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§ 19 Dnr 2021/00010 

Kungörelse 2021-05-03 

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. 
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§ 20 Dnr 2021/00003 

Allmänhetens frågestund 2021-05-03 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har den 22 mars 1999 beslutat att införa ”Allmänhetens 
frågestund” på kommunfullmäktiges sammanträden. 
 
Inga frågor från allmänheten har inkommit till dagens sammanträde. 
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§ 21 Dnr 2021/00066 

Information - Covid-19 

Sammanfattning av ärendet 
Stabschef Mattias Bergström delger nulägesrapport och informerar om lägesbilden 
av covid-19 för Ovanåkers kommun och Gävleborgs län. 
 
Barn- och utbildningschef Christer Andersson delger lägesbild och arbetssätt för 
barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter som avser förskola, grundskola 
och gymnasium.  
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§ 22 Dnr 2020/01151 

Besvarande av medborgarförslag: Gång- och cykelväg 
Runemo-Alfta 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunstyrelsen ställer sig positiv till förslaget och ger förvaltningen i 

uppdrag att utreda förutsättningar för att tillskapa ett gång- och cykelstråk 
mellan Runemo och Alfta. Finansieringen av detta sker via årets resultat för 
kommunstyrelsen. 

2. Ovanåkers kommun skulle gärna se bandel 251 Bollnäs-Furudal i drift igen, 
men ser det som osannolikt eftersom järnvägen är i så dåligt skick att det 
krävs stora investeringar för att banan ska kunna användas för godstrafik 
igen.  
Med tanke på den utsatta trafiksituationen för cykel- och gångtrafikanter 
efter sträckan och den potential som finns att använda cykel som färdmedel 
vill vi gärna se att en gång- och cykelbana byggs mellan Runemo och Alfta 
där en av utgångspunkterna att lägga den på järnvägsspåret. 

3. Medborgarförslaget anses därmed besvarat. 
 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Jennie Forsblom (KD) gör följande ändringsyrkande; 
Ovanåkers kommun skulle gärna se bandel 251 Bollnäs-Furudal i drift igen, men 
ser det som osannolikt eftersom järnvägen är i så dåligt skick att det krävs stora 
investeringar för att banan ska kunna användas för godstrafik igen.  
Med tanke på den utsatta trafiksituationen för cykel- och gångtrafikanter efter 
sträckan och den potential som finns att använda cykel som färdmedel vill vi gärna 
se att en gång- och cykelbana byggs mellan Runemo och Alfta med utgångspunkt 
att lägga den på järnvägsspåret. 
 
Jan-Åke Lindgren (S) gör följande ändringsyrkande att ändra sista textraden till: 
…där en av utgångspunkterna är att lägga den på järnvägsspåret.  
Susan Kangosjärvi Persson (V), yrkar bifall till Jan-Åke Lindgren (S) yrkande. 
 

Beslutsgång 
Kommunfullmäktiges ordförande frågar om Jennie Forsblom (KD) vill ändra 
formuleringen till Jan-Åke Lindgrens (S) ändringsyrkande och finner att förslaget 
bifalls.  
Kent Olsson (L), Susan Kangosjärvi Persson (V) och Håkan Englund (S) yrkar bifall 
till Jennie Forsbloms (KD) förslag med Jan-Åke Lindgrens (S) ändringsyrkande. 

 
Ärendet 
Ett medborgarförslag har lämnats in där man föreslår att en gång- och cykelväg ska 
anläggas på den idag oanvända järnvägen mellan Runemo och Alfta. 
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Förslagsställaren påtalar ett behov av gång och cykelväg då Runemovägen är en 
smal väg med mycket trafik med en stor andel tung trafik.  
 
Ovanåkers kommun anser att Orsabanan, bandel 251 Bollnäs-Furudal, kan utgöra 
en viktig del i södra Norrlands framtida järnvägssystem för godstransporter. Det 
förutsätter att banan rustas så att standardkrav för godstransporter kan uppfyllas. 
Frågan om långsiktigt ställningstagande om järnvägen är aktuell och dialog förs 
mellan Trafikverket, region Gävleborg och kommunerna utmed sträckan. 
Ovanåkers kommun avvaktar ställningstagandet om järnvägens framtid 
innan diskussion förs om eventuell ändrad användning till gång- och cykelväg. 
 
Kommunens översiktsplan, ÖP 2030, pekar ut stråket Runemo-Alfta som ett 
prioriterat stråk för gång- och cykel (sid 29 i ÖP 2030). Ett alternativ till ett gång- 
och cykelstråk på banvallen är att anlägga en gång- och cykelväg utmed väg 619. 
Trafikverket är väghållare för den vägen och därmed kan inte kommunen själv 
besluta om eventuella åtgärder och utbyggnad. På delar av sträckan mellan orterna 
kan det finnas andra alternativ för gång- och cykelstråket, men inte i något av dessa 
alternativ är kommunen väghållare. 
Då kommunen har utpekat stråket som prioriterat i ÖP 2030 föreslår 
gatuavdelningen att pengar avsätts för en utredning för att utreda förutsättningarna 
för ett gång- och cykelstråk mellan Runemo-Alfta. Gatuavdelningen bedömer 
utredningskostnaden till 200 000 kr. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till KS 2021-04-13 
Medborgarförslag – Gång- och cykelväg Runemo-Alfta 
ÖP 2030 
 
Skickas till 
För kännedom: förslagsställare och gatuavdelningen 
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§ 23 Dnr 2020/01113 

Besvarande av medborgarförslag: Belysning vid 
återvinningscentralerna i kommunen 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Ovanåkers kommun är inte ansvarig för återvinningsstationerna. 

Föreslagställaren hänvisas till ansvarig för återvinningsstationerna som är 
FTI (förpacknings & tidningsinsamlingen).     
 

2. Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att redovisa olika lösningar för 
belysning vid samtliga återvinningsstationer som finns i kommunen. 
 

3. Medborgarförslaget anses därmed besvarat. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag har inkommit där man tycker att det behövs belysning på 
återvinningsstationerna. Det är ofta mörkt på dessa platser så man ser knappt vart 
man ska slänga. Man vill inte vara låst till att återvinna/slänga skräp till dagtid på en 
helg om man ska bort. Det är också en trygghet med belysning. 
 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag om gatubelysning på återvinningsstationerna 
Gatuavdelningens tjänsteskrivelse 
 
Skickas till 
För kännedom: gatuavdelningen och förslagsställare  
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§ 24 Dnr 2018/00419 

Besvarande av motion: Integrationsperson 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige anser att motionen är besvarad. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Integrationscentrum vid Södra Skolan i Edsbyn är ett arbetsmarknadsprojekt som 
riktar sig mot utrikesfödda i etablering med inriktning mot en snabbare etablering 
och integrering på arbetsmarknaden. Integrationscentrum hette tidigare 
Aktivitetshuset 
 
Vårt syfte och mål är att stärka den enskildes integrering och etablering på 
arbetsmarknaden. Att minska utbetalningen av ekonomiskt bistånd inom 
kommunen. Alla utrikesfödda ska förberedas för praktik, anställning eller studier i 
samarbete med berörda aktörer i Ovanåkers kommun samt att bli delaktiga i 
samhället. Få en tilltro till sin egen kraft och utvecklas i svenska språket för att gå 
mot egen försörjning. 
Vi har fokus på tre områden: 

• Kom in (kommunintroduktion) 
• Datakunskap 
• Information/diskussion 

 
Integrationsenhet 
Integrationsenheten har hand om det planerade mottagandet av flyktingar. 
Ovanåkers kommun har ett avtal med Länsstyrelsen och Migrationsverket att ta 
emot ett antal flyktingar per år som fått uppehållstillstånd. Det är olika varje år och 
2020 tar vi inte emot några kvotflyktingar. Utöver det tar vi även emot personer som 
fått uppehållstillstånd och själva valt att flytta till kommunen. 
Till integrationsenheten kan du vända dig om du har fått uppehållstillstånd i Sverige 
som flykting, skyddsbehövande, särskilt ömmande omständigheter eller som 
anhörig till dessa grupper och är folkbokförd i Ovanåkers kommun. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Motion Integrationsperson 
 
Skickas till 
För kännedom: förslagsställare, arbetsmarknadsenheten och kommunchef 
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§ 25 Dnr 2021/00096 

Ansökan från Älvkarleby kommun om att få ingå i Inköp 
Mitt 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Att bevilja Älvkarleby kommuns ansökan om att bli del av samverkan i 

Inköp Mitt. 
2. Att justera samverkansavtalet gällande Inköp Mitt genom att lägga till 

Älvkarleby kommun i ”§ 2 Parter”. 

 
Ärendet 
Hälsingekommunerna samverkar i inköpsfrågor inklusive gemensamma 
upphandlingar, samarbetet benämns ”Inköp Mitt” och regleras i ett avtal som 
antagits av varje kommuns kommunfullmäktige. I det avtalet anges i § 5 Externa 
parter och utökat samarbete att det är möjligt för ytterligare kommuner att 
stadigvarande ingå i samarbetet. Det går till så att den kommun som önskar ingå 
inlämnar en ansökan. Styrgruppen, bestående av ekonomicheferna, behandlar 
frågan och avger förslag till kommunfullmäktige i respektive kommun som för 
närvarande ingår i Inköp Mitt. Ny part har inträtt i samverkan när samtliga befintliga 
parter lämnat sitt godkännande och ny part har undertecknat avtalet. 
 
Älvkarleby kommun, med vilken kommunerna i Gävleborg samverkat i 
kommunalförbundet Inköp Gävleborg, har nu inkommit med en ansökan om att 
stadigvarande få ingå i nätverket Inköp Mitt. Beviljas de att delta möjliggör det ett 
större underlag vid gemensamma upphandlingar. Det blir också fler parter som kan 
dela på arbetet med nätverket. Förslaget är alltså att Älvkarleby kommun beviljas 
ingå i samverkan Inköp Mitt. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-02-22 
Ansökan/avsiktsförklaring om anslutning till samverkan Inköp Mitt 
Avtal för inköpssamverkan, 2021-02-22 
 
Skickas till 
För kännedom: Älvkarleby kommun, Inköp Mitt, kommunchef och ekonomichef 
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§ 26 Dnr 2021/00182 

Revidering investeringsplan 2021-2025: 
kommunstyrelsen - Celsiusskolans skolgård 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utöka investeringsbudgeten med 3 000 tkr år 2021 
för investering i Celsiusskolans skolgård. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Skolgården prioriterades bort av ekonomiska skäl under ombyggnationen av 
Celsiusskolan. 
Barn- och utbildningsförvaltningen har i samråd med Kennet Fröjd, rektor vid 
Celsiusskolan, tittat på gamla underlag samt verksamhetens önskemål. Man är 
överens om inriktningen. 
Biträdande kommunchef har beställt projektet från fastighetsavdelningen, under 
förutsättning att medlen anslås. 
 
Ärendet 
Kopia av projektbeställning 2021-03-11: 
Kommunstyrelseförvaltningen beställer följande projekt från fastighetsavdelningen: 
 
Ombyggnation av Celsiusskolans skolgård. 
Projektstart:     Omgående 
Projektslut:      Skolgården bör vara brukbar vid starten av höstterminen 2021. 
Slutredovisning av projektet senast 2021-10-26. 
Projektbudget:  3 000 tkr, avhängigt beslut av kommunstyrelsen 2021-03-16 
Resurser: Upphandlad konsultfirma för projektering och ritningar med stöd från 
fastighetsavdelningen. 
Personal från AME kan med fördel användas.  
Fastighetsavdelningen avgör hur entreprenör skall väljas i samråd med beställaren. 
Beställare: Bitr. kommunchef på uppdrag av kommunstyrelsen. 
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Projektförutsättningar: 
• Verksamhetens föreslagna utrustningsval och ingående enheter enligt 

Alternativ C ska tillmötesgås så långt det är möjligt. 
• Utformningen skall tillmötesgå de olika behov som finns i de olika 

åldersgrupperna, uppmuntra till fysisk aktivitet, och innehålla lösningar som 
tillmötesgår elever med funktionshinder. 

• Utformningen skall förutom lekutrustning innehålla rikligt med bänkar och 
andra uppehållsytor. 

• Utformningen kan med fördel om budgeten tillåter innehålla olika 
topografiska inslag i form av kullar och platåer. 

• Utrustning anpassad för specifika åldersgrupper skall placeras så nära 
respektive åldersgrupps entré som möjligt. Detta innebär i praktiken 
stigande åldrar åt öster på skolgården. 

• En plan med futsal-mått kan med fördel placeras mitt i skolgårdsområdet 
som naturlig avdelare mellan åldersgrupperna. Planen är obligatorisk. Om 
budgeten tillåter skall konstgräs anläggas. Om inte bör planen vara grusad 
och förberedd för konstgräs i ett senare skede. 

• Uteklassrum med tak är obligatoriskt. Uteklassrummet skall placeras nära 
skolbyggnaderna, öster om skolgårdens mitt. 

• En läktare skall anläggas med gaveln åt skolbyggnaden och sittrikting åt 
öster. Framför läktaren skall det vara minst 3 meters utrymme för 
uppträdanden eller lektionsledare. Baksidan av läktaren kan med fördel 
utrustas med klättergrepp. 

• Om budgeten tillåter skall en pump-trackbana anläggas. Om inte skall det 
finnas en utpekad plats för framtida pump-track. En billigare lösning med 
kuperad bana kan övervägas. 

 
Prioriteringar: 
Utrustningen enligt verksamhetens Alternativ C skall så långt det är möjligt inte 
prioriteras bort. Billigare lösningar för andra delar av utformningen skall i första 
hand tillämpas. 
 
Samverkan 
Projektet skall samverkas med representanter för verksamheten. Formen för 
samverkan avgörs av fastighetsavdelningen. 
Det första utkastet till utformning skall vara så nära önskat slututseende som möjligt 
för att ge verksamheten möjligheten att inkomma med synpunkter i tid. 
 
 
Konsekvensbeskrivning barn och unga 
En modern och tillgänglig skolgård som stimulerar till rörlighet och som erbjuder 
möjligheter till undervisning utomhus har positiv inverkan på barn och unga. 
 
Konsekvensbeskrivning jämställdhet 
Den nya skolgården ska innehålla en stor variation av utrustning och 
uppehållsutrymmen och diskriminera någon. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-03-12 
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Skickas till 
För kännedom: Biträdande kommunchef, fastighetsstrateg, rektorer på 
Celsiusskolan 
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§ 27 Dnr 2021/00288 

Revidering investeringsplan 2021-2025: 
kommunstyrelsen - golv och ridåvägg Alfta sporthall 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att utöka investeringsbudgeten med 6,5 mnkr 

för investering i nytt golv och ny ridåvägg i Alfta sporthall 2021. 
 

2. Paragrafen justeras direkt. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Alfta sporthall har behov av nytt golv samt att byta ut vikväggen till en ny ridåvägg. 
Golvet har skador i form av sprickor i mattan, vattenskador runt 
redskapsfästningarna som gör att golvet skjuter upp runt infästningar, lutningar som 
kan härröra från att underliggande reglar har gett vika samt skenan mitt på golvet 
som vikväggen löper i utgör skaderisk för grundskoleelever så väl som övriga som 
använder sporthallen. Vid eventuellt divisionsspel som till exempel i innebandy är 
det sannolikt att domare inte godkänner golvet för spel då golvet har för många 
riskområden. 
Vikväggen är från 1970 och vikväggar av denna typ installeras inte längre och 
därför mycket svårt att hitta reservdelar. Vikväggen är i dagsläget ur funktion. 
 
Ärendet 
Alfta sporthalls huvudsakliga användningsområde är undervisning för grundskolans 
elever på Alftaskolan, från förskoleklass till årskurs 9, som har lektioner fem dagar i 
veckan mellan klockan 8:00 och 15:30. därefter finns tider för föreningar att hyra 
hallen till sina verksamheter. Efter skoltid används sporthallen flitigt av kommunens 
olika föreningar för träning samt olika idrottsevenemang. Det är aktiviteter i 
sporthallen alla kvällar i veckan samt helger fram till klockan 22:00. Vikväggen är 
just nu ur funktion. Försök görs att ställa den i ett läge som delar hallen i två salar 
för att tillgodo se grundskolans behov vid undervisningen. Att vikväggen slutar 
fungera sker med jämna mellan rum samt väldigt trög att skjuta ihop såväl som 
skjuta fram.  
 
Konsekvensbeskrivning barn och unga 
Renoveringen ger barn och unga en möjlighet att utöva, i skolan såväl som på fritid 
via föreningsliv, idrott och friskvård utan att riskera skador som orsakats av dåligt 
underlag. 
 
Konsekvensbeskrivning jämställdhet 
Alla kommuner i Sverige är skyldiga att tillgodose att grundskoleelever ska ha lika 
förutsättningar att utöva idrott i sin skolgång, för att detta ska vara möjligt för 
Alftaskolans elever i årskurs F-9 är denna investering absolut nödvändig.  
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Konsekvensbeskrivning hållbarhet 
Byte av golv utgör en hållbarhet på 30 år. Ridåvägg har lång livstid och det mest 
vanliga som installeras i sporthallar. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-03-26 
 
Skickas till 
För kännedom: kultur och fritidschef, enhetschef fritid och fastighetsstrateg 
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§ 28 Dnr 2021/00316 

Rivning Celsius F-6 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige utökar kommunstyrelsens ram med 2 000 000 kr 2021 

för rivning av Celsiusskolans gamla F-6 lokal. Finansiering sker via 2021 
års resultat. 

2. I möjligaste mån ska lösöre återbrukas i andra kommunala verksamheter. 
Byggnadsmaterial ska också i möjligaste mån återbrukas och i annat fall 
återvinnas. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Celsius F-6 är inga byggnader Ovanåkers kommun vill använda då stora åtgärder 
skulle behövas för att sätta dem i bra skick. Tomma byggnader är förknippade med 
kostnader. Vidare finns långsiktiga möjligheter att använda marken till bostäder, 
vilket den även är planerad för. 
 
Rivningar, tillsammans med bland annat fastighetsförsäljningar, finns vanligtvis inte 
budgeterade på kommunstyrelseförvaltningen. Kostnaden för rivningen uppskattas 
uppgå till 1,5-2,0 mnkr. Förvaltningen önskar klartecken att upphandla och utföra 
rivningen snarast, för att möjliggöra att den genomförs under sommarlovet 2021, 
och för att undvika att de tomma lokalerna drar ytterligare kostnader. Då åtgärden 
inte finns budgeterad påverkar den årets resultat. 
 
Ärendet 
I dagsläget används tre klassrum av skolan för att underlätta utspridda lektioner 
under pandemin. Skolan kan dock hantera situationen om tillräcklig förvarning ges 
och motsätter sig inte en rivning. Man understryker vikten av att rivningen sker 
under sommarlovet för att minimera påverkan på verksamheten. 
 
Förvaltningen har tillsammans med Aefab tittat på vilka konsekvenser en rivning 
skulle få för el, vatten, fjärrvärme och fiber. Det krävs vissa koordinerade åtgärder 
för att rivningen inte ska påverka närliggande verksamheter, bland annat går en 
elkabel som försörjer biblioteket via F-6-byggnaden. 
 
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit in prisuppgifter på rivningen, skickat in PCB-
prover för analys, och bedömer att rivningen kan ske under sommarlovet 2021. Det 
lägsta inkomna priset summerar till 1 103 500 kr. Förvaltningen bedömer att 
tillkommande kostnader för elarbeten, plomberingar av vatten och fjärrvärme, 
ändrings- och tilläggsarbeten, samt ospecificerade arbeten, driver upp kostnaden till 
minst 1 500 000 kr, men inte mer än 2 000 000 kr. 
  
Konsekvensbeskrivning barn och unga 
Skolan måste om man inte har tillgång till lokalerna hitta andra lösningar för att 
sprida ut lektionerna under pandemin. 
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Rivningen kommer under en begränsad tid innebära att närliggande verksamheter, 
bland annat Celsiusskolan, påverkas. 
Rivningen kommer när den är slutförd inte att innebära några ytterligare negativa 
konsekvenser för barn och unga. 
 
Konsekvensbeskrivning hållbarhet 
Rivningen innebär att miljöfarliga ämnen som asbest och PCB tas omhand. 
Rivningen innebär att tomställda byggnader inte förbrukar energi. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-04-06 
Kostnadskalkyl MH Demontering AB, 2021-03-18 
Mötesanteckningar, 2021-03-22 
Kompletterande anteckningar, Per Andersson, Aefab, 2021-03-29 
 
Skickas till 
För kännedom: ekonomiavdelningen, planeringschef, fastighetsingenjör, 
fastighetsstrateg 
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§ 29 Dnr 2021/00114 

Utveckling Hälsingebygden 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Ovanåkers kommun ska vara medfinansiär i EU-programmet för lokal 
utveckling, Leader utveckling Hälsingebygden, 2022-2028. 

2. Finansiering beaktas i kommande budgetarbeten för 2022 t.o.m. 2028 
Avgiften för 2021 är 87 989 kr för 2021 och är erlagd till Leader i december 
2020. 

 

Ärendet 
Fråga har inkommit från ordförande i den ideella organisationen Leader utveckling 
Hälsingebygden om medfinansiering för kommande programperiod för EU-
programmet för lokal utveckling. 
Pengarna för arbetet och projekten inom lokalt ledd utveckling kommer från fyra 
EU-fonder, landsbygdsfonden, havs- och fiskerifonden, socialfonden och regionala 
utvecklingsfonden. 
Man kan söka stöd för projekt som syftar till att t.ex. skapa en attraktiv landsbygd 
för boende eller utveckla bygdens föreningsliv. 
 
Det finns två stöd man kan söka för, det ena är projekt och det andra är 
samarbeten. Offentliga aktörer kan inte söka medel för att bedriva kompetensenlig 
(ordinarie) verksamhet. 
 
Ordet Leader är en förkortning av en fransk mening – Liaison Entre Actions de 
Dèveloppement de l´Economie Rurale. Det betyder "samordnade aktiviteter för 
ekonomisk utveckling på landsbygden". 
 
Förvaltande myndighet är Jordbruksverket och regeringen tillsätter en 
övervakningskommitté för programmet. Det finns knappt 50 leaderområden i 
Sverige. I varje leaderområde ska det finnas ett leaderkontor för att administrera 
leaderområdet och en LAG-grupp, som är leaderområdets styrelse med en 
ordförande. LAG-gruppen beslutar om att anta projekt. (Förordning 2015:407 om 
lokalt ledd utveckling). 
 
I varje leaderområde finns en utvecklingsstrategi som ligger till grund för 
utvecklingen i området. Strategin beskriver vad som behöver göras för att öka 
sysselsättningen, få fler nya företag och hur området kan bli attraktivt och 
konkurrenskraftigt. 
 
I utvecklingsstrategin finns också en budget som bestämmer hur mycket stöd som 
de som bor och är verksamma i området kan söka. Strategin styr också vilka projekt 
som kan få stöd i leaderområdet. 
 
Det finns två stöd man kan söka för lokalt ledd utveckling inom Leader: 

• stöd för att genomföra projekt 
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• stöd till samarbeten med andra leaderområden eller aktörer utanför ditt 
leaderområde. 

 
Det fanns totalt cirka två miljarder kronor för att stärka Sveriges konkurrenskraft 
genom lokalt ledd utveckling under perioden 2014–2020. I förfrågan från Leader 
Utveckling hälsingebygden om deltagande under programperioden 2022-2028 
framgår att vi enligt jordbruksverket ska anta att programmet fortsatt ska ha samma 
omfattning. 
 
Pengarna för arbetet och projekten inom lokalt ledd utveckling kommer från fyra 
EU-fonder, landsbygdsfonden, havs- och fiskerifonden, socialfonden och regionala 
utvecklingsfonden. Eftersom pengarna kommer från fyra olika fonder kan du söka 
stöd för många olika saker som till exempel det här: 

• skapa en attraktiv landsbygd för boende 
• utveckla bygdens föreningsliv 
• göra investeringar i kultur- och naturlandskapet så att fler människor får 

tillgång till dem 
• arbete med både näringslivsutveckling, innovationer, kompetensförsörjning, 

arbetsmarknadsprojekt eller lantbruks- och fiskefrågor. 
 
Offentliga aktörer kan inte söka medel för att bedriva kompetensenlig verksamhet.  
 
Konsekvensbeskrivning barn och unga 
Många projekt i Leader utveckling Hälsingebygden har direkt eller indirekt positiv 
effekt för barn och unga. Kultursatsning för barn & unga i Ovanåker med 
Hälsinglands Kulturscen i Alfta som projektägare är ett exempel. 
 
Konsekvensbeskrivning jämställdhet och hållbarhet 
Jämställdhet, mångfald och hållbarhet är horisontella mål i Leader-programmet och 
ett flera av målen ska alltid beaktas i projekt och samarbeten. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-03-01 
Medfinansiering leaderområde 2022 till 2028 
 
Skickas till 
För kännedom: Leader Utveckling Hälsingebygden, ekonomiavdelningen 
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§ 30 Dnr 2021/00177 

Lekplatsplan Ovanåkers kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 
Att kommunfullmäktige antar Lekplatsplan – Ovanåkers Kommun som vägledande 
dokument i det framtida arbetet med allmänna lekplatser. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Gatuavdelningen har i uppdrag av kommunstyrelsen tagit fram ett dokument som 
skall verka som vägledande plan och policy vid arbetet med allmänna lekplatser 
(KS 2019-09-10 §135). I dokumentet tydliggörs vilka förslag till åtgärder och behov 
som finns i kommunens lekplatsbestånd. En god geografisk spridning finns i båda 
kommunens centralorter, Alfta och Edsbyn. Vissa lekplatser är i behov av 
upprustning och ett behov av att utveckla två befintliga centrala lekplatser finns. Tre 
lekplatser är föremål för avveckling av olika anledningar. Nyanläggning av eventuell 
lekplats i Långhed anses inte vara befogad, då riktlinjen är att lekplatser ska finnas 
endast i kommunens tätorter. Långhed klassas ej som tätort. 
 
Ärendet 
Ett medborgarförslag om nyanläggning av lekplats i Långhed föranledde ett 
uppdrag om framtagande av vägledande dokument gällande kommunala allmänna 
lekplatser. I detta dokument ska riktlinjer för underhåll och åtgärder av befintliga och 
anläggande av eventuella nya lekplatser tydliggöras. I det inkommande 
medborgarförslaget fanns en önskan om nyanläggning av kommunal allmän 
lekplats i Långhed. I det nu framtagna dokumentet finns en tydlig riktlinje om att 
kommunala allmänna lekplatser skall finnas i tätort och därför är rekommendationen 
att inte anlägga en ny lekplats i Långhed. 
 
Dokumentet ska även stödja gatuavdelningen i deras drift- och åtgärdsarbete och 
säkerställa att kvaliteten på lekplatserna upprätthålls. Dokumentet grundar sig på 
en inventering utförd av en oberoende konsultfirmas rekommendationer 
tillsammans med en behovsanalys, utförd av gatuavdelningen, med utgångspunkt 
ur säkerhetsbesiktning. I dokumentet framgår med tydlighet att möjligheten att 
avveckla 3st lekplatser finns, med beaktning av de konsekvenser man bör ta 
hänsyn till (se Bilaga 1). 
 
Konsekvensbeskrivning barn och unga 
Ingen större påverkan. Tillgången till allmänna lekplatser är fortsatt mycket god, 
även om 3st lekplatser avvecklas. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Mikael Östling 
Lekplatsplan – Ovanåkers Kommun 
Lekpaltsöversikt - kartor 
Bilaga 1 
Lekplatsbesiktning Rönnvägen 
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Lekplatsbesiktning Tulpans väg 
Lekplatsbesiktning Ristvägen 
 
Skickas till  
För kännedom: gatuavdelningen 
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§ 31 Dnr 2021/00390 

Föredragning av årsredovisning 2020 - Ovanåkers 
kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige har tagit del av årsredovisningen. 
 

Ärendet 
Ekonomichef Magnus Haraldsson föredrog ärendet. 
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§ 32 Dnr 2021/00389 

Revisionsberättelse 2020 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige mottar revisionsberättelsen för 2020. 
 

Beslutsunderlag 
Revisionsberättelse 2020 
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§ 33 Dnr 2021/00233 

Årsredovisning 2020 - Ovanåkers kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige fastställer Årsredovisningen 2020 Ovanåkers kommun. 
2. Att avsätta 13 522 tkr till resultatutjämningsreserv (RUR). 

 
Ärendet 
Ovanåkers kommun redovisar ett resultat för 2020 på 20,7 mnkr, budgeten för året 
var 5,7 mnkr. Resultatet 2019 var 29,9 mnkr. 
Kommunens nettokostnader är 698,2 mnkr, skatteintäkter och generella bidrag är 
722,7 mnkr vilket gör att verksamhetens resultat är 24,4 mnkr. Resultatet efter 
finansiella poster är 20,7 mnkr, de finansiella intäkterna och kostnaderna blev 2020 
-3,7 mnkr. 
 

   Kommunen Koncernen 
Tkr  2020 2019 2020 2019 
Verksamhetens nettokostnader      
Verksamhetens intäkter  166 252 186 015 314 983 332 157 
Verksamhetens kostnader  -826 815 -831 620 -930 041 -939 798 
Avskrivningar  -37 651 -31 503 -65 711 -56 938 
Summa Verksamhetens 
nettokostnader  -698 214 -677 108 -680 769 -664 579 

      
Finansiella poster      
Skatteintäkter  490 641 495 734 490 641 495 734 
Generella statsbidrag och 
utjämning  232 011 204 252 232 011 204 252 

Verksamhetens resultat  24 438 22 878 41 883 35 407 
      

Finansiella intäkter  4 082 10 510 2 614 8 944 
Finansiella kostnader  -7 771 -3 538 -15 447 -11 443 
Resultat efter finansiella 
poster  20 749 29 850 29 050 32 909 

      
Extraordinära poster  0 0 0 0 
ÅRETS RESULTAT  20 749 29 850 29 050 32 909 

 
Ovanåkers kommunkoncern redovisar ett resultat för 2020 på 29,1 mnkr, budgeten 
för året var 11,7 mnkr. Föregående år var resultatet i koncernen 32,9 mnkr. 
Verksamhetens nettokostnader är 6,9 mnkr bättre än budgeterat, en större 
bidragande orsak till detta är ersättning från staten för sjuklönekostnader samt 
sänkta arbetsgivaravgifter. På grund av att staten beslutat om extra generella 
statsbidrag blev skatter och generella bidrag 11,1 mnkr bättre än årsbudgeten. 
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Kommunens budgetföljsamhet 
  Budget Resultat Avvikelse 
Verksamhetens intäkter 190 000 166 252 -23 748 
Verksamhetens kostnader -857 798 -826 815 30 983 
Avskrivningar -35 075 -37 651 -2 576 
Verksamhetens nettokostnad -702 873 -698 214 4 659 
Skatteintäkter och statsbidrag 711 504 722 652 11 148 
Finansnetto -2 888 -3 689 -801 
Resultat 5 743 20 749 15 006 

 
Verksamhetens nettokostnader är 4,7 mnkr lägre än budgeten för året. 
Verksamhetens intäkter är 23,7 mnkr lägre än budgeterat. Under året har det skett 
en fortsatt minskning av bidrag från bland annat Arbetsförmedlingen. När bidragen 
har minskat under året har också verksamhetens kostnader minskat. 
Verksamhetens kostnader är 31,0 mnkr lägre än budgeterat. Avskrivningar och 
nedskrivningarna är totalt 2,6 mnkr högre än budgeten. Avskrivningarna blev 1,3 
mnkr högre än budgeterat pga. att några större investeringsobjekt aktiverades 
tidigare än budgeterat och att investeringsutgifterna blivit högre än budgeterat. 
Årets nedskrivningar blev 1,3 mnkr, dessa var inte budgeterade.  
Utfallet för skatter och generella bidrag 11,1 mnkr bättre än årsbudgeten. Att vi gör 
överskott jämfört med budget beror till största del på att staten beslutat om extra 
generella statsbidrag för 2020 vid fyra tillfällen samt ett statsbidrag för effekterna av 
en periodiseringsfond, totalt 21,9 mnkr. Slutavräkningen för kommunens 
skatteintäkter blev 9,6 mnkr sämre än budgeterat. Det är slutavräkningen för 2020 
som står för merparten, 8,3 mnkr, slutavräkning för 2019 är 2,9 mnkr jämfört med 
en budget på 1,6 mnkr. 
Finansnettot är -3,7 mnkr, vilket är 0,8 mnkr sämre än årsbudgeten. De finansiella 
intäkterna är 2,2 mnkr bättre än budgeterat pga. att det realiserats positiva resultat 
med 1,8 mnkr när vi placerat om kommunens pensionsplaceringar. Kommuninvest 
har även i år gett en överskottsutdelning, 0,5 mnkr. Att de finansiella kostnaderna är 
3,0 mnkr sämre än budgeterat förklaras av den kraftiga nedgången som varit på 
kommunens pensionsplaceringar under våren, totalt är det uppbokat ett orealiserat 
resultat på -4,8 mnkr. Kommunens räntekostnader för de upptagna lånen blev 0,9 
mnkr vilket blev 2,6 mnkr lägre än budgeterat. 
 
Nedan visas nämndernas budget, utfall och avvikelser. Störst avvikelse mot årets 
budget har barn och utbildningsnämnden, -5,3 mnkr. 

  Budget Resultat Avvikelse 
Kommunfullmäktige, revision, 
valnämnd -1 164 -1 077 87 

Kommunstyrelsen -149 203 -152 116 -2 913 
VA 300 1 234 943 
Miljö- och byggnämnden -4 712 -4 070 642 
Barn- och utbildningsnämnden -255 372 -260 713 -5 341 
Socialnämnden -275 491 -272 694 2 797 
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Balanskravsutredning 
  2020 2019 2018 

Årets resultat enligt resultaträkningen 20 749 29 850 -16 482 

- Samtliga realisationsvinster -952 -1 503 -745 

+ Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet 0 0 0 

+ Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet 0 0 0 

-/+ Orealiserade vinster och förluster i värdepapper 0 -7 173 0 

+/- Återföring av orealiserad vinst/förlust i värdepapper 4 792 0 0 

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 24 589 21 174 -17 227 

- Reservering av medel till resultatutjämningsreserv -13 522 -14 174 0 

+ Användning av medel från resultatutjämningsreserv 0 0 0 

+ Användning av medel för flyktingsituationen 0 565 6 473 

+ Användning av medel för pensionskostnader 0 0 13 400 

Årets balanskravsresultat 11 067 7 565 2 646 

 
Det finns inga negativa balanskravsresultat från tidigare år att återställa. 
Årets resultat efter balanskravsjusteringar uppgår till 24 589 tkr. 
Avsättning till resultatutjämningsreserv (RUR) är gjort enligt kommunfullmäktiges 
riktlinjer och är för 2020 föreslagen till 13 522 tkr, medel som efter 
kommunfullmäktiges beslut kan utnyttjas under lågkonjunktur. 
Resultatutjämningsreserven uppgår därmed till totalt 27 696 tkr vid årsskiftet. 
Årets balanskravsresultat efter reservering av medel till resultatutjämningsreserven 
uppgår till 11 067 tkr. 
 
God ekonomisk hushållning 
Kommunallagen säger att det för verksamheten ska anges mål och riktlinjer som är 
av betydelse för god ekonomisk hushållning. I Ovanåkers kommun antar 
kommunfullmäktige koncernövergripande mål för en fyraårsperiod. Dessa mål följs 
upp i det koncernövergripande styrkortet. För 2020 bedöms 11 mål vara uppfyllda, 
tre mål bedöms vara delvis uppfyllda och inga mål bedöms inte vara uppfyllda av de 
total 14 övergripande målen. 
Kommunallagen säger också att det för ekonomin ska anges de finansiella mål som 
är av betydelse för god ekonomisk hushållning. Ovanåkers kommun har fastställt 
finansiella mål för 2020 inom tre områden som anses vara av betydelse för god 
ekonomisk hushållning. Bedömningen av dessa tre mål är att resultatmålet är 
uppfyllt, investeringsmålet är delvis uppfyllt och soliditetsmålet är uppfyllt. 
 
Investeringar 
Årets investeringar uppgår till 146,0 mnkr, exkl. leasingbilar (189,4 mnkr). 
Investeringsbudgeten för 2020 var 171,8 mnkr. Budgetöverskottet på 25,7 mnkr 
orsakas av investeringar som inte avslutas under året. 
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Kommunens fem största investeringsobjekt 

  Utgifter sedan projektets start Varav: Årets investeringar 
 Budget 

aggreger
at 

Nettoinv 
aggrege
r 
-at 

 Avvikels
e Budget Nettoin

v 
Avvikels
e 

Alla 
investeringsproje
kt 

459 068 433 326   171 78
5 

146 04
3 

25 742 

Näskullen 
(demensboende 
48 lägenheter) 

100 000 119 982  -16 000 21 018 41 001 -19 983 

Celsiusskolan: 
samlad F-9 

170 000 184 544  -11 000 16 889 31 434 -14 545 

Alftaskolan: 
Ombyggnad F-9 

53 215 30 326  0 51 485 28 596 22 889 

Knåda utbyggnad 
VA 

10 440 5 021  0 10 385 4 966 5 419 

Celsiusskolan: 
Inredning och 
teknik 

6 600 7 421  -821 2 614 3 436 -822 

  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-03-16 
Årsredovisning 2020 Ovanåkers kommun, del 1 och del 2 
Styrkortsbilaga 
Investeringsbilaga 
 
Skickas till 
För kännedom: ekonomiavdelningen 
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§ 34 Dnr 2021/00388 

Ansvarsfrihet 2020 

Kommunfullmäktiges beslut 
Barn- och utbildningsnämnden 
Kommunfullmäktige beviljar, i enlighet med kommunrevisorernas förslag, 
barn- och utbildningsnämnden och de enskilda förtroendevalda inom detta 
organ ansvarsfrihet för år 2020. 
 
Jäv 
På grund av jäv deltar inte följande ledamöter i handläggningen av denna del 
av ärendet: Jan-Åke Lindgren (S), Maria Unborg (M), Hans Jonsson (C), Andreas 
Kissner (KD), Carl Bopparmark (S) och Karl-Gunnar Landar (C). 
 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige beviljar, i enlighet med kommunrevisorernas förslag, 
kommunstyrelsen och de enskilda förtroendevalda inom detta organ 
ansvarsfrihet för år 2020. 
 
Jäv 
På grund av jäv deltar inte följande ledamöter i handläggningen av denna del 
av ärendet: Håkan Englund (S), Mikael Jonsson (M), Kent Olsson (L), Hans 
Jonsson (C), Gun-Marie Swessar (C), David Parhans (C), Andreas Kissner (KD), 
Jan-Åke Lindgren (S), Maria Unborg (M), Ann Christine Märges (S), Karin Leanders 
(C), Anna Rudman (C), Jennie Forsblom (KD) och Pär Rytkönen (SD), Bertil 
Eriksson (KD), Tomas Bolén (S), Stefan Embretzen (SD), Björn Mårtensson (C), 
Ylva Ivarsson (S) och Elisabeth Eriksson (C). 
 
Miljö- och byggnämnden 
Kommunfullmäktige beviljar, i enlighet med kommunrevisorernas förslag, 
miljö- och byggnämnden och de enskilda förtroendevalda inom detta organ 
ansvarsfrihet för år 2020. 
 
Jäv 
På grund av jäv deltar inte följande ledamöter i handläggningen av denna del 
av ärendet: Per Helgesson (S) och Karin Leanders (C), Ylva Ivarsson (S) och Björn 
Schols (C). 
 
Socialnämnden 
Kommunfullmäktige beviljar, i enlighet med kommunrevisorernas förslag, 
socialnämnden och de enskilda förtroendevalda inom detta organ 
ansvarsfrihet för år 2020. 
 
Jäv 
På grund av jäv deltar inte följande ledamöter i handläggningen av denna del 
av ärendet: Einar Wängmark (S), Gun-Marie Swessar (C) och Kent Olsson (L),  
Ulla Mortimer (M), Monica Hansson (C) och Carina Nordqvist (S). 
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Valnämnden 
Kommunfullmäktige beviljar, i enlighet med kommunrevisorernas förslag, 
valnämnden och de enskilda förtroendevalda inom detta organ ansvarsfrihet 
för år 2020. 
 
Jäv 
På grund av jäv deltar inte följande ledamöter i handläggningen av denna del 
av ärendet: Ulla Mortimer (M), Pär Rytkönen (SD), Karl-Gunnar Landar (C), Inge 
Eriksson (SD) och Carina Nordqvist (S). 
 
Övrigt 
Ansvarsfrihet beviljas för övriga av fullmäktige tillsatta organ med 
hänvisning till revisionsberättelsen 
 

Ärendet 
Revisorerna tillstyrker i sin revisionsberättelse att kommunfullmäktige 
beviljar ansvarsfrihet för styrelsen, nämnderna och de enskilda förtroendevalda i 
dessa organ. 
 

Yttrande 
Under sammanträdet inkom ett yttrande enligt följande: 
Årsredovisning för 2020 Ovanåkers kommun. 
Särskilt yttrande från Centerpartiet och Kristdemokraterna i Ovanåkers kommun. 
  
När kommunfullmäktige ska fastställa årsredovisningen och besluta om 
ansvarsfrihet för 2020 vill vi lämna ett särskilt yttrande där vi lyfter fram några saker 
som vi ser som allvarliga.  
 
Revisorerna har gjort en fördjupad och mycket ambitiös granskning av de stora 
byggnationer som har skett under 2020. Det vi vill nämna är Celsiusskolan och 
Näskullens demensboende. Där kritiseras att dessa byggnationer och framför allt 
styrning och skenande kostnadsökningar inte varit under kontroll. Celsiusskolan fick 
av kommunfullmäktige ett anslag på 115 miljoner kronor men kostnaderna är nu 
uppe i närmare 200 miljoner kronor. Näskullens demensboende fick en budget på 
100 miljoner kronor och är hittills uppe i minst 120 miljoner kronor. Dessutom är 
behovet av de 48 platserna i närtid ifrågasatta. 
 
Kommunen har också visat att man inte har förmåga att styra och leda den här 
typen av stora byggen via så kallad Partnering som är en sorts löpande räkning. 
Centerpartiet och Kristdemokraterna har pekat på och även föreslagit andra 
alternativ till lösningar och placeringar utan att få gehör för det. 
 
Därför var det spännande att se om revisorerna skulle föreslå ansvarsfrihet för hur 
minoritetsstyret har hanterat nämnda byggnationer. Trots revisorernas kritik beviljas 
ansvarsfrihet och därför kommer vi inte heller att yrka på att minoritetsstyret inte ska 
få ansvarsfrihet. Vi vill dock påpeka att vi anser att kommunfullmäktige ska dela 
revisorernas kraftiga kritik i enlighet med revisionsberättelsen. 
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/Centerpartiet och Kristdemokraternas fullmäktigegrupper i kommunfullmäktige 3 
maj 2021 
 
Håkan Englund (S) vill till protokollet få noterat att kommunfullmäktige budgeterat 
170 mnkr för investering i Celsiusskolan (§ 59 KF 2018-08-09). 

 
Beslutsunderlag 
För kännedom: samtliga nämnder 
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§ 35 Dnr 2021/00234 

Årsredovisning BORAB 2020 - direktiv till 
stämmoombud och godkännande 

Kommunfullmäktiges beslut 
Känna sig informerad kring och godkänna årsredovisning, revisionsberättelse, 
granskningsrapport och stämmoprotokoll avseende BORAB för 2020. 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige ska underställas årsredovisning, revisionsberättelse och 
granskningsrapport samt ge stämmodirektiv för årsstämman i respektive helägt 
bolag och godkänner bolagens årsredovisning innan årsredovisningen för 
Ovanåkers kommun behandlas.  Årsredovisning, revisionsberättelse och  
granskningsrapport kompletteras successivt under ärendets handläggning. I 
tjänsteskrivelsen finns ett grundförslag vilket kan kompletteras under 
beslutsprocessen.   
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-03-04 
Årsredovisning BORAB 2020 
Revisionsrapport BORAB 2020 
Granskningsrapport BORAB 2020 
 
Skickas till 
För kännedom: ekonomiavdelningen, BORAB, stämmoombud för Ovanåkers 
kommun vid årsstämma   
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§ 36 Dnr 2021/00235 

Årsredovisning Helsinge Vatten AB 2020 - direktiv till 
stämmoombud och godkännande 

Kommunfullmäktiges beslut 
Känna sig informerad kring och godkänna årsredovisning, revisionsberättelse, 
granskningsrapport och stämmoprotokoll avseende Helsinge Vatten AB för 2020. 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige ska underställas årsredovisning, revisionsberättelse och 
granskningsrapport samt ge stämmodirektiv för årsstämman i respektive helägt 
bolag och godkänner bolagens årsredovisning innan årsredovisningen för 
Ovanåkers kommun behandlas.  Årsredovisning, revisionsberättelse och 
granskningsrapport kompletteras successivt under ärendets handläggning. I 
tjänsteskrivelsen finns ett grundförslag vilket kan kompletteras under 
beslutsprocessen. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-03-04 
Årsredovisning Helsinge Vatten AB 2020 
Revisionsrapport Helsinge Vatten AB 2020 
Granskningsrapport Helsinge Vatten AB 2020 
 
Skickas till 
För kännedom: ekonomiavdelningen, Helsinge Vatten AB, stämmoombud för 
Ovanåkers kommun vid årsstämma 
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§ 37 Dnr 2021/00236 

Årsredovisning Aefab 2020 - direktiv till stämmoombud 
och godkännande 

Kommunfullmäktiges beslut 
Känna sig informerad kring och godkänna årsredovisning, revisionsberättelse, 
granskningsrapport och stämmoprotokoll avseende Aefab för 2020. 

 
Ärendet 
Kommunfullmäktige ska underställas årsredovisning, revisionsberättelse och 
granskningsrapport samt ge stämmodirektiv för årsstämman i respektive helägt 
bolag och godkänner bolagens årsredovisning innan årsredovisningen för 
Ovanåkers kommun behandlas.  Årsredovisning, revisionsberättelse och 
granskningsrapport kompletteras successivt under ärendets handläggning. I 
tjänsteskrivelsen finns ett grundförslag vilket kan kompletteras under 
beslutsprocessen. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-03-04 
Årsbokslut Aefab 2020 
Revisionsberättelse Aefab 2020 
 
Skickas till 
För kännedom: ekonomiavdelningen, Aefab, stämmoombud för Ovanåkers 
kommun vid årsstämma 
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§ 38 Dnr 2021/00237 

Årsredovisning AICAB 2020 - direktiv till 
stämmoombud och godkännande 

Kommunfullmäktiges beslut 
Känna sig informerad kring och godkänna årsredovisning, revisionsberättelse, 
granskningsrapport och stämmoprotokoll avseende AICAB för 2020. 
 

Ärendet 
Kommunfullmäktige ska underställas årsredovisning, revisionsberättelse och 
granskningsrapport samt ge stämmodirektiv för årsstämman i respektive helägt 
bolag och godkänner bolagens årsredovisning innan årsredovisningen för 
Ovanåkers kommun behandlas. Årsredovisning, revisionsberättelse och 
granskningsrapport kompletteras successivt under ärendets handläggning. I 
tjänsteskrivelsen finns ett grundförslag vilket kan kompletteras under 
beslutsprocessen. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-03-04 
Årsredovisning AICAB 2020 
Revisionsrapport AICAB 2020 
Granskningsrapport AICAB 2020 
 
Skickas till 
För kännedom: ekonomiavdelningen, AICAB, Stämmoombud för Ovanåkers 
kommun vid årsstämma 
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§ 39 Dnr 2021/00238 

Årsredovisning Helsinge Net Ovanåker AB 2020 - 
direktiv till stämmoombud och godkännande 

Kommunfullmäktiges beslut 
Känna sig informerad kring och godkänna årsredovisning, revisionsberättelse, 
granskningsrapport och stämmoprotokoll avseende Helsinge Net AB för 2020. 

 
Ärendet  
Kommunfullmäktige ska underställas årsredovisning, revisionsberättelse och 
granskningsrapport samt ge stämmodirektiv för årsstämman i respektive helägt 
bolag och godkänner bolagens årsredovisning innan årsredovisningen för 
Ovanåkers kommun behandlas. Årsredovisning, revisionsberättelse och 
granskningsrapport kompletteras successivt under ärendets handläggning. I 
tjänsteskrivelsen finns ett grundförslag vilket kan kompletteras under 
beslutsprocessen.    
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-03-04 
Årsredovisning HelsingeNet Ovanåker AB 2020 
Revisionsrapport HelsingeNet Ovanåker AB 2020 
 
Skickas till 
För kännedom: ekonomiavdelningen, HelsingeNet Ovanåker AB, stämmoombud för 
Ovanåkers kommun vid årsstämma  
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§ 40 Dnr 2021/00009 

Information till kommunfullmäktige för kännedom 2021-
05-03 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige har tagit del av informationen. 
 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse, 2021-04-20 
2. Protokollsutdrag 2021-03-16  § 65 Stödpaket till verksamheter som bedriver 

restaurang, pizzeria, hotell, café eller bryggeri 
3. Protokollsutdrag 2021-03-16  § 59 Revisionsrapport Celsiusskolan – PwC 
4. Protokollsutdrag 2021-03-16  § 62 Gång- och cykelväg mellan Västra 

Ösavägen och Ol-Anders gården 
5. Protokollsutdrag 2021-03-16  § 63 Medborgarförslag - Belysning vid 

återvinningscentralerna i kommunen 
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