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§1

Dnr 2021/00010

Kungörelse 2021-03-01
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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§2

Dnr 2021/00003

Allmänhetens frågestund 2021-03-01
Ärendet
Kommunfullmäktige har den 22 mars 1999 beslutat att införa ”Allmänhetens
frågestund” på kommunfullmäktiges sammanträden.
Det fanns inga frågor och det hade inte heller kommit in några frågor i förväg
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§3

Dnr 2020/01204

Kretsloppsplan
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
• Anta förslag till kretsloppsplan.
• Uppdra till kommunstyrelsen att följa upp och revidera åtgärder i
kretsloppsplanen under planperioden om det behövs för att målen ska
uppnås.
• Uppdra till kommunstyrelsen att utse en tjänsteperson och en politiker till att
delta i en regional kretsloppsplanegrupp i Hälsingland och ge dem i uppgift
att stötta det lokala arbetet under planperioden 2021 – 2025 samt att vid
behov ge förslag till kommunstyrelsen på reviderade åtgärder i
kretsloppsplanen.

Sammanfattning av ärendet
Ett nytt förslag till avfallsplan, kallad kretsloppsplan har tagits fram i samarbete med
övriga kommuner i Hälsingland.

Ärendet
Alla kommuner i Sverige ska enligt 15 kap Miljöbalken ta fram en plan för
avfallsförebyggande och hållbar avfallshantering. Planen utgör tillsammans med
kommunens lokala föreskrifter om avfallshantering kommunens
renhållningsordning. Plan och föreskrifter ska fastställas av kommunfullmäktige.
Planen utgår från Agenda 2030 och relaterar främst till EU:s avfallsdirektiv och
avfallsmål samt Sveriges miljömål.
Denna plan benämns ”Kretsloppsplan” i syfte att vidga synen på de utmaningar och
behov som kommunerna står inför och få en bättre koppling till Agenda 2030,
Sveriges miljömål och cirkulär ekonomi.
Hälsingland har sedan 2015 samverkat kring arbetet med framtagande,
genomförande och uppföljning av kommunal avfallsplanering och detta förslag till
kretsloppsplan för perioden 2021 – 2025 har tagits fram via arbete i en regional
kretsloppsplanegrupp och lokala grupper i varje kommun. Under arbetet har en del
av arbetet koordinerats med Gästrikland (seminarier m.m.) och såväl Länsstyrelsen
som Region Gävleborg har involverats. Det viktigaste arbetet sker dock i den egna
kommunen.
Tidigt i arbetet har bedömning skett att genomförandet av planen inte kan antas
medföra en betydande miljöpåverkan, mot bakgrund av undersökningen enligt 5§ i
Miljöbedömningsförordningen. I planen redogörs för grunderna för bedömningen.
Under perioden 1 juli till 30 september har utställning och remiss av planen skett till
allmänhet och parter som kan ha ett intresse i frågor om avfallshantering och
därefter har förslaget bearbetats utefter inkomna synpunkter.
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Det viktigaste med kretsloppsplanen är att medvetandegöra och engagera aktörer
att bidra till att Ovanåkers kommun utvecklas enligt avfallstrappan. Den siktar på en
hållbar användning av material genom att förebygga avfall, återanvända material
samt sortera mer till återvinning. Att gå från linjärt till cirkulärt arbetssätt.
Planens syfte är att skapa största möjliga nytta för miljö och klimat samtidigt som
det genererar ekonomiska fördelar. Genom att få bort engångsartiklar och material
samt generera mindre mängder till förbränning och deponi kan pengar sparas
genom minskade kostnader.
Ansvaret för planens genomförande ligger på den egna kommunen som måste
tillskapa organisation, medel och resurser för att nå målen. Till stöd föreslås en
regional kretsloppsplanegrupp i Hälsingland utses. Två representanter per kommun
föreslås ingå i en regional kretsloppsplanegrupp, som företräder kommun samt
renhållare. Gruppens ansvar är främst att koordinera löpande planering och
uppföljning samt behov av nya regionala nätverk gällande avsnitt;
•
•
•
•
•
•

Förebygga och återanvända i kommunens verksamheter
Källsortering i kommunens verksamheter
Slam, fett och latrin
Nedskräpning
Nedlagda deponier
Näringsliv och samhälle

Renhållarens olika ansvarsdelar hanteras fortsatt inom Avfall Hälsingland som
finansieras via avfallsavgifter.
Kommentarer
Kretsloppsplanen har reviderats så att den beaktar Regeringens beslut om att
ansvaret för insamling av returpapper ska övergå från producenterna till
kommunerna från och med 2022. Eftersom ändringarna inte börjar gälla förrän 2022
kommer BORAB hinna planera för detta och om någon ytterligare revidering av
kretsloppsplanen skulle finnas vara nödvändig, så hinner den göras inför 2022.
För att underlätta samverkan mellan alla kommuner i Hälsingland vid genomförande
av åtgärder har ambitionen varit att ha gemensamma indikatorer och mål i alla
kommuner. Då ändringar till följd av synpunkter inkomna efter remisstidens utgång
har gjorts har denna ambition inte kunnat följas fullt ut, men numreringen har
bibehållits, så att de åtgärder som är gemensamma fortfarande har samma nummer
som i ursprungsförslaget. Detta innebär att det kan tyckas saknas någon åtgärd om
man ser till ordningsföljden för indikatorer och åtgärder, men det är således
avsiktligt.
Konsekvensbeskrivning barn och unga
Att minimera uppkomsten av avfall genom att återanvända mera och främja cirkulär
ekonomi ger bättre förutsättningar för unga människor och kommande generationer
att hantera framtidens utmaningar.
Konsekvensbeskrivning hållbarhet
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Kretsloppsplanen är av central betydelse i Ovanåkers kommuns hållbarhetsarbete.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2021-02-01
Kretsloppsplan 2021-2025
Bilagor till kretsloppsplan
Samrådsredogörelse
Skickas till
För kännedom: planeringschef, Bollnäs kommun, BORAB
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§4

Dnr 2020/01382

Verksamhetsplan med aktiviteter för folkhälsa 20212022
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige antar verksamhetsplan för folkhälsa 2021-2022.

Förslag till beslut under sammanträdet
Jennie Forsblom (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Ärendet
Beredande och ansvariga tjänstepersoner för folkhälsofrågor är
folkhälsosamordnarna som även ansvarar för förankring och återkoppling till
kommunledningsgruppen. Folkhälsosamordnarna är anställda inom Kultur- och
fritidsavdelningen som ligger under Kommunstyrelseförvaltningen. I det politiskt
renodlade folkhälsorådet samordnas folkhälsofrågorna som är rådgivande i
hälsofrämjande och förebyggande folkhälsofrågor.
Kultur- och fritidsavdelningen upprättar verksamhetsplanen för folkhälsa. I
verksamhetsplanen finns kommunens prioriterade folkhälsomål samt aktiviteter
kopplade till dessa beskrivna.
Konsekvensbeskrivning barn och unga
Folkhälsoområdena det tidiga livets villkor samt kontroll, inflytande och delaktighet
är prioriterade i verksamhetsplanen för folkhälsa och hänsyn till dessa tas i samtliga
inplanerade aktiviteter.
Konsekvensbeskrivning jämställdhet
I NSFG (Nätverket för Strategisk Folkhälsa i Gävleborg) finns en politisk
representant från Ovanåkers kommun. Regionens avdelning för folkhälsa och
hållbarhet är sammankallande. För närvarande pågår ett arbete med ”Ett jämlikt
Gävleborg” och det sker i samverkan med länets kommuner. Målen inom Region
Gävleborgs folkhälsoprogram är en god hälsa för alla, oberoende av social position,
kön, funktionsförmåga, etnicitet, sexuell läggning, könsidentitet och ålder. I
Ovanåkers kommuns verksamhetsplan för folkhälsa ingår en beskrivning av
samverkan inom länet samt att ett jämställdhetsperspektiv ska beaktas inom allt
folkhälsoarbete i Ovanåkers kommun som 2009 undertecknade
jämställdhetsdeklarationen CEMR (Council of European Municipalites and
Regions).
Konsekvensbeskrivning hållbarhet
Folkhälsoarbete syftar till att stärka hälsan i en hel grupp eller i hela befolkningen.
En god folkhälsa är centralt för en hållbar samhällsutveckling och för människors
välbefinnande. De prioriterade folkhälsomålen i Ovanåkers kommun syftar till att
uppnå en god och jämlik hälsa, där skillnaderna i hälsa mellan olika grupper
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minskar. En god och jämlik hälsa är också en central utgångspunkt och
förutsättning för att nå FN:s globala hållbarhetsmål genom Agenda 2030.

Beslutsunderlag
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-12-09
Verksamhetsplan för folkhälsa 2021-2022.
Skickas till
För kännedom: folkhälsorådet, kommunchef, kulturchef, folkhäslosamordnare
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§5

Dnr 2021/00022

Utdelning BORAB verksamhetsår 2020
Kommunfullmäktiges beslut
Att utdelningen för BORAB för verksamhetsåret 2020 ska uppgå till 940 kr per aktie,
totalt 188 000 kr.

Ärendet
Ovanåkers kommun äger 200 aktier och Bollnäs stadshus AB äger 400 aktier, totalt
600 aktier i BORAB. Den föreslagna utdelningen är, som föregående år, 940 kr per
aktie vilket motsvarar en total utdelning till Ovanåkers kommun på totalt 188 000 kr.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2021-01-13
Skickas till
För kännedom: ekonomiavdelningen, Bollnäs kommun, BORAB
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§6

Dnr 2020/01436

Ekonomiska förutsättningar för Inköp Gävleborg
Kommunfullmäktiges beslut
Att Inköp Gävleborg får driva verksamhet under avvecklingen med befintliga medel i
det egna eget kapitalet.
Att synnerliga skäl åberopas enligt kommunallagens regler för att inte återställa
underskott eftersom förbundet är under avveckling. De uppkomna underskotten i
bokslut och budget är inte ett avsteg från god ekonomisk hushållning.

Reservation
På grund av jäv deltar Håkan Englund (S) inte i kommunfullmäktiges beslut.

Sammanfattning av ärendet
För att Inköp Gävleborg under avvecklingen inte ska behöva återställa underskott i
bokslut och budget åberopas synnerliga skäl enligt kommunallagens regler. Trots
att underskott uppkommer är det inte ett avsteg från god ekonomisk hushållning.

Ärendet
I februari 2020 beslutade direktionen för Inköp Gävleborg att revidera den tidigare
antagna budgeten för 2020 då helt nya förutsättningar förelåg. Det nya beslutet
innebar bl a att inga medlemsavgifter skulle tas ut av medlemmarna utan att
kostnaderna skulle täckas från det egna kapitalet. I och med att inga
medlemsavgifter skulle tas ut så uppkommer ett negativt resultat för förbundet
2020.
Den 4 dec 2020 har direktionen antagit budget för 2021. För att uppfylla
kommunallagens balanskravsregler föreslår direktionen medlemskommunernas
kommunfullmäktige att åberopa synnerliga skäl för att inte ålägga
kommunalförbundet Inköp Gävleborg att återställa underskott i budget 2021.
Motiven för detta är att förbundet bedöms kunna använda det egna kapitalet för att
täcka sina kostnader fram till dess att förbundet avvecklas. I och med detta
uttaxeras då inga medlemsavgifter av kommunerna varför underskott uppstår i
budgeten. Trots att underskott uppkommer är det inte ett avsteg från god
ekonomisk hushållning eftersom förbundet är under avveckling.
För att förenkla den fortsatta hanteringen och slippa årliga beslut om synnerliga
skäl, kan medlemskommunernas fullmäktige besluta att godkänna att förbundet får
driva verksamheten under avvecklingen med befintliga medel i det egna kapitalet.
Samtidigt åberopas synnerliga skäl enligt kommunallagens regler för att inte
återställa underskott med hänvisning till att förbundet är under avveckling. Trots att
underskott uppkommer i budget/bokslut är det inte ett avsteg från god ekonomisk
hushållning.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2021-01-13
Protokoll direktionsmöte Inköp Gävleborg, 2020-12-04
Ekonomiska förutsättningar för Inköp Gävleborg, 2020-12-21
Skickas till
För kännedom: ekonomiavdelningen, Inköp Gävleborg
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§7

Dnr 2021/00023

Rapportering enligt kommunens finanspolicy
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner rapport avseende kommunens finansverksamhet.

Ärendet
Ovanåkers kommun har en finanspolicy som antogs i kf 2017-11-20 § 79, reviderad
kf 2019-11-25 § 114. Policyn ska ange ramar och riktlinjer för hur
finansverksamheten inom kommunen skall bedrivas. Med finansverksamhet avses
likviditetsförvaltning och finansiering. I finanspolicyn anges att kommunstyrelsen
skall två gånger per år, vid delårs- och årsbokslut, lämna en rapport till
kommunfullmäktige avseende kommunens finansverksamhet.
Kommunen hade vid årsskiftet tillgängliga likvida medel på kassa och bank totalt
43,3 mnkr samt en kredit på 30 mnkr. Kommunen har ingen placeringsportfölj för
närvarande. Kommunens borgensåtaganden är vid årsskiftet 485,1 mnkr. Det finns
inga avvikelser från finanspolicyns regler. Lånen uppgår vid årsskiftet till totalt 300
mnkr med en genomsnittlig kapitalbindning på 4,6 år och en genomsnittlig
räntebindning på 3,6 år samt en snittränta på 0,32 %.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2021-01-25
Rapport avseende kommunens finansverksamhet
Skickas till
För kännedom: ekonomiavdelningen
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§8

Dnr 2020/01110

Tilläggsbudgetering löneöversyn 2020
Kommunfullmäktiges beslut
•
•
•
•

Kommunfullmäktige utökar kommunstyrelsens ram med 968 tkr år 2020 och
med 1195 tkr från och med år 2021.
Kommunfullmäktige utökar miljö- och byggnämndens ram med 65 tkr år
2020 och med 86 tkr från och med år 2021.
Kommunfullmäktige utökar barn- och utbildningsnämndens ram med 323
tkr år 2020.
Kommunfullmäktige utökar socialnämndens ram med 4135 tkr år 2020 och
med 4743 tkr från och med år 2021.

Kommunfullmäktige finansierar detta, från avsatta medel för kostnadsökningar.

Ärendet
I budgetarbetet för kommunen avsätts medel centralt för att användas för
löneöversynen. När löneöversynen är klar föreslås att medel flyttas över från det
centrala kontot till respektive nämnd. Den föreslagna uppräkningen av ramen är
beräknad utifrån uppgifter från löneavdelningen.
Löneöversynen 2020 blev klar i november/december. För de flesta fackförbund
gäller löneöversynen från och med 1 april 2020. För kommunal gäller
löneöversynen från och med 1 november. Förutom löneöversynen fick medlemmar i
kommunal ett engångsbelopp 2020.
Barn och utbildningsnämnden har sedan tidigare fått sin ram utökad för löneöversyn
2020 då merparten av deras anställda gjorde klart med löneöversyn tidigare. För
barn och utbildningsnämnden erhålls i detta beslut därför endast kompensation för
engångsbeloppet 2020.
Nedan visas justering av nämndernas budgetram för effekterna av löneöversynen
2020. (Barn och utbildningsnämnden är kompenserad enligt tidigare beslut).

Justerandes sign

Nämnd

From 2020

Totalt

689
59
2966

From 2021
(ytterligare)
506
27
992

Kommunstyrelsen
Miljö- och byggnämnden
Barn och
utbildningsnämnden
Socialnämnden
Totalt

1371
5085

3372
4897

4743
9982

Utdragsbestyrkande

1195
86
3958
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Belopp i tkr
Nämnd

Kommunstyrelsen

Årsbudget
lön

Utökning

62 802

1195

varav
”särskilda
satsningar”
0

1,90%
86
1,78%
3958
2,21%
4743
2,23%
9982
2,17%

0
515
0,29%
515
0,24%
1030
0,22%

Miljö- och byggnämnden

4832

Barn och
utbildningsnämnden
Socialnämnden

178915

Summa

459074

212525

I tabellen nedan visas engångsbeloppet vilket påverkar ramen endast för 2020.
Nämnd
2020
Kommunstyrelsen
279
Miljö- och byggnämnden
6
Barn och utbildningsnämnden
323
Socialnämnden
2764
Totalt
3372

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2020-12-22
Skickas till
För kännedom: ekonomiavdelningen, samtliga nämnder

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§9

Dnr 2021/00017

Pågående investeringar för tilläggsbudgeteringar 2021
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige tilläggsbudgeterar 51 349 tkr för pågående investeringar 2021.
Tilläggsbudgeteringen specificeras nedan.
Specifikation pågående investeringar, 51 349 tkr

Justerandes sign

Investeringsnummer
6370

Benämning

6414

Nytt arkiv

3795

4114

Celsius sim- och sporthall: Bassängrenovering

3400

8316

Marklösen

3361

3627

Alftaskolan inredning och teknik

3000

6147

Reinvestering gator enl. plan

2908

6145

2177

2324

Celsius sim- och sporthall: Nya rör och
elinstallationer
Alftaskolan: Moduler

4115

Värmeåtervinning Ön

1324

4377

Utemiljöer förskolor 2018-2020

1217

3707

Larm särskilda boenden

1088

6372

Öjestugan: Varmbonat vagnförråd

800

6144

Stamrenovering

750

6435

Järnvägsgatan-Snickarvägen projektering

677

4416

Kommunhuset brand och säkerhetsåtgärder

667

1131

Byte av föråldrade datorer

549

6434

Ny sporthall Alfta förprojektering

438

4361

Lillboskolan: Ombyggnad Tuvans förskola

400

4380

Celsius sim- o sporthall: tak omkl.

400

4362

Alftaskolan: Akustikåtgärder

357

4369

Rotebergs skola: fsk ventilation

350

3420

Kvarnsvedens badplats tillgänglighetsanpassning

350

4344

Alftaskolan: Byte av ventilationsaggregat kök

348

8302

LBC området mark

319

4111

Rotebergs skola: Fönsterbyte

300

6416

Celsius sim- o sporthall: rör o el

272

Alftaskolan: Ombyggnad F-9, inkl.projektering

Utdragsbestyrkande

Tilläggsbudget
ering
22889
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2142

Datanät Gyllengården

250

6437

Ny väg för transporter Alfta simhall

250

3192

Kompakthyllor Edsbyns bibliotek

200

3193

Rotebergs skola: Akustiktak 3 klassrum

200

6413

Rotebergs skola: takrenov.

200

6425

Alfta brandstn. värmesystem

200

3628

Nya fölet inventarier

198

2719

Verksamhetssystem 2020

193

3195

164

4378

Ljuddämpande bord, stolar, salladskyl, ny
servering av varmmat
Brandstn. Edsbyn vent.aggregat

2152

Laddstolpar Alfta camping

150

6426

Ungmansvägen Alfta

90

2720

Digitala lås

57

8303

Mark Norra torget Edsbyn

8

4604

Akustikplattor förskolor

6

150

Förslag till beslut under sammanträdet
Håkan Englund (S) yrkar att nytt arkiv och varmbonat vagnsförråd stryks.
Björn Mårtensson (C) yrkar att mark norra torget stryks.

Beslutsgång
Ordförande Yoomi Renström (S) frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt
yrkande från Håkan Englund (S) och Björn Mårtensson (C) och finner att förslagen
bifalls.

Sammanfattning av ärendet
Vid årsbokslut görs en genomgång av samtliga investeringar. Investeringarna
bedöms som avslutade eller pågående. I detta ärende redogörs för de pågående
investeringarna.
Fråga om vilka investeringar som är pågående har skickats ut till samtliga berörda
chefer. Svaren har sammanställts i rapporten ”Investeringsuppföljning helår 2020”.
Av rapporten framgår att ett antal investeringar bedöms som pågående och
kommer att slutföras 2020 eller senare. Totalt belopp att tilläggsbudgetera är 51
349 tkr.
Det belopp som föreslås för tilläggsbudgetering är det belopp som finns kvar av
ursprungligt budgetanslag. Det belopp där hittills redovisade inkomster och utgifter
understiger budgetanslaget har positiva belopp. Anledningen till att det ibland
förekommer tilläggsbudgetering av investeringar där inkomster och utgifter
överstiger budgetanslag är att det har tagits i anspråk medel där budgeterade
medel avsatts 2021.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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I samband med detta beslut görs följande revideringar:
Kvarvarande belopp för Alfta brandstation värmesystem (6425) minskas med 200
tkr från 400 tkr till 200 tkr
Kvarvarande belopp för utemiljö förskolor 2019 (4385) 450 tkr och utemiljö 2020
(4113) 450 tkr förs över till investering 4377 som därmed omnämns från utemiljö
förskolor 2018-2020.
Kvarvarande belopp för investeringarna industrimark 2019 (8315) 500 tkr,
marklösen planlagda för näringslivet 2016 (8309) 300 tkr, marklösen 2018 (8314)
300 tkr, marklösen planlagda för näringslivet 2015 (8307) 253 tkr, industrimark 2018
(8313) 250 tkr, industrimark 2016 (8310) 250 tkr, industrimark 2015 (8308) 53 tkr,
markförsörjning 2017 (8311) 50 tkr och industrimark 2017 (8312) 105 tkr förs över
till investering 8316 marklösen. För 8312 innebär det att budgeten minskas med
145 tkr från 250 tkr till 105 tkr då avslutad investering 2020 inom markområdet
översteg budget med 145 tkr.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2021-01-20
Investeringsuppföljning helår 2020
Skickas till
För kännedom: ekonomiavdelningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 10

Dnr 2021/00112

Revidering investeringsplan 2021-2025:
kommunstyrelsen - Ny förskola i Alfta
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utöka budgeten för investering Ny förskola Alfta
med 9 890 tkr 2022.
Kommunfullmäktige beslutar att procentsatsen för konstnärlig utsmyckning ska
beräknas på den totala anläggningskostnaden.

Förslag till beslut under sammanträdet
Susan Kangosjärvi Persson (V), Jan-Åke Lindgren (S) och Hans Jonsson (C) yrkar
bifall till kommunstyrelsens förslag.
Björn Mårtensson (C) yrkar att total anläggningskostnad för objektet är den summa
som procentsatsen för konstnärligtutsmyckning ska beräknas utifrån.

Beslutsgång
Ordförande Yoomi Renström (S) frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt
yrkande från Björn Mårtensson (C) och finner att förslaget bifalls.

Sammanfattning av ärendet
Den förskolebyggnad som beställts av Barn- och Utbildningsnämnden har efter en
förnyad konkurrensutsättning kunnat prissättas. Då den föreslagna byggnaden inte
är en konceptbyggnad, utan byggs för första gången, lyfter förvaltningen risken för
vissa fördyringar. Vidare är exakta markförhållanden vid byggplatsen inte helt
kända, vilket riskerar ytterligare oförutsedda kostnader. Potentiella förseningar pga.
överklaganden riskerar också att driva extra kostnader, något som varit fallet ibland
annat i byggnationen av Näskullens demensboende. Förvaltningen föreslår därför
att en budgetpost om 1 000 000 för oförutsedda utgifter läggs till.

Ärendet
Kommunfullmäktige antog 2020-05-04 investeringsplan 2021-2025. Den innehöll en
investering gällande en ny 6-avdelningsförskola i Alfta. Anslagen summa (27 000
tkr) baserades på ramavtalet för förskolebyggnader via SKL Kommentus
Inköpscentral.
Dessa 27 mnkr för ny förskola Alfta är fördelade enligt 13,5 mnkr 2021 och
ytterligare 13,5 mnkr 2022. I det här förslaget föreslås en tilläggsbudgetering om 9
890 tkr för 2022. Fördelningen blir då 13,5 mnkr 2021 och 23,39 mnkr 2022.
Det första antagandet om kostnad för förskolebyggnaden gjordes innan SKR:s
upphandling av Ramavtal Förskolebyggnader 2018 blev känd för kommunen. Efter

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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dialog med leverantörer och SKR har det framkommit att en högre kostnad är
aktuell.
Det antogs vid investeringsbeslutet att själva byggnaden skulle kosta 25 000 tkr och
utemiljön ca 2 000 tkr. Vid presentation av de upphandlade konceptförskolorna (5
st) redovisades kostnader för själva byggnaden i vår region på mellan 26 123 600
kr och 46 920 000 kr.
Barn- och utbildningsförvaltningen har studerat konceptförskolorna och sett brister
vad gäller planlösning på avdelningarna och planering av toaletter och skötrum.
Logistiken i de upphandlade förskolorna skulle sannolikt innebära att högre
personaltäthet krävs.
Därför har Ovanåkers kommun genom en arbetsgrupp tagit fram ett eget förslag till
förskolebyggnad som baseras på de goda exemplen som har använts vid de senast
byggda förskolorna Stenabro samt Fölet.
Ramavtalsupphandlingen av förskolebyggnader tillåter även egna önskemål som i
så fall ska gå igenom en förnyad konkurrensutsättning. I det fallet ska 7 olika
leverantörer tillfrågas. Det är nu gjort och resultatet av den förnyade
konkurrensutsättningen visar att vi med vårt eget förslag till planlösning för
förskolan kan klara en kostnad i den nedre delen av spannet för
konceptförskolorna.
I investeringsbeslutet från 2020-05-04 togs inte några kostnader för infrastrukturen
till förskolan upp. Dessa är nu tillagda i budgeten.
Detaljplanen kan komma att innefatta bostäder inom området. Det är tveksamt om
förskolan ska bära hela infrastrukturkostnaden men då det är för osäkert om
bostadsetableringar verkligen kommer att ske antas hela kostnaden belasta detta
projekt.
Det innebär att investeringen bör kompletteras med ca. 9 000 tkr för att kunna gå
vidare med avropet från ramavtalet. I tillägg till detta lyfter förvaltningen risker som
motiverar ytterligare anslag om 1 000 tkr för oförutsedda kostnader relaterade till
markförhållanden, förseningar och eventuella nödvändiga tilläggsarbeten, då denna
byggnad inte är en konceptlösning utan baserad på underlag tillhandahållet av
Ovanåkers Kommun.
Tilldelningsbeslut kan fattas i upphandlingen men kontraktsskrivning kommer att
ske endast efter att tilläggsbudgetering för projektet har beslutats i
kommunfullmäktige samt efter nödvändiga beslut enligt Plan- och bygglagen.
Konsekvensbeskrivning barn och unga
En trygg och säker miljö för barn och föräldrar både i förskolan och på väg till och
från förskolan skapas med föreslaget alternativ.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2021-02-22
Ritningar på konceptförskolor, 2020-03-16
Ritningar upprättade av Ovanåkers kommun, 2020-12-14

Justerandes sign
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Skickas till
För kännedom: biträdande kommunchef, fastighetsavdelningen, barn- och
utbildningsförvaltningen, ekonomiavdelningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 11

Dnr 2020/00705

Revidering investeringsplan 2021-2025:
kommunstyrelsen - Sporthall Alfta
Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet återremitteras till kommunstyrelsen.

Förslag till beslut under sammanträdet
Hans Jonsson (C) yrkar återremiss med skälet att få ett samlat grepp om hallfrågan
i Alfta och att ärendet ska behandlas tillsammans med andra investeringar på
investeringsberedning.
Håkan Englund (S) och Mikael Jonsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.

Beslutsgång
Ordföranden Yoomi Renström (S) ställer förslagen mot varandra och beslutar att
kommunfullmäktige ska votera i ärendet.
Propositionsordningen blir att den som röstar för att ärendet återremitteras till
kommunstyrelsen röstar JA och den som röstar för att ärendet ska beslutas nu
röstar NEJ. Propositionsordningen godkänns.
Ordföranden finner att omröstningen utfaller så att Hans Jonsson (C) förslag bifalls.

Omröstningsresultat
Med fjorton röster på Ja (återremiss) och tjugoen röster på Nej (beslutas nu) finner
ordföranden att kommunfullmäktige bifaller Hans Jonsson (C) förslag.
Ledamot/tjänstgörande
ersättare
Yoomi Renström
Einar Wängmark
Anna Rudman
Hans Jonsson
Håkan Englund
Gun-Marie Swessar
Pär Rytkönen
Jennie Forsblom
Mikael Jonsson
Ylva Ivarsson
Björn Mårtensson
Hans Gradin
Inge Eriksson
Andreas Kissner

Justerandes sign

Ja

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Utdragsbestyrkande
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David Parhans
Maria Unborg
Jan-Åke Lindgren
Mari Wintarv
Susan Kangosjärvi
Persson
Ann Christine Märges
Karin Leanders
Carl Bopparmark
Lennart Englund
Bertil Eriksson
Ingemar Ehn
Elin Wängmark
Monica Hansson
Ulla Mortimer
Per Helgesson
Elisabeth Eriksson
Carina Nordqvist
Allan Olsson
Karl-Gunnar Landar
Claes Häggblom
Tomas Bolén

X

Summa:

14

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
21

Ärendet
Utredningen har kompletterats med en undersökning av förutsättningarna för att
bredda planen åt läktarna till. Denna rapport indikerar att en sådan ombyggnation
skulle bli omfattande och kostsam. Därtill löser den inte föreningarnas huvudsakliga
problem, dvs. fler träningstider. Förslaget har diskuterats med föreningarnas
representant Benny Edvardsson, som upprepar att föreningarna efterfrågar en hall
till. Förvaltningen anser därmed att en utbyggnad av befintlig hall inte fyller något
syfte. Däremot är golvet i ett sådant skick att det bör bytas ut, och en ny ridåvägg är
nödvändig för att få bort skenan i golvet.
Konsekvensbeskrivning barn och unga
Investeringen höjer skicket på sporthallen och bidrar till en ökad säkerhet under
idrottsutövandet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2021-01-25
Läktarutredning, 2021-01-22
Alfta Sim- och Sporthall, Förstudie, 2020-06-23
Alfta Sim- och Sporthall, Kalkyl, 2020-06-17

Skickas till

Justerandes sign
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För kännedom: biträdande kommunchef, kulturchef, enhetschef fritid,
ekonomiavdelningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 12

Dnr 2020/00787

Revidering investeringsplan 2021-2025:
kommunstyrelsen - Alfta ishall
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att investera i en ny ispist och nödvändig
renovering av elsystemet i Alfta ishall till en kostnad av 8 500 000 kr 2021.
2. Kommunfullmäktige beslutar om investering i ny sarg (om maximalt 1 500
000 kr) 2021.

Förslag till beslut under sammanträdet
Håkan Englund (S), Hans Jonsson (C) och Mikael Jonsson (M) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Hans Jonsson (C) yrkar att kommunfullmäktige beslutar om ny sarg, om maximalt
1,5 mkr. Jennie Forsblom (KD), Susan Kangosjävi Persson (V), Pär Rytkönen (SD),
Håkan Englund (S) och Mikael Jonsson (M) yrkar bifall till Hans Jonsson (C)
förslag.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
•

Att föreslå kommunfullmäktige att besluta att investera i en helt ny ispist
och nödvändig renovering av elsystemet i Alfta ishall till en kostnad av
8 500 tkr.

Beslutsgång
Ordförande Yoomi Renström (S) ställer frågan om kommunfullmäktige kan besluta
enligt yrkande från Hans Jonsson (C) och finner att förslaget bifalls.

Ärendet
Jonas Vejdeland, konsult på Afry, undersöker nu ishallen i Alfta och lämnar en
rapport i slutet på februari 2021.
Hans preliminära slutsats är att ispisten behöver åtgärdas och att gjuta en ny ispist
på den bygger för mycket på höjden. Måttet mellan ispist och belysning understiger
krav på avstånd mellan de samma redan i dag. Vissa elarbeten kopplade till driften
av ishallen är nödvändiga av arbetsmiljöskäl.
Det finns ytterligare åtgärder som förvaltningen ser bör att beredas vidare för att
helt klargöra ishallens behov.
1. Det finns en förhållandevis ny (2015) och nyservad (2020) kompressor i
Alfta ishall. Att ha två kompressorer handlar främst om att ha en redundans
vid driftstopp. Finns det några andra fördelar?
2. Jonas Vejdeland preliminära slutsats är att sargen i Alfta ishall är ok att
använda.

Justerandes sign
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3. Jonas Vejdeland utreder om den finns energibesparingsåtgärder att vidta.
Konsekvensbeskrivning barn och unga
Att ha tillgång till is-sport, oavsett väder, är som all idrott, främjande för ungas hälsa
och välbefinnande.
Konsekvensbeskrivning hållbarhet
Förvaltningens anlitade konsult utreder möjliga energibesparingsåtgärder.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2021-02-15
Besiktning av ishall i Alfta, Huure
Besiktning av ishall i Alfta, Unisport
Besiktning av Alfta ishall, sammanfattning
Beslutet ska skickas till
För kännedom: fastighetsavdelningen, ekonomiavdelningen, kultur- och
fritidsavdelningen, kommunchef, biträdande kommunchef

Justerandes sign
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§ 13

Dnr 2021/00018

Pågående investeringar för tilläggsbudgeteringar VA
2021
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige tilläggsbudgeterar 5 913 tkr för pågående investeringar VA
2021. Tilläggsbudgeteringen specificeras nedan.
Specifikation Pågående investeringar VA, 5 913 tkr
Investeringsnummer

Benämning

Tilläggsbudgetering

7560

Knåda utbyggnad vht område

7561

Inläckageåtgärder AICAB

210

5520

Upprustning av befintliga VAanläggningar.
Upprustning pumpstationer 2019

198

3519

Beslutsunderlag
Investeringsuppföljning helår 2020
Skickas till
För kännedom: ekonomiavdelningen

Justerandes sign
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§ 14

Dnr 2021/00034

Upphävt producentansvar för returpapper
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av informationen.

Ärendet
Regeringen beslutade den 22 december att producentansvaret för returpapper
upphävs. Ansvaret för insamling och återvinning av till exempel dagstidningar,
reklamblad och andra trycksaker läggs i stället på kommunerna från och med 2022.
Branschorganisationen Avfall Sverige beräknar att kostnaden per genomsnittligt
hushåll för detta kommer att bli 150-250 kr per år. I glesbygd kan kostnaden bli över
500 kr per hushåll och år. BORAB uppskattar att den ökade kostnaden för
Ovanåkers Kommun kommer att bli 300-400 kr per hushåll och år.
BORAB och samarbetet Avfall Hälsingland har intensifierat sitt arbete med frågan
till följd av beslutet. Mer information följer under året.
Konsekvensbeskrivning barn och unga
Barn och unga i hushåll med små ekonomiska marginaler riskerar att påverkas av
de höjda taxorna.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2021-01-11

Justerandes sign
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§ 15

Dnr 2021/00110

Tillfällig flytt av handläggning för
bostadsanpassningsbidrag
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att delegera arbetet med handläggning av
bostadsanpassningsbidrag till Bollnäs kommun. Beslutsmandatet ligger kvar på
miljö- och byggnämnden i Ovanåkers kommun. Beslutet gäller fram till dess att en
långsiktig lösning mellan en eller flera kommuner i landskapet har beslutats.

Sammanfattning av ärendet
I väntan på en långsiktig lösning för att säkra handläggningen för
bostadsanpassningsbidrag föreslår miljö- och byggnämnden att Ovanåkers
kommun tillfälligt delegerar arbetet med handläggning till Bollnäs kommun.

Ärendet
Idag ligger ansvaret för att handlägga ärenden gällande bostadsanpassningsbidrag
på Miljö- och byggnämnden. Handläggningens omfattning är cirka 30 % av en
årsarbetare. Handläggningen utförs av en miljöinspektör vilket belastar tillsynen
inom miljöbalken och livsmedelslagstiftningen. En konsekvens av detta är att
nämnden inte har resurser att göra all den tillsyn som är lagstadgad inom
nämndens verksamhetsområde.
Om man tittar på en prognos för den demografiska utvecklingen i Ovanåkers
kommun ser man att andelen äldre kommer att öka markant. Det finns en stor risk
att Ovanåkers kommun genom miljö- och byggnämnden, i nuvarande situation, inte
har den organisatoriska kapacitet som krävs för att hantera ärendemängden av
bostadsanpassning i framtiden.
Med bakgrund av dessa två anledningar äskade miljö- och byggnämnden om en
volymökning inför 2021 för att finansiera en extern handläggning av
bostadsanpassningsansökningar. Volymökningen beslutades av
kommunfullmäktige den 4 maj 2020 och 9 november 2020, se bilaga 2 och 3 (KF
Dnr 2020/00192 § 40 och KF Dnr 2020/00885 § 99).
För att hitta en långsiktig lösning för handläggning av bostadsanpassningsbidrag
har miljö- och byggförvaltningen fört diskussioner tillsammans med Bollnäs- och
Söderhamns kommun för att hitta en gemensam lösning gällande handläggandet av
bostadsanpassningsbidrag. Dessa diskussioner stannade av under 2020 på grund
av omprioriteringar gällande pandemin av Covid-19.
Efter dessa diskussioner har det även tillkommit ett uppdrag från Hälsingerådet att
Hälsinglandskommuner skall göra en förstudie angående en gemensam kommunal
myndighetsutövning, inom bland annat bostadsanpassning. Denna förstudie
kommer att ledas av Mattias Bergström, miljö- och byggchef i Ovanåkers kommun.
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Målet är att denna förstudie skall vara färdig 2021 och där kommer ett eller flera
förslag att presenteras på hur en långsiktig lösning för handläggning av
bostadsanpassningsbidrag kan verkställas.
Fram till dess att en långsiktig lösning presenteras föreslås miljö- och byggnämnden
besluta om att om att delegera arbetet med handläggning av
bostadsanpassningsbidrag till Bollnäs kommun. Beslutet gäller fram till dess att en
långsiktig lösning mellan en eller flera kommuner i landskapet har beslutats.
Beslutsrätten av ansökningarna kommer att ligga kvar inom nämnden. Detta förslag
till beslut går i linje med beslutet om 2021 års tillsynsplan, se bilaga 1 (Dnr MBN
2020/00038 § 96).
Bollnäs kommun debiterar nedlagd tid till miljö- och byggnämnden och det kommer
att finansieras med de medel från den beviljade volymökningen för 2021 som
beslutades i kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2021-02-18
Protokollsutdrag miljö- och byggnämnden 2021-02-04 §5
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-01-26 §2
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2021-02-09 §10
Skickas till
För kännedom: miljö- och byggnämnden, Bollnäs kommun
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§ 16

Dnr 2021/00066

Information - Covid-19
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av informationen.

Ärendet
Stabschef Mattias Bergström informerar om kommunens arbete med Covid-19 och
redovisar lägesrapport för länet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

33(36)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-03-01
Kommunfullmäktige

§ 17

Dnr 2021/00173

Rapportering av ej verkställda beslut och avbrott, LSS
och SoL 2020
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av rapporteringen.

Ärendet
Socialnämnden har att var tredje månad rapportera ej verkställda, bifallsbeslut inom
SoL/LSS till inspektionen för vård och omsorg, kommunfullmäktige och
kommunrevisionen.
Inspektionen för vård och omsorg har möjlighet att initiera beslut om sanktionsavgift
hos Förvaltningsrätten om kommunen inte verkställer besluten inom skälig tid.
Inrapporterade ej verkställda beslut kvartal 3 (juli-september 2020)
Ny inrapportering
•

Beslut avseende biträde av kontaktperson enligt 9 § 4 LSS har
inrapporterats som avbrott i verkställigheten from 2020-06-15

•

Beslut daterat 2020-02-10 avseende kontaktperson enligt 4 kap. 1 § SoL
har inrapporterats som ej verkställt.

•

Beslut daterat 2019-10-28 avseende korttidsvistelse enligt 9 § 6 LSS har
inrapporterats som avslutat utan verkställighet 2020-06-18. Detta ärende
har avslutats på vårdnadshavarnas begäran då de inte längre ansåg att
behovet förelåg.

•

Beslut avseende kontaktfamilj enligt 4 kap. 1§ SoL har inrapporterats som
avbrott i verkställigheten from 2020-03-26

•

Beslut daterat 2020-05-27 avseende kontaktperson enligt 4 kap. 1 § SoL
har inrapporterats som ej verkställt.

•

Beslut daterat 2020-03-19 avseende bostad med särskild service för vuxna
enligt 9 § 9 LSS har inrapporterats som avslutat 2020-10-01 då brukaren
flyttat till annan ort.

Tidigare inrapporteringar
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•

Beslut 27 st avseende dagverksamhet enligt 4 kap 1 SoL är inrapporterade
som fortsatt avbrott i verkställigheten. Dessa är nu inrapporterade som
verkställda from 201019.

•

Beslut daterat 2019-11-04 avseende avlösarservice i hemmet enligt 9 § 5
LSS har inrapporterats som ej verkställt. I detta fall är det familjen som valt
att avvakta med start av insats.
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•

Beslut daterat 2019-12-01 avseende korttidsvistelse enligt 9 § 6 LSS i form
av stödfamilj har inrapporterats som ej verkställt. I detta fall finns en
uppdragstagare men på grund av Corona har verkställigheten ej kunnat
påbörjas.

Beslutsunderlag
Socialnämnden 2020-12-15, §72
Skickas till
För kännedom: revisionen
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§ 18

Dnr 2021/00009

Information till kommunfullmäktige för kännedom 2021
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av informationen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2021-02-17
Rapport om den lokala politikerns bildningsarenor
Efterträdarval
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