
 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(18) 

Sammanträdesdatum 

2019-10-08 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 

Plats och tid Sammanträdesrum A, kl. 09:00-12:00 

Beslutande Ledamöter 

Håkan Englund (S), Ordförande 
Mikael Jonsson (M), 1:e vice ordförande 
Ylva Ivarsson (S), 2:e vice ordförande 
Tomas Bolén (S) 
Kent Olsson (L) 
Hans Jonsson (C) 
Björn Mårtensson (C) 
Jennie Forsblom (KD) 
Inge Eriksson (SD) 

 Tjänstgörande ersättare 

Anna Rudman (C) tjänstgör för Gun-Marie Swessar (C) 
Bertil Eriksson (KD) tjänstgör för David Parhans (C) 
 

Övriga närvarande Ersättare 

Jan-Åke Lindgren 
Maria Unborg 
Ann Christine Märges 
Ingemar Ehn 
Pär Rytkönen 
 
Tjänstemän 

Kommunchef Christer Engström 
Sekreterare Eva-Lena Zetterdahl 
Planeringschef Johan Olanders § 166 
Miljö- och byggchef Mattias Bergström § 167 
Gata-/Parkchef Ulf Stålberg § 168 
 

 
Justerare Jennie Forsblom  

Justeringens plats och tid Kommunhuset,  
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 162-175 
 Eva-Lena Zetterdahl  

 Ordförande 

  

 Håkan Englund  

 Justerare 

  

 Jennie Forsblom  
 

 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2019-10-08 

Datum då anslaget sätts upp 2019-10-16 Datum då anslaget tas ned 2019-11-06 

Förvaringsplats för protokollet Kommunsekreterarens kontor 
 

Underskrift 

  

 Eva-Lena Zetterdahl  

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2(18) 

Sammanträdesdatum 

2019-10-08 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Ärendelista 

§ 162 Dnr 2019/00003 
Godkännande av dagordning .......................................................................................... 3 

§ 163 Dnr 2019/00125 
Allmänhetens frågestund 2019-10-08 ............................................................................. 4 

§ 164 Dnr 2019/00005 
Rapporter på kommunstyrelsens sammanträden 2019-10-08 ..................................... 5 

§ 165 Dnr 2019/00384 
Samråd inom vattenförvaltning 2019 .............................................................................. 6 

§ 166 Dnr 2019/00882 
Information om LIFE-projektet ........................................................................................ 7 

§ 167 Dnr 2019/00884 
Presentation av Miljö- och Byggavdelningen ................................................................ 8 

§ 168 Dnr 2019/00883 
Presentation av Gata-/Parkavdelningen ......................................................................... 9 

§ 169 Dnr 2019/00688 
Reviderad taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, lagen om 
sprängämnesprekursorer och strålskyddslagen i Ovanåkers kommun .................. 10 

§ 170 Dnr 2019/00778 
Antagande av riktlinjer angående personsäkerhet för förtroendevalda ................... 12 

§ 171 Dnr 2019/00771 
Återköp av Västanå 2:65 ................................................................................................ 13 

§ 172 Dnr 2019/00842 
Skattesats 2020 ............................................................................................................... 15 

§ 173 Dnr 2019/00855 
Delårsbokslut 2019 - Kommunstyrelsen ...................................................................... 16 

§ 174 Dnr 2019/00053 
Delegeringsbeslut 2019-10-08 ....................................................................................... 17 

§ 175 Dnr 2019/00020 
Meddelanden 2019-10-08 ............................................................................................... 18 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

3(18) 

Sammanträdesdatum 

2019-10-08 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 162 Dnr 2019/00003  

Godkännande av dagordning 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner dagordningen.    
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§ 163 Dnr 2019/00125  

Allmänhetens frågestund 2019-10-08 

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”. 

 

Fråga: 

I Helsinge Vattens protokoll 2019-08-29 § 11 framgår att VA-taxan ska höjas med  

6 %, en tydligare redovisning av vad medlen avses användas till önskas. 

De stigande personalkostnaderna ifrågasattes. 

Svar: Kommunstyrelsens ordförande Håkan Englund (S): 

Ärendet kommer att behandlas på Kommunstyrelsens arbetsutskott  

2019-10-15. Noteras att samma frågor ställdes vid beredningen inför 

sammanträdet. 
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§ 164 Dnr 2019/00005  

Rapporter på kommunstyrelsens sammanträden  
2019-10-08 

Ordförande Håkan Englund: 

Kommuninvest  

Ett medlemsamråd har hållits för att diskutera förändrade kapitaltäckningskrav. 

 

Region Gävleborg 

En remisskonferens ägde rum 2019-10-04 där den regionala utvecklingsstrategin 

diskuterades. 

 

Rekrytering 

Rekrytering av biträdande kommunchef och skolchef har inletts, en kravprofil har 

tagits fram.  

 

Vice ordförande Mikael Jonsson: 

 

Näringslivet 

- Ett informationstillfälle angående brexit arrangerades av kommunen  

2019-10-02. 

- En starta eget kurs börjar 2019-10-10 där det är 35 anmälda tillsammans 

med Bollnäs. 

- Svenskt näringsliv släppte sin ranking i företagsklimat 2019-09-24 och 

Ovanåker ligger på plats 163. 

 

Jennie Forsblom: 

 

Informerade om ett möte med NSFG ”nätverk för strategiskt folkhälsoarbete i 

Gävleborg”. 
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§ 165 Dnr 2019/00384  

Samråd inom vattenförvaltning 2019 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen delegerar till kommunstyrelsens arbetsutskott (2019-10-15) att 

yttra sig över samrådet.     

Sammanfattning av ärendet 

På grund av arbetsbelastning och personalomsättning har inget förslag till yttrande 

kommit från planeringsavdelningen ännu. För att möjliggöra ett yttrande inom 

tidsramen (1 november) behöver frågan delegeras till arbetsutskottet. 

 

Beslutsunderlag 

Bottenhavets vattendistrikt - Samråd viktiga vattenfrågor – Samrådshandling 

Bottenhavets vattendistrikt - Samråd viktiga vattenfrågor – Missiv 

Tjänsteskrivelse Kristoffer Baas, 2019-09-17 

 

Skickas till 

För handläggning: Kommunstyrelsens arbetsutskott 

För kännedom: Johan Olanders 
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§ 166 Dnr 2019/00882  

Information om LIFE-projektet 

Planeringschef Johan Olanders informerade om LIFE-projektet. 

 

Kommunstyrelsen tackar för informationen.    
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§ 167 Dnr 2019/00884  

Presentation av Miljö- och Byggavdelningen 

Miljö- och byggchef informerade om miljö- och byggavdelningen. 

 

Kommunstyrelsen tackar för informationen.    
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§ 168 Dnr 2019/00883  

Presentation av Gata-/Parkavdelningen 

Gatuchef Ulf Stålberg informerade om Gata-/Parkavdelningen. 

 

Kommunstyrelsen tackar för informationen.    
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§ 169 Dnr 2019/00688  

Reviderad taxa för prövning och tillsyn enligt 
miljöbalken, lagen om sprängämnesprekursorer och 
strålskyddslagen i Ovanåkers kommun 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Att godkänna förslag till ny taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, 

lagen om sprängämnesprekursorer och strålskyddslagen och att den skall 

gälla från och med 1 januari 2020.  

2. Att föreslå kommunfullmäktige att med stöd av 27 kap. 1§ miljöbalken 

(1998:808) samt 8 kap. 14§ strålskyddsförordningen (2018:506) fastställa 

förslaget till taxa med tillhörande taxebilaga 1-5. 

3. Att föreslå kommunfullmäktige att ge miljö- och byggnämnden rätt att 

fortlöpande besluta om och utföra redaktionella ändringar i taxan som inte 

innebär någon förändring i sak så som ändrad laghänvisning eller dylikt. 

Gällande även ändringar i livsmedelslagstiftningen.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Förslag till reviderad taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, lagen om 

sprängämnesprekursorer och strålskyddslagen i Ovanåkers kommun. Den nu 

gällande taxan fastställdes av kommunfullmäktige 2014-11-24. Lagstiftningen och 

regelverket för flera av tillsynsområdena har ändrats, uppdaterad beräkning av 

avgifterna samt verksamheternas tillsynsbehov gör att taxan behöver uppdaterats 

och revideras 

 

Ärendet 

Enligt 27 kap 1 § miljöbalken (SFS 1998:808) och 16a § strålskyddslagen (SFS 

1988:293) samt lagen om sprängämnesprekursorer (SFS 2014:799) får en 

kommunal myndighet ta ut avgifter för kostnader i samband med prövning och 

tillsyn. Principen att förorenaren ska betala ligger till grund för ekonomiska 

ställningstaganden inom miljö- och hälsoskyddsområdet.  ¬Den nu gällande taxan 

fastställdes av kommunfullmäktige 2014-11-24. Lagstiftningen och regelverket för 

flera av tillsynsområdena har ändrats, uppdaterad beräkning av avgifterna samt 

verksamheternas tillsynsbehov gör att taxan behöver uppdaterats och revideras. 

Vid framtagande av nu föreliggande förslag till reviderad taxa avseende prövning 

och tillsyn enligt miljöbalken, lagen om sprängämnesprekursorer samt 

strålskyddslagen har förvaltningen utgått från den befintliga taxan.  
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Sveriges kommuner och landstings underlag för att beräkna tillsynsavgifterna har 

använts tillsammans med förvaltningens erfarenhet.  Då taxan fastställs av 

kommunfullmäktige måste varje liten ändring också beslutas av 

kommunfullmäktige. Det hade underlättat att hålla taxan uppdaterad om miljö- och 

byggnämnden gavs rätt att besluta om redaktionella ändringar i taxan som inte 

innebär någon förändring i sak så som ändrad laghänvisning eller dylikt. 

 

Konsekvensbeskrivning barn och unga 

Miljö- och byggnämndens agerande syftar till att främja en hållbar utveckling som 

innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och 

god miljö. En sådan utveckling bygger på insikten att naturen har ett skyddsvärde 

och att människans rätt att förändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar 

för att förvalta naturen väl.l 

 

Beslutsunderlag 

Denna tjänsteskrivelse inklusive taxan och bilagor 1 och 2. 

 

Beslutet ska skickas till 

För handläggning: Kommunfullmäktige 

För kännedom: Miljö- och byggavdelningen 
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§ 170 Dnr 2019/00778  

Antagande av riktlinjer angående personsäkerhet för 
förtroendevalda 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen antar ”Riktlinjer personsäkerhet förtroendevalda” daterad  

2019-08-06. 

Kommunstyrelsen rekommenderar de partier som inte ännu utsett 

säkerhetsansvarig politiker att göra det och meddela det till kommunsekreteraren. 

Riktlinjerna börjar gälla omedelbart.     

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunen är en politiskt styrd organisation och har därmed ett särskilt ansvar att 

skydda och bejaka de demokratiska värden som organisationen vilar på och 

därmed kommunernas förtroendevalda. En översyn av styrdokumenten för de 

förtroendevaldas personsäkerhet har därför gjorts utav den 

personsäkerhetsansvarige. I detta har ett behov av reviderade riktlinjer identifierats 

samt ett behov av att upprätta underliggande styrdokument till dessa i syfte att 

tydliggöra kommunens ställningstagande och arbete i frågor rörande 

personsäkerheten för de förtroendevalda och därmed den demokratiska processen.       

Konsekvensbeskrivning jämställdhet 2019-08-22 varnade SÄPO för utvecklingen av 

den våldsbejakande högerextremismen, i efterföljande intervjuer med Ahn-Za 

Hagström, senior analytiker vid Säkerhetspolisen påtalades att kvinnor i samma 

utsträckning som icke cispersoner, personer från andra kulturer och andra religioner 

riskerar att råka ut för den här typen av våld. Att kommunen antar dessa riktlinjer 

skapar en ökad säkerhet och tydlighet att problemen tas på alvar. 

Konsekvensbeskrivning hållbarhet Den demokratiska hållbarheten ökar om de som 

förtroendevalda kan känna ett stöd i att kommunen antagit dessa riktlinjer och 

arbetar med dessa frågor. 

Beslutsunderlag 

Riktlinjer personsäkerhet förtroendevalda 2019-08-06 Tjänsteutlåtande 

Kommunalförbundet Hälsingland 2019-08-26 Tjänsteskrivelse Kristoffer Baas, 

2019-09-17  

Skickas till För handläggning: Kommunstyrelsen För kännedom: 

Kommunfullmäktige, politiska partier representerade i kommunfullmäktige 
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§ 171 Dnr 2019/00771  

Återköp av Västanå 2:65 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Att kommunfullmäktige beslutar att köpa tillbaka fastigheten Västanå 2:65 

från Alfta Edsbyn fastigheter AB för köpeskillingen etthundrafemtiotusen  

             (150  000) kr. Finansiering sker via rörelsekapitalet. 

2. Att uppdrag lämnas till kommunstyrelsen att inleda en försäljningsprocess 

av fastigheten. 

 

Förslag till beslut under sammanträdet 

Hans Jonsson (C) gör följande tilläggsyrkande: 

Att uppdrag lämnas till kommunstyrelsen att inleda en försäljningsprocess av 

fastigheten.    

Beslutsgång 

Kommunstyrelsens ordförande frågar om kommunstyrelsen antar eller avslår Hans 

Jonssons (C) tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen antar det.    

 

Sammanfattning av ärendet 

Alfta Edsbyn fastigheter AB vill att kommunen köper tillbaka fastigheten Västanå 

2:65 som de köpte 2013 från kommunen. Fastigheten försåldes i syfte att Alfta 

Edsbyn fastigheter AB skulle bebygga fastigheten med ett hyreshus och då det inte 

längre är aktuellt att bebygga fastigheten så vill de sälja tillbaka den till kommunen 

för samma köpeskilling som de köpte den. 

 

Fastigheten ligger centralt i Alfta tätort och kan vara attraktiv för både småhus. 

Området är också aktuellt i en pågående detaljplaneprocess. 

 

Eftersom Alfta Edsbyn fastigheter AB inte kommer att bebygga fastigheter kan det 

vara lämpligt från kommunens sida att köpa tillbaka fastigheten för att kunna sälja 

den till en köpare som vill bebygga eller utveckla fastigheten. 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Mikael Bomark 

  

 

Beslutet skickas till 

För handläggning: Kommunfullmäktige 

För kännedom: Planeringsavdelningen  
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§ 172 Dnr 2019/00842  

Skattesats 2020 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige fastställer 2020 års skattesats till 21,86 kr/skattekrona.     

 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt kommunallagen, 11 kap § 8, ska styrelsen före oktober månads utgång 

föreslå skattesatsen för den kommunalskatt som ingår i den preliminära 

inkomstskatten under följande året. Enligt § 11 ska skattesatsen fastställas av 

fullmäktige före november månads utgång.     

 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Magnus Haraldsson, 2019-09-17 

 

Beslutet ska skickas till 

För handläggning: Kommunfullmäktige 

För kännedom: Ekonomikontoret 
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§ 173 Dnr 2019/00855  

Delårsbokslut 2019 - Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner det redovisade delårsbokslutet för kommunstyrelsen 

och dess förvaltning för perioden jan – aug 2019.     

Sammanfattning av ärendet 

I bifogade handlingar framgår kommunstyrelsens/ kommunstyrelseförvaltningens 

bedömda måluppfyllnad, ekonomiskt utfall och ekonomisk prognos för helåret.  

Måluppfyllnaden bedöms vara god men det prognosticerade ekonomiska utfallet för 

de samlade förvaltningarna negativt, ca -989 tkr. Vid tertialuppföljning var resultatet 

positivt, +283 tkr. Den stora påverkande faktorn mellan de båda rapporttidpunkterna 

består av en avvecklingskostnad för personal. Nettoomslutning är ca 137 mnkr. Det 

finns ett antal positiva och negativa förhållanden som tar ut varandra. För analysen i 

sig hänvisas till bilagorna.  

       

Konsekvensbeskrivning barn och unga 

Uppföljningen visar på hur väl vi uppnår målsättningarna och därmed kan 

konsekvenser uppstå. Här hänvisas till handlingarna. 

Förutsatt att beslutet påverkar barn- och unga är denna rubrik tvingande. 

 

Konsekvensbeskrivning jämställdhet 

Uppföljningen visar på hur väl vi uppnår målsättningarna och därmed kan 

konsekvenser uppstå. Här hänvisas till handlingarna. 

Förutsatt att beslutet påverkar jämställdhet är denna rubrik tvingande. 

 

Konsekvensbeskrivning hållbarhet 

Uppföljningen visar på hur väl vi uppnår målsättningarna och därmed kan 

konsekvenser uppstå. Här hänvisas till handlingarna. 

Förutsatt att beslutet påverkar hållbarhet är denna rubrik tvingande. 

 

Beslutsunderlag 

Delårsrapport 2019 Kommunstyrelsen 

Delårsrapport detaljerad 2019 Kommunstyrelsförvaltningen 
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§ 174 Dnr 2019/00053  

Delegeringsbeslut 2019-10-08 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen har tagit del av fattade delegationsbeslut.   

 

Beslutsunderlag 

Delegationsbeslut - Sponsring av evenemang 30 september – Kommunstyrelsen. 

 

Delegationsbeslut - avseende tillförordnad kommunchef under perioden  

2019-09-13 - 2019-09-22. 

 

Delegationsbeslut - Sammanställning pensionsbesked  period 2019-09-03 –  

2019-10-07. 
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§ 175 Dnr 2019/00020  

Meddelanden 2019-10-08 

Ärendet 

Inför varje sammanträde sammanställer kommunsekreteraren den information som 

inkommit till kommunen och berör kommunstyrelsens verksamhetsområden.       

 

Beslutsunderlag 

Tillståndsbevis enligt lagen om hotell- och pensionatsrörelse 

Styrelseprotokoll 2019-08-29 - Helsinge Vatten AB 

Ägardirektiv Helsinge Vatten AB 

Protokoll förbundsmöte 2019-05-21 

Kommunalförbundet Hälsingland direktionsprotokoll 2019-09-19 

Höstnytt från SmåKom 

 

 

 


