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§ 107 Dnr 2021/00002 

Godkännande av dagordning 2021 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Dagordningen godkändes. 
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§ 108 Dnr 2021/00008 

Tillkommande ärenden till kommunstyrelsen 2021 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Inga tillkommande ärenden. 
 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
5(17) 

Sammanträdesdatum 
2021-06-08 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 109 Dnr 2021/00047 

Näringslivspolitiskt handlingsprogram 2022-2024 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunfullmäktige antar Näringslivspolitiskt program 2022-2024. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Näringslivspolitiska programmet ger riktlinjer för hur kommunen strategiskt ska 
arbeta med näringslivsutveckling för att ge bästa förutsättningar att starta, driva, 
samt utveckla företag på vår ort.  
Alla anställda i Ovanåkers kommun har ett gemensamt ansvar för 
näringslivspolitiska programmet och näringslivsfrågor ska inte ses som någon 
isolerad företeelse i kommunen, utan berörs och ska användas av alla kommunens 
förvaltningar och bolag. 
Kommunen ska tillsammans med företagsfrämjare både lokalt och regionalt erbjuda 
relevanta och kompetenshöjande evenemang och utbildningar med möjlighet till 
nätverkande och erfarenhetsutbyte. 
 

Ärendet 
Näringslivspolitiska programmet har initierats av näringslivspolitiskt ansvarige och 
har skrivits fram av näringslivsutvecklaren. Programmet grundar sig på tidigare 
näringslivsprogram 2015-2018 antaget av Kommunfullmäktige. Även samråd har 
gjorts med vårt lokala näringslivsråd.  
 
Konsekvensbeskrivning barn och unga 
Aktiviteter i Näringslivspolitiska programmet stimulerar ungt företagande.  
 
Konsekvensbeskrivning jämställdhet 
Aktiviteter i Näringslivspolitiska programmet bidrar till ökad jämställdhet. Aktiviteter 
och information till våra blivande entreprenörer och till vårt näringsliv ska i största 
mån breddas för att nå fler målgrupper.  
 
Konsekvensbeskrivning hållbarhet 
Näringslivspolitiska programmet går i linje med hållbarhetsarbetet genom att 
stimulera att fler startar företag samtidigt som vi stöttar etablerat näringsliv med 
utbildning om ökad hållbarhet, mångfald och digitalisering.  
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-05-25 
Näringslivspolitiskt program 
 
Skickas till 
För handläggning: kommunstyrelsen, kommunfullmäktige 
För kännedom: näringslivsutvecklare, kulturchef 
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§ 110 Dnr 2021/00038 

Budgetuppföljning 2021 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen. 
 

Ärendet 
Ekonomichef Magnus Haraldsson informerar om månadsuppföljningen för maj 
2021.  
 

Beslutsunderlag 
Skatteprognoser 2021 – Maj 
Månadsuppföljning maj 
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§ 111 Dnr 2021/00335 

Besvarande av medborgarförslag: Bygga om 
järnvägsspåret genom Alfta och Edsbyn till gång- och 
cykelväg 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Statusen för den aktuella järnvägen är att Trafikverket har upphört med underhåll av 
banan, men den är inte nedlagd än.  
Ovanåkers kommun avvaktar ställningstagandet om järnvägens framtid innan 
diskussion förs om eventuell ändrad användning till gång- och cykelväg. 
 
Medborgarförslaget anses därmed besvarat. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag har lämnats in av Mimmi Schöning där hon föreslår att 
järnvägsspåret som går genom Alfta och Edsbyn byggs om till gång- och cykelväg. 
 

Ärendet 
Mimmi Schöning föreslår att järnvägsspåret som går genom Alfta och Edsbyn 
byggs om till gång- och cykelväg. 
Om det skulle byggas en gång och cykelväg skulle det främja: 

- motion vilket leder till bättre hälsa i kommunen 
- möjlighet att cykelpendla istället för att ta bil eller buss för en bättre miljö  
- möjlighet att komma närmare naturen 
- få en alternativ mindre riskfylld väg för de som redan idag cykelpendlar 

efter väg 301 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Medborgarförslag 
Delegationsbeslut 
 
Skickas till 
För handläggning: kommunstyrelsen 
För kännedom: gatuchef 
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§ 112 Dnr 2021/00312 

Besvarande av medborgarförslag: Gång- och cykelväg 
mellan Alfta-Långhed 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att kommunen inte kommer att bygga en gång- och 
cykelväg mellan Alfta och Långhed. Kommunen skickar förslaget om gång- och 
cykelväg vidare till Trafikverket. 
 
Medborgarförslaget anses därmed besvarat. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Ett förslag på att bygga en gång- och cykelväg mellan Alfta och Långhed har 
lämnats in av Olof Nordlund.      
 

Ärendet 
Ett medborgarförslag har lämnats in av Olof Nordlund som föreslår att en gång- och 
cykelväg byggs mellan Alfta och Långhed.  
Motiverar med att det behövs en gång/cykelväg mellan Alfta-Långhed. Livsfarligt att 
gå-cykla efter den vägen med alla bilar och tung trafik som går där. Folk vill 
verkligen kunna ta sig till Alfta utan behöva ta bilen nu när man ska vara så 
miljömedveten. Har promenerat sträckan ett par ggr och man får bokstavligen 
hoppa i diket ibland . Då Långhed utökas med fler barnfamiljer som vill promenera 
till Alfta så detta skulle verkligen behövas. 
Sträckan är inte med bland de prioriterade stråken som är utsedda/utpekade i 
kommunens översiktsplan. 
Då det är Trafikverket som är ansvarig väghållare för väg nr 684 mellan Alfta och 
Långhed kommer förslaget vidarebefordras dit. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Medborgarförslag 
Delegationsbeslut 
 
Skickas till 
För handläggning: kommunstyrelsen 
För kännedom: gatuchef 
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§ 113 Dnr 2020/00321 

Beslut om antagande av detaljplan för 
Ungmansområdet 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta detaljplan för förskola i Ungmansområdet, Alfta. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Syftet med planen är att prova lämpligheten för en förskola med sex avdelningar 
samt att säkerställa naturvärden med avseende på rekreation i Ungmansområdet 
Alfta. 
 

Ärendet 
Beslut om positivt planbesked lämnades av Kommunstyrelsen 2020-04-07.  
Förslaget till detaljplan är förenligt med översiktsplanen och är inte av betydande 
intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse. Planen medför inte heller en 
betydande miljöpåverkan och därmed har planen genomförts med 
standardförfarande.  
Planens syfte är dels att möta behovet av fler förskoleplatser i Alfta samt att 
säkerställa naturvärden inom Ungmansområdet med avseende på rekreation. 
Planarbetet omfattade fram till samrådsskedet även bostäder. Under 
samrådsskedet inkom synpunkter från boende i Ungmansområdet där man bland 
annat befarade att områdets rekreativa värden skulle minska avsevärt om 
planerade ytor för bostäder skulle bebyggas. Dagvattenhanteringen ställde 
dessutom tekniska krav för att kunna lösas på ett tillfredsställande sätt. Med 
anledning av detta plockades bostäderna bort ur planförslaget till 
granskningsskedet och det förslag till detaljplan som nu går upp för beslut om 
antagande provar därmed enbart lämpligheten för förskola samt säkerställande av 
naturvärden inom Ungmansområdet.  
I planförslaget behandlas frågor om hur platsens kulturhistoriska värden kan värnas 
i samband med nybyggnation i området samt hur värden med avseende på 
biologisk mångfald och grön infrastruktur kan bibehållas i och med planens 
genomförande. Planens genomförande förbättrar tillgängligheten till 
Ungmansområdet då bil- gång- och cykelvägar anläggs vid en byggnation av 
förskola. 
 
Konsekvensbeskrivning barn och unga 
Planens syfte är att möta behovet av fler förskoleplatser och de fördelar en 
samförläggning av avdelningar ger samt att säkerställa de naturvärden som finns i 
området vilka redan idag används av barn och unga, såväl boende i området som 
elever vid Alftaskolan.  
Att anlägga en ny förskola skapar ett ökat trafikflöde av såväl bil-, cykel- och 
gångtrafik samt varutransporter. I planen läggs stor vikt vid att skapa förutsättningar 
för trafiksäkerhet för barn och unga vilka ofta hör till kategorin oskyddade 
trafikanter. Det ökade trafikflöde som en förskola ger planeras så att påverkan på 
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befintligt bostadsområde minimeras. 
 
Konsekvensbeskrivning hållbarhet 
Natur- och kulturvärden ska tas till vara och utvecklas 
Detta enligt de nationella miljömålen antagna av Sveriges riksdag.  
Genom att ansluta ny bebyggelse till befintlig bebyggelsestruktur tas inte nya natur- 
och kulturområden i anspråk. Aktuellt område ligger till största delen utanför 
Riksintresset för kulturmiljö R21 Alfta (X503). Runt Alfta kyrka finns äldre 
bebyggelse bevarad med skola, gästgiveri, bondgårdar, Alfta prästgård och det 
därtill hörande öppna odlingslandskapet, ett kulturlandskap viktigt att bevara och ta 
hänsyn till vid utveckling av Ungmansområdet. 
 
Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt 
och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser 
främjas. 
Detta enligt de nationella miljömålen antagna av Sveriges riksdag.  
Förtätning av befintlig bebyggelsestruktur ger möjlighet att ansluta till befintligt 
utbyggt system för vatten, avlopp, dagvatten och fibernät samt att minimera 
ianspråktagandet av tidigare obebyggd mark. 
 

Beslutsunderlag 
Då det är angeläget att kunna påbörja byggnation av förskola under hösten 2021 
har en kort planprocess eftersträvats. Därmed är de handlingar som bifogas inför 
KSAU preliminära och kan komma att ändras i mindre omfattning innan planen går 
upp för beslut om antagande i KS 2021-06-22. 
 
Tjänsteskrivelse, 2021-06-04 
Preliminär Plankarta 
Preliminär Planbeskrivning 
Preliminärt Granskningsutlåtande  
Fastighetsförteckning 
 
Skickas till 
För handläggning: kommunstyrelsen 
För kännedom: planarkitekt, fastighetsstrateg 
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§ 114 Dnr 2021/00558 

Deklaration - Safe Harbours 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Ovanåkers kommun ser det som sitt ansvar att hjälpa människor som har 
lämnat sina hem på grund av krig, förföljelse eller andra nödsituationer och 
söker skydd i EU.  

2. I likhet med många andra städer och kommuner stöder Ovanåkers kommun 
initiativet ”Seebrücke – schafft sichere Häfen!” (Seebrücke – skapa säkra 
hamnar!) från Tyskland och förklarar sig vara en ”säker hamn”. 

3. Ovanåkers kommun ansluter sig till uppropet från ”Städer som säkra 
hamnar” att genom intensivt politiskt arbete främja en human och 
människorättsbaserad behandling av alla asylsökande på de grekiska öarna, 
på Medelhavet, vid Europas gränser och i europeiska 
mottagningsanläggningar. 

4. Ovanåkers kommun stöder användningen av kommunalt erbjuden 
flyktingmottagning som ytterligare en möjlighet att ge asyl åt skyddsökande 
från EU:s yttre gränser. 

”Städer som säkra hamnar” ska vara en symbol för tanken att integration i ett modernt 
samhälle kan lyckas när demokrati, rättsstatsprincipen och en levande kultur av 
öppenhet mot världen och tolerans samverkar.  
 

Ärendet 
Detta är ett initiativ som startade i Tyskland och som behöver få spridning till fler 
städer och kommuner I Europa.  
”Städer som säkra hamnar” anser att det är en humanitär skyldighet att ta emot 
människor som räddats till havs. Avsaknaden av enighet om en europeisk 
fördelningsmekanism är en skam för Europa. Offren för denna blockad är flyktingar 
som hänvisats till läger där omänskliga förhållanden råder. Våra städer bör vara 
skyddade platser för människor som söker hjälp, skydd och hopp. 
 
I linje med vårt humanitära åtagande vill vi genom vårt agerande gemensamt ge 
uttryck för ett solidariskt Europa. Många städer i hela Europa står redo att ta emot 
flyktingar.  
 

Beslutsunderlag 
Uppropet Safe Harbours 
Safe Harbours 
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§ 115 Dnr 2021/00564 

Initiativärende BORAB 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsen anser initiativärendet besvarat. 
 
Mikael Jonsson (M) tar med sig frågan till BORAB för att fortsätta utreda frågan. 
 

Ärendet 
Initiativärende Ks 210602 
Sverige behöver intensifiera arbetet med cirkulär ekonomi för att nå Agenda 2030-
målen. Vi måste ta vårt ansvar av det lokalt. Idag finns på återvinningscentralerna i 
Edsbyn och Bollnäs möjlighet för privatpersoner att skänka fungerande saker och 
textilier till second hand men byggmaterial och annat material som går att 
återanvända slängs idag i stor utsträckning för förbränning eller deponi.  
Avfallstrappan ger en bra översikt på vad som behöver göras, men det finns stor 
potential att utöka arbetet med återanvändning och materialåtervinning. Intresset för 
cirkulärt tänk blir större och större i samhället, därför tror jag att det finns potential 
för denna typ av verksamhet även inom Borabs verksamhetsområde. 
Med detta förslag kan vi även öka andelen kommunalt avfall som materialåtervinns 
och förbereds för återanvändning. Dala återbyggdepå i Borlänge och ReTuna i 
Eskilstuna är två förebilder som det går att se på.  
 
 
Jag föreslår:  
Att Ovanåkers kommun uppdrar till Borab att se över möjligheterna för att starta ett 
större arbete med återbruk och återvinning. 
 
/Andreas Kissner  
Kristdemokraterna Ovanåker 
 

Svar från BORAB: 
Detta finns i vår långsiktiga utvecklingsplan. Det vi ser nu är att vi ska utveckla detta 
stegvis och med hänsyn till returpapper, förpackningar och egen regi som är stora 
förändringsfrågor vi nu har att landa. Vi behöver också knyta till oss 
samarbetspartners tex arbetsmarknadsenheten i detta. För det kräver arbete att ta 
emot materialet, iordningställa eller göra mindre lagningar samt att ta betalt/sälja 
(åtminstone självkostnadspris för annars är det taxorna som får bära 
kostnaden).  Så det första steget är att göra det möjligt för privatpersoner att ställa 
tex diskbänkar och skåpsstommar i ett återbrukshus, att knyta till oss en 
samarbetspart som kan vara mottagare av detta likt Röda korset och Erikshjälpen. 
Alternativet är ju att anställa personer som får detta som arbetsuppgift. Att göra det 
med befintlig personal är i dagsläget inte möjligt. Att få till ett varuhus likt ReTuna är 
ett stort projekt och det är inte säkert att ett kommunalt avfallsbolag ska driva en 
sådan verksamhet. Förhoppningsvis finns de andra aktörer som i samarbete med 
oss kan göra det. 
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Med vänliga hälsningar, 
 
Mari Törrö 
VD 
 

Beslutsunderlag 
Initiativärende Ks 210602 
Svar från BORAB 
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§ 116 Dnr 2021/00488 

Utbildning i personsäkerhet för förtroendevalda 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen. 
 

Ärendet 
Alla ledamöter i kommunstyrelsen samt ordföranden i barn- och 
utbildningsnämnden, socialnämnden och miljö- och byggnämnden kommer att 
genomgå en utbildning i personsäkerhet för förtroendevalda. Detta kommer ske 
under kommunstyrelsens sammanträde 22 juni 2021.  

• Tid: ca 60min  
• Forum: digitalt 

 

Bakgrund 
Otillåten påverkan såsom trakasserier, hot eller våld mot förtroendevalda är ett hot 
mot demokratin. Förtroendevalda ska kunna utföra sina demokratiska uppdrag utan 
inskränkningar. Ansvaret för att motverka och hantera detta är därmed ett delat 
samhällsansvar. För att kommunen ska kunna ta ansvar i frågan så behövs tydlig 
styrning gällande detta samt en medvetenhet inom organisationen. Detta 
utbildningspaket syftar till att medvetandegöra problematiken kring otillåten 
påverkan, skapa tydlighet kring hur kommunen hanterar detta vilket bidrar till att öka 
säkerheten, säkerhetskulturen och sannolikt tryggheten.  
 

Innehåll 
Uppdrag & ansvar (Kommun, parti, polis, KF, KS, nämnd/styrelse, ordföranden, 
tjänstemän) 
Styrning (säkerhetspolicy, riktlinjer, rutiner, checklistor) 
Exempel (Otillåten påverkan och åtgärder) 
 
Utbildningen kommer att hållas av Marcus Sandberg, säkerhetssamordnare på 
Kommunalförbundet Hälsingland.  
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§ 117 Dnr 2021/00585 

Avgift och taxa för handläggning vid ansökan om 
godkännande att bedriva enskild förskola 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt förslag: 

1. Startavgift 5000 kr 
2. Prövningsavgift 20 000 kr   
 
Avgifterna gäller från om med beslutsdatum. 

 

Ärendet 
Sedan den 1 januari 2019 gäller nya bestämmelser vid godkännande av huvudmän 
för enskild förskola enligt skollagen (2010:800). Huvudmannaskapet prövas därför 
utifrån nya och skarpare krav. Syftet med den utökade prövningen är att säkerställa 
att blivande huvudmän för enskild förskola har förutsättningar att bedriva en god 
verksamhet av hög kvalitet. 
De nya bestämmelserna innebär att en mer omfattande prövning görs av den som 
ansöker om godkännande. Kommunen har enligt bestämmelserna rätt att ta ut en 
avgift för de kostnader som uppkommer i samband med prövningen. Från och med 
den 1 januari 2021 tar därför Ovanåkers kommun och barn – och 
utbildningsförvaltningen ut en avgift av den som ansöker om godkännande som 
huvudman för enskild förskola. 
 
De ärendetyper som är förenade med avgift är följande: 

• Ansökan om godkännande som huvudman för en enskild förskola  
• Ansökan om godkännande som huvudman för en befintlig enskild förskola. 

Detta gäller alla förändringar av organisationsnummer, oavsett om detta 
sker genom övertagande eller fusion. 

 
Avgiftens storlek 
Startavgift: 5 000 kronor. Avgiften ska vara betald innan prövning påbörjas. 
Prövningsavgift: 20 000 kronor (utöver startavgift) om ansökan efter grundläggande 
prövning är aktuell för fortsatt prövning. Avgiften ska vara betald innan fortsatt 
prövning påbörjas. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-05-07 
Handlingsplan och ansökan – ansökan om godkännande at bedriva enskild förskola 
 
Skickas till 
För handläggning: kommunstyrelsen, kommunfullmäktige 
För kännedom: barn- och utbildningsnämnden 
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§ 118 Dnr 2021/00586 

Avgift för arbete med dödsbo 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunfullmäktige antar taxa enligt förslag: 

1. Timtaxa för dödsboförvaltning om 380kr/timme. 
2. Taxan revideras årligen med aktuellt prisbasbelopp. 

 
Taxan gäller från och med beslutsdatum. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden har ansvar för att göra dödsboanmälan och i vissa fall förvalta och 
avveckla dödsbon samt ibland ordna så att en begravning kan komma till stånd. För 
detta föreslås att kommunen ska ta ut en taxa. För närvarande finns ingen antagen 
taxa i Ovanåkers kommun. 
 

Ärendet 
När någon avlidit ska enligt 18 kap 1 § ärvdabalken (ÄB) efterlevande make, 
sambo, arvingar och universella testamentstagare (dödsbodelägare) gemensamt 
förvalta den dödes egendom under boets utredning. 
Om sammanlevande dödsbodelägare, efterlevande make som inte är delägare eller 
annan delägare som kan ta hand om boet saknas är socialtjänsten enligt 18 kap 2 § 
ÄB ansvarig för boets provisoriska förvaltning till dess dödsbodelägare spårats och 
underrättas. 
Utgångspunkten är att socialtjänstens förvaltning av dödsboet ska vara så kortvarig 
som möjligt. 
Kommunen har inte tidigare varken tagit ut någon avgift för tillfällig 
dödsboförvaltning eller för åtgärder enligt begravningslag. Arbetet med tillfällig 
dödsboförvaltning kan vara tidskrävande. I många fall ska kontakter tas med ett 
flertal myndigheter, banker, försäkringsbolag, fordringsägare och fastighetsägare. 
Hembesök görs vanligtvis och ibland finns djur samt en bostad som behöver 
upprätthållas. Enligt Socialnämndens bedömning är det därför lämpligt att ta ut 
ersättning för detta arbete. Flera kommuner i landet har infört en sådan taxa. En 
taxa kan även motivera dödsbodelägare att förvalta den dödes egendom under 
boets utredning. 
 
Vid förslag till summa för egenavgifter har dödsbohandläggare haft andra 
kommuner i Gävleborgs län som underlag. De flesta kommuner tar en taxa 
motsvarande 0,8 % av aktuellt prisbasbelopp för året.  
Tillfällig dödsboförvaltning samt åtgärd enligt begravningslag som kommunen utför 
utgör myndighetsutövning. Av 4 kap mervärdesskattelagen framgår att om en 
omsättning utgör ett led i myndighetsutövning så utgör den inte sådan yrkesmässig 
verksamhet som innebär att mervärdesskatt ska erläggas till staten. Moms ska 
därför inte tas ut i samband med aktuella taxeuttag enligt ärvdabalken och 
begravningslag. Taxan föreslås bygga på en timtaxa utifrån den tid respektive 
handläggare lägger ned på ärendet. Utifrån jämförelse med andra kommuners taxor 
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föreslås en timtaxa motsvarande 0,8 % av aktuellt prisbasbelopp. (47 600 
prisbasbeloppet 2021) = 380,80 kr per timme avrundat till hela krontal = 380 kr per 
timme. Taxan kommer då att förändras årligen utifrån det aktuella prisbasbeloppet. 
 

Taxa för dödsboförvaltning Avgift 
2021 380 kr per timme 
Taxan förändras årligen  aktuellt prisbasbelopp 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-05-19 
 
Skickas till 
För handläggning: kommunstyrelsen, kommunfullmäktige 
För kännedom: socialnämnden 
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