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§ 38 Dnr 2020/00013  

Godkännande av dagordning 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner dagordningen med följande tillägg: 

- Information om industrimark.    

 

Förslag till beslut under sammanträdet 

Hans Jonsson (C) yrkar att få väcka ett ärende kring Voxnabruks förskola genom 

sin initiativrätt. 

 

Beslutsgång 

Kommunstyrelsens ordförande bedömde utifrån ärendets karaktär, det vill säga att 

ärendet redan har beslutats av ansvarignämnd (Barn- och utbildningsnämnden) 

som har dessa ärenden delegerade från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen 

då inte kan överpröva ärendet genom att ta upp det till prövning. Ordförande 

bestämde med hänvisning till detta att inte ställa frågan under proposition. 

 

Protokollsanteckning 

På kommunstyrelsens möte den 17 mars 2020 yrkade jag på att få väcka ett ärende 

genom min initiativrätt, i enlighet med kommunallagen 4 kap 20 § om ledamöters 

initiativrätt.  

  

Ordförande på mötet vägrade dock att ta upp mitt initiativ. Jag vill härmed få det 

noterat att mitt yrkande i enlighet med kommunallagen 4 kap 20 § inte har blivit 

tillgodosedd. 

Hans Jonsson Centerpartiet. 
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§ 39 Dnr 2020/00014  

Allmänhetens frågestund 2020-03-17 

Ärendet 

Kommunstyrelsens sammanträden är sedan den 6 juni 2002 öppna för 

allmänheten, (helt eller delvis).  

Besökare har då också möjlighet att ställa frågor på ”Allmänhetens frågestund”. 

Det fanns inte några frågor.    
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§ 40 Dnr 2020/00015  

Rapporter på kommunstyrelsens sammanträden  
2020-03-1 

Ordförande Håkan Englund (S) 

-  Regionens styrgruppsmöte för Bergslagsdiagonalen ”Partnerskap för 

riksväg 50”. 

- Möte för alla chefer inom kommunen där hjärnforskare och läkare  

Katarina Gospic föreläste. 

- Skyddsjakt på en varg i kommunen som nu är fälld. 

- Kommunstyrelsens arbetsutskott hade besök av viltenheten på 

Länsstyrelsen. De informerade om vargbeståndet i kommunen. 

- Landshövdingen har varit på besök och gjorde en rundtur i kommunen 

bland annat på företagarfrukost vid Emtec i Alfta. 
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§ 41 Dnr 2020/00339  

Information om industrimark 

Planeringschef Johan Olanders informerade om industrimark i kommunen.    
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§ 42 Dnr 2020/00338  

Ändrat krisledningsarbetssätt 

Ärendet 

Kommunchef Fredrik Pahlberg, Miljö- och byggchef Mattias Bergström och 

biträdande kommunchef Henrik Eklund informerade om ändrat 

krisledningsarbetssätt och att Ovanåkers kommun har gått upp i staborganisation 

för att arbeta med Coronaviruset.    
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§ 43 Dnr 2019/00220  

Revidering av investeringsplan 2020-2024 - 
Ungmansvägen 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ärendet återremitteras med följande motivering: 

Återkom med mer detaljerade beskrivningar av föreslagna åtgärder inklusive 

kartunderlag. 

 

Förslag till beslut under sammanträdet 

Gun-Marie Swessar (C) med bifall från Hans Jonsson (C) yrkar att ärendet 

återremitteras med följande motivering: 

Återkom med mer detaljerade beskrivningar av föreslagna åtgärder inklusive 

kartunderlag.     

 

Beslutsgång 

Kommunstyrelsens ordförande frågar om kommunstyrelsen antar Gun-Marie 

Swessars (C) yrkande och finner att det antas.    

 

Sammanfattning av ärendet 

Behovet av åtgärder för ökad trafiksäkerhet vid Pell-Persvägen och Ungmansvägen 

har varit känt sedan länge och frågan aktualiserades ytterligare när ett 

medborgarförslag lämnades in 2017 av Jonas Nyholm där han beskriver en osäker 

trafiksituation på Pell-Persvägen i Alfta.  

Gatuavdelningen delade och delar fortfarande förslagsställarens uppfattning om att 

det råder en mycket osäker trafiksituation på gatan. Gatan är smal och har en skarp 

kurva där sikten är mycket dålig. Kommunen beslutade om förbud mot genomfart 

för något år sedan, men efterlevnaden är tyvärr låg. 

 

Bakgrunden till problematiken är att kommunen inte har byggt ut gatan som det en 

gång var planerat. I detaljplanen som antogs 1965 (nr A6) skulle kommunen köpa in 

mark och göra en riktig gatusektion med bra sikt, men detta genomfördes aldrig. 

Trafiksituationen aktualiserades i samband med antagande av detaljplan A 43 

under år 2000. Då beslutades att bredda Ungmansvägen och leda ut trafiken på 

Västra Kyrkogatan. Marken köptes in relativt omgående för att kunna bygga gatan 

enligt detaljplanen. Man till och med planterade om träd i parken vid Gästis för att 
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förbereda arbetet. Då anvisades dock inte pengar för att bygga ut gatan på det sätt 

som detaljplanen angav. 

 

Syftet med projektet är alltså att bygga ut Ungmansvägen som det är planerat. I 

samband med det utförs åtgärder på Pell-Persvägen, som förslagsställaren till 

medborgarförslaget föreslår, med ett skapande av en bostadsgata som omöjliggör 

genomfartstrafik, men att cyklar ska kunna ta sig fram på ett säkert sätt.  

När man leder fram all trafik utmed Ungmansvägen ut på Västra Kyrkogatan 

behöver säkerheten för de oskyddade trafikanterna säkerställas med en separerad 

gång- och cykelväg utmed del av Västra Kyrkogatan. 

 

När Tekniska nämnden ställde sig positiv till den här ombyggnationen i oktober 

2017 tog sedan Kommunfullmäktige beslut om att avsätta 1 000 000 kr för projektet 

i investeringsplanen för 2019-2023, vilket var den kostnad som bedömdes behövas 

för att genomföra projektet. 

 

Detaljprojekteringen för projektet startade hösten 2018 och har pågått under 2019 

med utredningar och samråd med berörda fastighetsägare. Det har visat sig att 

kostnaderna för ombyggnationen totalt sett kostar 700 000 kr mer än budget, alltså 

totalt 1 700 000 kr.  

De ökade kostnaderna består av mer omfattande åtgärder i anslutning mot 

befintliga fastigheter, bland annat behövs en stödmur mot Gästis för att kunna 

bibehålla räddningsväg runt fastigheten. Utöver det blir kostnaderna högre än tidiga 

bedömningar för trafiksäkerhetsåtgärder för gående och cyklister samt ny belysning 

utmed Ungmansvägen. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse med anledning av medborgarförslag, TN 20171018 §108, Dnr 

2017/00129. 

 

Skickas till 

För handläggning: Kommunfullmäktige 

För kännedom: Gatuavdelning 

 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

10(32) 

Sammanträdesdatum 

2020-03-17 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 44 Dnr 2020/00243  

Revidering av investeringsplan 2020-2024 - Ny 
infartsgata Celsiusområdet 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ärendet återremitteras med följande motivering: 

Återkom med mer detaljerade beskrivningar av föreslagna åtgärder inklusive 

kartunderlag. 

 

 

Förslag till beslut under sammanträdet 

Hans Jonsson (C) med bifall från Gun-Marie Swessar (C) yrkar att ärendet 

återremitteras med följande motivering: 

Återkom med mer detaljerade beskrivningar av föreslagna åtgärder inklusive 

kartunderlag.  

 

Beslutsgång 

Kommunstyrelsens ordförande frågar kommunstyrelsen om de antar Hans 

Jonssons (C) yrkande och finner att det antas.   

 

Sammanfattning av ärendet 

En ny detaljplan för Celsiusområdet vann laga kraft 2017-06-16. En ny lokalgata 

finns med i detaljplanen som ska försörja näringsverksamhet i området med en ny 

och säkrare angöring för godstransporter. 

 

Infartsvägen anläggs från parkeringsanläggningen vid Folkets Hem och är på den 

aktuella sträckan en kombinerad infartsväg för godstransporter och en förbättrad 

gång- och cykelväg. Vägen är inte avsedd för biltrafik och kommer att förses med 

skyltar som bara medger godstransporter. 

 

Kostnaden för åtgärden är 920 000 kr. 

 

Beslutsunderlag 

Detaljplan E115, Detaljplan för del av södra Edsbyn - Celsiusområdet 
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Skickas till 

För handläggning: Kommunfullmäktige 

För kännedom: Gatuavdelning. 
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§ 45 Dnr 2020/00244  

Budget- och verksamhetsplan 2021-2023: 
planeringsförutsättningar kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Följande poster utgår för att hanteras inom befintliga ramar: 

 Chefsdagar 

 System rekrytering 

 Utökat användare Stratsys 

 LOU-försäkring 

 Diskrimineringsförsäkring 

 Geodata 

2. Volymförändringar: Avsnitt IT molntjänster mm: Kommunstyrelsens 

arbetsutskott lämnar i uppdrag till kommunchefen att se över underlaget 

samt att komma med en uppfattning om kostnader. 

3. Beslutsunderlaget revideras till kommunstyrelsen. 

4. Övriga förslag till kostnadsökningar och äskanden antas av 

kommunstyrelsen. 

 

Beslutsgång 

Centerpartiet, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna deltar inte i beslutet.   

 

Beslutsunderlag 

Budget och verksamhetsplan 2021-2023: Planeringsförutsättningar 

kommunstyrelsen   

 

Skickas till 

För handläggning: Ekonomiavdelningen 
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§ 46 Dnr 2020/00245  

Investeringsplan 2021-2025 kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige antar alternativ 3 avseende investering i Alfta Sporthall 

med 15 000 tkr för en utbyggnad av hallen som medger spel i handbollens 

division 1 serie. 

2. Kommunfullmäktige antar investeringsplan 2021-2025 med en samlad 

investeringsram 102 713 tkr som inkluderar utbyggnad av Alfta Sporthall 

enligt alternativ 3. 

 

Beslutsgång 

Centerpartiet, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna deltar inte i beslutet.    

 

Ärendet 

Totalt äskar KS förvaltningen för samtliga avdelningar utom fastighetsavdelningen 

49 823 tkr för planperioden 2021-2025.  

Fastighetsavdelningen äskar mellan 23 890 tkr och 71 590 tkr beroende på vilket 

alternativ för investering i Alfta sporthall kommunfullmäktige väljer. 

Fastighetsavdelningen äskar drygt 16 400 tkr för ca 20 stycken mindre investeringar 

i kommunens fastighetsbestånd utöver, investeringen i Alfta Sporthall. 

 

Det innebär att förvaltningen visar på ett investeringsbehov i kommunen på mellan 

74 miljoner och 121 miljoner för perioden 2021 – 2025. Investeringsplanen för 

kommunstyrelseförvaltningen omfattar 15 sidor. I detta tjänsteutlåtande 

sammanfattas det dokumentet. 

Ärendet 

Fastighetsavdelningen redovisar sina investeringsäskande i tre alternativ. 

Kostnaden mellan förslagen skiljer mellan olika handlingsalternativ för Alfta 

sporthall. Drygt 16400 tkr är äskningar för ca 20 stycken mindre investeringar i 

förvaltningarnas lokaler. Tidigare beslutade investeringarna 2021-2024 fastigheter 

var 5090 tkr. Vilket med följande uträkning visar vad alternativen för Alfta sporthall 

kostar.  
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I alternativ 1 är beräknad kostnad 50 miljoner kr för en helt ny sporthall i Alfta,  

(5090 tkr + 16 400 tkr) – 71 590 tkr = 50 000 tkr.  

I alternativ 2 är kostnaden för nytt golv och avskiljande vägg i Alfta sporthall 

beräknad till 2,4 miljoner. 

I alternativ 3 är kostnaden för en utbyggnad som medger spel i div 1 beräknad till 

15 miljoner kr. 

 

 Tidigare 
beslutade för 
2021-24 

Nytt äskande 
för 2021-2025 

Nya för 
perioden 

Fastighet alt 1 (helt ny sporthall 
Alfta) 

5090 tkr 71590 tkr 66500 
tkr 

Fastighet alt 2 (nytt golv och 
avskiljande vägg sporthall) 

5090 tkr 23890 tkr 18800 
tkr 

Fastighet alt 3 (ombyggnation 
av befintlig sporthall) 

5090 tkr 36590 tkr 31500 
tkr 

 

Gatuavdelningen äskar fortsatt reinvesteringar i kommunens gator och vägar med 

6500 tkr som tidigare årligen anslagits för föregående period. I äskandet ingår bl. a. 

en satsning på säkrare skolvägar för 1000 tkr årligen under perioden och en 

planerad bro renovering om 1 500 tkr 2021 enligt plan. 

 Tidigare 
beslutade för 
2021-24 

Nytt äskande 
för 2021-2025 

Nya för 
perioden 

Gatuavdelningen 28450 tkr 34950 tkr 6500 tkr 

    

Planeringsavdelningen aviserar inga ytterligare äskningar för den 

investeringsperioden och har sedan tidigare beslut om 5000 tkr för investeringar i t 

ex. mark. 

 Tidigare 
beslutade för 
2021-24 

Nytt äskande 
för 2021-2025 

Nya för 
perioden 

Planeringsavdelningen 5000 tkr 5000 tkr 0 
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IT-avdelningen aviserar äskanden om 1024 tkr för ytterligare investeringar i utbyte 

av föråldrade datorer, åtgärder för stabilare nätverk för att bättre säkerställa 

förvaltningarnas tillgång till IT-systemen. 

 Tidigare 
beslutade för 
2021-24 

Nytt äskande 
för 2021-2025 

Nya för 
perioden 

IT 4088 tkr 5183 tkr 1095 tkr 

 

Kulturenheten äskar 150 tkr för perioden. Äskandet avser fortsatt likvärdig ambition 

att köpa in konst för 50 kr. 100 tkr äskas för att kunna göra en förstudie om 

biografen, Röda Kvarn, i Edsbyn som riskerar att avvecklas på grund av problem 

med nuvarande lokaler. 

 Tidigare 
beslutade för 
2021-24 

Nytt äskande 
för 2021-2025 

Nya för 
perioden 

Kultur 200 tkr 350 tkr 150 tkr 

 

 

Personalavdelningen äskar 3500 tkr för att upphandla ett nytt personaladministrativt 

system, (PA system i dagligt tal) i enlighet med tidigare politiska beslut. 

 Tidigare 
beslutade för 
2021-24 

Nytt äskande 
för 2021-2025 

Nya för 
perioden 

Personalavdelningen 0 3500 tkr 3500 tkr 

 

Kostavdelningen äskar 400 tkr för att köpa in två storköks-ugnar för att klara av att 

utöka produktionen av matportioner till ökat antal förskoleelever, samt för att 

säkerställa produktionen i Sunnangårdens kök. 

 Tidigare 
beslutade för 
2021-24 

Nytt äskande 
för 2021-2025 

Nya för 
perioden 

Kostavdelningen 0 440 tkr 440 tkr 

 

KS förvaltningen äskar 440 tkr för att finansiera IT-plattor (Ipads) till Ovanåkers 

politiker. 

  Tidigare 
beslutade för 
2021-24 

Nytt äskande 
för 2021-2025 

Nya för 
perioden 

Politiska organ  0 400 tkr 400 tkr 
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För mer information i ärende hänvisar förvaltningen till dokumentet Investeringsplan 

2021 -2025. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2020-02-28 

Investeringsplan 2021 -2025. 

 

Skickas till 

För handläggning: Kommunfullmäktige 

För kännedom: Ekonomienheten, Kulturavdelningen, Gatuavdelningen, 

Kostenheten, Planavdelningen, IT-avdelningen, Fastighetsavdelningen, 

Personalavdelningen 
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§ 47 Dnr 2019/00154  

Uppföljning av övergripande internkontrollplan 2019 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner Uppföljning av övergripande internkontrollplan 2019 

och anser sig informerad om nämndernas och de helägda bolagens Uppföljning av 

Internkontrollplan 2019. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunövergripande risker har värderats och kontroller har utförts och 

analyserats. Nämnder och bolag har hanterat och kontrollerat risker enligt sina 

egna planer. Uppföljningsrapporterna har sedan antagits i respektive 

nämnd/styrelse. 

       

Ärendet 

I arbetet med den övergripande internkontrollplanen görs en risk- och 

väsentlighetsbedömning utifrån kommungemensamma processer. De risker som 

bedöms som väsentliga kontrolleras för hela kommunen och behöver därför varken 

riskbedömas eller kontrolleras av nämnderna. I detta dokument presenteras 

uppföljningen av dessa risker och utförda kontroller. Förvaltningar och bolag har i 

sin tur arbetat med att sprida diskussionen om intern kontroll utåt i organisationen 

och arbetat med att kontrollera de risker de bedömt inom sina egna 

verksamhetsområden. Socialförvaltningen och Barn- och utbildningsförvaltningen 

arbetar även med risker i sina kvalitetssystem, vilket gör att de försöker identifiera 

vad som bör följas upp i kvalitetsarbetet och vad som bör återfinnas i 

internkontrollarbetet. Våra helägda bolag AEFAB, AICAB och Helsinge Net 

Ovanåker AB rapporterar att arbetet gått enligt plan. Våra delägda bolag Helsinge 

Vatten AB och BORAB följer upp sin interna kontroll via Bollnäs kommun och 

rapporterar till oss enligt beslut i styrelse. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2020-02-17 

Uppföljning av övergripande internkontrollplan 2019 

 

Skickas till 

För kännedom: Ekonomiavdelningen  
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§ 48 Dnr 2020/00246  

Övergripande internkontrollplan 2020 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen antar Övergripande internkontrollplan 2020. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Den övergripande internkontrollgruppen har identifierat risker som är gemensamma 

för alla nämnder och därmed inte behöver värderas och kontrolleras av varje 

enskild nämnd. Dessa övergripande risker har värderats och kontrollmoment 

sammanställts till en internkontrollplan för 2020.       

 

Ärendet 

De risker som den övergripande internkontrollgruppen anser är 

kommunövergripande samlas i den övergripande internkontrollplanen och kontroller 

ska utföras kommunövergripande. Dessa risker handlar bl.a. om ekonomi, personal, 

IT och ärendehantering. Kommunens nämnder och bolag dokumenterar och 

värderar egna risker inom den egna verksamheten och skapar kontroller kopplade 

till risker med högt värde. Detta arbete resulterar i nämndernas och bolagens 

internkontrollplaner för det kommande året.   

 

De helägda bolagen AEFAB, AICAB och Helsinge Net har egna internkontrollplaner 

men representanter från dem ingår i den övergripande gruppen. De delägda 

bolagen Helsinge Vatten och BORAB arbetar med sina internkontrollplaner utifrån 

Bollnäs kommuns system och regelverk, men rapporterar beslut från styrelserna till 

Ovanåkers kommuns internkontrollansvarig som ett led i kommunstyrelsens 

uppsynsplikt. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2020-02-19 

Övergripande internkontrollplan 2020 

 

Skickas till 

För kännedom: Ekonomiavdelningen 
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§ 49 Dnr 2019/01135  

Kulturpolitiskt handlingsprogram 2020-2023 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige antar Kulturpolitiskt handlingsprogram 2020-2023. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Revidering av Kulturpolitiskt handlingsprogram 2017-2019        

 

Ärendet 

Revideringen har gjorts i samverkan mellan Kulturavdelningen och politiskt utsedda 

ledamöter, Jan-Åke Lindgren (s) och Elisabeth Eriksson (c).  

Tillägg: 

Handlingsprogrammets tidscykel har ändrats från 3 år till 4 år. 

1:4 Kommunen arbetar mot uppställda mål i Agenda 2030 

3:1 Världsarvet Hälsingegårdar/Biosfärområde Voxnadalen 

3:2 Nyckeltal gällande skolkulturen används i budgetarbetet 

3:2 Nyckeltal gällande biblioteksverksamheten används i budgetarbetet 

3:2 Nyckeltal gällande Kulturskolan används i budgetarbetet 

3:2 Pedagogisk verksamhet inom ramen för Världsarv Hälsingegårdar ska påbörjas 

under perioden. 

3:2 Behovet av pedagogisk verksamhet inom Biosfärområdet och 

Kulturavdelningens eventuella samverkan i det ska utredas under perioden. 

3:2 Ett gemensamt rum på Hälsingegård Ol-Anders ska tas fram. Där ska världsarv 

och biosfär förklaras på ett pedagogiskt sätt för våra besökare. 

Borttaget: 

3:2 Processbeskrivning gällande skolkulturen ska tas fram under perioden – klart! 

3:2 Arbetet med att fastställa skolbiblioteksverksamhet för samtliga skolor i 

samverkan mellan biblioteksverksamheten och Barn- och utbildningsförvaltningen 

ska påbörjas under perioden. Ansvaret för frågan har reglerats i den reviderade 

biblioteksplanen och fastställer att Barn- och utbildningsförvaltningen ansvarar för 

skolbiblioteken. 

3:3 Ta fram processbeskrivning gällande 1 % - regeln – klart! 
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Konsekvensbeskrivning barn och unga 

Kulturpolitiskt handlingsprogram 2020-2023 säkerställer barn och ungas rätt till 

kultur. 

 

Konsekvensbeskrivning jämställdhet 

Kulturpolitiskt handlingsprogran 2020-2023 fastställer att vi arbetar utifrån ställda 

mål, se 1:4 

 

Konsekvensbeskrivning hållbarhet 

Kulturpolitiskt handlingsprogram 2020-2023 syftar till en socialt hållbar framtid, 1 

Utgångspunkter och 2 Strategiska riktlinjer.  

 

Beslutsunderlag 

Kulturpolitiskt handlingsprogram 2020-2023 

 

Skickas till 

För handläggning: kommunfullmäktige 

För kännedom: Kulturavdelningen 
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§ 50 Dnr 2020/00173  

Ansökan om ekonomiskt bidrag till nytt spelunderlag i 
Alfta tennishall 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beviljar bidrag på 150 000 kr till Alfta Tennissällskap. 

Villkoret för bidraget innefattar att Tennissällskapet upplåter hallen till andra 

föreningar att nyttja där ibland Alfta Innebandyklubb. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Alfta Tennissällskap har inkommit med en bidragsansökan till byte av golv.       

 

Ärendet 

Behovet av träningstider på lämplig tid i våra ordinarie sporthallar är stort. En hall till 

med ett lämpligt golvunderlag kommer att vara ett komplement till våra egna 

ordinarie sporthallar och därmed underlätta tider för träningar. 

 
Konsekvensbeskrivning barn och unga 

Se konsekvensbeskrivning hållbarhet. 

 
Konsekvensbeskrivning hållbarhet 

Beviljas bidrags ansökan utökas möjligheten till flera träningstider för flera 

föreningar i kommunen. I och med det minskar trycket av träningstider på våra 

ordinarie sporthallar. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2020-02-14 

Ansökan om bidrag 

 

Skickas till 

För kännedom: Alfta Tennissällskap, Ekonomiavdelningen, Monica Liljemark 
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§ 51 Dnr 2019/00931  

Program för Ovanåkers kommuns krisberedskap  
2019-2022 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige antar Program för Ovanåker kommuns krisberedskap  

2019-2022. 

 

Sammanfattning av ärendet 

År 2018 förnyades SKLs  och MSBs överenskommelse om kommunernas 

krisberedskap avseende perioden 2019-2022. Överenskommelsen reglerar 

kommunernas ersättning för de uppgifter kommunerna har enligt lagen (2006:544) 

om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i 

fredstid och höjd beredskap (LEH). Enligt överenskommelsen ska kommunen ta 

fram ett Program med syfte att beskriva det förebyggande arbete som ska bedrivas 

i kommunen under mandatperioden 2019-2022. 

 

Ärendet 

Syftet med Programmet är att ge en beskrivning av hur kommunen ska arbeta för 

att reducera eller ta bort risker, samt effektivisera krisberedskapen, med målet att 

kontinuerligt kunna bedriva samhällsviktig verksamhet. Syftet är vidare att beskriva 

hur kommunen avser att fullgöra de åtaganden som beskrivs i Överenskommelse 

om kommunernas krisberedskap. 

 

Det förslag till Program som tagit fram av KFH, Kommunalförbundet Hälsingland 

har utgått från tidigare Styrdokument för krisberedskap, kommunens Risk- och 

sårbarhetsanalys, utvärderingar från övningar samt de krav som ankommer på 

kommunen utifrån den förnyade överenskommelsen om kommunernas 

krisberedskap 2019-2022.  

 

Beträffande de Risk- och sårbarhetsanalyser, RSA, som omnämns så föreligger det 

lagkrav på att dessa ska genomföras så i det avseendet utgör programmet en 

vägledning för hur ett bra arbetssätt för att ta fram dessa ska utformas. 

 

En del av åtgärderna som står med i Programmet har redan genomförts eller är 

påbörjade men motivet till att de står med är att de anses som en viktig åtgärd. 
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Beslutsunderlag 

Program för Ovanåker kommun kommunens krisberedskap 2019-2022, 2019-10-09  

Tjänsteutlåtande, Elin Helmersson 2019-10-09 

 

Skickas till 

För kännedom: Samtliga förvaltningar, KFH 

För handläggning: Kommunfullmäktige 
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§ 52 Dnr 2020/00207  

Fråga om utökat antal ägare av Ostkustbanan 2015 AB 

Kommunstyrelsens beslut 

Ovanåkers kommun tackar nej till att köpa delar av Region Gävleborgs aktier i 

bolaget Ostkustbanan 2015 AB. 

 

Ärendet 

Nya Ostkustbanan - bolaget Ostkustbanan 2015 AB – har till uppgift att påskynda 

utbyggnaden av dubbelspår mellan Gävle och Härnösand. Ägare är Region 

Gävleborg, Region Västernorrland och kommunerna Gävle, Hudiksvall, Härnösand, 

Nordanstig, Kramfors Sundsvall, Söderhamn och Örnsköldsvik.  

Region Gävleborg ställer frågan till respektive kommun om intresse finns att köpa 

delar av Region Gävleborgs aktier i bolaget. 

  

Beslutsunderlag 

Skrivelse från Region Gävleborg 2020-02-11, dnr RS 2020/310  

 

Skickas till 

För kännedom: Region Gävleborg 

 

 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

25(32) 

Sammanträdesdatum 

2020-03-17 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 53 Dnr 2020/00266  

Fastighetsärende Nordanå 1:36 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunens skogsfastighet Nordanå 1:36 överlåts till Nordanå Trä AB för  

230 000 kr. 

 

Sammanfattning av ärendet 

CEO Nordanå Trä AB har tagit kontakt med Ovanåkers kommuns 

planeringsavdelning för att de vill köpa fastigheten Nordanå 1:36. 

 

Ärendet 

Fastigheten Nordanå 1:36 är en skogsfastighet om ca 1,4 hektar. Fastigheten ligger 

i anslutning till Nordanå Trä ABs verksamhet. Nordanå Trä AB vill bland annat 

använda fastigheten till att lägga upp timmer på. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

 

Skickas till 

För kännedom: Nordanå Trä AB, Johan Olanders 
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§ 54 Dnr 2020/00267  

Gamla landsvägen, snöröjning 

Kommunstyrelsens beslut 

Ovanåkers kommun skriver ett avtal med föreningen som kommer förvalta Gamla 

landsvägen där kommunen tar på sig att årligen utföra snöröjning och för att 

möjliggöra snöröjning utföra en viss standardhöjning av Gamla landsvägen. Avtalet 

skrivs på 5 år. 

 

Beslutsgång 

Hans Jonsson (C) deltog inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.    

 

Ärendet 

Genom årens lopp har det från ett flertal kommuninnevånare återkommande 

inkommit önskemål och idéer om att Gamla landsvägen ska plogas på vintern, så 

att den kan nyttjas hela året för det rörliga friluftslivet samt för gång- och cykeltrafik. 

Kommunen anser att dessa medborgarförslag är bra då de bland annat gynnar 

folkhälsan och främjar hållbara transporter. 

 

Det stora problemet för kommunen har varit ägandeförhållandena för Gamla 

landsvägen. I dagsläget får kommunen kontakta varje fastighetsägare som äger 

vägen när de exempelvis vill snöröja. Detta är inte en hållbar lösning vilket gjort det 

omöjligt att förankra en sådan åtgärd. 

 

Vidare är det så att stora delar av Gamla landsvägen går igenom ett Natura 2000 

område där vägen är viktig för att kunna bruka åkermarken enligt den skötselplan 

som finns upprättad. 

På grund av detta ansåg kommunen att det var av vikt att en 

gemensamhetsanläggning bildas och att en samfällighetsförening förvaltar vägen. 

Att en samfällighetsförening bildas underlättar även för både kommunen och 

länsstyrelsen som då enbart behöver kontakta en part i olika frågor gällande vägen. 

Ovanåkers kommun ansökte därför 28 september 2015 om förrättning för bildande 

av gemensamhetsanläggning berörande Gamla landsvägen i Ovanåkers kommun.  
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Flera fastighetsägare har ställt sig tveksamma till bildande av 

gemensamhetsanläggning och vill att kommunen kommer med ett skriftligt bud 

innan de är villiga att gå med i gemensamhets- anläggningen. Kommunen har då 

vid det senaste sammanträdet den 15 april 2019 sagt att de ska undersöka om de 

kan komma med något bud till den blivande föreningen.  

 

Förrättningslantmätaren avvaktade då med att ta beslut på sammanträdet trots att 

han påtalar att beslut kan fattas trots att inget bud lämnas av kommunen. Men 

förrättningslantmätaren bestämmer sig för att invänta ett eventuellt bud från 

kommunen innan beslutsammanträde kan hållas. 

 

Kommunens intresse i vägen är främst att den gynnar det rörliga friluftslivet och 

vägen ligger i ett område med ett kulturhistoriskt intresse. Kommunen vill även möta 

upp medborgarna i Ovanåkers kommuns önskemål om att vägen ska hållas fri från 

snö under vinterhalvåret för att främja det rörliga friluftslivet.  

 

Planeringsavdelningen hade ett första möte med Håkan Englund gällande Gamla 

landsvägen den 4 november 2019. Där planeringsavdelningen fick i uppdrag att 

undersöka två alternativ till bud som kan lämnas till fastighetsägarna som berörs. 

Det ena var att kommunen skulle gå in med en större andel i 

gemensamhetsanläggningen och på så sätt ta på sig en större del av kostnaderna. 

Det andra förslaget var att gå in med ett årligt bidrag alternativt viss skötsel av 

vägen. 

 

Det första förslaget innebär att kommunen skulle ta på sig en större andel i 

gemensamhets- anläggningarna för att på så sätt ta på sig en större del av 

kostnaden. Men efter diskussioner och eftertanke har Planeringsavdelningen 

kommit fram till att detta inte är det bästa alternativet på grund av att detta blir en 

alltför stor belastning och en förändring kan enbart ske genom en omprövning av 

gemensamhetsanläggningarna vilket är både kostsamt och tidskrävande. 

 

Planeringsavdelningen förslår därför efter diskussioner med Ulf Stålberg, gatuchef 

att det bästa alternativet är att skriva ett avtal med den blivande föreningen där 

kommunen tar på sig att utföra snöröjning och viss standardhöjning av vägen för att 

möjliggöra snöröjningen. Avtalet skrivs på 5 år. Kommunen kan då omförhandla 

detta om det blir nödvändigt längre fram. Kostnaden per år för detta blir ca 60 000 

kr. Resterande kostnader som kommer med vägen får samfällighetsföreningens 

medlemmar stå för utifrån andelstalet som de fördelas i förrättningen.  
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Planeringsavdelningen kom fram till att detta förslag var det mest gynnsamma för 

alla parter, syftet med ansökan om förrättning var från början att kommunen ville 

möjliggöra en enklare process för att kunna snöröja vägen för både kommunens 

och medborgarnas intresse. Med detta förslag så löser vi det ursprungliga 

problemet med vägen genom att vi enbart behöver komma överens med en part 

gällande snöröjning. 

 

Vid ett första möte med arbetsutskottet den 28 januari 2020 så bad kommunchefen 

Planerings-avdelningen att motivera varför just denna förening ska få ett bidrag från 

kommunen. Anledningen till att denna förening ska få ett bidrag av kommunen är 

för att det finns ett intresse från medborgare i hela Ovanåkers kommun att använda 

denna väg och inte bara av de som bor kring Gamla landsvägen. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivels 

 

Skickas till 

För kännedom: Johan Olanders 
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§ 55 Dnr 2020/00223  

Deltagande i SmåKoms Rikskonferens 2020 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens utser följande politiska representation från Ovanåkers kommun 

till den årliga rikskonferensen för SmåKoms 22-24 april: 

- Majoritetsföreträdare: Kent Olsson (L) 

- Oppositionsföreträdare: Bertil Eriksson (KD) 

 

Ärendet 

Småkom bildades i dec 1989 i Vadstena och består av de till befolkningen mindre 

kommunerna i Sverige – till ytan tillhör denna kommungrupp de största 

kommunerna i landet. Dessa har sedan 1989 samverkat i ett nationellt nätverk -

 SMÅKOM - för att bättre hävda sina intressen i relation till de största kommunerna 

och mot statens myndigheter, regering och riksdag.  

Drygt 110 kommuner med cirka 11 000 invånare eller mindre, med några undantag 

vars befolkning överstiger 11 000, inbjuds regelbundet till nätverket som är en 

frivillig samverkan mellan kommuner från Pajala och Jokkmokk i norr till Perstorp 

och Örkelljunga i söder. Samtliga kommuner är medlemmar i Sveriges Kommuner 

och Landsting.  

Sedan 2005 finns även SmåKoms Vänförening – vår egentliga medlemsförening – 

som spelar en viktig roll i SmåKoms löpande arbete. I skrivande stund är 70 

kommuner medlemmar i föreningen. Förteckning över medlemskommuner hittas 

under www.smakom.se . 

En gång om året, under april, hålls en rikskonferens för SMÅKOM vilken inleds med 

Vänföreningens årsmöte, program och årsmöteshandlingar utsändes tre veckor före 

rikskonferensen. Vår kommun har för vana att delta i dessa sammanhang då det 

utgör ett värdefullt nätverk för kommuner av vår storlek p g a gemensamma 

utgångspunkter/förutsättningar. Sedan några år så har principen utgjorts av att 

kommunstyrelsen utsett 1 representant från vardera majoritet och opposition.  

Tjänstemannaorganisationen avgör själva värdet av närvaro för deras del.  

Anmälan sker gemensamt via kommunsekreteraren.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2020-02-27 

Inbjudan SmåKom 
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Skickas till 

För kännedom: Kommunsekreteraren 
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§ 56 Dnr 2020/00016  

Delegeringsbeslut 2020-03-17 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen har tagit del av presenterade delegationsbeslut.     

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2020-03-17 

Delegationsbeslut pensioner 17 mars 

Sponsring av evenemang februari 2020 

Delegationsbeslut 1 maj Öjeparken 

Delegationsbeslut Öjeparken 6 juni kyrkorna 

Delegationsbeslut "Barnens Dag" 

Delegeringsbeslut nyupplåning 
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§ 57 Dnr 2020/00017  

Meddelanden 2020-03-17 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen har tagit del av presenterade meddelanden.   

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2020-03-17 

Direktionsprotokoll 2020-02-13 - Kommunalförbundet Hälsingland 

Protokoll miljö- och byggnämnden 2020-02-06 

Protokoll företagshälsovårdsnämnden 2020-01-31 

Protokoll styrelsemöte Samordningsförbund Gävleborg 2020-02-06 

Norrsken nr. 1 – 2020 

Protokoll direktionsmöte 2020-02-10 

Styrelseprotokoll AEFAB 2020-02-13 

Styrelseprotokoll AICAB 2020-02-13 

SmåKom Nyhetsbrev Mars 

Sammanträdesprotokoll BORAB 2020-02-27 

Protokoll socialnämnden 2020-02-25     
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