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§ 163 Dnr 2020/00013  

Godkännande av dagordning 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner dagordningen med en direkt justering:  

1. Sista ärendet på dagordningen, 2020/01086, gällande ombyggnad av 
receptionen tas bort och ersätts på dagens möte med en kortare 
information under rapporter. Ärendet flyttas till Kommunstyrelsens 
arbetsutskott den 6 oktober 2020.    
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§ 164 Dnr 2020/00014  

Allmänhetens frågestund 2020-09-29 
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 inga frågor.  
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§ 165 Dnr 2020/01020  

Informationspunkt - Hemsidan 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.    

 
Ärendet 
Kommunikationschef Ulrica Leandersson och webbkommunikatör Niklas Stagvall 
informerar om pågående arbete med att utveckla kommunens webbplats och om 
kommunikationsavdelningens arbete i stort.  
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§ 166 Dnr 2020/00673  

Information om städupphandlingen 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.    

 
Ärendet 
Inköpssamordnare Andreas Wall och upphandlare Ida Klargård informerar om 
städupphandlingen, hur upphandling går till och berättar om bakgrunden till 
inköpsorganisationens nuvarande form där de ingår som del i ekonomiavdelningen.  
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§ 167 Dnr 2020/00015  

Rapporter på kommunstyrelsens sammanträden 2020-
09-29 
Rapporter 

1. Ordförande Håkan Englund informerar om Hälsingeboken. 

2. Vice ordförande Mikael Jonsson informerar om morgondagens 

företagsfrukost. 

3. Vidare informerar Mikael om Svenskt näringslivs rankning av företagsklimat 

i landets kommuner och Ovanåkers kommun har klättrat till plats 100 av 

alla kommuner i Sverige. Förra året placerades Ovanåker på plats 163 av 

Sveriges totalt 290 kommuner.  

4. Biträdande kommunchef Henrik Eklund informerar om Alfta sporthall och 

utredningen kring denna.  

5. Kommunchef Fredrik Pahlberg informerar om säkerhet och arbetsmiljö för 

de som arbetar i och kring receptionen i kommunhuset, hotbild, 

utrymningsvägar.  
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§ 168 Dnr 2020/00866  

Handlingsprogram Fritidsgårdarna 2020-2024 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen antar Handlingsprogram för Fritidsgårdarna 2020-2024 med en 
redaktionell justering där det tydliggörs att det är ålder 13-18 som åsyftas i första 
stycket i den inledande delen.  

 
Sammanfattning av ärendet 
I Ovanåkers kommun har vi två fritidsgårdar, Grottan i Alfta och Kajen i Edsbyn. 
Båda fritidsgårdarna är förlagda i nyrenoverade lokaler. Fritidsgårdsverksamheten 
riktar sig till ungdomar mellan 13-18 år och är en verksamhet som har bedrivits 
sedan 1970-talet. Uppdraget är att skapa mötesplatser för ungdomar och bedriva 
verksamhet i samverkan med ungdomar. Fritidsgården Kajen i Edsbyn har ett 
utökat verksamhetsuppdrag då man också håller öppet en kväll i veckan för 
människor i alla åldrar med funktionsvariabler. 
  
För att säkerställa verksamhetens kvalitet, både i det dagliga arbetet men också i 
det långa perspektivet, behövs ett handlingsprogram. Det som nu föreslås är 
framtaget ur det arbetssätt som idag ligger till grund för verksamheten, men också 
ur omvärldsbevakning och personalens kompetens. 
  
Handlingsprogrammet föreslås en 5-årig revideringscykel. 
 
Konsekvensbeskrivning barn och unga 
”Kommunen ska stödja och stimulera föreningslivet, med särskilt fokus på 
ungdomar och integration, för att skapa en aktiv och meningsfull fritid åt alla 
invånare.”  
”Kommunen ska ta tillvara ungdomars engagemang och intresse av att vara med 
och påverka.” 
Fritidsgårdarna och deras verksamhet är en viktig del för att dessa koncernmål ska 
uppnås.  
 
Konsekvensbeskrivning jämställdhet 
Handlingsprogrammet fastställer ett antal dokument, 2:2 Mål och dokument, som 
ska ligga till grund för verksamheten. 
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Konsekvensbeskrivning hållbarhet 
Handlingsprogrammet fastställer ett antal dokument, 2:2 Mål och dokument, som 
ska ligga till grund för verksamheten.  
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2020-07-14 
Handlingsprogram Fritidsgårdarna 2020-2024 
 
Skickas till: 
För handläggning: Kommunstyrelsen 
För kännedom: Kultur- och fritidsavdelningen, Folkhälsosamordnare 
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§ 169 Dnr 2020/00974  

Delårsrapport 2020 - Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen återremitterar ärendet för att komplettera Delårsrapporten med 
investeringarna samt en redovisning av de investeringsobjekt som överskridit 5 % 
regeln avseende avvikelser enligt investeringsreglementet.      

 
Förslag till beslut under sammanträdet 
Hans Jonsson (C) yrkar återremiss  för att komplettera Delårsrapporten med 
investeringarna samt en redovisning av de investeringsobjekt som överskridit 5 % 
regeln avseende avvikelser enligt investeringsreglementet.  
 

Beslutsgång 
Ordförande Håkan Englund (S) frågar om ärendet ska avgöras på dagens 
sammanträde eller återremitteras. Han finner att kommunstyrelsen beslutat att 
återremittera ärendet enligt yrkandet från Hans Jonsson (C).    

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat ett delårsbokslut för perioden januari - 
augusti 2020. I uppföljningen framgår den sammanlagda bedömningen av 
förvaltningens viktiga händelser, sjukfrånvaro, periodens resultat, prognos för helår 
samt framtid och prognos på måluppfyllelse. Som underlag till beslut finns även 
avdelningarnas egna redogörelser.       
  
Ärendet 
Kommunstyrelseförvaltningen kan konstatera att Ovanåkers kommun inte kommer 
att kunna återsöka medel för alla de kostnader som pandemin har orsakat. Vi har 
varit överkompenserade från staten i några delar, vilket till stora delar väger upp för 
kommunen som helhet. Hemsändningsbidragen har kostat 
kommunstyrelseförvaltningen ca 600 tkr och sommargåvan kostade ca 500 tkr. Det 
är exempel på utökade kostnader som belastar kommunstyrelsen. 
  
Periodens resultat visar på ett överskott på 1519 tkr mot budget. Största delen av 
överskottet (ca 2500 tkr) återfinns inom Fastighet och Gatuavdelningen som gör 
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större överskott pga. den milda vintern. Kommunstyrelsen prognostiserar ett 
överskott på 1024 tkr i kommunstyrelsens verksamheter för helåret 2020.  
  
Kommunstyrelsens budgeterade projekt gör totalt ett underskott mot budget på ca 
900 tkr. Underskottet förklaras framförallt av att man inom arbetsmarknadsprojektet 
haft fler deltagare inne under våren än vad som var budgeterat från början (ca -200 
tkr) samt lägre intäkter från Migrationsverket för kommunens etableringsinsatser 
och introduktion för nyanlända (ca -700 tkr). 
  
Detta innebär att delårsbokslutet totalt prognosticerar ett nollresultat för 
kommunstyrelsen för helåret 2020. Pandemin gör att vi fortsatt har osäkerheter i 
våra prognoser. 
  
Sjukfrånvaron under det första kvartalet är i princip oförändrat jmf med 2019 
långtidsjukfrånvaron har minskat ett par procent som del av sjukfrånvaron. 
Kortidssjukfrånvaron har inte ökat i delårsbokslutet som vi trodde i början av 
pandemin Det tyder på att de åtgärder kommunens krisledning vidtagit för att 
minska smittspridning har haft effekt. Möjligheten att arbeta hemifrån har gjort att 
man, vid milda symtom, har man kunnat arbeta hemma ändå.  
  
Måluppfyllelseprognosen är god, men den påverkas av pandemin på så sätt att en 
del aktiviteter inte har kunnat genomföras eller att personella resurser har 
omfördelats för att stödja vård och omsorgsverksamheten. Av 28 koncern och 
nämndsmål har 20 mål har bedömts uppfyllda, sex målsättningar är delvis 
uppfyllda, VI uppfyller inte nämndens mål avseende ökade besök på Ol-Anders 
besökscentrum och eller att kulturverksamheten ska nå fler målgrupper, där 
minskar eller uteblir önskade effekter.  
 
Konsekvensbeskrivning barn och unga 
Uppföljningen visar på hur väl vi uppnår målsättningarna och därmed kan 
konsekvenser uppstå. Här hänvisas till handlingarna.  
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2020-09-22 
Delårsbokslut 2020 
  
Skickas till 
För kännedom: Ekonomiavdelningen     
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§ 170 Dnr 2020/00916  

Uppsiktsplikt Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att den verksamhet som bedrivits i 
Kommunstyrelseförvaltningen under 2019 har varit förenlig med det 
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att föreslå att kommunfullmäktige beslutar att 
notera informationen.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens uppsiktsplikt innebär att man med uppmärksamt ska följa de 
frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Vidare 
ska styrelsen hos övriga nämnder göra de framställningar som behövs. Styrelsen 
får från övriga nämnder och beredningar begära in de upplysningar som de behöver 
för att fullgöra sitt uppdrag.  
 
    
 
Skickas till 
För handläggning: Kommunfullmäktige 
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§ 171 Dnr 2020/00016  

Delegeringsbeslut 2020-09-29 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen har tagit del av presenterade delegeringsbeslut.     
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2020-09-25 
Delegeringsbeslut placering av kommunens pensionsmedel 
Delegeringsbeslut Placering av kommunens pensionsmedel 
Delegeringsbeslut Medborgarförslag - Arbetskläder till anställda som jobbar på 
förskola 
Delegeringsbeslut Medborgarförslag - Bad i centrala Edsbyn  
Delegeringsbeslut Medborgarförslag - Badplats i Edsbyn  
Delegeringsbeslut Medborgarförslag - Badplats i centrala Edsbyn 
Delegeringsbeslut Medborgarförslag - Fågelsjöhäst som välkomnar turister 
  
  
  
 
 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
15(15) 

Sammanträdesdatum 
2020-09-29 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 172 Dnr 2020/00017  

Meddelanden 2020-09-29 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen har tagit del av presenterade meddelanden.     
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2020-09-25 
Protokoll Helsinge Vatten styrelsemöte 2020-08-26 
Granskningsrapport Valnämnden 
Protokoll styrelsemöte Samordningsförbund Gävleborg 2020-05-29 
Protokoll styrelsemöte Samordningsförbund Gävleborg 2020-09-04 
Beslut om återkallelse för hotell och pensionatsrörelse - A012.198/2020 
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