererar och nya 

utsläppsrätter har behövt köpas in. Med anledning av detta höjer Bollnäs Energi 

mottagningsavgifterna med 80 kr/ton exklusive moms. 

 

Riksdagen har beslutat om en ny punktskatt på avfall som förbränns. Skatten införs 

för att Sverige ska kunna nå de nationella klimatmålen och för att skapa en mer 

resurseffektiv och giftfri avfallshantering. Skatten kommer att tas ut med 125 kronor 

per ton avfall. Under 2020 är dock skattesatsen 75 kronor per ton avfall, och under 

2021 är skattesatsen 100 kronor per ton avfall. Den nya lagen börjar gälla 1 april 

2020. Med anledning av detta höjer Bollnäs Energi mottagningsavgifterna med 

ytterligare 64 kr/ton exklusive moms. 

 

Med anledning av de ökade kostnaderna enligt ovan har BORAB´s utgifter för 

hantering av hushållsavfall ökat och därför behöver avfallstaxan revideras. 

 

Konsekvensbeskrivning hållbarhet 

Taxan är miljöstyrande med syfte att minimera avfall, vilket är positivt sett ur denna 

aspekt. 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Planeringschef, 2020-01-22 

Förslag till ny Avfallstaxa 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-01-28, § 30 

Kommunstyrelsen 2020-02-11, § 30 

 

Skickas till 

För kännedom: Planeringschef och BORAB 
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§ 20 Dnr 2019/01208  

Antagande av taxa kopplat till revidering av 
skolskjutsreglemente 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige antar taxan som är kopplat till revidering av 

skolskjutsreglemente vilket innebär: 

1. Om elev tappat bort eller skadat sitt busskort får denne betala en avgift på 

100 kr för att erhålla nytt kort. 

2. Vid ändrade förhållanden, det vill säga vid byte av skola eller byte av 

skolskjutsadress/flytt, ska det omedelbart meddelas skolskjutsansvarig. Om 

skolskjuts nyttjas, efter att rätten till denna upphört, debiteras 

vårdnadshavare kostnad för resorna och en expeditionsavgift på 300 kr. 

 

Ärendet 

I dagsläget erhåller elever som tappat, eller skadat, sitt busskort ett nytt busskort 

utan att behöva betala någon avgift (oavsett busskortstyp). Samma sak gäller för 

elever vars rätt till densamma upphört men som ändå utnyttjat busskortet. För att 

tydliggöra att busskortet är en värdehandling samt att skolskjutsen är ett hjälpmedel 

för att ta sig till och från skolan, föreslår BUN att KF ska besluta om taxa enligt 

förslag. Ärendet är initierat av skolskjutshandläggare då beslut om taxor inte finns i 

dagsläget och pågående revidering av skolskjutsreglementet innehåller förslag om 

taxor (revidering av skolskjutsreglemente är initierat av förvaltningschef). Med avsikt 

att minska miljöavtrycket vill barn-och utbildningsförvaltningen tydliggöra att 

busskorten är värdehandlingar och dessa skall hanteras därefter. Det kan inte 

anses vara hållbart att enskilda individers försumlighet ej beivras. 

 

Konsekvensbeskrivning barn och unga 

Elever i skolålder påverkas av beslutet då det kan komma att innebära att 

vårdnadshavare debiteras avgift på grund av t.ex. försummelse. Om samma hushåll 

debiteras kontinuerligt med anledning av antagen taxa kopplat till 

skolskjutsreglementet kan det komma att innebära ekonomiska svårigheter i 
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enskilda fall. Skolelever som erhållit busskort av Ovanåkers kommun har i samband 

med detta fått ett följebrev som anger att busskortet är en värdehandling och ska 

hanteras därefter. Det är både elevernas och deras vårdnadshavares ansvar att 

säkerställa att hanteringen av busskorten avspeglar detta. 

 

Konsekvensbeskrivning jämställdhet 

För att handläggning av dessa ärenden ska vara så jämlika och rättssäkra som 

möjligt behöver beslut om taxa fattas. Det är viktigt att framhålla att busskortet är en 

värdehandling som medför ett ansvar hos användaren. 

 

Konsekvensbeskrivning hållbarhet 

För jämlik och därmed hållbar handläggning av ärenden av denna typ bör beslut 

fattas. Med avsikt att minska miljöavtrycket vill BUF tydliggöra att busskorten är 

värdehandlingar och dessa skall hanteras därefter. Det kan inte anses vara hållbart 

att enskilda individers försumlighet ej beivras. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-10-31, Sara Rylander, Skolskjutshandläggare 

Förslag till revidering av skolskjutsreglemente (bilaga). 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-01-28, § 31 

Kommunstyrelsen 2020-02-11, § 31 
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§ 21 Dnr 2019/00608  

Rapportering av ej verkställda beslut och avbrott, LSS 
och SoL 2019 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige har tagit emot rapporten. 

 

Ärendet 

Socialnämnden har att var tredje månad rapportera ej verkställda, bifallsbeslut inom 

SoL/LSS till inspektionen för vård och omsorg, kommunfullmäktige och 

kommunrevisionen. 

Inspektionen för vård och omsorg har möjlighet att initiera beslut om sanktionsavgift 

hos Förvaltningsrätten om kommunen inte verkställer besluten inom skälig tid.  

 

Inrapporterade ej verkställda beslut kvartal 2 (april-juni 2019) 

Tidigare inrapporteringar 

Beslut daterat 2018-11-23 avseende daglig verksamhet enligt 9 §10 LSS har 

inrapporterats som verkställt from 2019-06-10. 

Beslut daterat 2018-11-30 avseende korttidsvistelse enligt 9 §6 LSS i form av 

stödfamilj. 

Beslut daterat 2018-11-01 om biträde av kontaktperson enligt 9 § 4 LSS. 

Beslut daterat 2018-04-24 avseende kontaktfamilj enligt 4 kap 1 § SoL. 

 

Inrapporterade ej verkställda beslut kvartal 3 (juli-september 
2019) 

Ny inrapportering 

Beslut daterat 2019-04-23 avseende biträde av kontaktperson enligt 9 § 4 LSS. 

Beslut daterat 2019-04-23 avseende biträde av kontaktperson enligt 9 § 4 LSS.har 

inrapporterats som verkställt from 2019-08-20 

Beslut daterat 2019-04-23 avseende biträde av kontaktperson enligt 9 § 4 LSS.har 

inrapporterats som verkställt from 2019-09-05 
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Beslut daterat 2019-04-01 avseende kontaktfamilj enligt 4 kap 1 § SoL har 

inrapporterats som verkställt from 2019-09-16 

Beslut daterat 2019-04-23 avseende kontaktfamilj enligt 4 kap 1 § SoL  

Beslut daterat 2019-06-12 avseende bostad med särskild service för vuxna enligt 9 

§ 9 LSS har inrapporterats som verkställt from 2019-10-01 

 

Tidigare inrapporteringar 

Beslut daterat 2017-11-08 avseende biträde av kontaktperson enligt 9 § 4 LSS.har 

inrapporterats som verkställt from 2019-08-13 

Beslut daterat 2018-11-30 avseende korttidsvistelse enligt 9 § 6 LSS i form av 

stödfamilj. 

Beslut daterat 2018-11-01 avseende biträde av kontaktperson enligt 9 § 4 LSS.har 

inrapporterats som verkställt from 2019-09-17 

Beslut daterat 2018-04-24 avseende kontaktfamilj enligt 4 kap 1 § SoL har 

inrapporterats som verkställt from 2019-07-11 

 

Beslutsunderlag 

Socialnämnden 2019-11-19, § 78 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-01-28, § 32 

Kommunstyrelsen 2020-02-11, § 32 
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§ 22 Dnr 2020/00145  

Revidering av reglemente för kommunstyrelsen och 
övriga nämnder 2020 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunstyrelsen tar över ansvaret för inköp och upphandlingsfrågor. 

2. I Kommunstyrelsens reglemente, § 26, biläggs följande stycke: 

I övrigt bestämmer kommunstyrelsen vem som skall underteckna 

handlingar. 

 

Ärendet 

I och med att Gävle kommun begärde utträde ur inköp Gävleborg kommer 

organisationen för inköps- och upphandlingsfrågorna att förändras Inköp Gävleborg 

kommer att vara kvar som organisation tills sista avtalet löpt ut eller annat 

överenskommits. I stället kommer ett nätverkssamarbete genomföras tillsammans 

med intresserade kommuner i enlighet med beslut i kommunstyrelsen och 

kommunfullmäktige.  

 

För Ovanåkers kommun föreslås att kommunstyrelsen blir ansvarig för inköp- och 

upphandlingsfrågor och att en inköpsenhet bildas som organisatoriskt tillhör 

ekonomiavdelningen. 

Uppgifterna kommer vara följande: 

Samordna kommunens och de kommunala bolagen upphandling samt bevaka att 

lagen om offentlig upphandling efterlevs. 

Teckna ramavtal och bevaka dessa. 

Bistå nämnderna och de kommunala bolagen med direktupphandlingar. 

Ge stöd och råd till förvaltningarna och bolagen i inköp- och upphandlingsfrågor. 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2020-01-27 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-01-28, § 33 

Kommunstyrelsen 2020-02-11, § 33 

 

Skickas till 

För kännedom: Ekonomiavdelningen 
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§ 23 Dnr 2020/00018  

Information till kommunfullmäktige för kännedom 2020-
03-02 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige har tagit del av informationen.    

 

Beslutsunderlag 

Delegationsbeslut medborgarförslag äventyrsö till Celsiushallen i Edsbyn 

Protokollsutdrag 2020-02-11 § 10 Medborgarförslag - Gör järnvägen mellan 

Edsbyn-Alfta-Bollnäs körbar för cykel och skoter vintertid 

Protokollsutdrag 2020-02-11 § 6 Medborgarförslag - Bygg en gång/cykelväg mellan 

Ovanåker på södersidan av väg 301 och Knåda skola 

Protokollsutdrag 2020-02-11 § 8 Medborgarförslag - Anlägg ny gångväg mellan 

Lillbo och Karl Hedin 

Medborgarförslag - Äventyrsö till Celsiushallen i Edsbyn 

Besvarande av medborgarförslag om regler runt frukost-, fritids- eller kombiklubb 

Namninsamling – Lokalvården 

Delegationsbeslut medborgarförslag inhägnad för hundar med anledning av varg 

Medborgarförslag - Inhägnad för hundar med anledning av varg 

Besvarande av medborgarförslag: Föräldrar ska inte straffas för att de ordnar långt 

sommarlov åt sina fritidsbarn 

Efterträdarval     

 

 


